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KURJER WILEŃSKI 
Blokada zakończona 

jaa SA „YE |" Zajšcia w mieście 
Wczoraj, miasto nasze było widow- 

nią. oburzających. zajść. To nie ma nic. 

wspólnego ani-z kwestią. żydowską, ani 

nawet z postulatami młodzieży na uni- 

wersytecie. To jest już zwykłe. wykorzy: 

stywanie chwili „przez menty ulie zma. 

Gorzej, że brały w.tym udział nie tylko 

„menty, ale i ludzie, który musieli by. zaj 

ścia hamować. Z Domu Akademickiego 

padły również kamienie. Młodzież Szkol 

ńa popisywała się. 

" Żadne słowa nie mogą zbyt mocno 
tego piętnować. Zawsze podkreślaliśmy 

Istnienie sprawy żydowskiej. Ale pow- 

tarzamy — wypadki wczorajsze nie nie 

miały z nią wspólnego — dochodziły do | 
bandytyzmu.  Charakterystyczne, że i 

sklepy chrześcijańskie ucierpiały. 
Już poprzedniego dnia chodziły po- 

głoski, że zajścia mają się odhyć.-Któś 

o nich wiedział, ktoś je orgamizował. 

IW sprawie tej misi być przeprowadzo- 
ne jak najdokładniejsze śledztwo. Win 

ni a zwłaszcza organizatorzy muszą być 

wykryci i ukarani. 

Pisaliśmy,: że czym innym jest. gło- 

_ dówka, czym innym. są burdy i awantu- 
ry. Są ludzie, którzy tego nie rozumieją. 

Kto jak kto, ale akademicy zrozumieć: 

to muszą. Jeżeli dziś wychodzą z Domu 

Akademickiego niechże o tym -pamięta- 

ja. a | 
JE. Arcybiskup Jałbrzykowski zdo- 

łał wytłumaczyć młodzieży że musi ona 

zaprzestać demonstracji. Należy mu się 

za to wdzięczność. Alle młodzież musi 

także zrozumieć jak daleko sięga grami 

ca demonstracji. Na co można się ostate 

cznie godzić, a czego robić absolutnie 
nie wołno. 

Rozwiązanie sprawy żydowskiej zmo 

ceni spoistość państwa, będzie momen- 

tem pozytywnym. Ale jeżeli to będzie 
szło przez anarchię, jeśli to będzie zry- 

wało więzy porz. publiczn., jeśli dro- 
ga do tego będzie prowadziła przez bi- 

cie szyb i ludzi, przez rujnówanie karno 

'Ści i poczucia granic — skutki mogą być 

tylko ujemne. 

Na tle zajść, które działy się w ca- 

tym mieście, wypadek z kamieniami, 

rzuconymi z Domu Akademickiego w 
policję, która jest stróżem ładu wewnę- 

trznego.i porządku, jest ylko małym 

fragmentem, ale fragment ten z całych 

zajść jest najboleśniejszy. I jak się to 
w sumieniu akademików łączy z ranną 
mszą i komunią świętą. A. G. 

I 

Pogrzeb min. Salengro 
LILLE, (Pat). Dziś odbył się przy udziale nie 

przejrzanych tłumów ludmości przybyłych z ca- 

grzeb mini- 

stra Salengro. Trumnę umieszczono na przeciw 

rałmsza na wielkim katafałku, zasypanych nie- 

mal wieńcami od członków rządu, stronnictw 

frontu ludowego, organizacji i stowarzyszeń. 

Przed trummą, przy której słali: brat zmarłego, 

Blum, Herriot, inni ministrowie i wybitne osobi 

stości, predefilowały delegacje wszystkich orga- 

mizacyj, związków i synkdykatów robotmiczych. 

Premier Blum wygłosił przerywanym od wzru 

? 

  

  
і 

Na. interwencję JE. Ks. Arčybisku- 

pa Jałhrzykowskiego, któty wezoraj 0- 

sobiście odwiedził . Dom Akademicki, - 
młodzież zmajdująca się w. Domu Aka- 

Komunikat Kurii 

nia 22 stopada o godz. 19 JE. Ks. 
Arózbisltap. Metopolitą Wilenski Romu 
ald Jałbrzykowski w towarzystwie ks. 
kanclerza A. Sawickiego i ks. sekretarza 
S. Czeżowiskiego udał sie do Domu Aka- 
demickiego i przedstawił młodzieży, że 
skoro jak wynika z oświadczenia J. M. 

Rektora i Senatu USB postułe ty młodzie 

Ży akademickiej będą załatwione, a mia 
nowicie J. M. Rektor „obiecał, że doło- 
ży wszelkich starań, by usunąć przeszko 

dy do pokojowej:pracy na Uniwersytecie   

demickim postanowila przerwač dddów 
kę i blokadę oczekując realizacji swych 
„postulatów w anyśl założeń podanych 
przez J. M. Rektora. 

Metropolitalnej 
4 zapewnił, że wykłady nie zostaną wzno 
wione dotąd, dopóki prawa zajmowa- 
nia miejec w audytoriach nie będzie zgo 
dnie załatwiona* — dalsze 'pódtrzymy- 
wanie głodówki i blokady Domu Akade 
mickiego nie byłoby celowe. 

Młodzież uzmając słuszność przyja- 

cielskiej rady swego Arcypasterza posła 
nowiła przerwać głodówkę i blokadę 

i z zaufaniem czekać będzie realizacji 
pė postulatów. 

_ Awantury w mi'ście 
Wezoraj popołudniu wynikł Mezne awantury | 

ma mieście, połączone z wybijaniem szyb w | 

  

sklepach. Szczegóły podajemy na Str. 2-ej. 

Cena 15 groszy 

  

Marszałek Rydz-Śmigły 
prezesem honorowym 
Związku Strzeleckiego 
"WARSZAWIA, (Pat), Dziś o godz. 12 ® po- 

łudnie odkryła się unoczystość wręczenia p. Mar 

szałkowi Śmigłemu Rydzowi honórowej odzuakż 
jeździeckiej i ofiarowanie mu. godności prezesa 

homorowego przez Polski Związek Jeździech” 

Pan Marszałek dziękując ża odznakę i przyj 

mmjąc prezesurę homorową zaznaczył, że sport 

jeździecki jest jednym z rafbardziej otpow.ada 

jących psychicznie i fizycznie człowieko vi, WYy- 

rabiając w nim serca jeździe hast ducha. 

Tym bardziej jes: mu miło przyjąć tę godnoś6, 

że esport ten opiekuje się tak szilachetaym zwię- 

który ciągłe jest ieszę 

Tu są te punkty Stycz 

  
yckie, 

rzęciem jakim jest koń, 

cze niezbędny dla anmii. 

ne pracy jeździechwa i wojska, 

Poświęcenie kolejki | 
na Kasprowy Wierch 
ZAKOPANE, (Pat). W' niedzielę odbyło się 

' uroczyste poświęcenie kolejki nowej na Kas- 

prowy Wierch. W udział 

mim. komunikacji Ulrych, min. przemysłu i han 

liczni goście 

uroczysitości wzięli 

dlu Roman, dygnitarze państwowi,   z różnych sfer i przedstawiciele prasy. 

  

W walkach o 
obie strony ponoszą znaczne straty 

SEVILLA, (Pat). Przemawiając w so 
botę o godz. 22 przez radio gen. Queipo 
del Llańo oświadczył: nieprzy jacieł ata“ 
kował mas na wszystkich prawie iron- | 
łach. Na froncie aragońskim odparty | 
on został pod Alkubiere, pozostawiając 
na placu 15 Ozabitych. W rejonie Cala- 

5 również atakował, lecz 
został z ciężkimi stratami. Na odcinku 
Guadalajara zajęliśmy ważne pozycje. | 

W Casa del Campo w Madrycie odparliś 
my kilkakrotne usiłowania przybyłych 
z Eseurial milicjantów przedostania się 
do lasku. 

AVILA, (Pat). Korespondent Havasa 
podaje: w Madrycie pada śnieg, wsku- | 

odparty | 

tek czego operacje wojskowe uległy 
wstrzymaniu. Lotnicy nie podejmowali 
żadnych łotów, Jedynie: artylerii pow= 
stańcza bomhbarduje w dalszym ciągu 
ufortyfikowane pozycje wojsk rządew. 
na przedmieściach oraz rządowe gma- 
chy w centrum stolicy. 

Wczeraj 

spustoszenia, jakie wyrządziło bomhbar- 
towanie dokoła Puerta del Soł. Wiele 
gmachów dokoła tego sławnego placu 

jest zniszezonych, a wszystkie tralione 
były kulami. Centralna stacja kolei pod 
ziemnej jest podziurawiona. Kilka wy- 
sokich domów na Gran Via jest również 
zburzonych. Wałki w ciągu dnia wcezo- | 

URI III AOPEN DAS RITA 

"ano można było dostryee | 

rajszego toczyły się na przedmieściach 
Wojska powstańcze wtargnęły na uliey 
Cea Barmudes na partery domów, К- 
rych górne piętra zajęte są jezcze pszez 

oddziały rządowe. 
SEVILLA, (Pat). Rozgłośnia tutejsza 

podała w niedzielę rano następujący ko- 

munikat: 
Ambasadorowie Włoch i Niemiee 

przybyli do Sevilli, gdzie powitani ze- 

stali przez gen. Queipo de Liano i konsu 
lów cbu tych krajów. Niedzielę spędzą 
ambasadorowie w.Sevilli, którą udekore 

wano flagami o barwach niemieckich i 
| włoskich, a w poniedziałek rano odjadą 

do Burgos. 

  
  

ia karę Śmierci skazał oskarżonych tąd w Nowocybirska 
Obywatelki niemieckie wśród skazanych 

MOSKWA, (PAT). W. sobotę badanie 
świądków i oskarżonych w procesie nówosybir | 
skim zostało zakończone. Oskarżycieł publiczny | 
Rowiński, który przemawiał w ciągu 3 godzin, 
domagał się kary śmierci dla wszystkich oskar 
żenych. Przemówienie swe' zakończył on słowa 
mił: przestępstwo, przewidziane w art. 58 kodek 
su karnego kategorycznie wymaga zastosowa 
nia najwyższego wymiaru kary. Działalność 
tych ludzi zsługuje na to, aby było tak powie 
dziane w wyroku sądowym. 

W, tutejszych kołach dyplomatycznych i dzien 
nikarskieh nie ma żeyłnej wątpłiwości co do 
losów 8 oskarżonych. Pewna wątpliwość istnie 
je w deo inż. StickHnga. Nie sądzą tu, żeby 
władze sowieckie zępstrzać zecheiały bardziej 

i tak już zaostrzożnych z Rzeszą stosunków 

szenia głosem przemówienie, które głośniki tran 

stitował w całym Lille i najważniejszych pum- 

ktach Paryża. 

Po przemówieniu Bluma złożono trumnę na 

karawanie, po czym orszak żałobny. poprzedza 

ny przez batalion piechoty, udał się na 

tarz, 

'men1- 

Równocześnie urządzono uroczystości żałob 

ne w Paryżu. Liczący kilkadziesiąt tysięcy osóh 

pochód przeszedł z placu Bastylii ną płac Ma- 

tion, gdzie wygłoszono przemówienia.   

„w granie 

przez skazanie obywatela niemieckiego na 
śmierć, Wedle ogólnego mniemania, Stickling 
zostanie skazany na karę Śmierci hędzie jed 
nak ułaskawiony 4 prawdopodobnie wydalony 

Związku. 
Na niedzielnym posiedzeniu wieczorem ko 

  

Kara Śmierci 
za katastrofę kolejową 

MOSWA, (Pat) W Orle odbył się sąd: nad 

sprawcami katastrofy kolejowej. Na odcinku 

Dumczyno — Trada w dn. 13 bm, zderzyły się 

dwa pociągi towarowe, 

wagorów uległo rozbiciu. Straty materialne wy 

noszą 138.000 rubli, Maszynista Lepieszkin ska- 

zamy został na karę śmierci przez rozstrzełanie, 

a główny kondulktor Jefimow na 6 lat więzienia. 

Stany Zjedn. wycofują swych przed- 
staw cieli dypiomatyczn z Hiszpanii 

WASZYNGTON, (Pat). Departament stanu po 

lecił telegraficzne ambasadorowi St.. Zjedno- 

czonych w Madrycie i konsulowi w Barcelonie 

opuścić placówki swe, gdy uznają to za wskazar 

ne. Komentując tę decyzję, podsekretanz staniu 

Moore oświadczył, działamy nie biorąc pod u- 

wagę żadnych momentów. politycznych. Do dys 

pozycji konsula amerykańsk'ego w Barcelonie 

w rezultacie czego 14 

legium wojennego najwyższego sądu ZSRR. w 

Nowosybirsku zapadł wyrok,, skazujący wszy 

stkich oskarżonych, w tym 1 obywatela niemie 

ckiege inż. Stieklinga i 8 obywateli sowieckich 

na karę Śmierci przez rozstrzelanie. 

6-ta ofiara katastrofy 
kolejowej 

KRAKÓW, (PAT). — W szpitału w Nowym 
Targu zmarła wcyoraj szósta ofiara katastro 
iy kolejowej pod Chabówką, 4-letni Kossakow 
ski, którego rodzice i siostra, zginęli w tej ka 
tastrofie, 

Zginęły 732 osoby 
TOKIO, (Pat). Ministerstwo spraw wewnęfrz 

nych komunikuje, na 1600 osób, dotkniętych ka 

tastrofą w kopalni miedzi Osarusava można by 

ło uratować 930 osób. odszukano zwłoki 279 

osób. Rannych jest 113 osób, a 453 zaginęły bez 

wieści, prawdopodobnie poniosły one śmierć, 

Powodzenie książki 
marszałKa B adoglio 

Książka marszałka Badoglio p. t. „Wojna 
etiopska'* wywołała n* *ezwykłe zainteresowanie 

we Włoszech. W przeciągu pierwszych 2 ty- 
godni wyczerpane zostały trzy wydania, z któ 

rych jedno luksusowe, zaopatrzone w autograf 

autora. 
 



Ostatni dzi 

Wadiug Informacyj uzyskanych z Domu 
Akademickiego przebieg ostatniego dnia gło- 
dówki | blokady był następujący 

O godzinie 9 ks. biskup Michałkiewicz od 
prawił mszę Świętą, po czym odbyła się spo- 
włedź, w czasie której studenci przystępowali 
# komunii świętej. 

W. godzinich po poł. Peleaślaicteli zablo 
kówaunych stładentów wezwano do rektoratu 

| się, że bardzo znaczna ilość. Rozbito na drob 

da Konierencję z byłymi rektorami. Na konfe 
tencję tę udali się z Domu Akwuł. Świeżewski 
t Bortnowski. 

Na konferencji tej, która trwała przez klika 
godzin, prorektor prof. Patkowski powiadomił, | 
łe proponowane przez przedstawicieli młodzie 
ży poprawki do tekstu komunikatu o zakończe 
ule błokady nie mogą być wprowadzone. Sprzę 
elwiają się temu kategorycznie premier Sła- 
soj-Skladowski i minister oświaty Świętosław 
(A 

Konferencja ta nie dała rezultatu į giełega 
sł wrócili do Domu Akademickiego, gdzie za - 
stali już J. E. ks. Metropolitę Jałbrzykowskie 
go. Nieco później przybyli również do Domu 
Akad. byli rektorzy, po czym odbyła się kon 
ferencja, która zakończyła się przyjęciem reza 

ай, 
Po zakończeniu konferencji odbył się wiec, 

i którym Świeżewski powiadomił o zakoń- 
czeniu blokady. 

Na wiecu tym z przemówieniami wystąpiił 
tównież ks. prof, Falkowski i prof. Górski. 

Awantury 
Witzoraj ulice Wilna stały się widownią ka 

tygalnych zajść. 

PRZED DOMEM AKADEMICKIM. 
Od samego rana przed Domem Akademie 

kim zaczęły się gromadzić grupki. Policja 
zwiększyła patrole. Przez cały czas rozpędzano 
te grupki, mimo to tłum przed domem rósł. —- 
W godzinach rannych PRZYBYŁ DO DOMU 
AKADEMICKIEGO GEN. ŻELIGOWSKI, który 
został entuzjastycznie  powitany przez mło- 
uzież. Wśród tłamu uwijali się agitatorzy, pod 

niecająe tłum rozmaitymi okrzykami. 

Około godziny 1 całą ulicę przed Domem 

Akademiekim zaległ olbrzymi, liczący z górą 

tysiące osób tłum. 

„WIEC. 

Zorganizował się wiee pod otwartym nie- 

hem. Padały rozgorączkowane zdania. Przema 

wiama nie tylko z tłumu. 

Studenci przemawiali rówńież z balkonu. 

Wreszeie padło hasło ruszenia do miasta. Sy- 

tuacja stała się poważną. Policja, która przez 

cały ezas stopniowo rozpraszała tłum, zaczęła 

działać cnergiezniej nie cheąc- dopuścić do 

„marszu na miasto. Wśród tłumu ukazały się 

uawet transparenty z napisami: 

Niemiecką i t, p. 

„Omijajeie nl. 

MARSZ PRZEZ MIASTO. 

Rzucone hasło pwidnieciło tłum. Około kil 

kaset osób ruszyło ul. Rouffałową w kierun 

ku ul. Mickiewicza. Przy zbiegu ul. Portowej i 

5 Maja tłum został częściowo rozproszony, — 

Tym nie mniej kilkaset osób przedostało 

na ul. Miekiewicza. Tłum posuwał się chodni 

kami w: kierunku ul. Zamkowej. Ponieważ w 

niedziełę ruch na ulicach miasta jest i tak bar 

dzo wzmożony, policji trudno byłe rozproszyć 

iłemonstru jących, którzy narazie ograniczali się 

Należy zaznaczyć, 

Się 

do wzaoszenia ckrzyków. 

że w przeważającej większości tłum składał się | 

z niełetnich, wśród których nie zabrakło rów 

aież sztubaków w uniformach szkolnych. 

WYBITO PIERWSZĄ WITRYNĘ. 

Tłum wznosząe 

skie posuwał się choyłnikami ul. Zamkowej i 

Wielkiej, gdzie w tym czasie nadszedł ód stm 

ay ratusza pochód propagandowy Ligi Mor- 

skicj i Kolonialnej. Część _demonstrujących 

przyłączyła się dm nich. Na czele kroczyła oiie 

jalna część pochoda, z tyłu zaś demonstranci. 

W pewnej chwili mzległ się brzęk szkła, — 

Było to w pobliżu sklepu Dincesa przy zbie 

gu uł. Wielkiej i zauł. Szwarcowego. Ktoś ci 

anął kamieniem w szybę. W oka mgnieniu zja 

wił się policjant, który zatrzymał sprawcę. — 

Lecz tłum. przyjął w stosunku „de policji agre 

sywną postawę. Pierwszy rzut kamienia. był 

hasłem , po czym posypały się kamienie dpo 

innych szyb. Niektóre witryny zosiały zdćmoło 

wane. Łobuzerja powykradała niektóre towary 

z rozbijanych witryn. 

ciągle okrzyki antyżydów- 

*' wersał*, „Radiomotor* itd. Nie: 

  

—
—
 

gi, uwypuklając przy tym mocno wieł- 

> Bia wygłóciłi: płk. Ocetkiewicz, ks.. sU-   

„KURJER“ z dnia 23 listopada 1936 r. 

W ten apośóh pochód posuwał się ul. Wiel. 
ką, Zamkową, Miektewiecza do Placu Marszał 
va Piłsudskiego, gdzie pochód został rozwiązś 
ny. Ńa tych ulicach wybito szereg ezyb. Nara 
zie nie ma jeszcze dokładnego obliczenia ile 
szyb zostato wybitych. — Wystarczy jednak 
przejść się wspomnianą trasą, by przekonač 

  

ne ezęści lustrzane szyby sklep tirmy „Uni. 

opszczędzono 

nawet sklepu chrześci jańskiego. Ww sklepie bi 
kiela również wybita została szyba. Motloch 

nie robił jaż różniey. Pod uderzeniem kamieni 
pękły najpiękniejsze szyby wystawowe i szkia 
r-elektryczne szyłdy, 

POCHÓD POD DOM AKADEMICKI. - 

Po rozwiążania pochódu Ligi Morskiej i. 
Kolonialnej na Placu Marszałka Piłsudskiego, 

| tując na cześć akademików wt 
| okrzyki pod adresem Żydów. Policja we: 

  część žų a aiewzie Zw. ZA: A 

Praca* znażdujący się pod auspiejami Sfmonni 
ctwa Nanodowego oraz kilka związków chade 

ckich a:006 sp 10 paentami siandiroeyių 
ruszył pochodem pód Dori Akódemicki, ia 

e. 4 

  

   

pochód do rozejścia się, lecz tłum nie chelał | 

się rozchądzić i nie usłuchał wezwania, gdy zaś 

policja zaczęła energicznieq nacierać — rozie | 
"gły się pod” adresem policji wrogie okrzyki.-| 

  

| adziełono im ża pomocy. nan dw 

_plere wezwano do nich karetkę pogotowia ra 

która przewiozła rannych do miesz 

„ie vi Na ceki Ash : 
ооа R 

ehodu. KB na czele z dzieć 

ciarnlą "ulicą Slowaekiego, W. Pohulam 

s: Niemiecką | Wielką, gikie została | 
ostatecznie" rozproszona. Po drodze bito 

  

Wezwnia do stawiania oporu policji padły rów. | ezyby. Piefiszą oflarą padł kiej <niióćowy 
nież ż chi Domu Akńdemiekiego. Dóśżło dó | 
starcia, podczas którego także ż Domu Akade 
miiekiego izucońó ва półieję kamienie. Skiń- 
kiem czego raniono trzech policjantów. 1 

Miejskiego. Szyby zostały. rozbite, a witryny 
| porabowane z łakoci, e lady. 

Pra om u ul ej wy ea pay O : 

Podczas starcia zostali poblei i mocniej po. (w tej ticzbie duże łustrzane ezyby Rok 
- b tarbowani ignacy Suchlnkiewież, lót 37; żam. , giez, przy zbiegu ul. Zawślnej i Pohulańki. = 

przy ul. Połockiej 4, Marian Gażewski (Szkap 

lerna 57) t<jeszcze parę osób. Kilku poturbowa 

nych, eo do Domu Akademickiego, gdzie 

  

<Qmnót „ni Kolonia“ V Vilio 
W dniu 21 bm. rozpoczęły się w Wił 

nie „Dni Kołomiadne*, celem zamanife- 

stowania zdecydowanej woli posiadania 
własnych kolonii. 

W dniu tym przy małej stosunkowo 
ilości osób (ponad 50) w sali Kuratori- 
um odbyło się zebranie członków Ligi 
Morskiej i Kolonialnej, które zagaił płk. 
Bołtuć. Na zebraniu tym adw. Zmitro- | 
wicz scharakteryzował dotychczasową 
działalność LMK, zaznaczając w. końcu, 
że dotychczasowe dąženia, w razie ich 
zrealizowania otwierają przed krajem 
szerokie horyzonty, które zapewnią na- 
szemu. państwu piękny okres rozwoju 
gospodarczego i. politycznego. 

Następnie przemawiali Molski (aka- 
demik) i na zakończenie dr Czesław 
Czarnowski. Pod koniec zebrania płk. 
Bołtuć zwrócił się do wszystkich człon- 
ków z apelem werbowania nowych 
członków LMK, tak, aby liczba wzrosła 
w roku przyszłym w dwójnasób i stano- 
wiła mikion osób nałeżących do Ligi Mor ; 

skiej i Kolonialnej. 
Wczoraj odbył się w. Wilnie dru- 

gi z kolei dzień „Dni. Koloniałnych'. 
Miasto przybrało w tym dniu uroczysty 
wygląd. Na damach wywieszono flagi 
narodowe. 

O godz. 12 w teatrze na Pohulance 
odbyła się akademia, poświęcona spra- 
wom kolonialnym. Akademię zagaił płk. 

Bołtuć, prosząc na przewodniczącego 
dyrektora kolei państwowych Głazka, 
który udzielił głosu płk. Orlicz Dreszero 
wi. Płk. Orlicz Dreszer, mówiąc o obec 
nej sytuacji w kraju, o przeludnieniu 
wsi, o naszym przemyśle, pnzeszedł na- 
stępnie do surowców, których młody sto 

sunkow6 przemysł polski nie posiadą i 
ża które płaci poważne sumy na rzecz 
zagranicy obcą walutą. Następnie mów- 

ca scharakteryzował obecne dążenia Li-   kie korzyści materialne, jakie uzyskała 

by Polska przez zdobycie kolonii. 4 
1 

Po przemówieniu płk. Bołtucia za- | 
brał głos ks. prof. Kucharski, który о- | 
mówił pracę misjonarzy wśród kolonii | gama 
zagranicą, posiadającej dotąd kulture Ste 

ducha, wielki patriotyzm i zamiłowanie. 
do kraju, mimo że zagranicą żyje czwar 

te zikolei pokolenie. 

Na zakończenie adw. Zmitrowicz od 

czytał rezolucję, którą zebrani przyjęli 
przez akllamację i która zostanie prze- 

słana do Warszawy. 
Akademię zaszczycili swą obecńością 

JE. Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski : 
Janieki, dyr. Nowicki, dyr. Głazek, płk. 
Bołtuć, prezydent Maleszeywski i. wielu. 
innych. 

O tej samej godzinie a się aka- 
demia poświęcona sprawomi Ligi Mor- 

skiej i Kołomialnej w sali Miejskiej. któ 

rą zagaił admirał Borowski. Przemówie   perior o. o. misjonarzy, prof. Burczak 
adw. Engiel i prof. Kap. Na akademii 

uchwalono także Siadaj którą prze- 
słano do Warszawy. 

Po akademiach, przed salą Na 
uformował się bardzo liczny pochód, w 
którym wzięli udział wszystkie niemal 

"związki i- stowarzyszenia. „Pochód prze- 
: ciągnął ul. Wielką, Zamłkową, Mickiewi 

cza i rozwiązał się na pl. Marszałka Pił- 
sudskiego. wo 

REZOŁUCJE. 
Zgromadzeni na Zebraniu Publicznym w licz | 

"Teatru Miejskiego | bie przeszło 500 
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roku, przedstawiciele — urzędów, wojska, du | 
chowłeństwa, zarządu miasta, sądów, zakładów į 

= Wśród zatrzymanych - jest: spora. ilość - nielet - naukowych, młodzieży akademickiej | ożołnch 
organizacyj handłowych, przemysłowych, rze 
mieślniczych, vobotniezych, rolniczych, NBA 
ków, wolnych zawodów, związków byłych woj 
skowych, towarzystw oświatowych, spor OWI 

i wogóle całego społcezeńsiwa wileńskiego, - - 

członkowie i sympatycy Ligi Morskiej i Kolo 
nislnej, po wysłuchaniu przemówień: 

1) stwierdzają, że przy obecnym ciężkim 

pod względem gospodarczym położeniu Polski, 

. zagadnienie „Kolonij.dia Polski“ staje się tla 

państwa i narodu naszego jednym z najważ- 

„niejszych, ponieważ: 
m) Polska musi mieć surowca dła odpowied 

niego uprzemysłowienia kraju, co z powodu 

"dzisiejszych stosunków gospodarczych na. świe 

cie możliwe jest tylko przy posiadaniu _wła- 

"snych trenow zamorskich, 
b) Polska musi mieć rynki zbytu, aby w 

przemyśle swym zatrudnić rzesze korekoazh ! 

4 zapewnić rozwój miast, 
c) Połska musi mieć dostep do rozieglych 

zamorskich terenów, aby znaieźć naturałne uj 

cie dła nadmiaru przymstu ludności, a zwłasz 

| eza rHla emigracji Żydów z Polski. 
2) Zebrani wyrażają uznanie Lidze Morskiej 

i Kolonialnej za wytrwałą pracę w kierunku 

4 uświadomiania czerokiego ogółu polskiego © 

zsngzdnienizch związanych z posiadaniem mo- 

rza, o warunkach bytowania w krajach amor 

skich i rozwoju handłu zamorskiego, jak rów 

'mież za wszelkie poczynania do realizacji po 

stułatu „Kolonie dła. Polski zmierzające. 
3) Zebrani upatrują w wystąpien'ach rządu 

(polskiego na forum miądzynarodowym zapo 
czątkowanie akcji emierzającej rlo zadośćuczy 

nienia potrzebom Polski w dziedzinie ekspansji 

ładnościowej i gospodarczej. Jednocześnie zch 

rant zwracają się z gorącym wezwaniem do 

władz rządowych Rzeczypospolitej o czynienie 

w driszym ciągu zabiegów o tereny kolonialne, 
snzumiane jako najlący warunek  ocyłalenia 
widma nędzy i niekęspiacznych - wstrząsów 
wewnętrznych. ; ai 

| 

! 
оК 

' 

dziły się jednak nadal posuwając się w kleroz 

ku ul. Troekiej i Niemieeklej, gdzie wybito bar 
lieja rozpraszała tlum, lecz grupki jego groma 
dzo „wiele szy. aa S 

Niedaleko ratusza w r pobliżu s Kodeki 

demonstrujący tłum usi „nadal 
opór policji. Doszło do jeszcze S Adi s 

cia. Przy ybiegu ul. Wieikiej i Subocž wybite 
szyby w piekarni Gofūnda. 

OBRAGA. | 
Najwięcej ehyba szyb wybiło na ul. Wiel | 

kiej. Jeden że sklepikarzy niejaki Rozenkrane 
w ciągu Kilkunastu minat wałeżył 6 swe szy 

PT 

pobity. Wybito i jego szyby. | 
Na ul. Niemieckiej wybito bardzo se 

iiość szyb, w tym duże wystawewe szyby jak 

w firmach Fina, Chonowicza, Arkuskiego, No 
za, Futropol i sżereg ińmych. Przy il. Miekie 
„wieza wybito szyby w, sklepach Benuńskiego, 

„Pružana, w kilku sodowiarniach itd. : 

Polieja ingerowala w calym szeregu wypad 
ków, aresztowująe 20 kilka osób. 

  
| nich oraz kilku członków Zw. Zaw. Praca Pol 

ska w tym jeden z czołowych działaczy tego 

Związku niejaki Wiszniewski. : 

' Wszyscy zatrzymani odstawieni zostali do 

go. Doehodzenie w tej sprawie prowadzi wiee 

|. prokurator na ar. Wilno P. Kawecki. 

| Kom. Policji, a następnie do aresztu eentralne 

ARESZTOWANYCH. 

+. % obowiązku repmrtera wstąpiłem w godzi 

| nach wieczorowych do gmachu Komendy Pe 

lieji. Przechodząc obok okienka „dyżurnego zaj 

L W. UBRANIU SZTUBACKIM NA LAWIE 

! 
i 

rzałem do pokoju. Zauważyłem na - ławkach zat 

rzymanych sprawców bieia szyb. Na. pierwszym 

| miejseu siedział ehłopak w płaszczu szkolnym 
1 
ł 

| lat około 13—14. W. większości młode twarze. 
EF 

  

"obchód „Dni koloniai- ‹ 
nych” w całym kralu 

| WARSZAWIA, (Pat) Hasło „Dni -Kólonial- 

nych* znalazło w całej Polsce bardzo żywy od- 

dźwięk, którego wyrazem 27 liczne K 

dzenia. 

- Akademie i sai urząd w niedzielę 

z tłumnym udziałem obywateli i przedstawicieli 

| władz. Na zebraniach tych uchwalono rezohucje, › 

I wyrażające postulaty polsikie w sprawach kole- 

nialnych. Na zgromadzeniach wspominano po- 

stać. zasłużonego pioniera polskiej myśli 'kolo- 

nialneėj 5. p. gen. G. Orlicz Dreszera, którego za 

, sługi podnoszono w przemówieniach. -   
Walny zjazd Związku Młodej Wsi 

WARSZAWA, (Pat). Dziś rozpoczął swe dwni 

dniowe obrady ł-szy walny zjazd delegatów wo 

jowėdzkich zwiądków młodej wsi. 

Zjazd.w obecności władz państwowych z mi- 

nistrem rolnictwa i r, r., miejskich i wiceprezy- 

dentem Pohoskim, PUWIE, pokrewnych organi 

zacyj i zaproszonych gości, otwonzył wiceprezes 

związku p. St. Gierat. Zjazdowi przewodniczył , 

Kazimierz Maj. 

Po wygłoszeniu przemówień | powiialnych i 

odczytamiu depesz z życzeniami zjazd wysłał de 

pesze hołdownicze do Pana Prezydenta R, Р., 

Marszałka Śmigłego Rydza i premiera gen. Sła- 

woj Sktadkowskiego. 

Giosny refenai p. t. „trzyletni progtam pra- 

cy »wiadku“ wyglosil p, Stanistay Gierat: 

la: Centralny związek młodej wsi skupia obec 

| nie w swych szeregach około 160.000 .członków 

— kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat, 

zrzeszonych w 6 tysiącach kół w całej Polsce 

z- wyjątkiem wojewódziiwa wołyńskiego, gdzie 
istnieje samodzielny: związek młodzieży wiejs- 

kiej. Ceniralny związek młodzieży wiejskiej pow 

stał przed dwoma laty z unifikadji związku młe 

dzieży wiejskiej „Siew', „związku młodzieży lu- 
dowej* i regionalnych wojewódzkich związków 

młodzieży. 

Prace związku biegną w trzech kierunkach: 

zawodowej j (przysposobienie rofnicze, spółdziel- © 

czość i prace samorządowe), oświatowej (uni-- 

wersytety ludowe, czytelnictwo, konfkursy czyta 

nia itp.) i społecznej,   

by z grupką złoożną z 15 osób. —_ w końcw —
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Pierwszy śnieg w Warszawie 
  

ŻART NA STRONIE 
TEODOR BUJNICEI. 

Nowe wersje bajek 
t t. 

Zaplal kogut „kakoryku — 

wstawaj, wstawaj mój ehłopezyku*, 

Ale ehłopczyk się nie budzi, 
„bo nakręcił wezoraj budzik. 

tei uk 

  

  

  

XI. 

„Nie rusz, Andziu, tego Wladka 
Władek Zosi* — rzekła matka. 
Andzia mamy nie słuchała, 

' Łosia kwasem ją oblała, 

  

dż 

Staś na sukni zrobił plamę, 

płacze i przeprasza mamę. 
Wtem przychodzi ciocia Ada 
i powiada, że jest rada: . 

„Jeśliś znawcą nie łaikiem 
wywab plamę PLAMOZNIKIEM*, 

‹ FV. 

Piesek kulawy szedł sobie drogą, - 

Staś nieuważny kopnął go nogą. 

Pies Stasia ugryzł, a że był wściekły | 
Staś wkrótce umarł. Poszedł do piekła. 

' SK 

Idę ulicą Zamkową 
"a wtem starzec z siwą geną 

pbraz „nędzy i rozpaczy . 

błaga ° wsparcie bogaczy. 

Podchodzi do mnie, zdlejmuje melonik, 

więć mu doń wkładam na obiad kuponik. 

Tak strasznym wzrokiem zmierzył mnie ubogi, | 

że momentalnie wziąłem za „pas nogi. ‚ 

"MATERIAŁY DO 

DLA ANATOLA MIKUŁKI, 

„ŻARTU NA  STRONIE* 

NALEŻY NADSYŁAĆ DO REDAKCJI. 

Definicja 
'— (o to jest pocałunek? © 
— Nic, podzielone na dwa. 

Na wyścigach 

Pan Władysław wygrał w totaliza- 
tora parę set złotych. Leci do kasy, zgar 

nia banknoty i zaczyna je starannie og- 
lądać pod światło. Niemile tym zasko- 
czona kasjerka mówi: KRA 

-— Proszę pana, ja nie puszczam w 
obieg fałszywych pieniędzy. 

„  — Zgoda — odpowiada pan W Hidźs 
ław — chciałem się tylko upewnić, czy 
czasem nie wróciła do mnie moja staw- 
ka. i 

Przezorny 
— Mąż pami mówi zawsze przez 

sem. Pami iprofesorowa zna więc zapew- 
| ne wszystkie jego tajemnice? - 

-— Niestety, o mówi zawsze po 
grecku. { ‚ 

Pokolei 

- Cóż Jan? Jeszcze ci się nie oś- 
wiadczyt? į 

— Nie, ale. robi stopniowo postępy. 

_ Kiedy odwiedził mnie po raz pierwszy, 
i cały wieczór trzymał na kolanach nasz 

album, następnym razem wziął psa w ra 
miona, wczoraj mój mały brat, Karolek 

był u niego na ręku. Teraz mam nadzie- 
ję, że może kolej przyjdzie na mnie. 

  
Legitymacja 

Że pani pokaże dowód osobisty. 
— Mam znamię na lewym łokciu. 

Kasjer: — Czek w porządku, ale mo ' 

Paeta 

Ge Twoja żona ma: usta jak pączek. 
RÓŻY. 23) 

— Nie zgadza się.  Pączdk jest zamk 

nięty. 

  

  

  
| Ź cyklu: „Portrety bliźnich" 

Bujnicki 
Podobnyab sobie ma Planeta 

m'liardy gwiazd — wichurę białą 

(Nie zliczyć barw, układów, tonów!). 

Na każdej gwieździe państw niemało, 

a w każdym państwie moc regionów — 

w każdym regionie zaś poeta, 

Przez wydłużonych lunet «rycki 

zastępy, archanielskich wojsk 
na bardzo dz'wny patrzą film: 

Na każdej Ziemi dużo Polsk, 

A w każdej Polsce dużo Wiln, 

każdym Wilnie jest Bujnicki. 

Kotoniecki 
Niedaleko od Złoczowa 

(cztery kubły, cztery miecki), 

gdy bolała Staffa głowa, . 

a Ww 

pisał wiersze Kołoniecki. 

Kolonieck: miał natchnienie 

(cztery kubły, cztery niecki), 

więc do kina o Marlenie 

wiersze pisał Kołoniecki. 

Choć ubogi, lecz chędogi 

(cztery kubły, cztery niecki), 

miesięcznika został „„Drogi* 

Sekretarzem Kołoniecki. 

Że od łyka do rzemyka 
(cztery kubły, cztery niecki), 

Kilka książek u Hoesicka 

wydrukował Kołoniecki. 

A gdy dość już było swego 
(cztery kubły, cztery niecki), 

to z poety Valery'ego 

naprzekładał Kołoniecki, 

A z Walerym — niebezpiecznie! 

(cztery kubły, cztery niecki), 
Więc nagrodę ma stołeczną 

pisarz: Roman Kołoniecki. : 

JERZY ZAGÓRSKI. 

lecz w gazetach; 

    

Demian Biedny na indeksie w Z.9.R.R 
Pisma sowieckie doniosły: | 

Komitet do spraw sztuki przy Radzie Komi 

sarzy Ludowych ZSRR. 
pertuaru teatralnego sztukę znanego sowieckie 

„Bohatyr''* 

jako „obcą duchowi sztuki sowieckiej. 

są następujące: 

jest próbą przedstawienia 

dodatniego elementu 

postanowił zdjąć z re 

go pisarza Demiana Biednawo pt. 

Sztuka „Bohatyri“ 

Rusi 

Motywy 

rozbojn'kow 

Kijowskiej, jako rewolu 

cyinego, szkaluje bohaterów eposu rosyjskiego, 

mimo, iż główni bohaterzy w pojęciu ludowym 

byli przedstawicielami bohaterskich cech cha- 

rakteru narodu rosyjskiego, Pazą tym sztuka 

ta wydrwiwa chrzest Rusi, który w rzeczywisto 

ści był dodatnim etapem w historii narodu ro 

| syjskiego, albow'em przyczynił się do zbliże 

nia ludów słowiańskich do narodów o bardziej 

wysokiej kulturze. 

Zdjęcie sztuki z repertuaru wywołało olb- 

rzymią sensację. 

BARBARO Ti IKT III ORGA ORA SRO O 

Z życia wsi 
Lud ma swoje proste żarty, 

i powiada do sąsiada, 

że „front do wsi* — diabia warty 

į # 

Len jest dzisiaj w' wielkiej iaodz e, 

nie w ogrodzie. 
* 

Pisma wciąż donoszą: umorzone są podatki. 

Sekwestrator zaś powiada: że „chochlika' są to 

kwiatki. 

. + 

Radio wsi ogłasza: siać sztuczne nawozy. 

Tego zaś nie mówi: skąd w tej nędzy wziąć 

pieniędzy? 

zaraz wsadzą cię do 

kozy. 

HOPKO. 

Bo gdy „weźmięsz* — 

JAN 

W roztargnieniu 

Pan Teofil po dłuższej nieobecności 
w Wilnie wraca wreszcie do miasta. Żo- 

na wita go serdecznie. 

— Czy aby nie zdradziłaś mnie mój 

aniele? -— pyta pan Teofil. 

Ależ, jak można zadawać 

pytania! — oburza się pani Maria. 
Małżonkowie po spożyciu wieczerzy, 

udają się ma spoczynek. Ale pani Maria 
ma jakieś sny awanturnicze, gdyż rap- 
tem budzi się m i woła do mat- 

żomikać: 
— Uciekaj! Mój mąż wrócił! 
Wyrwany z błogiego snu pan Teo- 

fit, usłyszawszy 'te słowa, nie mówi nic, 
tylko łapie w garść garderobę i wyska- 

kuje przez okno do ogrodu. 

takie 

waddąinawnm | ui iki s A ak ааиа 

Rodzina ma się smucić 
czy cieszyć ? 

„Dziennik Polski*, wychodzący w 
Kownie, wydrukował w mumerze z dnia 

17 bm. następującą wzmiankę: 
„Mieszkaniec Wpłkowyszek niejaki Rugie- 

nhus otrzymał z pobliskich Kibart telegram, do 

noszący © śmierci zięcia. Gdy cała rodzina 
udała się na pogrzeb, znaleziono domniemane 
go „nieboszczyka żywege i całkowicie zdrowe 
go, raczącego się w wesołym towarzystwie wód 
ką. Wywołało to jednak skandal, gdyż niektó 
rzy z krewnyeh wydali ostatnie pieniądze na 

drogę". 

Ma rację 
-- Oskarżony ma już za sobą burzliwą: prze-. 

szłość. 
— Wprost przeciwnie, panie sędzio — prze 

ważnie siedziałem. 

+ 2 : e ы į L + + 

Kilka słów o polowaniu 
' INFORMACJE WSTĘPNE, CZYLI 

©О CZYM ŁOWCA WIEDZIEC 
„POWINIEN. 

Łowcą, czyli myśliwym, po łacinie 
venator (od veni, vidi, vici) zowiemy 050 
'bnika, ' posiadającego pozwolenić na 
broń oraz polującego w terminach przy- 

pisanych przez Władze. Pozwolenie na 
broń można uzyskać po złożeniu świa-. 
lectwa moralności i krótkiego eurricu- 
lum vitae, pisanego odręcznie w odnoš- 

'nym urzędzie starościńskim. Świadect- 
wo morałności uzyskuje się po wydaniu 
pochlebnej opinji przez dozorcę domu ' 
.przedstawicielowi policji miejscowego 
komisariatu. Curriculum vitae może spo 
rządzić pierwsze z brzegu biuro PP 
i podań. 

Zaopatrzony w powyższe załączniki 
i aneksy łowca powinien nabyć jeszcze 
kalendarz łowiecki i dubeltówkę, Wte- 

nia. 

POLOWANIE. 
Prawdziwy myśliwy (łowca) na każ 

dym kroku ma pole do popisu (stąd wy- 

tać z polewaniem). Znane są z literatury 
| przykłady — łowców pcheł lub łowców 

domu urządzić polowańie z nagonką na 
pluskwy lub muchy. Oczywiście, jeżeli 
chce mieć możność łowów przez czas 
dłuższy, powinien przestrzegać termi- 
nów ochronnych t. j. nie polowač na te 
„owady, gdy wychowują i karmią swoje 
młode.. : : a 

/Poza domem, na schodach, w polu i 
lesie okazyj do strzału zawsze jest mnó 
stwo. Tu zajączek w myśliwskim języ- 

ku zwany kotem, nastawił słuchy, tu 
kołek ,zwamy przez oszczędne gospody- 
nie zającem, tam zasię zza krzaka miga- 
ją rozłożyste chrapy łosia i niedźwiedzie   
dy może śmiało przystąpić do polowa- 

raz polowanie, którego nie należy plą- 

mikrobów. Może więc nie wychodząc z. 

  

łapy. Jednym słowem byleby tylko star 
czyło prochu. No, i chodzi również o 

ten czas ochronny, rozmaity @а róż-: 
nych okazów fauny. 

CZAS OCHRONNY. 

' "Najdłuższy w Polsce jest czas och- 
ronny na żubry i bobry. Żubra łatwo 
możemy poznać po charakterystycznym 
wyglądzie, tó samo można powiedzieć o 
bobrze. Jednaik, rzecz dziwna, oba stwo 
rzenia pomiędzy sobą zmacznie się róż- 
nią Łoś i jego żona klempa podlegają li 
tylko t. zw. obstrzałowi. 

Nas nie będą w danym momencie lu- | 

teresowały te wspaniałe okazy fany 
polskiej, którymi słusznie się chlubimy 

wobec zagranicy — zarozumiałych ame 
rykamów, bolszewików i abisyńczyków. 
Poprostu podamy naszym łowcom spis 
zwierzyny, na. którą możemy polować 

w listopadzie. „Na więcej Nie mamy 
miejsca.   NA CO MOŻNA POLOWAĆ . 

W LISTOPADZIE? у 

' Przede wszystkim mamy obfity wy- 
bór ptaków: pelikany, pingwiny, cyran- 
ki, pardwy, dzikie pawie, marabuty, cie 
trzewie z rusztu, indyki z borówkami, 

kolibry i gęsi z pieczonymi jabłkami. 
Ze zwierzyny poleca się polować na 

tapiry, antylopy, szczwry wodne, ślima- 
ki, combry sarnie, zające z buraczkami, 
zebry, połędwice i dziki. 

Poza tym z owadów w tym sezonie 
popularne są szerszenie i termity. 

PARĘ SŁÓW EPILOGU. 

Oczywiście nie we wszystkich dzielni 
„ cach Poliski znajdują się wymienione w 
kałendarzyku okazy. Niektóre można 
znałeźć jedynie w Poznaniu lub w War- 
szawie na Pradze. Są tam tak zwane 
Zoo, czyli ogrody zoclogiczne. 3 

J. o



„KURJEK* z dnia 23 listopada 1936 r. 

„SZEHEREZADA* — RIMSKIJ-KORSAKOW/A 

w. koneercie radiowym. 

Cudne bajki iz tysiąca i jednej nocy, przed- 

stawiające czarowny, egzotyczny świat Dale- 

kiego Wschodu i dzieje Szeherezady, ktera' ura- 

towała się od: śmierci pięknymi baśniami, opo- 

wiadamymi okruinemu sułtanowi — są treścią 

wielu kompozycyj muzycznych, Do najsławniej 

szych należy  „Szeherezada*. znakomitego: mi- 

stnza palety orkiestrowej  Rimskij-Korsakowa. 

Jalko zasadnicze myśli muzyczne snują się przez 

całe dzieło charakterystyczne motywy :despotycz 

aego, okrutnego sułtana, : raz wdzięcznej, książę 

czki Szeherezady. Opowiadania książeczki. sta- 

nawią treść esencjonalną utworu. Koncert nada 

ny zostanie dnia 23 listopada o godz. 20.00 w 

wyktomamiu orkićstry Polskiego Radia pdd dyr. 

G Fitelberga. 

KANTATY GORCZYCKIEGO I BACHA 

nadaje Polskie Radio. 

Polskie „Radio zwrociło «w. sezonie bieżącym 

szczególną uwagę na popieranie kultury chóral | 

ndj w Polsce, i na wykonywanie dzieł wokal- 

aych rzadko u nas wyłkonywanych. To też pro 

jekltowane są tego roku różme koncerty w wy- 

konaniu polskich zespołów chóralnych. Do tego 

rodzaju audycyj zalicza się koncert z dnia 23 

listopada o godz, 22.00, transmitowany z Poz- 

namia na wszystkie rozgłośnie w. wykonaniu 

chóru im. Moniuszki, solistów i orkiestry smycz 
kowej. W' programie tej audycji figurują у 

kantaty dawnych. misirzów: kompozytora pols- 
kiego z początku XVIII w., Grzegorza Gorczyc- 
kiego oraz Jama Sebastiana Bacha. Poza tym w 

koncercie wykonany zostanie. Karola Stamitza 
koncert ną wiola d'amore, Instrument ten: jest 

charakterystyczny dla. wieku XVIII. Jako salli- 
sta wystąpi Jan Rakowski. 

CO NIESIE TYGODNIK RADIOWY „ANTENA* 

Nr. 47: „Amteny* zawiera: artykuł wstępny 

na: temat zmaczenia radia, jako łącznika narodo 
wego w chwilach szczególnie ważnych — wspo 
mnienia świadków pierwszego przemówienia 
Marszałka Piłsudskiego przed mikrofonem — 

  

Tabela lotes'ii 
z dnia 21 listopada 

  

korespondendję z Wilma p. t, „Wiilno silne ua 
ziemiach wschodnich* — reportaż radiowy na 
temat pracowni radiofonicznej przy gimnazjum 
im. Kopernika w Toruniu, — felieton muzyczny 
prof. . Stromengera na marginesie transmisji 
„Orfeusza Gilucka — iłustrowane dzieje Kali. 

sza — „Świat Kobiet* — fascynującą nowelę 
Wiładysława Proenera p. |. „Wymalazea“ — in- 

teresujące „Podstuchy“. 

W dziale ilustracyjnym: fotografię tybulową 
z uroczystości wręczenia Wodzowi Naczelnemu 
buławy marszałkowskiej — fotomontaż z re- 

wii 11 listopada — fotomontaż do: audycji na 

temat Hiszpamii — „Polska i świat* — „Ty- 

dzień radiowy i wiele innych. 
W: dziale radiotechniczmym artykuł p. t. „Au 

tomatyczna regulaaja siły odbioru i jej wskaź- 
niki Ponadto krótko — średnio i długofalowe 
programy krajowe i zagramiczne. Cena pojedyń 
czego numeru „Anteny: groszy 40. Prenumerata 

kwatalma zł. 4. 

Grób skrzynkowy 
z epoki kamiennej 

W czasie ork we wsi Skoraczew (bydgoskie) 
znaleziono grób skrzynkowy z epoki ksmiennej,   
w którym znajdowały się dwie urny. Wyukopa- ; 
liskiem zainteresował się łstytut Prehistoryczny 
Uniwersytetu Poznańskiego, 

Wilno, Wielka 6   

{ i 

i 

Dzienna wygrana Ii ki. 37 lot. 

zł. 25.000 na Nr.172.838 
padła w kolekturze 

A. WOLAŃSKA 

Ze Związku Spółdzielni Spożywców Rzplitej Polskiej 
Świeżo wyszły wydawnictwa Sp. „Społem, 

są to książki mające na celu rozszerzenie wie- 

dzy o spółdzielczości i zachęcenie do zakłada- 
nia kooperatyw. Mamy więc następujące dzieła: 

Izy Nicholson „Premień stońca*, dostępną 
każdemu broszurkę o spółdzielczości i jej zna- 
czeniu w życiu robotników. W angielskim języ 

ku wyszło tej książeczki blisko milion egzem- 

piarzy w 18 wydaniach, to świadczy o jej uży- 
teczności. Mamy tu dzieje pionierów ruchu: 
Ovena, Roberta którego działalność zeszła się z 
pracą nad zrzeszeniem robotników Antoniego 

Coopera i Karola Howartha, założycieła słynne | 
go sklepu w Rochdale, pierwszej kooperalywy 
robotniczej w 1844 r., która potem wyrosła do 
rozmiarów wspaniałego gmachu spółdzielni. W 

1851, już istniało ich 130 w całej Anglii, prócz 

spożywczych powstały inne i cały ruch rozsze 
rzył się na resztę Europy 1 wogóle cały świat. 

Pisana stylem barwnym i przystępnym ksią 

żeczka doskonale się nadaje do propagandy 

spółdzielczość. 
W. Kiślańska. „Za jednego gromada*. War- 

szawa. 1936 r. Jest to książka dla młodzieży 

opisująca działalność dzielnego Janka, zachęca 

jącego rówieśników do spółdzielczości. Opowia 

da im o rozwoju tego ruchu w Polsce, a miano 

wicie o zastugach pp. Romuatda Mielczarskiego 

i Stanisława Wojciechowskiego w założeniu 

związku pod nazwą „Spolem“, ogarniającym 

koło tysiąca spółdzielni. „Spolem“ organizuje 

kursy, wydaje książki i czasopisma, oraz opie- 
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kuje się sklepikami uczniowskimi. Dalej opisa 
ne jest założenie spółdzielni szkolnej, dnia 0sz- 
czędności, walne zebranie w szkole, z którego 

wynikło jasno, że sklepik daje zyski, młodzież 
obracać je może na pożyteczne rozrywki, wy- 

cieczki, pisma i dywidendęj a także daje przy 
gotowanie do późniejszej pracy na większą ska 
le we wsi. Bardzo odpowiednia ks'ążeczka dla 
szkolnej dziatwy. . : 

Edward Szymański. A.B.C. i 1. F. Temerson, 

Warszawa 1936 r. | małe dzieci powinny się 

przykładać do oszczędności i umiejętności w 
wydawaniu grosza. Tak miłe i wesołe wierszyki, 

jak te, p. Szymańskiego, z częstymi przypozn- , 
nieniami o wartości pracy „Społem*, o korzyś 
ciach wynikających z każdej czynności współ: 
nej, zgodnej, zachęci z pewnością małe społe- 
czeństwo zuchów, doskonale sportretowanych 
na marginesach wierszyków, łatwych do zapa- 

miętłania. Bardzo gorąco polecić można książe- 
czkę, która łączy cel pedagogiczny z zabawą. 

Romuald Melezarski. Tom 1, М, Pisma. War 
szawa 1936 r. Zebrał 1 opracował Konstanty 

Krzeczewski. Dzieło poświęcone pamięci słyn- 
nego organizatora spółdzielczości w Polsce, po- 

daje do wiadomości ogółnej życiorys i piszna 
tego dzielnego człowieka. Mielczarski w poglą- 
dach swoich był realistą, zrośnięlym z ziemią i 

umiejącym konkretnie myśleć, rachować, obli- 

czać i do ruchu spółdzielczego należał od jego 

początków, czyli od drugiej połowy XIX w. 
Ideowy program Mielczarskiego był radykal- 

nym programem socjalistycznym, człowiek czy- 

mu wierzył w cud woli ludzkiej i zdolność jego 

kształtowania przyszłych losów światła.  Wy- 

szedł z ruchu robotniczego, ciężko. przebija sie 

przez życie, by zdobyć potrzebne wykształce- 
nie i niczależny sąd o rzeczach. 

Załączone w obu tomach artykuły są cen- 

nym materiałem do wykorzystania w odczytach, 

pogadankach, referatach i wogóle działalności 

spółdzielczej, Odznaczają się jasnością i przy- 

stępnością sposobu wykładu, oraz rzeczowymi 

argumentami na korzyść zrzeszeń wiejskich i 

miejskich pracowników. 
Wydawnictwa „Społem odznaczają się sta 

rannym układem, dobrym papierem i wartościo 

wą treścią, odpowiadającą założeniu. H. R. 

- ŻYCIE i SĄDY 
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671 145473 647 147487 621 148998 149554 

150678 151009 104 152215 552 153555 155581 
c01 156289 921 157039 592 158177 656 159247 
£01 156289 921 157039 592 158177 656 159247 66 

160523 161819 163034 164222 317 705 165190 
166498 638 167513 168352 16903 

116294 117080 

69039 

170275 478 786 171345 775 173346 457 174728 | 1 

861 175817 179522 
181477 184032 411 781 185738 951 186008 

94 147 214 802 187076 617 188877 941 189447 

743 48 
190456 526 191354 657 710 99 193381 792 

194486 

wygrane po 150 zł. 
72 1780 3104 448 859 4546 838 6153 203 379 

7249 8062 193 
10149 460 806 11110 497 12203 13802 961 15311 

520 17105 18055 380 431 
20824 21759 25174 287 742 27260 361 29030 789 

50604 97 51157 52039 54605 992 55223 

37 877 56916 57114 439 777 58246 556 744 893 

59229 
8 66263 409 939 68170 69340 

SUS IŻ 72061 73329 74349 432 75490 77053 

838 78281 986 
80749 976 97 81934 87022 511 878 88344 407 605 

89241 
‚ 

9038193;61 96 790 923 46 Ry 624 723 92378 

26 870 96373 
Oa 428 909 102974 103175 377 104561 

105227 106428 107621 108300 

110907 65 111368 112267 113280 

114184 116794 117146 689 118771 119165 674 

126889 121370 90 122357 465 123110 125272 

343 127386 563 677 
130716 70 132220 479 878 133311 488 134340 

135324 519 664 136090 137506 138311 875 

39235 453 
140082 653 141203 411 812 142225 374 

143300 144105 990 145728 146560 147406 53 

614 148103 149109 
151249 153071 252 775 154558 946 155708 

807 922 156248 157096 294 
160995 161892 163385 164707 165275 931 

166785 167130 32 266 998 

171489 172320 173291 836 908 175028 169 

178310 179066 92 538 
180654 84 181461 182080 183213 184874 

186264 187620 188130 246 189672 

190031 191240 52 91 192985 193409 547 

194497 

IV ciągnienie 

IE зч » + 

998 
30008 -908. 3174 SO 445 638 885 33153 92| 389 

„299 493 735 

458 1994 2557 3169 95 631 4014 6205 

1385 657 8363 81 9635 
10009 360 11474 13275 983 14043 192 

768 16322 661 867 19293 i 

20806 35 21754 22422 566 905 23700 

24099 372 25011 59 950 26008 27162 255 

528 28448 50 29036 169 543 678 84 721 

30108 31181 263 32504 757 980 33969, 

34069 68 35313 36660 688 37143 139 2 

39538 
' 

40098 809 968 41092 137 514 669 713 874; 

42841 944 43253 99 44172 987 45304 813, 

46808 986 47944 48222 748 91 902 49425 

520 
50307 518 51409 53456 56101 634 865 

57126 995 58280 608 70 59810 ‘ 
60248 751 61545 777 62406 50 65242 450 

602 66153 724 880 997 69211 { 
70232 455 711 71055 534 72792 73636' 

74207 498 15227 61 76450 78077 163 610; 
79514 

80570 82093 168 348 83063 410 501 34271) 
85151 86057 696 87128 388 89399 › 

90273 363 838 91250 693 92308 775) 
93338 94101 95405 940 96071 97885 95L 
98138 873 99477 ! 

100540 875 101115 737 102802 103530 
439 610 104409 606 72 720 105790 106546 , 
733 107404 14 108142 68 109102 ! 

, 

110995 111785 861 112033 486 629 960 `° 
113229 607 40 817 46 \ 
114152 860 115322 677 116317 668 883 118743 
19582 
120973 121080 839 122257 462 123359 124165° 
3 126131 127024 678 715 9444 128071 129117, 

131244 662 72 132314 982 133587 885 134637 , 
125853 7 136029 137355 519 138304 139354 : 

140118 142103 283 143099 280 412 145354 146311" 
658 147011 216 464 573 815 931 149425 1492077 

39 
150280 496 151758 152226 622 154643 157363 

610 158315 637 159207 ‚ 

160902 161455 523 162183 163870 965 164429 

511 165395 166037 694 167043 400 954 169180 282 

170120 358 869 172042 203 173643 971 174624, 

175868 176248 177077 317 97 178025 372 p 

180232 181185 182204 341 825 183365 777, 

844 52 185722 188001 5 348 901 30 —., ; 

192209 193289 194412 811 : 

\Уустапе ро 150 zi. 
69 189 2508 940 3917 4138 421 41 633 168 

6442 518 7120 8448 

11311 12363 544 97 14617 714 15148 506 

15 16271 17296 446 697 883 18936 19337 

20165 483 21192 555 22092 379 23465 

24057 176 898 25770 89 864 260020 27254 

800 29103 353 A 
30719 32856 36180 755 38258 843 39034 

40582 41210 328 43453 999 44890 45010 

243 47682 48649 49174 423 ‚ 

54002 55040 667 53342 59123 864 915 | 

60174 313 61209 866 62373 654 930 45 

63337 937 64599 65036 663 830 920 66255, 

804 68850 69486 542 627 43 
72158 73465 74528 77701 78205     5 992 1695 
ra 191023 374 

80103 66 251 302 84021 85622 706 88168 ; 
99 89529 
90329 803 91330 561 608 92107 644 93323 

94772 875 97585 98263 349 456 99474 75 › 

815 
100350 477 101063 104159 105794 106414, 

644 107143 879 108621 109149 950 
110105 111026 525 113545 800 
115495 833 116126 117047 119296 973 ” 
120236 46 693 121084 123085 346 718 124121 ° 

342 739 125825 913 126950 127444 582 128429 648, 

895 129800 / 
130368 131534 654 132069 692 135071 940 138028° 

912 139309 7 
141407 142243 143604 897 144567 145251 356 

147106 669 149177 
gg 151232 635 729 154616 900 155591 156459 , 

160052 162003 165693 167204 705 169617 * 

170740 171220 671 172995 173499 174307 175158 / 

264 75 177446 178077 608 179419 52 825 : 3 

182155 185405 768 186911 187068 96 566 uj 

24 ‚ 

Z 74 833 925 192072 182 s 

) 

kowi, nie zaś w dniu wysłania 

go do pracownika przez pra- 

codawcę. Z tym terminem wy 

powiedzenia pracodawca musi 

się liczyć, bowiem przep's art. 

25 rozp. z 1928 r., stanowiący 

ten termin, jest przepisem bez 

względnie obowiązującym i na 

niekorzyść pracownika nie mo 

że być tłumaczony. Taka zaś 

aekorzyść zachodziłaby, gdy- 

by pracodawca mógł uważać 

wypowiedzenie za dokonane w 

czasie już przez samo jego wy” 

słanie, bez względu na to, czy 

i kiedy zostało ono pracowni 

kowi doręczone. Niebczpieczeń 

stwo zwłoki w doręczeniu lub 

też dojściu wypowiedzenia do 

wiadomości pracownika  musi 

zatem ponosić rzecz oczywista 

— pracodawca, skoro dzieje 

się ono w jego interesie i on 

z takiego sposobu wypowiedze 

nia wywodzi swe prawo roz- 

'wiązania stosunku służbowego. 

(OIL 921/34). 

* 

ED 
Józef Z. wystąpił przeciw- 

ko Skarbowi Państwa o 8.031 

zł, w tym 2.587 zł. tytułem 

wynagrodzenia za rozwiązan'e 

umowy pracy bez wypowiedze- 

nia na 8 miesiące naprzód. — 

Sądy I i IH instancji uwzględ 

niły w części dotyczącej od- 

szkodowan'a za 3 miesiące ro 

szczenie powoda. Prokuratoria 

Generalna, broniąc interesów 

pozwanej władzy założyła ka- 

sację, w której wskazywała m. 

in. na fakt, że zaraz po rozwią 

zaniu umowy Józef Z. otrzy- 

mał posadę. Sąd Najwyższy 

oddalił skargę Prokuratorii i w 

motywach podał, że wynagro- 

dzen'e przewidziane w art. 39 

rozp. o pracy pracowników 

umysłowych należy się nawet 

w tym wypadku, gdy pracow 
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nik po zwolniertu otrzymał 

inną posadę. a 
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KU |RJER SPORTOWY 
"Kraków — Poznań 2: 0 A. Z. M. NAD JEZIOREM NAROCZ. 

„ Wzorem tat ubiegłych Akademicki Związek 
Morski. R. P. w Wilnie organizuje w czasie 

gradnia 36 r. do 10 Stycznia 1937 roku | 
r " л - łowy mecz piłkarski o puhar „no włącznie III Obóz Żeglarstwa Lodowego nad 

jez. Narocz — dostępny dla wszystkich człon 
- ków- AZM. RP. Szczegółowych informacyj u- 

dziela sekretariat AZA w. dniach i godzinach 
т ‹іяуіш‹&т 

„BO, 

; se, „organizuje. w najbłiższym . czasie kurs teo- 

-serskicj Braddock musi jed 
 wolemię i ze strony Madison Square Gardz 

"rone na podwėrcach 

TEORETYCZNY | KURS ŻEGLARSTWA 
AI ŁODOWEGO. : 

K m spopularyzowania žeglarstwa lodowe 

(domhicki Związek Morski R. P. w Wil 

  

retyc my Z zakresu żeglarstwa lodowego. 
Zapisy przyjmuje sekretariat AZM. we wtor 

ki. ezwartki i soboty w godz. 17—49, al. Wiel“ 

Ra 17—4. Uczestniczenie w kursie jest Bezpłat 
me. Na zakończenie przewidzi any jest egzamin. 

Pierwszy wykłay odbędzie się we wtorek 24 li | 

‘и 
„kursu, oraz zdanie. egzaminu z: wynikiem po“ 

"myšlnym, jest nieodzownym warunkiem przy. 

A. Z. M. Jedńo- 
óńczenie powyższego 

jęcia па Obóz Żeglarstwa Lodowego AZM. 

MIECZ | BRADDOCK — LOUIS DOJDZIE 

   
. Do SKUTKU. 

NBG iais I k. 2 Bokserska „Aki 
SA о (i mecz bokserski Br 

ska desk]. as że Braddock zło- 
n miast „gwarancję finansową w wysokość 

wa tys. dolarów 1 podpisze zobowiązanie roze- 
A Es Ain u. mę 

POKI o mistrzostwo światła ze 

  

- Sehmelingiem. Mecz. Braddock—Louis, jak wia 
wiadomo, mą się odbyć w Atlantic City. Za to 

A -gpotkanie Braddock ma otrzymać 400.000 -dola 
eo. zezwoleniu nowojorskiej. komisji. bok 

nak otrzymać „zez 

DRZEWKA OLIMPIJSKIE SĄ CHORE. 
- Mistrzowie olimpijscy Japonii, którzy wy- 
m z igrzysk w Berlinie pamiątkowe male 
Pe znaleźli się po przybyciu do kraju w 

ocie. Małe drzewka nie wytrzymały długiej 
"podrėžy z Niemiec przez Syberię do Japonii i 
po przybyciu na miejsce utracily wszystkie в 
с&і‚ tracąc . swoj zdolności życiowe. 

W Tokio Japoński Komitet Olimpijski od 
dał drzewka ogrodowi botanicznemu, gdzie 
-£najdują się one w specjalnej pielęgnacji. 

`° Po „wydobrzeniu* drzewka mają być zasa 
tych uniwersytetów, 

których zawodnicy zdobyli mistrzowskie ty: 
tuły olimpijskie, Szczególnie iroczyście. prze- 
<aadzone będzie drzewko, zdobyte przez Japoń 
czyków w sztafecie pływackiej 4 raży 200 mtr. 
wi uroczystości przesadzenią drzewka, które 
easadzone będzie na teren' e olimipjskiego sta 
dionu pływackiego w Tokio, wezmą udział wszy 
ścy - członkowie olimpijskiej 

japońskich. 

' „Japonia zamierza wprowadzić jako nagrodę 
: da zwycięzców w konkurencjach olimpijskich 
1940 r. również małe drzewka. Tym razem bę 
m to oś wiśni. 

PRECZ Z „KANADYJC ZYKAMI* 

W EUROPIE. 
W. lutym 1937 r.w Londynie WZW bę 

„dzie Międzynarodowa Liga Hokeja“ Lodowego. 

„Już obecnie na obrady te zgłaszane są wn'oski., 

z których ważnicjsze podajemy: 

Szwajcaria złożyła wniosek, aby wszystkich 

Ranadyjczyków, występujących w barwach klu. 

bów angielskich uznano jako zawodowców. 

„Niemiecki Związek 'Hokejowy przedstawił 

—amn*osek, aby w spotkaniach - międzypaństwo 
wych i w mistrzostwach Europy. startować mo 
gli tylko ci zawodnicy, którzy nietylko posia 
dają obywatelstwo tego kraju w barwach któ 
rego występują, lecz nadto, aby naukę i tre 
ming hokeja odbyli w Europie Gdyby teh ostat 
n* wniosek był przyjęty, wówczas w mistrzo 
stwach Europy RATOWAY rzeczywiście Euro. 

| pejczycy. 

JAPONIA NIE ZREZYGNUJE И ZIMO- | 
"WYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. 

Japoński komitet olimpijski oficjalnie ko- 
munikuje, 5ż. Japonia w żadnym razie nie zre 

 zygnuje z organizacji zimowej igrzysk olim- 

pijskich 1940 r. 

Poniewaž sprawa wyznaczenia terenu dla 

przyszłych igrzysk zimowych rozstrzygnięta za 

stanie na posiedzeniu Międzynarodowego Ko- 

mitetu Olimpijskiego w Warszawie na wiosnę 
1937 r., przeto Japonia już dziś przygotowuje 

obszerny memoriał, uzasadniający _ pretensję 
Japonii do roli organizałora tych :grzysk. 

drużyny japoń- | 
) skiej w. pływaniu oraz SZ" cielstwa szkół 

  
bom tym, że gdyby amerykański związek nar 

| „KURJER% z dnia 23 listopada 1936 r. 

| Wezogyj odbył się w oPznaniu fina- 

Pana Prezydenta R. P: 

Kraków odniósł zasłużone zwycięst- į 

- Turniej piłki slatkowej 
Rozpoczął się w sobotę * Ž niedzielę „iędzy. | 

klubowy turniej piłki siatkowej. Poziom niski. 

Wyniki techniczne R s'ę następują 

co: 

'Е XL 1936 r. 

i. AZS. — WIKS. panowie — 2:0 dla AZS. 
(15:7 — 15:12). 
"2. KPW — KSZS. pamowie — 2:0 dla KPW. 

(159 — 15:12). - 
3. WKS. — AZS. IL panie — 2:1 dla WS. 

(i5:12 — 915 — 154) ' | 
: 22. XI. 1936 r. į 

L "KPW. — a panowie — 2 0 dla KPW. į 

„Kurs sędziowski 
: Rozpoczął się w. Ośrodku kurs na sędziów | 

' kandydatów w grach sportowych: ||| | 
Wykładowcami są: Wierzbicki, Truhanó- | 

cz, Wojtkiewicz i por. Lebiūski. Kierowni- | 

Pierwszy wyjazd narciarzy. 
gu jest o wiele więcej niż w mieście. | Korzystając z pierwszego śniegu wyjechali | 

wczoraj na trening narciarze wileńscy. - ® 

Podmiejskie wzgórza. poprzecinane zostały | 
„śladami, narc'arskich desek. Za miastem Śnie | 

Sport w kilku wierszach 
'Z New Yorku donoszą, że część amerykań- | 

skich” klubów narciarskich postanowiła zaak: 
ceptować regulamin międzynarodowych. zawo- 

ków w tym sensie, aby w zawodach tych star: 
tować mogli w przyszłości również instruktorzy 
narciarstwa. Prezes amerykańskiego komitetu 
olimpijskiego, Avery Brundage wyjaśnił klu: 

ciarski warunki takie zaakceptował, wówczas 
Ww najbliższych igrzyskach oiimpijskich narcia- 
rze nie mogliby: startować, gdyż przepisy - te 
sprzeczne są z amatorskimi przepisami Między - 
narodowego Komitetu AE maijskieijo, 

Niemiecka. reprezentacja hokeja Iddo aga ro 
zegra 29 bm. w Zurichu mecz z reprezentacją 

Szwajcarii. Rewanż obu drużyn: odbędzie się 12 

(vacover — 

  M: 
* 2 

Uprawnieni do 2 kołek oiimpi'jskich na koszulkach 
"WI związku z wprowadzonym premiowaniem 

zawodników lekkoatletycznych, Zarząd P.Z.L.A. 
przyznał, na zasadzie wyników ubiegłego sez0- 
nu, prawo do noszenia dwóch kółek olimpij 
skich na koszulkach następującym zawodnikom: | 

-Walasiewiczównie, Nowackiej, Wajsównie, | 

Urocz,ste otwarcie parlamentu rumuńskiego 

  

W Bukareszcie odbyło się w obecności króla Karola II-go, następcy tronu wielkiego wojewo- 
dy Michała, członków rządu, korpusu dyplomatycznego, oraz dostojników cywilnych i woj- 
skowych, uroczyste otwarcie parlamentu rumuńskiego. Po uroczystym. nabożeństwie w miej- 
scowej kałtednze, w czasie którego zostało odśpiewame Te Deum, orszak królewisiki udał. się do 

gmachu parlamentu, gdzie król Karol II-gi odczytał orędzie efiwierające parlament. 
nasze przedstawia. moment odczytywania przez 

stępeą tronu wielki wojewóda Michał, 

Wznowienie wykładów we Lwowie 
W piątek-ukazały się żarządzenia rektorów | 

Uniwersytetu i Politechniki -we .Lwowie, wzna 

wiające wykłady na tych spe ach z dniem 

23 listopada. 

Zarządzenie to wywołało żywe poruszónie 

"wi, Biniakowskiemu, Kucharskiemu, Gąsowskie 

wo nad Poznaniem 2:0 (2:0). Mecz nie 

stał na wysokim poziomie. Publiczności 
zebrało się tylko z 2000 osób. Boisko po 

kryte było śniegiem. 

(15:13 — 17: 15).   2. WIKS. — KSZS panowie — 2:0 dla WKS. 
- 30:0}. 

"3 AZS. 1 — KPW. panie — 2:1 ala AZS. I“ 
(16:14 — 12:15 —, 4:15). 

4. WIKS. — KPW. panie —- 

(158 20 1BĄTG 270000 
5. AZS, I — AZS. II panie — n'erozegrana. 

Na uwagę zasługuje zwycięstwo Ogniska 

KPW. nad zespołem -AZS. Dalszy ciąg eds 

"w nadchodzącą niedzielę; 

Szkoda, że turniej odbywał s bez me: ału 

publiczności. 

gier sportowych. 
kiem kursu jest H. Brancewicz. 

-Kurs liczy 43 uczestników. Na zakończenie 

kursu pała się egzamin. i 

2:0 dla KPW. 

  

Wiczoraj więc zakończono serję marszów 

narciarskich — tak zw. suchej zaprawy nar- 

ciarskiej. 
Dok Rida 

Austriacka para mistrzów Europy w łyżwiar 
stwie figurowym 1933 г., Papets—Zwack prze. 

szła nar zawodowstwo, angażując się na płatne 
tournee doć Ameryki. 

ь » ® 

W roku przysżłym lekkoatleci angielscy ro- 
zegrają międzypaństwowe mecze we, wrześniu 
z Finłandią w Helsingforsie i 7 Norwegią w 
Oslo. 

ВО ® # 

Hokeiści berlińskiego SC. rozegrali dwa me 
cze w Pradze, w pierwszym meczu zwyciężając 
miejscową Spamtę 5:1, a w drugim remisując z 
LTC. "1:1. - 

m * * 

Mistrzostwa świata na r. 1937 w. bobach 
2-osobowych rozegrane zostaną w Cortina d'Am 

pezzo na nowowybudowanym torze, którego 
koszt wyniósł 70,006 lirów. 

Cejzikowej, Kwaśniewskiej, Zasłonie, Śliwako- 

mu, Noji, Gancarzowi, Bieregowemu, Pławczy- 
kowi, Hoffmanowi, Sznżjdrowi, Klemczakowi, 
Morończykowi, Luckhauzowi, Heliaszowi, Gie 
rutcie, Siedleckiemu, Lokajskiemu : Turczykowi. 

Zdjęcie 
króla orędzia Z lewej strony widoczny na- 

gdyż, jak wiadomo, 

że wyższe uczelnie we 

w. kołach studenckich, 

ostatnie wieści głosiły, 

Lwowie będą oiwarte dopiero po feriach Boże 

go Narodzenia.   

  
AWiytworny ślub w Anglii odbywa się zwykle 

''w towarzystwie pięknie ubranych pań. — Na 

ilustracji widzimy kilka towąrzyszek art" 4 

_ ałodej. w , gustownych sach. i 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Ostatnie przedstawienie „Intryga i Mi- 
łość*. Dziś w poniedziałek wieczorem o godz. 
8,15 po ocenach propapagandowych, dane bę- 
dzie już po raz ostatni wspaniałe. arcydzieło 

  

' sceniczne Fr. Schilera „intryga £ Miłość* w 
nowym przekładzie znakomitego poety Julia 

na Tuwima, w premierowej obsadzie zespołu 

4 pp.: Maslowską, Niedžwiecką, 52 czo 
wą, Žmijewską, Czengerym, Mrožewskim, Rew 

kowskim, Staszewsk*m, Szczawińskim, Surową, 

Borowskim. 

— Jutro we wtorek wieczorem wraca na 
atisz niezwykle zabawna komedia „Tempo 126% 

której dotychczasowe przedstawienia przy za 
pełnionej widowni wróżą nowośc: repertuaru 
wielkie powodzenie. 

— „Ludzie na krze* — świetna współczes 
na sztuka ciesząca się i nadal niezmiennem po 
wodzeniem dana będzie jeszcze raz w bież. 

tygodniu, po cenach propagandowych, w naj- 

bliższy piątek. 
— Teatr Objazdowy Teatru Miejskiego m 

Wiilnie — gra dziś 23 bm. w Podbrodziu zna 
komitą współczesną. komedię pt. „Kobieta i jej 
tyran* popularnego na scenach. polskich autora 

Stefana Kiedrzyńskiego — jedną z najbardziej 

sukcesowych premier ub. sezonu w obsadzie: 
Wieczorkowskiej, Drobockiej, - Puchniewskiej, 

Dłzwionkowskiego, ” Zastrzeżyńskiego, Czapliń- 

skiego, Utnika i innych. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „kFrasquita* po cenach propagandowych. 
Dziś jeden z ostatnich występów Elny Gistedt. 
Grana' będzie wspaniała op. Lehara „Frasqu- 
ita". Ceny propagandowe. Е 

— Recital J. Thibaud w „Lutni“. W šrodę 

najbližszą wystąpi #2 włashym.- kohcefienx 
wszechświatowej sławy skrzypek: J. THIBAUD: 
Dotychczasowe recitale: tego „genialnego arty: 
sty odbywały się zawsze przy pa wi 
downi. 

— „Dookoła Miłości*. Ten zawsze aktualny 

fytuł nosi świetna op. Straussa, którą: wprowa 
dzają na scenę „Lutni* w najbliższym czasie 
K. Wyrwicz-Wichrowski i kapelmistrz M. Ke 
chanowski. Główną partię i rolę w tej nowe 

ści. odtworzy Z. Lubiczówna, 

TEATR LITERACKO-ARTYSTYCZNY 

„NOWOŚCE*: 

poniedz'ałck dn. 23 bm. premiera 
całkowitego mowego programu rewiowego pt 

„MELODIE WIILNA* z udziałem całego: zespo 

łu oraż powiększonej orkiestry (20 osób). 
W| programie w związku z datą 29 bm. znajduje 
się szereg numerów o charakterze specjalnym. 

(Nasi dobrzy. znajom*). 
Ceny zwyczajne, balkon 25 gr. 

Dziś w 

  

Codz. dwa przedstawienia o g. 6.30 į 9.15. 

nauczyciel MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny przystępne. 
ul. asai 8 m. 22, godz. 4—6 pp. 

— — 

 



6 „KURJER“ z dnia 23 listopada 1936r. || : 

RONIKA 
MIEJSKA, 

-— Z RADY MIEJSKIEJ. Dzisiaj o godz. 20 

w sali posiedzeń Zarządu Miejskiego odbędzie 

sę posiedzenie Komisji Technicznej. Na po- 

rządku obrad: 1) Projekt skanalizowania wiel- 

kiego m, Wilna. 2) Plan robót inwestycyjnych 

na okres zimowy 1936/37 w związku z akcją za- 
tmdnienia bezrobotnych. 3) Sprawa ustalenia 

wysokości strat, spawodowanych przerwą w do 

;starczaniu prądu elektrycznego w dniu 6 i 7 

września 1936 r. w związku z uszkodzeniem ka- 

 Poniedział. | Dzi Klemensa P. М. 

23 | Jutro: Jana od Krzyża 

Wschód słońca — godz. 7 m.08 

UR | Zachód słońca — godz 3 m.04 

Spostrzeżenia Zakładu Motesre!agi! U. S. B 
w Wiinie z dmia 27.X1. 1835 r . 

Cišnienie 768 

    
Temp. średnia: :—0 bla! a. NE i Baisi "SEL е ы 

" a Dnia bm o godz. 20 w lolka! wiąz 

rene: najezzjć | Pr. Obyw. Kobiet (nl. Jagiellońska 3) aabiadzie 
Temp. nai — 2 się posiedzenie Klubu Radnych. Bloku Gosp. Od- 
Opad: .0,7 rodzenia Wilia. || 

Wiatr: północny ` — We czwartek 26 listopada rb, o godz. 20 

Tend. bar.: wzrost : * w sali posiedzen Zarządu Miejskiego odbędzie 

A : s A t si i i iejskiej. Na porządku ob 
Uwagi: ramo i wiecz. pochm. w poł. pog. AS A ATCA uadlabójące spra- 

— Przepowiednia pogody według PIM. do 

wieczora dn. 23 bm.: Rankiem mglisto, w cią 

gu dnia pogada naogół chmurna z rozpogodze 

ułami. 

Nocą przymrozki, dniem temperatura nieco 

powyżej zera: : ' 

Słabe wiatry z północo-zachodu. 

DYŻURY APTEK, ` 7 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sapożn'ikowa (Zawalna 41); 2) Rodowi- 
«xa (Ostrobramska 4); 3) Augustowskiego (Mie 

kiewicza 10); Narbutta (św. Jańska 2); Zasław 

skiego (Newogródzka 89). : 

Ponadto dyžurują 'apteki: S-6w Paka (Anto 

kolska 42); Szamityra (Legionów 10); Zajączko'w- 

skiego (Wiitołdowa 22). 

1) Plan robót inwestycyjnych na okres zi 

mowy 1936/37 w związku :z akcją zatrudnienia 
bezrobotnych. 

2) Winiosek w sprawie poboru iw r. 1937/38 

dodatku komunalnego do państwowego рода!- 

ku gruntowego. 

3) Winiosek: w sprawie przeznaczenia terenu 
miejskiego przy ul, Legionowej na urządzenie 

parku oraz wykorzystania tego terenu dla Tar- 
gów Północnych i innych wystaw. 

4) Winiosek w sprawie zmiany warunków 
wynagrodzenia służby szkół powszechnych m. 
Wilna. _ 

5) Sprawozdanie z dzialtalnošci Powszechmego 
Zakładu Ubezpieczeń Wizajemnych na! terenie 

woj. wileńskiego za r. 1935. : 

6) \’уБогу 7 с2ЮюЩКбм 1 7 гав!ерсбу człon 

ków Rady Funduszu Pomocy Leczniczej Pracow 

ników Miejskiej m. Wiikna. 
7) Wniosek w sprawie powołania przy Ko-   

  

łch miłość była dla tłumu sensacją ... 
...a dla nich samych upojeniem... 

Clark GABLE i Marion DAVIES 

  

  
| ш ь 1 ы > | 

Jutro w kinie 

Kain i Mabel (2: 

misji Zdrowia, Pracy i Opieki społecznej Dod- 

komisji do'spraw pomocy dzieciom i młodzieży. 
(st, m.) 

-— ZASŁABNIĘCIA NA CHOROBY ZAKAŽ- 

NE, Miejskie władze samitarne w ubiegłym ty- 

godnóu zańotowały 35 wypadków zasłabnięć na 

choroby zakaźne. Najwięcej zachorgwań notuje 

* się na' gruźlicę, płonicę i błonicę. Zauważono ró 

wnież wzrost zasłabnięć ma grypę. 

" RADIO 
PONIEDZIAŁEK, 23 listopada 1936 r. 

8,30 — pieśń; 6,33 — gimnastyka; 6,50 — 

muzyka; 7,15 — dziennik poranny; 7,25 — prog 

ram dzienny; 7,30 — intormacje; 7,35 — muzy 

ka na dzień dobry; 8,00 — audycja dla szkół; 
‚ 8,10 — 11,30 — przerwa. 

11,30 — audycja dla szkół: „Rzekaini przez 

Ind'e* wygłosi W. Korabiewiz; 11,57 — sygnał 

czasu; 12,00 — hejnał; 12,03 — koncert w wył. 

zespołu Haliny Adamškiąj-Grossmanowej; 12,40 

— „O świetlicach dła dziewcząt* pog.; 12,50 — 

dziennik południowv; 13,00 muzyka popularna; 
14,00 — 15,00 — przerwa. ‚ 

15.00 — wiadomości gospodarcze; 15,15 — 

| koncert. reklamowy; 15,25 — życie. kulturalne 

miasta:j prow'mcji; 15,30 — codzienny odcinek 

powieściowy; 15,40 — nłytv dla dzieci; 15,45 — 

„Co: chcielibyśmy uslys-eč“ audvoja życzeń dla 
dzieci; 16,15 — „Skrzynka językowa”; 16,30 — 
koncert orkiestry 'mandolinistów Kaskada"; 

17,00 — „Ideologia nowej Rzeczypospolitej”, od- 
czyt; 17,15 — koncert solistów; 17,50 — ..Wieża 

Eiffla", pog.; 18,00 — pogadanka 
18,10 —— wiadomości sportowe; 18,20 — „Rze- 

miennym dyszlem“; 18,30 — wędrówki muzycz | 
re; 18,50 — „Czas pomyśleć o wanzywnikach”; 
19,00 — audycja żołnierska; 19,30 — Utwory 
Klaud'usza Debussy; 19,50 — niešni Manuela de 

Falla; 20,00 — Mikołaj R mskij-Konsakow :. Sze- 

cherezada; 20,45 — Dzien. wiecz.; -20,55 — 
pogad. aktualma; 21.00 — „Pieśń i poezja roboł 
nicza”; 21,30 — muzyka taneczna; 22,00 — kon 
cerv chóru i orkiestry smyczkowej; 22,55 — 

ostatnie wiadomości. 

alktuafina; °   

Zatarg w białoskórni 
Epsztejna 

W. białoskórni Epsztejna (Tartaki 2) wynikł 
zatarg w związku z wprowadzeniem maszynmo 
wego deptania skór. Zatarg zosłał częściowo 
poparty strajkiem. Rozchodzi się o ustalenie 
nowych norm płac. Sprawa ta przekazna zo 
stała do rozstrzygnięcia specjalnej komisji: ar 
bitrażowej, w której superarbitrem jest i 
tor pracy na m, Wilno, 

Samobójstwo 
Felieja Małyszkówna в zaśe. Zielonka, gim. 

polańskiej w dniu 18 bm. zamełdowała, że w 
tym dniu o godz. 8 jej 68-letni ojciec Paweł po 
pełnił samobójstwo wystrzałem z rewołweru w 
klatkę piersiową. Przyczyna, samobójstwa 
rozstrój nerwowy. : 

śmierć w pasie: transtisyjoym 
Aleksander Dorzynklewies в Zagėrowszezys 

ny, gm. polańskiej w dniu 18-bm. zameldował, 
że jego 15-letni syn, Stanisław, w ezasie pracy 
w młynie wolnym wskutek nieostrożności da 
stał się do pasa transmisyjnego i poniósł śmierć 
na miejscu. Stało się 2 18-bm. || 

MAE ПАа с . 

Ka wllefiskim 
KRADZIEŻE. 

W dniu 20 bm. o godz. 11.30 z niezamknię 
tego mieszkania Abrama Jakobsona  (Nowo- 
gródzka 100) skradziom ubranie i gotówkę, 
ogólnej wartości zł. 600. Kradzieży dokonalt 
Stanisław Sosiński i Mikołaj Orłow, bez stałe 
ge miejsca zamieszkania, których zatrzymane 
wraz ze skrayłzionymi przedmiotami. i 
“W dniu 20 bm. okplo godz. 11 jakiś zło 

dziej skradi portiel skėrzany Zz zawartošeią zł: 
240 z kieszeni wewnętrznej palta , Bronisława 
Matusewicza, miieszkańea Nowogródka. Kradzie 
ży dokonano w Uhezpieczałni Społecznej przy, 

  

  

kochają się i nienawidzą w cudownym fiłmie muzyczny 

ai 

1) ZIUA humo- ja К | 

rystyczny film muzyczny 99 N 0 t w 0 P Ė R Z žr. | 

"ky Bracia MARKS towej sławy komicy | 

PAN 
Dziś początek 
o godz. 1:-€j 

  
  

DZIŚ ostatni dzień 

HELIOS]. Garry COOPER Akim Tamirow, Z 6 £ ć uj S$ la s-*b Madelaine Carrol 
w najnowsz. filmie 

Nad program: Atrakcja kolorowe | aktualia Tytuł oryg. „Generał umarł o świcie”. 
  

Teatr Art. Lit. | Dziś niebywały sensacyjny program Splot pikanterji humoru i słońca p. t 

iwśi Melodje Wil | e MPA 
tudwisarska 4 | 2 © 4 

przepych dekoracji i 
Nowość taneczna: 

-— (Codziennie 

Miejscowe, nowe tematy humoru, przepiękne inscenizacje baletowe, 

kostjumów. Udział całego despotu oraz powiększonej orkiestry (20 osób). 

Balet Ostrowskiego i Trio Lados wykonują szereg ewolucyj na rowerach. 

tkowa okazja: DWA':n; 

od dwiema flagami 

2 seanse © godz. 6.30 i 9.15. 

MARS| "ARS! SKAMIENIALY LAS 
Nad program: dodatek kolorówy i aktualia. Celem spopularyzowania nowego kina wyzna- 

czyliśmy aż do odwołania ceny: balkon 23 gr. parter od 54 gr. 

swarowej Miłość cygana" Dziś po raz pierwszy w Wilnie 

w rol. gł. ERNEST VEREBES, GRETA THEIMER i PAWIEŁ VINCENTI. — Nowe romanse 

  

  

2) Na żądanie publiczności 
jeszcze tylko dziś 

w jednym programie! 
CLARK GABLE, 

Jean Harlow 
i Myrna Loy 

tine „ZONA CZY SEKRETARKA 
UWAGA! Jako nadprogram zdóbyliśmy do wyświetlania wys 

łącznie w naszym kinie nadzwyczajny dodatek filmowy PAT-a p. tą 

„Niech żyje Marsz. Polski: 
zawierający scenę wręczenia buławy Marszałkowi Śmigłemu= 

Rydzowi oraz rewię woskową w dniu 11 b. m. :ALA OGRZANA 

  

Wielka 
TANIA 

  
Pianina 

i fortepiany nowe i okazyjne sprzedaje na do- 

godnych warunkach H. ABELOW, Niemiecka 

Nr. 22 (wejście od ulicy). 

  

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matuty. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polsk', fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zgłozsenia     do red. Kurjera Wil. po g. 7-ej wiecz. 

  

czarująca symfonia miłości 

cygańskie. — Humor. — Sentyment. — Bogata akcja. — Nad program: aktualja. 

Dziś. Walka ludzi-tytanów z żywiołami natury, w wstrząsającym filmie 

gaNisko | UDZIE W TUNELU 
W rolach ałównych: Vietor Mc. LAGLEN, Edmund LOWE, Charles BICKFORD 

Sak program: dodatki dźwiękowe. Pocz. o g. 4, w niedziele i św. o g. 2 pp. 

DEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, 
MGmimistracja czynna od g. ©'/,—3!/, ppoł. 

Konto czekowe P. K, O. nr. 50.750. 

€ZN2 PKĘNUMERATY: miesięcznie z odnoszenitm do domu lub przesyłką pocziową 

@ЛА OGŁOSZEŃ Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc, i komunikaty 

© tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. 

i rabrykę „nadesłane" Redakcja mie odpowiada. 

SE A RSZA PA NIZTA 

  

    
   

    
MIESZKANIE 

5 pokoi komfortowo 
odremontowane z wy- 
godami do wynajęcia 
Montwiłłowska 18, wej- 

ście z Pańskiej. 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie" 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 - 22 

„TEKSTYL KRAJOW 
SPRZEDAŻ RESZTEK 

I TOWARÓW WYSORTOWANYCH 
Wielki wybór kuponów na garnitury i palta oraz resztek materjałów 

wełnianych, jedwabiu i in. 2 

CENY NIEBYWALE NISKIE 

6 Niemiecka 
Nr. 11 

  

Wilnianka 
mloda poszukuje posa- ZYGMUNT 
dy do dzieci lub do 
starszej osoby za pie- 
lęgniarkę, miłej. powie- 
rzchowności,. religijna, 

KUDREWICZ 
Chor wenerycz., Syfilis, 
skórne i moczopłciowe 

  

    

z porządnej iodziny, Zamkowa 15, tel. 19-60 
zna szycie, może na|Przyjm. od 8—ł | 3—8 

wyjazd, Więzienna 10-5| — 

AKUSZERKA  |M, Brzezina 
Smiałowska |. masaż, leczniczy 

8 i elektryzacje 
oraz Gabinet Kosmetycz. ul. Gredzka nr. 27 
odmładzanie cery, usu- (żwierzyniec) 
wanie £ narszczek, wą- 
grów, piegów, broda» 
wer, łupieżu, usuwanie AKUSZERKA 
tłuszczu z bioder i brzu- 
cha, kremy odmładzają- Mar ja 
ce, wanny elektr., elek- : 

tryzacja Ceny przystęp- Laknerowa 
ne. Porady bezpłatne. UE LS 

Wielka 10 m 7 ul 3. Jasińskiego 5—     visa vis poczty róg Ofiarnej. (ob. Sądu? 

L 22 

3 zl, z odbiorem w administr. 

Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od e 1—3 PP 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—31/, i 7=—$ wiesza 

Drukarnią —» ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 
2 zł, 50 gr., zagranicą 6 zły. 

— 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkam, — 10 gr. sa wyram 

Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

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

Redaktor odp. Zygmunt Babiez.


