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w nocy z niedzieli na poniedziałek 
nieznani sprawcy dokonali napadu na 
mieszkanie J. M. Rektora, wybijając 

szyby kamieniami. Fakt ten głęboko 

wzburzył opinię maszego miasta. Wilno 

„nie może przejść nad tym niesłych: inym 

wybrykiem do porządku. 

Senat Akademicki wydał w tej spra- 

wie odezwę do młodzieży, wzywając do 

bezwzględnego potępienia. napadu. 

Wierzymy, że było to dziełem chu- 

liganerii ma jgorszego gatunku i że żaden 

student do tego haniebnego czynu ręki 

nie przyłożył. Mniemamy tak, bo uwie- 

rzyć nie możemy aby mógł się znaleźć 

student, który by był zdolny do popeł- 

nienia podobnej nikczemności. 

Słyszeliśmy, że młodzież jest lakże 

wzburzona tą wiademością. Dziś dru- 
kujemy pierwsze protesty akademików. 

Czekamy ma ostrą reakcję . całej mło- 

dzieży, wszystkich organizacyj akade- 

mickich. Czekamy na reakcję wyraża- 

jącą wsiiręt i oburzenie z powodu tego 

faktu. 

Tylko takie stanowisko | całej kas 

džiežy może słanowić dostatecznie wy- 

raźne odcięcie się jej ad sprawców hru- 

* talaej napaści. ' 

  

Projekty nowych ustaw 
uchwalita Rada Ministrów 

{ 

| 
| 
| 
| 

—, WARSZAWA, (Pat). Dnia 23 listona: 
da rb. odbyło się pod przewodnictwem 

pana premiera gen: Sławoj Składkow- 
skiego posiedzenie Rady iMnistrów. ia 
da Móńistków uchwaliła projekty usta - | 
wodawcze, które rząd wniesie na 
chodzącą sesję Sejmu, 

ai: 

Przede wszystkim, w związku z za- 
 powiedzią prezesa Rady Ministrów, wy- 
stąpienia przez rząd z inicjatywą usta- 
wodawczą w sprawie skrócenia czasu 
pracy w górnictwie, Rada Ministrów 
przyjęła. projekt odpowiedniej ustawy. 
Projekt ten przywiduje, iż w wypadkach 
spowodowanych koniecznościuuni państ 
wowymi lub gospodarczymi. Rada Mi- 
nisirów może w drodze rozporządzen 
wydawanych na wniosek rain stra opie 
ki społecznej, zgłoszony po zasięgnięciu 
opinii Izb Przemysłowo : Handiowych 
oraz organizącyj zawodowych ргасо’у ni 
kow i pracodawcow, vakazač skrocenie 
czasu pracy w gómmictwie Pio wyra w 

„dniu lub;tygodniu „w stosunku do norm, : 
ustalonych w przepisach © wzazie pizcy. 

Z kolei Rada Ministrów przyjęła pro 
jekty ustaw ratyfikacyjnych konwe mex j 
"międzynarodowych oraz porozunicen i 
protokułów podpisanych przez Poiskę. 

Następnie Rada Ministrów ucuwaliła 
projekt ustawy 

O STANIE WYJĄTKOWYM, 

który ma ńa celu dostosowanie przepi- 
sów rozporządzenia Prezydenta RP. z 

roku 1928 o stanie WYM do no- 
wych podstaw prawnych, stworzonych 
przez ustawę komętyfucyj jną z kwietnia 
1935 roku. 

M dalszym ciągu posiedzenia ada 
*Mimistrów przyjęła projekt ustawy 

  

  

  

który 

mego, na drogi państwowe, 

Wilno, Wtorek 24 Listopada 1936 r. 

Dzisiejszej j nocy 

Magnifieencji rektora Uniwersytetu. 

Senat Akademicki wyraża swe naj- 

Młodzież 
| Wishoty-z dnia'22 na'23 XI. br. zaszedł fakt | 

 najścia na mieszkanie J. M. Rektora Uniwersy 

tetu Stetana Batorego, fakt — który do głębi 

nieznani sprawcy 
dokonali zamacha na mieszkanie Jego 

burz; iąca napaść 
"na mieszkanie J. M. Rektora U. S. B. 

| Odezwa Senatu Akademickiego do miodziežy 
DO MŁODZIEŻY AR ADEMICKIEJ! | 

| 

poruszył całą młodzież akademicką. Zarzzyl Ko | 

ła Medyków stud. USB. w Wilnie potępia mie 

znanych, niestety, sprawców zamachu i wyraża ; 

najgłębsze sburzenie, że poćnbny wypadek we j 

gėle mógł zaistnieć. 

JERZY ŁYŻWA prezes 

MIKOŁAJ HULECKI w. z, sekretarz 

Do JEGO MAGNIFICENCJI PANA REKTO- 

KA U. S. B. 

My niżej podpisani mieszkańcy Akzdemi- 

ekiej Bursy Męskiej z całą bezwzględnością po 

'tępiamy sprawców zamachu na mieszkanie JM. 

Pana Kektora USB. i jednocześnie ubolewamy 
в powęłu tak hańbiącego czynu w w 

qowage Almae Matris. 

7) starosta. bursy JAN PRZYTUŁA 

) skarbnik MIECZYSŁAW WŁ. NERDI 

eraż 110 podpisów mieszkańców bursy. 

O PRYWATNYCH SZKOŁACH 
WYŻSZYCH, 

które dołychczas podlegały formalnie 
ustawie z marca 1932 r. o prywatnych 
szkołach oraz zakładach naukowych i 
wychowawczych. Powyższy projekt us- 
tawy twarzy dła łych szkół odrębne ra- 
my ustrojowe. Postanowieniami jej bę- 
dą objęte wszystkie szkoły wyższe, któ 
re nie podłegają postanowieniom usta- 
wy o szkołach akademickich. 

-Jednocześmie Rada Ministrów przyję 

ła projekt noweli do ustawy 
© SZKOŁACH AKADEMICKICH, 

zalicza dodatkowo w poczet 
szkół akademickich wyższą szkołę han- 
dlu zagranicznego we Lwcwie, wyższe 

studium hamdlowe w Krakowie. oraz 
wyższą szkołę handłówą w Poznaniu. 
'Termin zastosowania do tych szkół po- 
stanowień ustawy o szkołach akademic 
kich ma ustalić rozporządzemie ministra 
W. R. 1 ©; P. 

„Ponadto: Rada - Ministrów przyjęła 
projekt ustawy obniżający o 30 proc. 
pozostające dó spłaty należności z tytu 
łu pobranych przed dniem 1 września 

1932 r. państwowych stypendiów i poży 
czek. Projekt tem nie obejmuje byłych 
stypendystów, 2 dochód miesięcz 
ny przekrącza 300 z 

Następnie Rada Misie przy jęła 
pi rojekt ustawy 

O BUDOWIE I UTRZYMANIU 
DRÓG PUBLICZNYCH. 

reguiujący między innymi sprawy po- 
działu dróg publicznych, w zależności od 
znaczenia ekonomiczno - (komunikacyj- 

wojewódz- 
kie, powiatowe oraz gminne, sprawy 
pokrywania kosztów budowy i utrzyma 

  

  

cy jnej. 

  

głębsze cnińikie wobec tego faktu i. 
wzywa młodzież akademicką, by niez- 
włocznie przez usta swych reprezentan- 
tów oświadczyła wyraźnie, iż potępia 

sprawców zamachu. 
PROREKTOR I SENAT AKADEMICKI. 

potępia 
Kolo Akademików Ziemi Lubelskiej prete | 

stuje przeciwko brutałnej i niekułturałnej napa 
ści na mieszkanie JM. Pana Rektora i wyraża 
mu swe majgłębsze ubolewanie, 

(—) MAZUR STANISŁAW prezes 

(7) GŁODOWSKI JAN sekretarz. 

£ * * 

Dowiadujemy się, že dzisiaj na godz. 
AJ5-tą zostało zwołane przez Bratnią Po- 

moc zebranie wszystkich orgamizacji a- 
kademiekieh dla powzięcia protestu z 
powodu nikczemnej napaści na miesz- 
kanie J. M. Rektora. 
L 

  

Cena 15 groszy 

ILENSKI 
  

0*der św, Olfx dla P, Prezydenta В.Р,. 
WARSZAWKA, (Pat). Pan Prezydent R. P. 

przyjął w dniu dzisiejszym na Zamku posłą nor 

weskiego w Warszawie p. Christiana Ditleff'a w 

towarzystwie dyrektora protokutu dyplomatycz 

nego Romera. 

W czasie aud'encji .poseł Ditleff wręczył Pa 

RP. odznaki wielkiej wstęgi 

orderu Świętego Olafa, najwyższego odznacze- 

na. trezydentowi 

n'a norweskiego nadanego Panu Prezydentowi 

RP. przez króla Norwegii Haakona siódmego. 

„Humanite" zagrożone 
procesami 

PARYŻ (Pat). Koła opozycyjne, niezadowolo 

ue z projektowanego przez rząd Bluma wpro 

wadzenia nowych przepisów prasowych, stara 

ją się nie tylko grzedstawić zamiary rządu, ja 
ko ograniczenie swobody prasy, lccz także wy. 

kazać, że nowe przepisy powinny dotknać rów 

nież i prasę skrajnie lewicową, ) 

Przywódca jednej z prawicowych organiza 

p. Jean Renaud wytoczył m'anowicie 

gę komunistycznej „Humanite* o nazwanie go 

„prowokatorem wojny domowej, 

na rachunek zagranicy”. 

Również przywódca francuskiej partii łudo 

wej dep. Der'ot wystąpił na drogę sądową prze 

ciwko „Humanite”, oskarżając 

cji skar 

dzialajacym 

organ komuni 

styczny o postawienie mu oszczerczego zarzų 

tu, iż brał udział w śniadaniu, wydanym przez 

nropagandę niem'ecką w Paryżu. 

  

PrZEGW rozwielmi żnieniu oszczerstw prasowych 
Francuski projekt ustawy 

PARYŻ (Pat). 
oszczerstw w drulgu, którego główne wytyczne 

opracowała 

Projekt ustawy o zwalczaniu 

specjalna komisją rzeczoznawców, 

opierać się będzie na nastepujących wytycznych: 

nia dróg publicznych, sprawy specjalne 
go podatku drogowego i dopłat drogo- 
wych, sprawy świadczeń w naturze, vre 
szcie spółek drogowych. Projekt ustawy 

zawiera wykaz dróg państwowych. 

Z kolei Rada: Ministrów 

rozporządzemie, przyznające 

ULGI W OPŁATACH OD POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH. 

ma rzecz państwowego funduszu drogo- 
wegó. Rozponządzenie to wiąże się z 
prącami komitetu ekonoraicznego mini 

strów w dziedzinie polityki motoryza- 

uchwaliia 

W dalszym ciągu posiedzenia Rada 
Mimistrów przyjęła projekt noweli. do 
usławy z czerwca 1927 r. 

Q OCHRONIE RYNKU PRACY, 
który przewiduje dwie zmiamy obeenego 
stanu rzeczy iw tej dziedzinie, a miano- 

wicie wprowadza możność cofnięcia u- 
dzielonego już pracodawcy pozwolenia 
na Zairudnienie cudzoziemca. o ile 'dal- 
szę zatrudniemie może przynieść szkodę 

interesom państwa, w szczególności je- 
go. interesom gospodarczym oraz wpro- - 
wadza specjalne zezwolenia na pracę 

dla cudzoziemców, przebywających w 
Polsce stale od. 1 stycznia 1922 r. 

Następnie przyjęto ' projekt ustawy 
o wykonywaniu zawodu aptekarskiego, 
wprowadzający jednolite dla całego pań 
stwa przepisy w tej dziedzinie, dotych- 
czas różnolicie w poszczególnych częś- 
ciach Polski uregulowane. 

Wreszcie Rada Ministrów przyjęła 
projekt dekretu o stosunku państwa do 
kościoła ewangelicko - augsburskiego w 
Rzeczypospolitej. Uregulowanie tej spra 
wy w drodze dekretu przewiduje usta-   

" ter spółek akcyjnych, 

dach - przemysłowych. 

„podatkowej, 

1) Odpowiedzialność sądową w myśl proje- 
ktu ponosić będzie nie, jak dotychczas, redak- 

lor odpowiedzialny dziennika, 

czelny, lub też wła: 
lecz redaiktor na 

iciel, albo przęwodni iczący 
rady zarządzającej danego wydawnictwa m 

  

2) Procedura w sprawach 0' oszczerstwo bę- 

dzie 

ukazaniem się 

przyśpieszona tak, by olkres czasu między 

oszczerstwa w diuwku a. sprarwą 

sądową skrócić do minimum. 

3) Sprawy o oszczerstwo odbywać się będą 

wediug procedury karnej. 

4) Kary za oszczerstwa i zniesławienie 

druku będą powaźmie waostrzone. 

Sprawa kontroli 

w 

nad źródłami dochodowymi 
prasy będzie przedmiotem odrębnej ustawy; któ 

ra opracowana będzie później. 

Rząd nosi się w tej dziedzinie z tego ro- 

dzają pomysłami, by nadać dzieanikom charak- 

a tym samym poddać ich 

zasadom ścisłej ikontroli 

Strajk w Lille 
PARYŻ (Pat). Strajk w przemyśle. metalur 

gicznym w okręgu Lille jest całkowity. Wielkie 
fabryk: 

dmie 

robotników. 

rachtawikowość 

są okupowane przez strajkujących, śre- 
zaś i drobne zakłądy nie są zajęte przez 

'Przedsię' iorcy nie 

żadnych układów, 
Strajk ogarnia 7.920 robolników w 43 zakła 

chcą wszczynać 

Ogótem w departamencie 

północnym strajkuje 11.100 robotników. 

TATSIA TESINIO AT TAI II ISI 

wa 0 pełnomocenictwach z marca rb. 
W końcu Rada Ministrów uchwaliła 

projekt dekretu 

Q POPIERANIU RUCHU INWESTY- 
CYJNEGO NA OBSZARZE WOJE- 

WÓDZTW WSCHODNICH. 

Projekt ten przewiduje ulgi w podatku 
dochodowym dla tych osób fizycznych 
i prawnych, prowadzących prawidłowe 
księgi w rozumieniu art. 81 ordynacji 

które na terenie wojew. 
nowogródzkiego, wileńskiego, wołyń- 

| skiego i czterech wschodnich powiatów 
| wojew. białostockiego bądź założą no-- 
we przedsiębiorstwa przemysłowe, żeglu 

"gi śródlądowej, chłodni lub elewatorów, 

bądź przedsiębiorstwa takie już istnieją 
ce ulepszą łub powiększą, bądź też prze 

prowadzą ulepszenia w  gospodarst- 
wach rolnych. 

+
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OFICEROWIE 
„KURJER“ z dnia 24 listopada 1936 r. 

BOLSZEWICCY 
kierują obroną Madrytu 

Łodzie podwodne współdziałają 
z bowstańcami 

„RZYM, (Pat). „Giornale d'Italia“ og- 
łasza rozmowę swego korespondenta z 
dowódcą wojsk powstańczych atakują- 
cych w Madrycie gen. Varela, który о$- 
wiadczył m. in., że kolumna międzyna- 
rodowa, która od paru dni walczy na 
terenie Madrytu z powstańcami składa 
się wyłącznie z cudzoziemców pod do- 
wódziwem oficerów bolszewickich. 

Żołnierze wchodzący w skład tej ko 
łumny międzynarodowej uważani są za 
ludzi pewnych i oddanych. To też po- 
wierza się im obsadzenie tylnych pozy- 
cyj oraz pilnowanie i kontrolowanie mi | 
licjantów na przednich liniach. Pod gro | 
4bą karabinów maszynowych uniemożli 
wia się w ten sposób milicjantom uciecz 
kę !uh dezercję. Ponadto gen. Varela 
mówił korespondentowi o akcji anarchi 
stów i ekstremistów, którzy codziennie 

aresztują w Madrycie mnóstwo osób i 

skazują je na śmierć po przeprowadze- 
niu groteskowego postępowania sądo- 
wego. 

LONDYN (Pat). Reuter donosi z Lizbony: 

Na przedmieściach Madryłu na odcinku połud 

miowym przez cały dzień i całą noc toczyły się 

walki. Wojska rządowe przeszły do otenzywy. 

Walezono na bagnety w Carabanchel Bajo. Ar : 

tyleria rządowa bombarduje intensywnie linie 

powstańcze. 

Dziennikarze w niewoli 
PARYŻ (Pat). Korespondent Havasa donosi 

z Avila (kwatera wojsk powstańczych): Radio 
barcelońskie donosi, że ujęto 3-ch dziennikarzy 

ma froncie madryckim, chociaż w samochodzie 

było 5 csób. Wobec tego panuje obawa, że dwie 
osoby zpstały zabite. 

Dziennikarze zagraniczni w Avila poczynili 

już kroki wcbec głziennikarzy, znajdujących się 
po stronie rządowej, aby ocalić kolegów, którzy 

zastali ujęci przy pełnieniu swoich obowiązków 
zawodowych. 

Bezwartościowymi banknotami 
wypłaca się żołd 

WALENCJA, (Pat). Przy jednym z marokań 

czyków, wziętych do niewoli pod Algoder znale 

ziomo 2000 koron austriackiej emisji 1902 r., 

banknot 5-markowy emisji 1917 r. bon jedno 

frankowy izby handlowej paryskiej płatny 1 

lipca 1922 r, i banknot na 50 centavos portu 

galskich. Widocznie wszystk*mi tymi bankno | 

tami powstańcy wypłacają żołd. 

Zaciešnienie 

  

MADRYT (Pat) — Ministerstwo marynar- 

ki ofiejalnie komunikuje: Łodzie podwodne 

należące, jak należy przypuszczać do floty eu 

dzoziemskiej, ponieważ powstańcy łodzi pod- 

wodnych nie posiadają zaatakowały statki rzą 

dowe u wejścia do portu Kartageny. Jedna z 

tarped trafiła krążownik „Cervantes“, powo- 

dując poważne uszkodzenia. 

Jnne torpedy przeszły obok torpedowca 

„Mendez Munez* nie trafiając go. 

LONDYN (Pat) — W. admiralicji brytyjs- 

kiej oświadczono dziennikarzom, iż dotychczas 

nie otrzymano żadnej wiadomości o starciu ją 

kie rzekomo miało miejsce u wejscia do portu 

Kartageny pomiędzy statkami rządowymi « 

cudzoziemskimi łodziami podwodnymi. 

LONDYN (Pat) — Reuter donosi z Rzy- 

mu: Oficjalnie przeczą, jakoby łodzie podwad- 

ne, które rzekomo zaatakowały krążownik „Cer 

vantes“, należały do floty włoskiej. 

LONDYN (Pat) — Admiralicja brytyjska 

dotychczas mie ma żadnych wiadomości o incy- 

Gencie w poreie Kartagena. W: porcie tym jak 

zaznacza Reuter, stoi na kotwicy brytyjski tor- 

pedowiec „Glowworm“. 

LONDYN (Pat) — Reuter donosi z Berlina: 

Przedstawiciel rządu oświadczył koresponden- 

'fów: Reutera, że obecnie nie ma żadnej łodzi 

podwodnej niemieckiej na Morzu Śródziemnym. 
Oświadczenie to nastąpiło w związku z wia 

domością © rzekomym zaatakowaniu przez cu 

dzoziemskie łodzie podwodne hiszpańskich stat 

ków rządowych. 

“ LONDYN (Pat). Agencja Reutera dowiaduje 

* się, że ambasador hiszpański w czasie swej wi- 

zyty w Foreign Office potwierdził wiadomość o 

+ ataku łodzi podwodnych na port w Kartaginie.   
Anglia utrzyma dalej ścisłą neutralność 

LONDYN. (Pat). Min. Eden oświadczył dziś 

po południu w izbie gmn, że rząd brytyjski 

utrzymywać będzie w dalszym ciągu w sprawie 

Hiszpanii politykę ścisłej neutralności. „Rząd 

brytyjski — stwierdził Eden — nie przyznał 

żadnej z dwóch stron praw państwa prowadzą 

cego wojnę na morzu i w przyszłości praw tych 

"nie przyzna”, 

Deklaracja ta została przez izbę przyjęta 

oklaskami. „Wychodząc z tego założenia — 

! oświadczył w dalszym ciągv Eden — będą bry 

j tyjskie okręty wojenne nieść pomoc brytyjskim 

| statkom handlowym we wszystkich wypadkach 

ilekroć tego zajdzie potrzeba na pełnym mo 

| rzu i poza obrębem terytorialnych wód hisz- 

pańskich '*. 

| 'W. zakończeniu zapowiedział Eden wydanie 

| ustawy, uznającej wszelkie transporty mater'a 

| łu wojennego na angielskich statkach dła Hisz 

| panii za nielegalne. 

Beżs. uleczna narazie interwencja amb. Rzeszy 
W Z.Ś.R.R. w sprawie skazanego inż. Śticklinga 

MOSKWA, (Pat). Ambasador Rzeszy 
von Schulenburg dokonał wczoraj de- 
marche u, zastępcy komisarza ludowego 
spraw zagr. Krestinskiego w sprawie wy 
roku śmierci na inż. Stieklingu. 

Ambasador v. Schulanburg domagał 
się ułaskawienia skazanego lub w naj- 
gorszym wypadku odroczenia wykona- 

nia wyroku. Ambasador nie otrzymał 
żadnej konkretnej odpowiedzi. 

stosunków 
  

między Polską i Rumunią 
jest głównym celem wizyty Antonescu 

BUKARESZT, (Pat). Rumuński minister spr. 

zagranicznych Antonescu w przededniu wyjazdu 

do Polski złożył korespondentowi Polskiej A- 

gencji Telegraficznej następujące oświadczenie: 

„Z głębokim zadowoleniem mdaję się do Pol 

ski na uprzejme zaproszenie wybilnego miaistra 

spraw zagranicznych Polski Becka, wystosowa 

ne podczas naszych serdecznych rozmów w Ge- 

newie. 

Należy powitać wszelką okazję do potwierdze ; 

mia siły i żywotności sojuszu połsko-rumuńskie- | 

go. Będę w stosuniku do szlachetnego i rycers- 

kiego marodu polskiego nzecznikiem nie tylko 

rządu, lecz i narodu rumuńskiego, który łączą 

z narodem polskim więzy uczucia i szacunku. 

Czynnikiem zbliżającym oba sąsiadujące na 

rody jest również żywione przez nie pragnienie 

pokoju. Traktat polsko-rumuński, 

eparty na! pakcie Ligi Narodów stanowi wierne 

zapewriienia tej 

so juszniczy 

odźwierciadlenie naszej woli 

części Europy pokoju, opartego na niezachwia   nym itrzymaniu nietykalności terytorialnej. 

Stosunki polsko-rumuńskie nie powinny eg- 

raniczać się jednak do Ścisłych ram trakfalnt, 

łączącego oba państwa. lstnieje wielka dziedzi- 

na pracy, która winna być doprowadzona de 

pomyślnego wyniku, a mianowicie rozwój 

wszelkiego rodzaju stosunków pomiędzy obu na 

szymi krajami. 

Zależało mi na tym, aby pierwszym elapėm 

mojej podróży był Kraków, gdzie złożę hołd u 

grobu (Pierwszego Marszałka Polski. Nie mógi- 

bym gościć na ziemi polskiej, nie złożywszy w 

imiemiu Jego Królewskiej Mości króla Rumunii, 

w imiesiu rządu i narodu rumuńskiego hołdu 

pełnego pietyzmu i wdzięczności bohaterowi 

polskiego odrodzenia, organizatorowi wiełkiego 

państwą polskiego, temu, który był duszą soju- 

i polsko-rumuńskiego, Jestem szczęśliwy 

' za kilka dni złożę wyrazy czci Panu Prezyden- 

łowi RP., pozmamn p. Marszałka Śmigłego Rydza 

i odbędę z Panem Prezydentem RP. ń panem 

Marszałkiem Śmigłym Rydzem rozmowy, które 

- jestem przekonamy, przyczynią się do zacieśnie- 

nia więzów łączących obą nasze narody. 

Wizyta min. Becka 

wzmacn ła serdeczne stosunki palska-brytyjskie 
LONDYN, (Pat). Na dzisiejszym posiedzeniu | 

izby gmin, w czasie interpelacji zgłaszanych pod | 

adresem ministra spraw zagramicznych, poseł 

  

Labour Party Henderson zapytał min, Edena, 

czy może udzielić wyjaśnień w sprawie wizyty | 

polskiego ministra spraw zagranicznych Becka. 

Na interpelację tę min. Eden odpowiedział, 

со następuje: „pozwalam sobie odesłać szano- | 
  

wnego posła do treści komun*katu ogłoszonego 

w prasie po zakończeniu londyńskich rozmów 

z polskim ministrem spraw zagranicznych. 

Pragnę jednak skorzystać z okazji, by do- 

dać, że z wizyty p. Becka byliśmy bardzo radzi 

i że przyczyniłą się ona do wzmocnienia serde 

cznych stosuników, istniejących pomiędzy Pol- 

ską a Wielką Brytanią. 

udał się ponownie do wicekomisarza 
Krestinskiego, ale i te demarche nie da- 
ło konkretnego wyniku. Definitywna od 

ostateczny termin, ponieważ wyrok wi- 
nien być wykonany w ciągu 72 godzin. 

W kołach dziennikarzy zagramiez- 
nych utrzymują się w dalszym ciągu 
przekonania, że ing. Stickłing nie zosta 
nie rozstrzełany mimo to, iż miał przyz- 
mać się eałkowicie do zarzucanych mu 

_ przestępstw. Wykonanie wyroku Śmier- 
| ei na Sticklingu nastąpić może tylko w 
tym wypadku, jeżeli Sowiety postanowi 

| ły nie liezyć się z reakcją, jaką stracenie 

jego wywoła w Berlinie. 
W razie ułaskawienia Sticklinga jest 

. rzeczą możliwą, że ułaskawieni zostaną 

również dwaj lub trzej obywatele so- 
wieccy skazani w procesie nowosybir- 
skim, albowiem ułaskawienie cudzo- 
ziemca a rożstrzełanie obywateli sowiec 
kich wywołałoby | fatałne wrażenie 
wśród społeczeństwa, 0 którego wzglę- 

dy rząd coraz usilniej zaczyna zabiegać. 

Niemcy nie zerwą 
LONDYN, (Pat). Korespondent Reutera: 

yBerlinie donosi, że pogłosk* o-możłiwości natych 

w 

„miastowego zerwania stosunków między Niem 

cami a ZSRR. nie znajdują wiary w tanztejszych 

BERLIN (Pat) — tu roczne ze- 
stawienie (od 1 października 1955 xe 1 paźdz. 
1936 roku) wypadków komunikacyjnych. Jak 
się okazuje eyfra wypadków jest zastraszająco 

*-demii Literatury komunikuje, €o następuje: 
W dniu 19 listopada 1936 r. wpłynął do biu 

ra Polskiej Akademii Literatury list następują 
cej treści: 

„Do prezydium PAL. 

Pragnąc osłonić Polską Akademię Literatury 

od ataków, przez pewną część prasy skierowa 
mych przeciw mojej osobie, proszę o wyłonie 

* nie komisji, która by się zajęła pbadaniem zarzu 
tów, w atakach owych zawartych i wydała ©- 

  

Dziś rano ambasador v. Schulanburg 

powiedź oczekiwana jest 25 bm, Jest to ', 

Museum Narodowe w Warszawie 
występuje ze Zwiąska Muzeów 
WARSZAWA, (Pat). W dniu wczorajszym 

dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie 
St. Lorentz wystosował następ'ijące pismo za 
ręce prezesa Związku Muzeów w Pelsee prof. 
dr. Fel. Kopery w Krakowie: 

Ponieważ podpisując oświadczenie Towa- 
rzystwa miłośników hisorii i zabytków Krako- 
wa ogłoszone w „I. K. C.* w dniu 20 Fstopada 
rb. i zawierające nieprawdziwe, bezpodstawne 
zarzuty przeciw dyrekcji i urzędników Muzeum 
Narodowego 'w Warszawie, dopuścił się pan pre 
zes pogwałcenia par. 2, par. 5 i par. i6 statutu 
Związku Muzeów w Polsce j ponieważ referował 

pan prezes publicznie ujemną opinię o muze 
um Narodowym w Warszawie, nie zwracając 
się w żadnej formie do dyraksji Muzeum o wy 
jaśnienia, co jest pogwałcenien już vie tylko 
statutu ale i ogólnie obowiązującyca norm postę 
powania, na znak protestu zgłaszam wystąpie- 
nie Muzeum Narodowego w Warszawie ze: Zw. 
Muzców w Polsce a jednocześnie składam man 
dat wiceprezesa Związku. Ponieważ podpisane 
pnzez pana prezesa zarzuty ogłoszone zostały w 

prasie, treść niniejszego pisma podaję również 
do publicznej wiadomości 

„PROF. ST. LORENTZ 
Dyrektor Miuzeum Narodow. 44 Warszawie. 

Doroczne zebranie 
dyneburskiego oddziału T-wa 

Łotewsko-polskiego 
DYNEBURG (Pat). Odbyło się tu doroczne 

walne zebranie «złoqąków dyneburskiego 'od- 

działu Łotewsko - Polskiego Towarzystwa Zbli- 

żenia, ma którym odczytano depeszę Marszałka 

Šmigtego Rydza, uadesłaną towarzystwu w od 

powiedzi na życzenia złożone Marszałkowi 

przez towarzystwo w dniu 11 bm. Depesza przy 

jęta była przez zebranych owacyjnymi oklas- 

kami. 

Walne zebranie dokonało wyborów nowego 

zarządu, do iktórego weszli: adwokat |, Krumm 

— prezes, burmistrz miasta Dyneburga J Wo 

tont, pułkownik Daugsz, prezes t-wa „Harfa J. 

Bryc i prof. Brezgo, 

Polacy mają najlepszą drużynę 
piłkarską w Dyneburgu 

DYNEBERG (Pat). W, Dyneburgu odbyła. się 

uroczystość wręczenia nagrody m. Dyneburga 

dla najlepszej drużyny piłkarskiej miasta. Pu- 

har przyznano drużynię polskiego stowarzysze 

mia Harfa. ' 

Warto zaznaczyć, że Polacy zdobyli zarów 

no mistrzostwo miasta, jak ń pierwsze miejsce 

w rozgrywkach o nagrodę miasta. Poza tym 

'w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo Letga 

lii Harfa sklasyfikowała się na drugim miej 

scu. 

Samoloty widma w Norwegii 
HELSINGFORS (Pat) — Z Harstad donoszą 

o pckazaniu się w północnej Norwegii sarzoło- 
tów — widm. Liczni rybacy i wieśniacy zau- 
ważyli onegdaj w nocy poruszające się na nie- 
bie światło oraz ppsłyszeli warkot motoru. 

Prasa norweska donosi jednocześnie, że 
w pobliżu wybrzeża norweskiego zauważone 
jednostki sowieckiej marynarki wojennej. 

Holandia przyłączyła się do układu 
monetarnego 

HAGA, (Pat). Rząd holemderski ogłosił ko- 

mundkat o swym przystąpieniu do francusko— 

angieisko — amerykańskiego układu monetar-   nego. 

stosunków z ZSRR 
| kołach dypłomatycznych, Iktore sądzą, że, o ile 

| zerwanie tych stosunków nie nastąpiło bezpo- 

| średnio po kongresie norymberskim, ilo trudno 

r je przewidywac teraz. 

8.500 zabitych 171.000 rannych 
Ofiary wypadków drogowych w Rzeszy w ciągu roku 

263 tysiące wypadków na drogach i ulieach. 
| Peniosło Śmierć 8500 osób, rannych zostało 

171 tys. Codziennie zanotowano przeciętna ilość 

| 718 wypadków z 23 zabitymi i 467 rannymi. 
wielka, W całym tym okresie wydarzyłp się į 

Lisć Wincentego izysmowskiego 
do FP. AA. й. 

WARSZAWA (Pat). Prezydium połskiej Aka | rzeczenie o ich zasadności. De czasu ogłoszenia 
| orzeczenia postanowiłem wstrzymać Się od u 
działu w bieżących pracach Polskiej Akademii 
Literatury. 

Warszawa, glnai 19 listopada 1930 r. 

(—) WINCENTY RZYMOWSKI*. 
* * # 

Na skutek prošby akademika literatury W. 
Rzymowskiego powołany będzie w dniach naj 
bliższych sąyl koleżeński, którego skład i orze 

3 czenia będą ogłoszone dodatkowo.



"We Francji powtarza się co pewien 
czas nowy skandal polityczny. Świadczy 

to, że kulisy życia publicznego w „repw 

zbyt czyste. Brak dyskretnie ukrywany 
za kulisami wylewa się czasem na po- 

ci wielkich afer politycznych. Skandale 
takie mają już swoją historię. 

"Przed wojną miała miejsce słynna i .; 
przysłowiowa już sprawa „panamska“. 
potem sprawa: Dreyfussa. Ostatnio nie 
przebrzmiały jeszcze echa haniebnej afe 
ry, której bohaterem był Sasza Stawis- 

ky, gdy, oto mamy już nowy skandał. Na 
zywa się on „sprawa Salengro“. Skandal 
ten ma inny charakter niż poprzednie. 
Istnieje natomiast dyłemat, albo minist 

  

nia człowieka przez 'oszczerców. : 
Zaczęło się od zawziętej kampanij 

prasowej, zaimicjowało 

prawnicze „Gringoire“. 
Zarzut, stawiany ministrowi Saleng- 

ro, był z gatunku najcięższych. Oskarża 
"no go o dezercję podczas wojny świato- 
wej. W roli oskarżycieli wystąpiło czter 
nastu oficerów, podoficerów i żołnieizy 

| tego pułku, w którym Salengro w "zasie 
j wielkiej wojny jako Żżołnier, cvkiista, 
h 

    

/ pełnił służbę wojskową. Oskarżyciele ci 
cieszą się dobrą opinią, wszyscy wielo- 
krotnie cytowani w rozkazach dziea 
nych i odzmaczeni orderami wojskoawy- 

mi. Pomimo sprostowań, wyjaśnień i de 
klaracyj, które umieszczał mim. Salengro 
w różnych czasopismach. kampania 
przeciw niemu trwała. Wyciągaro coraz 
nowe szczagóły, dyskredytujące go w o- 
<zach ogółu i ubolewano, że człowiek o 
tak niepewnej przeszłości zn1ajduje się 
na jeanym z A oe stanowisk w 
państwie. : 

  

Wówczas to, mmniej- więcej w jełowie | 

września rb., wmieszał się w tę sprawe 
mimister wojny Daładier, >słaszając „ist 
otwarty. W liście tym Du: уег Ra do 
wiadomości, iż wszelkie akiy, 0tyczące 

zachowania ministra Saiengro p-ułozas - 
wojny. zawarte w jego „dossier * wejs- 

zasadzie minister stwierdza, że żurzuty 

są niesłuszne, gdyż Salengro dostał się 
na stronę niemiecką nie jako dezerter, 
lecz jako jeniec, seliwytany na biu Kit 
wy podczas poszukiwania zwłok zabiie 

_ go przyjaciela. Sąd polowy w da. 20 sty 

cznia 1916 m. który rozpatrywał oskarże 
nie Salengro o dezercję, gdy oskarżowsy 
przebywał w miewoli niemieckiej, wyda? 
zaocznie wyrok uniewinniający. Wyrok 
ten przechowany w aktach wojskowych, 

  

ostatecznie. 

Oświadczenie ministra Daladier nie 

  

Prasa prawicowa atakowała dalej. Wie 
/ dy Salengro sam zwrócił się do premie- 

' ra Blumą z prośbą o wyznaczenie komi- 
sji do zbadania raz jeszcze sprawy postę 

  

| „Dzisna 
nad Berezyną...“ 
sudskiego w podręcznikach 

___ historii 

' Trzeba przyznać, że Polacy zbyt 
4 konsekwencją nie grzeszą. Planowość 
i programowość przemyślana, przepraco 

| wana jest dla nas czymś nie mniej ob- 
| cym niż chińszczyzna. W jednym tylko 

' wypadku stwierdzić braku konsekwen- 
cji mie sposób: w stosunku do Ziem 

- "Wschodnich. Tu panuje konsekwentny 
i chaos w dziedzinie ekonomicznej, kulta 

raiej, narodowościowej, wyznaniowej. 
Brak więc zrozumienia ważności i zna- 

czenia tych ziem, przy jednoczesnych na 
| įwnie sentymentalnych: reminiscencjach 
| z historycznej przeszłości, a bez wczucia 

    

| się w stosunki współczesne. Dziwne lek, 

-ceważenie i traktowanie 
szych na odczepnego. 

spraw tutej- 

Nie odbiegła od tego i polityka o$- 
: wiatowa. To, jaką sumiennošcią орги 

  

blikańskiej i. liberalnej: Francji nie są | 

wierzchnię, wywołując fenment w posła 

ra-zdrajcy państwa, ałbo ukamienowa- 

ją czasopismo: 

kowym, zostały pilnie zbadane. Na tej 

można i nałeży uznać za POYARCY 4 

położyło kresu euncjaciom. prasowym. | 

«czyli ziemia Mickiewicza i Pił- 

„KURJERĆ z dnia 24 topoca 1936 r. 

| рошша ėjo da wony. Prosił on 
o komisję, złożoną z osób bezstronnych | 

„F godnych zaufania, których orzeczenie 
byłoby. miarodajne „dla wszystkich kidzi" 
dobrej woli i stanowiło by wreszcie za- 
„kończenie tak przykrego sporu. Prośbie 
tej stało się zadość. W skład powołanej 
przez premiera komisji wszedł gen. Ga 
melin, jako przewodniczący, oraz dwaj 

delegaci związku byłych kombatantów, 
pp. de ta Barral i Piehot. 

dwaj prawnicy, znawcy prawa wojsko 
wego. Gen. Gamelin, przyjmując powie. 
rzoną sobie misję, z zaznaczył w liście do. 

ministra wojny Daładier, że komisja, 
wyznaczona tylko do zbadania doku- 
mentów wojskowych min. Sałengro, nie 
może być wważana za sąd honorowy. 

| Komisja, . po: zbadaniu dokumentów 
wojskowych ministra Salengro oraz ta 
łego jego „dossier“ wojskowego, opubdi . 
kowała dnia 30 października rb. szeze- 
gółowy protokół swych prac. Wynika z 
miego, że minister Saiengro był faktycz- 
nie oskarżony © dezercję i uniewinnio 
PEGSEZEWZ 

Kada 

lotu RWD 13, ochrzczonego nazwą 
urzędników skrbowców okręgu łódzkiego 

małżonką do Rzymm. W otoczeniu regenta znaj 

dują się szefowie kancelarii cywilnej i wójsko- 

wej oraz 3 adiutanitow. ągiem 

odjechali do Rzymu: premier Daranyi celem 

Tym Sanym poc. 

"ło 

żenia wizyty Musscliniemat i min. Kanay celem 

rewizytowania min. Ciamo, 

W, otoczeniu ich znajduje się, poseł włoski 

   

wane są w podręcznika „h szkotnych 
sprawy Wilna, również stanowi charak 
terystyczny rys tego majoryzowania 
Ziem tutejszych. . 

Oto przed nami dwa abowiązujące 

powszechnej (kł. 5), jeden. napisany 
przez panie H. Pohoską i M. Wysznacką, 
drugi przez p. M. Jarosza. Rozdziały © 
Wilnie i kraju zamieszkałym nie tylko 
przez dziatwę połską, przedstawiają się 
w podręcznikach wyjątkowo „zwiežie“. 

Dla przykładu  zestawmy ze sobą: 
| Kraków w jednej z wymienionych ksią 
| żek ma przeszło 20 stron, w drugiej prze 

  
| szło 15, Lwów po 5, Warszawa tyleż (0 

Warszawie jest mowa jeszcze w klasie 
6, omawiane podręczniki kończą się na 
J. Sobieskim). Nawet Płock, Wilanów 
mają osobne stronice. Jest n awel Za- 

mość z okazji założemia akademii. za- 
mojskiej. Natomiast fakt założenia Aka 
demii wileńskiej nie zdobył sobie należy 
tego uznania u autorów i o nim ani sło 
wa w podręczniku. Wogóle udzielono 

Wilnu w jednęj z książek półtora stroni 
cv, w drugiej dosłownie 22 wiersze. Ale 
za to jakość pobiła wszelkie rekordy i 
wystarczy najzupełniej za ilość. 

Trafiamy na SUORAĘ 50-ą kollabora   

Na życzenie 
gen. Gametin zasiedH w niej również 

podręczniki do nauki historii w szkole . 

„sięr* żadmych dokumentów, stwierdzają 
*cych, jakoby poprzednio skazany był na 
śmierć, a umiewinnienie zawdzięczał do 

piero rewizji procesu, 

„Przytoczone w protoknadle komisji szcze- 
_gółowe dane o stanie aktów dotyczących 

ma jej miejscw'zaś znajduje się nowa kar   
| 

Samoiot „Skarbowiec— Łódź" 

  

Zdjęcie nasże przedstawia moment poświęcenia. i przekazania Aeroklubowi Łódzkiemu samo* 
„Skarbo wiec — 

„ Uro czystość przekazania samolotu odbyła się w ©- 
becności wicemiu Šitoj dr. Ferdynanda Šwitalskiego. ° 

Wizyta regenta Wegier w Rzymie 
BUDAPESZT. (Pat). Regentt Horthy odjechał | w Budapeszcie Colonna, szef protokółu dypłoma 

dziś pociągiem spece jam ym o godz, 15,35 wraz z | 

  

L  O©6 BAM 
SNIEŻNO BIAŁA MIĘTOWA PASTA DO ZĘBÓW 

| uniewinniającym wyroku sądu polowe- 

namy czytankę p. t 

  

ny wyrokiem zaocznym sądu polowego 
— že natomiast nie ma w jego „dos- 

jak to insynuo- 
wali jego wrogowie. Wynik by więe dla 
ministra Sałengro pomyślny. 

' Orzeczenie komisji -— jednoznaczne” 
z poprzednią enuncjacją min. Daladier, 
powirmo było stanowić zupełne zakoń- 
czenie sprawy. Stało się jednak inaczej. 

sprawy min. Salengro, wzbudziły podej 
rzenia. Zakwestionowano całość i auten 
tyczność owych dokumentów. Stwierdzo 
no bowiem, że w jego książeczce wois- 

kowej pierwsza strona została wydarta, 

tka, wiklejona w 1932 r. W teże same 
książeczce, oprócz wzmianki o znanym 

go z dnia 20 stycznia 1916 r., znajduje 
się, niejasno zresztą: zredagowana, no- 

tatka, z której wynikałoby, iż drugi, rów 

Łódź, a ufundowanego ze składek 

tycznego węgierskiego (MISZ. 

szych mrzędmików węgierskiego MSZ. Odjeżdża ją 

cych . żegnali 

oraz kilku rwyż- 

na dworcu wszyscy członkowie    

  

nządu, poseł at 

d:cw ammii 

iiriacki ww Budapeszcie, naczelny 

węąg.erskiej, prezydent miasta oraz 

liczni przedstawiciele wągierskich kół politycz- 

nych i wojskowych. 

O Žak 
EAU             

tu wzmiankowanych autorek. Rozpoczy 
„Początki. Wilna *: 

„W czasach, gdy w Polsce rządził Wiła- 
dysław Łokietek, „daleko na północy za 

Niemnem, mad brzegami Wilii i Wilejki 
"rozciągało się pogańskie państwo liiewskie 
kniazia Gedymina“, 

Nie: potrzeba: wielkiej znajomości hi 
storii, by wiedzieć, że już wówczas pań- 
stwo litewskie rozciągało się znacznie 

szerzej niż tylko „nad brzegami Wilii i 
Wilejki* zo ba Witebsk na północy i po 
Dniepr na wschodzie, a w każdym razie 

tak samo mad Niemnem, jak nad Wilią. 
To w imię prawiv historycz..ej, która 
jednakowo obowiązuje zarowno w szko | 
le powszechnej jak i na uniwersytecie. , 
buch „kniazia Gedymina* słuszną moż: 
rościć pretensję za tak bezceremonialne 
pomniejszenie państwa litewskiego. Po 
za tym „nad brzegami Wilejki żadme 
państwo, nawet lilipucie leżeć nie mogło, 

bo Wilejka mie jest rzeką lecz miastem, a 
rzeka o którą prawdopodobnie chodzi 
szam. awłorkom, nazywa się Wilenka a 

nie Wilejka. Warto, żeby dość znanych 
nazw geograficznych nie plątali, ci co 
piszą podręczniki dla, szkół powszech- 
nych. 

Ole jedźmy dalej:   4W! dolinie Swentorga na południowym : 

į 
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nież wmnewinniający wyrok, został wy 

dany na ministra Salengro przez sąd po 
lowy.dnia 20 listopada 1916 r. Skąd i- 

nąd;jednak, nie tylko posiedzenie i decy 
zje sądu nie są zanotowane--w- aktach 

odnośnej dywizji, alle stwierdźono, że ta 
kie posiedzenie wogóle nie mogło się w 
wymienionym: tenminie odbyć. Te sprze 
czności, których rozwikłanie jest obse- 
nie bardzo trudne, jeżeli. nie wręcz nie- 

możliwe, jak również kilka innych jesz 
cze niejasności i braków w aktach spra 
wy, dały podstawę do nowych ataków 
prasy. Tym razem zaatakowano zarów+ 
no ministra Salengro, jak i premierą 
Bluma, któremu zarzucano niewłaści- 
wość powołania komisji, niekompetent 
nej do rozstrzygnięcia takiej sprawy. 
Prasa prawicowa utrzymywała, że słu 
szne byłoby zwołanie sądu honorowego, 

, który po 'przesłuchaniu oskarżycieli i 
świadków, i uzupełnieniu w ten sposób 

braku w aktach, mógł by wydać wyrok 
lepiej umotywowany. 

Kampania prasowa pod znakiem 

„sprawy Salengro* trwała dalej, podnie 
cając umysły. W dniu 14 listopada br. 
na porządku dziennym obrad parlamen 

tu znalazła się interpelacja jedaego z de 
putowamych prawicowych,  Becguarta, 
dotycząca. miejasności, znalezionych w 
aktach wojskowych ministra Salergro. 
Po kilku przemówieniach nastąpiła po- 
między posłami pnzeciwnych  ugrupo- 

wań bójka na pięści, zmuszająca prze- 
wodniczącego Herriotą. do zawieszenia 
posiedzenia. Po uśmierzeniu zamieszek 
na sali premier Blum starał się wyjaś- 

nić niektóre ciemne punkty sprawy Sa 
:engro. Przemówienie Bluma było przyj 

mowane okrzykami i biciem w pulpity. 
Wreszcie przemówił sam oskarżony, w 
krótkich słowach broniąc swej czci. W 
głosowaniu Izba, 427 głosami przeciwko 

103. stwierdziła. swóje przekonanie o 

niewinności: ministra spraw wewnętrz- 
nych, kładąc w iten sposób kres od kilku 

miesięcy trwającym debatom. 

Cztery dni później Roger Salengro о- 
debrał sobie życie. W liście przedśmier 
telnym do premiera Bhuma zapewniał, 
że nie był dezerterem ani zdrajcą, lecz 
odchodzi, gdyż oszczercza kampania wy 

czerpała go nerwowo, zabijając energie 
życiową. 

Sprawa dołąd nie jest w 
świetlona. 

Zamach samobójczy ministra Salen 
gro wywołał we Francji wrzenie wśród 

lewicowo nastrojonych elementów. Czy 
sprawa ta będzie miała dalsze konsek- 
wencje polityczne trudno dzić przewi- 

dzieć. Trzeba pamiętać, że opinia francu 
ska oswoiła się już z powtarzającymi się 
od czasu do czasu „skamdalami* 

Przecież grób sędziego Prinza perósł 
już trawą. Sprawcy mie zostałi wykryci, 
ale opinia... przeszła do porządku. 

H. W. 

:ałości wy- 

0 IS RI i KO O TINA TPS DEO TEK I BAI PARA 

brzegu rzeki Wilii pracują ruscy i polscy 
niewolnicy, Budują nowe zamki dla k ięcia 

Gedymina: Wyższy na Turzej Górze i Wiższy 

czyli Krzywy u jej podnóża”. 

«o kraj, to obyczaj. Wszędzie nor- 
malnie rzeki miewają dwa brzegi: pra- 
wy 1 lewy. Tylko ciemni Litwini nadali 
rzece Wilii aż cztery, południowy, pół- 

nocny, wschodni, zachodni. Kto wie, mo 

że nawet stosowali już wtedy całą Różę . 
wiatrów... 

Darujmy wizjonerskiej fantazji nie 
wieściej ruskich i polskich niewolników 
aatomiast sprostujmy dla ścisłości, że 
zamki wileńskie noszą historyczną naz- 
wę Górnego i Dolnego. To we Lwowi, 
proszę pań, był zamek Niższy i Wysoki. 

Czytamy. dalej: 
„Obok zamku wznoszą (niby ci niewol- 

nicy) olbrzymi posąg Perkuna i wysoką 
wieżę, z której kapłani przemawiać będą 
do ludu“. 

Zaś p. Jarosz wtóruje w te słowa: 
..„, w okolicy gdzie Wilejka (naturalnie!) 

wpada do Wilii.. rzeczywiście, zu czasów 

Giędymima (!) wybudowano na Turzej Gó- 
rze zamek, z którego zostały do dziś szcząt- 
ki murów i niska sześcioboczna baszta: niżej 

stał drugi, z drzewa, zwany niższym, oba 
zaś razem stanowiły silny gród, który stał 
się stolicą państwa... Tu też stał wielki po- 

sąg Peruna, najwyższego litewskiego boga”. 

Na Peruna, najwyższego litewskiega
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Wrota šmierci nie mieszczą sie w sercu 
PROCES ZAMIERANIA. 

Śmierć <złowieka jest procesem bardzo 

skomplikowanym, na który składa się kolejne 

zamieranie poszczególnych tkanek. Proces za- 

mierania, trwający różnie długo, zaczyna Się 

najczęściej od ustania czynności serca i oddy- 

chania, skutkiem czego tkanki organizmu tra- 

cą możność zaopatrywania się w tlen i soki od- 

żywcze. Mimo to wielu lekarzy jest zdania, że 

śmierć nie wkracza do organizmu przez serce. 

nej z wszełką pewnością Śmierci człowieka, ser 

W wielu bowiem wypądkach, mimo stwierdzo- 

ee wykazuje przez dłuższy, względnie krótszy 

okres czasu prawidłową  działałność. Stąd 

wśród badaczy zrodziło się powiedzenie, że 

„wrota Śmierci nie mieszczą się w sercu“. i 

skłoniło ich do żmudnych poszukiwań, mają- 

cych na celu znalezienie tych wrót, ekrytyeh, 

jak wiele zjawisk w przyrodzie, mokiem ta- 

femnicy. 

PRZYKŁADY. 

Poszukiwania te w wiełu wypadkach nie 

dały jeszcze rezultatów, Tymczasem na potwier 

dzenie zdania, że „wrota Śmierci nie mieszczą 

się w cercu* dysponuje medycyna szereg. nie- 

zwykle interesujących przykładów. M. in, przed 

kilkunastu laty, udało się dr. Armstrongowi ©- 

żywić 38-letnią kobietę, u której oddychanie 

i akcja serca ustały w czasie narkozy chloro- 

formowej. Serce nie biło już 27 minut. Dr. 

Armstrong przy pomocy masażu Serca, sztuczne 

go oddychania, oraz zastrzyków dożylnych stry 

ruchy ciała. Bardziej przekonywującym przy- 

wrócił zmarłej akcję serca i oddychanie oraz 

ehniny, naparstnicy, adrealiny, pituitryny, przy 

kładem jest przypadek dr. Henlego, który jako 

lekarz sądowy był obecny w roku 1880 przy 

wykonaniu wyreku Śmierci przez ścięcie. Dr. 

Henle obserwował u skazanego ruchy Serca 

przez 15 minut od chwili wykonania wyroku. 

  
Słynna angielska artystka MERLE | 

OBERON na statku „Oueen Mary“, który w 

tych dniach zawitał do Southampton. 

filmowa 

boga! — akurat było naodwrót, zamek 

Górny był właśnie podówczas drewnia- 
ny i nie zostało z niego nic. To co dziś ; 
istnieje, nie pochodzi z czasów gedymi- 
nowskich, a znacznie późniejszych. 
Wreszcie porozumiejcie się ze sobą sza 

nowni autorzy, co do nazwy „litewskie 
go boga: Perikun, czy Perun, a może po 

prostu — w myśl ogólnej tendencji sta- 
ropolsko-šląski „pieron“ r... 

Dalej autorki fantazjują crescendo- 
(niewolnicy) pracują także koto hudpwy 

świątyni Znicza, Wzdłuż rzeki pozostawiają 

niewycięty święty gaj na Łukiszkach. Na 
wzgórzu Antokolskim stawiają Świątynię. | 
Wreszcie cały gród otaczają wałem. Tak 

powstaje Wilno“. | 

Za przeproszeniem W. Szan. pań, tak 
powstaje nie Wilno, lecz bajeczki o Wi! 

nie. 
Żadnej pracy przy budowie świątyń 

nie było z tej prostej przyczyny, że po- 

gańscy Litwini świątyń nie wznosili, 
gdyż swoje obrzędy religijne odprawiali 

tylko 'w świętych gajach. Ustalił to już 

niejaki Aleksander Brueckner. A „łŁu- 
kiszki wzdłuż rzeki Wilii, tak trzymają 
się kupy, jak Rzym i Krym „wzdłuż* 

karczem babińskich. 

Słuchajmy jednak dalej. 
„W górę rzeki, ma szerokiej przestrzeni   

  
| mieniew i Zinowiew nie zostali rozstrzelani, a 

t 

Wprost niewiarogodnie wygląda wypadek, opi- | że ogarniająca ludzki organizm Śmierć wnik 

sany przez Francuza dr Richelot Opisał on w ; nęła do niego inną drogą. Co innego, gdy ktoś 
prasie fachowej przypadek utrzymywania się | posiada dwa serca..; Ale takie curiosum obser 
skurczów Serca w zwłokach kobiety ściętej na * wowali lekarze u człowieka żywego tylko w jed 

gilotynie jeszcze w 24 godziny po egzekucji, ! mym wypadku, a ło u niejakiego p. Lipperta, 

należącego do słynnego zespołu cyrku Barnu-' 
CZŁOWIEK O DWÓCH SERCACH. 

Spostrzeżenia te ałowodzą niezbicie, że mi- | 

mo rzeczywistej śmierci człowieka, spowočowa | 

nej np „śelęciem głowy, serce może przez pe- | lewe serce, a dopiero w piętnaście dnt później 

wien czas kurczyć się rytmicznie, na dowód, Serce prawe. : Ak.. 

ma. Lippert posiadał dwa serca, jedno w iewej 

połowie klatki piersiowej, a drugie w prawej. 
Gdy umierał, najpierw przestało u niego bić 

Gdy nadszedł okres polowań zł    

Zinowiewa i kamieniewa nie rozstrzelano ? 
Mają oni pracować dla Sowietów w Hiszpanii 
Radiostacja sewiłska nadała komunikat, , przedstawiciełami dypłomatycznymi Sowietów, 

w którym stwierdza, że główni aktorzy procesu | a Zinowiew przydzielony został do pracy pro- 

trockistowskiego w Moskwie, Kamieniew i Zi- | pagandowej w Barcelonie. 

powiew, znajdują się obecnie w Hiszpanii. K. | 
g i Н + | Już poprzednio w prasie angielskiej, amery 

otrzymali od rządu sowieckiego zezwołenie na , kańskiej i trancoakiej RETE, оВОН 

wyjazd do Hiszpanii, dla grehabilitowania się | 0 tymų, Ke Astinlast YW wistych skazanych, p 

działalnością na tamtym terenie. Wiadomość ta streelano & wok ae wci Pak. B 

zastała potwierdzona przez radiostację powstań | główni oskarżeni ży ją. w iadowaieej te przyjmo 
wane wówczas z zastrzeżeniami, znalazły obec 

' 
\ 

| 

czą w Burgos, która dodaje nowe interesujące i х i 

szezegóły. Według tych informacji wywiad | = 2 РСОа 44 a # 
skich. 

wojsk gen. Franco ustalił, że Kamieniew or- 3 

ganizuje obecnie niezależną republikę katałoń , Czy to wszystko jednak jest prawdą — 

ską, działając w bezpośredniej iączności z | wydaje się być problematyczne. 

Zatwierdzenie wyborów w Łodzi 
Urząd Wlojewódzki w Łodzi po rozpatrze 

niu złożonych protestów wyborczych do Rady 

Miejskiej w Łodz, stwierdziwszy brak odpo- 

miasta zostaną zatwierdzeni. 

Na stanowiska te kandydują: na prezyden 

ta — b. poseł Barlicki, na wiceprezydentow — 

Walczak i Szewczyk. 

Kongres Z.P.M.D. 
W. dniu 28 listopada zbierze się w War- 

wiedniej ilości podpisów, protesty te odrzucił. 

— W ten sposób teoretycznie wybory do Rady 

Miejskiej w Łodzi zostały zatw'erdzone. For- 

malności dokona wojewoda Hauke Nowak w 

dniach najbliższych. 

Ponieważ posiedzenie Rady Miejskiej spo- 

dziewane jest około 10 grudnia, panuje tu ogól 

me przekonanie, że kandydaci socjalistycznej 

większości na prezydenta i wiceprezydentów 

Młodzieży Demokratycznej R. P. przy udziale 

! 

| 

| 
| 

| 
| 
{ 

| 
| będa zagadnienia wychowawcze i ideowe. 

Į 

u stóp grodu rozsiadły się gromady ubogich, . 

drewnianych, bezładnie pobudowanych dom: 1 

ków'. Między domkami zielenią się pola, | 
łąki i ogrody“. : 
Rozumiemy. W górę rzeki, czyli ; 

gdzieś w okolicach Tuskulanum i Anto 
kola, „między domkami zielenią się po 
la, łąki ogrody* — prawdziwa nowocze 
sna Holandia, psiakrew, jak z plakatu 

kątedralny. Wieża z której dotąd kapłani 
pogańscy obwoływałi zmiany księżyca i ob- 
wieszczali ludowi wróżby, zamieniona z0- 
słała na dzwounieę kpścielną*. 

Już dawno, przed stu laty obalona z0 

stała legenda o zniczu w katedrze wileńs 
kiej. Lochy i nisza podołtarzowa pocho 
dzą z wieków późniejszych, jak to wyni 

' turystycznego. Ale to nie Holandia. — | ka. z małego formatu qegły, Ś. p. 
„jest to—w przeciwieństwie do tamtej po | profesor Klłos w "swym pnzewodni- 

gańskiej — chrześcijańska połowa Wiilna, 

zaludniona przez Niemców, Rusinów i Ta- 

tarów (!). Ta część miasta jest siedliskiem 

handlu* 

Rewelacja. Dotychczas we wszyst- 
kich monografiach i przewodnikach wy- 
raźnie informowano, że Wilno hand!o- 

we leżało na południe od zamków. O- 
kazuje się teraz, że było to gdzieś pod 
Pośpieszką. I jakie piękne pola, łąki i | 

ogrody. A na nich zapewne len, kono- 
pie i boćwina litewska?... Za Gedymina! 

Ale oto przychodzi chrzest Litwy za 

Jadwigi i Jagiełły: 
„Po chrzcie, ślubie i koronacji ehoje kró 

lestwo wyjechali na Litwę”. 

Powiedzmy sobie po cichu, że nie o- 
boje, gdyż Jadwiga na Litwie nie była, 
lecz mniejsza o to: 

„W Wilnie czekał ma królewską parę 

liczny zjazd panów litewskich, gotowych na 
przyjęcie chrztu Świętego. Na miejscu starej 

| ku po Wilnie wyraźnie wskazywał, że 
bajka ta „pokutuje już chyba w poda 

niach żądnych sensacji** szerzona „zwła 
szeza przez oprowadzającego zakrystia 
na“. То вато dotyczy i wieży, która się 

stała dzwonnicą dopiero w w. 16, a po 
czątkowó stanowiła jedną z baszt obron 

nych zamku, czego dowodzić mogą dwa 
szeregi okienek strzelniczych. 

Nie przypuszczał zapewne Ś. p. profe 
sor, że te „żądne sensacji podania znaj 
dą się jako podstawa nauczania w podrę 
cznikach historii. 

To wszystko o Wilnie nie jest poda 
wame jako legenda, jako przypuszczalne 
podania, ale jako fakty historyczne. Nie 
brak w podręczniku wręcz niedopusz- 
czalmych błędów. 

Oto wojna polsko-moóskiewska o In- 
flamty. Batory zdąża na wyprawę zna-   

szawie Ogólnopolski Kongres Związku Polskiej ; sto Zak, Eilat GN y sóbie, jeśli przebywa 
| się zatem mieć stale jprzy sóbie, jeś z 

około 1000 delegatów. Tematem obrad Kongresu | 

ralne*, 

  
| 

  

Grzeszolski 
znów przed sądem 
Grzeszolskiemu doręczono akt oskarżenie 

p obrazę sędziego Śledczego I rewiru przy Są- 
dzie okręgowym w Sosnowcu, podczas pełnienia 
czynności urzędowych. Jeszcze w grudniu. 1935 
roku po zastosowaniu wobec  Grzeszolskiego 
aresztu bezwzględnego złożył on podanie © 
zmianę środka zapobiegawczego, w którym u- 
żył szereg niezwykle ostrych zwrotów. 

'M. in. zarzucił on sędziemu, iż „Zaciemnia 
Śledztwo i zadaje mu bezprawnie tortury mo- 

- Prokuratura dopatrzyła się w tym poda- 
niu cecha znieważenia sędziego i pociąga pbes | 
nie Grzeszolskiego do odpowiedziałności kar 
nej z art. 127 K. K. przewidującego za tego ro- 
dzaju występki karę aresztu do 2 la. °° 

Ograniczenie zezwoleń na wyjazd 
do Brarylii .› 

Na podstawie opiatnio otrzymanych in- 
strukcji- Konsul Brazylijski będzie wydawał wi 

| zy na zasadzie wezwań rolniczych tylko tym 
emigrantom, którzy mogą wykazać się dowo- 
dami, stwierdzającymi niezbicie, że: rolnictwo 
jest ich głównym źródłem zarobkowym i: że 
pochodzą z rodziny rolniczej. Posiadacz cha- 
mady (wezwania rolniczego) musi, poza; za- 
świadczeniem, stwierdzającym jego zawód rol- 
niczy, dostarczyć dowodów, że rodzice jego 
zajmują się lub zajmowali się (o ile zmarli) 
rolnictwem, jako głównym źródłem zarobko- 
wania. :: : 

Nowy tygodnik „Podbipięta” 
29 (bm ukazał się nowy tygodnik polityczno - 
społeczny pn. „Podbipieta“. Redaktorem jest 
Jan Rembieliński z „Myśli Narodowej. W ar- 

tykule programowym p. t. „O normalną Pol- 

skę* redakcja „Pódbipięty* przeprowadza myśl 
iż wszystkó co się dzieje obecnie w Polsce jest 
sui generis stanem „wojny domowej” „który 

' hamuje normalny rozwój społeczeństwa i pań- 

stwa i nie pozwala na rozstrzygnięcie żadnego 

z zasadniczych problemów natury ogólnej. Dla 

uzdrowienia opinii i oczyszczenia atmosfery nie 

zbędne jest, zdaniem „redakcji, « „uzdrowienie 

przede wszystkim warstwy oświeconej, bo ona 

jest właściwą autorką obecnego rozłamu”, Po- 

trzebnu jest jedność narodowa nade wszystko 

GB sal INR a i i LOS A ASA 

Jak uniknąć zarażenia 
katarem, gryca, anginą i t. p.? 
W jesieni kiedy choroby z przeziębienia da- 

‘ 1а się nam dotkliwie we znaki, wario zastano- 

wić się nad tym, jak im można zapobiec. Niebez 

pieczeństwo przeniesienia się zarazków chorobe 

twórczych t. zw, „bakterii istnieje zawsze, zwła 

szcza jeżeli przebywa się w większej g"up.e 

osób np. w szkole, w ikimie, tramwaju, na kon- 

cercie i t. d. Jednakże organ zn vdporiy daje 
sobie radę z bakteriami, unieszkodliw:g „е 1 za 

pobiega rozwojowi. Natomiast organizm mat 
odporny, przede wszystkim miewłłaściwie odży- 
wiamy, jest (doskonałym*podłożem. dia rozwoju 

bakterii, „La 
Dlatego osoby mało odporne pow:'nnv po- 

magač onganizmowi w zwalczaniu zarazków. Po 
nieważ furtką, przez którą dostają się te bakie- 
rie do organizmu jest jama ustna, a miejscem 

ich rozwoju górne drogi oddechowe, przetu czę | 
ste dezynfekowanie jamy ustnej i dróg odecho | 
wych hamuje rozwój bakterii i uniemozliwis 
ich rozwój. 

Gzęste dezymfekowanie jamy ustnej uskute- 
cznić możmą przez zażywanie pastylek Anacot. 
Są to białe pastylki o miłym smałku, które roz 
puszezają się powoli w jamie ustnej, rozwijając 
swoję dezynfekujące 'działanie ry sposób skute- 
czny i bardzo miły. Pastylki Amacot powinne 

się w sąsiedztwie osoby chorej, allbo też jeśli 
zachodizi niebezpieczeństwo zarażenią się w 

szkole i t. p. 

świątyni Znicza szybko powstał kościół ka- |. nym historycznym szlakiem. Na tyra 

szlaku była i Dzisna. 
czytamy talk: 

„Ciche miasteczko Dzisna, leżące na 
krańcach Rzeczypospolitej, nad Berezyną, 
dziwny i wspaniały przeżywało dzień. Ote 
zjechał do niego sam król Stefan Batory...“. 

Niewątpliwe, że miasto Dzisna wspa 
niały z tego powodu przeżywało dzień. 

W podręczniku 

' Ale znacznie mniej wspaniałe czują się 
zapewme mauczyciele w Dziśnie, gdy za 
pyta się uczeń czemu (to za czasów Bata 

rego miasto ich leżało nad Berezymą, a 
teraz jest nad Dźwiną... Nie żądajmy jed 
nak zbytniej znajomości geografii w 
podręcznikach historii, skoro z samą his 
torią jest dość smutnie. Bandy moskiew 
skie, naprzykład, to w podręczniku „bam 
dy muskie*. Takich i tym podobnych 
kwiatków znaleźć można więcej bez tru 
du. : 2 

Temu poziomowi odpowiada estety 
ka iłustracyj. Trudno zrozumieć dlacze- 
go fotografia katedry wileńskiej musi 
być koniecznie z czasów rosyjskich z 
drzewami zasłaniającymi widok, ale za 
to z „gorodowym* na pierwszym planie. 
Klisza stanowi nie wątpliwie zabytek 
historyczny, więc chyba z tego tytułu 
włączono ją do podręcznika historii 

Polski... Eugeniusz Gulczyński.



  

Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZĘŻE POLSKIE 

— WYJAZD 889 EMIGRANTÓW DO AMU- 

RYKI POŁUDNIOWEJ. W dniu 1B listopada 

rb. opuściło Gdynię 889 emigrantów, udających 

się na sjs „Pułaski do Ameryki Południowej. 

Grupa ta składa się z rodzin rolniczych, jadą- 

cych na zakupione -działki do kolonii Santa 

Rosa w Brazylii — 76 rodzin, do kolonii Fram 

w Paragwaju — 42 rodziny, oraz do Argen- 

tyny — 52 rodziny. Emigranci pochodzą prze 

ważnie z województw wschodnich i połudn'o- 

wych oraz z woj. lubelskiego. 

Wszystkie sprawy związane z emigracją po- 

wyższych rodzin, załatwił Syndykat Em'gracyj 
ny. Emigranci mają zapewniony przejazd i op:e 
kę do miejsca przysziego zam eszkania i za- 
pewnioną fachową pomoc w pierwszych mie- 
siącach pobytu na koionii. 

ŁGITWA 
— SZKOŁY POLSKIE POD ZNAKIEM ZA- 

PYTANIA. Inspektor Szkół Początkowych od 

wiedził szkołę T-wa „Pochodnia* w Borejszach, 

gminy Ponetery, pow. wiłkomierskiego i pole- 

cił usunąć z powyższej szkoły 9 uczniów, mo- 

tywując powyższe zarządzenie nową ustawą © 

szkolnictwie początkowym (zastosowanie pa- 

ragrafów o rejonach i narodowości obojga ro- 

dzieów). Po Bieluniach, Kalwarii i Jeziorosach 

jest to 4 z rzędu szkoła, której dalsza egzysten 

cja jest postawiona pod znakiem zapytania. 

| Po wizycie przedstawicieli komitetu rodzi 

cielskiego przy szkole początkowej T-wa „Po- 

chodnia* w Kalwarii u ministra, ministerstwo 

oświaty zakomunikowało T-wu „Pochodnia“, že 

szkola będzie mogła nadal funkejonowač, o 

ile T-wo przedstawi Ministerstwu spis 20 dzie- 

ci uprawnionych (zgodnie z nową ustawą) do 

uczęszczania do polskiej szkoły. Powyższy spis 

powinien był być zaświadczony przez burmis- 

trza Kalwarii. Burmistrz nie zgodził się ofi- 

cjalnie zatwierdzić powyższego Spisu, porobił 

jedynie na nim swoje adnoiacje, skreślająe bez 

dostatecznego umotywowania 8 nazwisk z 0- 

gólnej liczby 25 kandydatów. W, sprawie po- 
wyższej T-wo „Pochodnia* składa kolejną skar 
gę do Ministerstwa Oświaty. Zaznaczyć należy, 

że burmistrz miasta Kałwarii, nie czekając na 

definitywną rezolucję Ministerstwa w tej spra- 

wie, ukarał ostatnio kilka z pośród rodziców 

grzywną po 15 litów za nieposyłanie dzieci do 

szkoły rządowej. 

= SPADŁ METEOR. W okolicach Mićsz- 

kuć, pow. szawelskiego przed kilku dniami 

spasłł meteor. ! 

-- ZAKOŃCZENIE "SEZONU BUDOWLA- 
NEGO. Z powodu rozpoczynających się mro- 

zów ruch budowlany w Kownie ustał. Szczegól 
niej ujemnie mróz odbija się na pracach beto 

niarskich. W: chwili obcenej budowa w'ększych 
domów w Kownie jest już na ukończeniy. 

- ORGANIZACJA RYBAKÓW.  Rybotóst- 
wem w Niemnie zajmuje się 4 tysiące rybaków 
i na pozostałych rzekach ok. 5 tysięcy, Obecnie 
powstał projekt ich zorganizowania. Uskarżają 
się oni na brak narzędzi rybackich. 

ŁOTWA 
— WZROST OBROTÓW HANDLU ZAGRA 

NICZNEGO. Handel zagraniczny Łotwy wyka- 

zał w roku bieżącym znaczne ożywienie Przy 
wóz osiągnął w pierwszych 3 kwartałach rb. 

82,2 miliony łatów wobec 77,6 milionów łatów 

w odpowiednim okresie poprzedniego roku, 
wywóz zaś 87,7 milionów wobec 72,5 milionów 

łatów. 

  
Słynny zamek królewski ALHAMBRA pod Gra- 
nadą dotychczas nie ucierpiał jeszcze od zawie 

ruchy wojennej w Hiszpanii. Zamek ten jest 
znany przez swój styl budowy, wykonany jesz- 
cze w starożytności przez zamieszkałych tam 

Arabėw. 
r 

„KURJER* z dnia 24 listopada 1936 r. 5 

Zakończenie blokady 
— znowu zajścia 

Po zajściach niedzielnych ulice handlowe »a' 

szego miasta zmieniły nieco swój codzienny wy 
giąd. Część sklepów nie otwierała okiennice. Po 

części spowodował to zapowiedziany na godz. 
11 wymarsz „zablekowanych* studentów u Do 
mu Akademiekiego, a po części obawa ęlalszych 

pojedyńczych wybryków na terenie naszego mia 

sta. 
Obawy te nie były zupełnie uzasadnione, 

bowiem policja od samego rana przedsięwzię 
ła energiczne Środki, ale przykład dnia niedzieł 
nego zdziałał swoje. 

WYMARSZ „ZABLOKOWANYCH*. 

Głou dnia wczorajszego był niewątpliwie dia 
części wilnian wymarsz „zablokowanych* aka 
demików. Grupki ludzi już na długo Liekis 
dziną jedenastą zaczęły się gromadzić przed, 
mem Akademickim na Górze Bputałłowej, w 
pewnej odległości bowiem policja tym razem 
nie chciała rlopuścić de większego zgromadze 
nia się tłumu. Bliżej dopuszczono jedynie mat 
ki : kolegów „zablokowanych*, którzy przybyli 
nu spotkanie miedzieży z Domu Akademiekie. 
go z bukielami kwiałów w rękach. ® 

W. autobusach spotkać można było panie, któ 
re spieszyły na Górę Boufałłową z pękami kwia 
tów w rękach, Było widoczne, że ta część spo 
łeczeństwa, która apoteozowała „blokadę*. ro 
biła wszystko, by godnie spotkać wychodzą- 
cych. 

Około godziny jedeńastej, ściśle według za 
powiedzianego czasu, otworzyły się bramy Do 
mu Akademickiego i młodzież wyszła na ulicę. 
Zebrany tłuni zaczął wiwatować. Rozległy się 
ckrzyki „Niech żyje młodzież narodowś! i t. p. 
Tymczasem obrzuceni kwiatami studenci ułor 
mowaii pochód, który ruszył ul. Góra Boufałio 
wa w kierunku ul. Miekiewicza. Żadnych sztan 
darów i transparentów nie było. Młodzież posu 
wała się chodnikami, dookoła których zgroma 
dziło się wielu ciekawych. Pe drodze wznoszo 

no rozmaite okrzyki, w większości wiwatujące 
na cześć „uwolnionych. Padło również kilka 
haseł bojkotowych w rodzaju „nie kupować u 
Żyda i t. al. 

POD KOŚCIOŁEM ŚW. JANA. 
Na czele pochodu, który kroczył chodnikami 

po obu stronach ulicy szedł student Świeżewski, 

który dzierżył berło władzy podczas okupacji 
Domu Akademickiego. 

Awantury na uniwersytecie, następnie oku 
pacja, zapowiedziana głodówka, pertraktacje, 
zmienne koleje losu tych periraktacyj i smutne 
wypadki z ubiegłej niedzieli, były to ogniwa jed 
nego łańcucha, który wywołał wśród części spo 
łeczeństwa wielkie zainteresowanie sprawą za 
blokowanych studentów. To też na ulicy w po 

bliżu kościoła św. Jana gromadziły się większe 
tłumy ciekawych, a znalazło się i wielu takich, 

co wznosili entuzjastyczne okrzyki na cześć 

„uwolnionej* młodzieży. 

NABOŻEŃSTWO. 

W kościeie Św. Jana odbyło się nabożeńst 
wo celebrowane przez J. E. Metropolitę Jałbrzy 

kowskiego, po czym studenci zaczęli opuszczać 

grupami kościół NIGDZIE NIE ZAKŁÓCAJĄC 
PORZĄDKU. W chwili jędnak kiedy tłum ка 

czął się rozchodzić z pobliskich bram wyszły 

większe oddziały znajdującej się w pogotowiu 

» 

'ka, chrześcijańskiego chłopca, który go pchnął. 

pehnął nim dwunastoletniego Rabinowicza Me   
— 

= 

policji, która przedsięwzięła odpowiednie kroki 

cciem niedopuszczenia do jakichkolwiek bądź 
wystąpień. Rozejście się odbyło się zupełnie spo 
kojnie. Na ulicach miasta można było spoty 

kuć potem grupki studentów z kwiatami w rę 
ku. Meżna było po tej oznace powiedzieć bez „'no do szpitala Św. Jakuba. Życiu rannego chłop 

gmyiki, że są to uwolnieni z blokady. 

AKCJA ORGANIZACYJ ŻYDOWSKICH. 
Cenzor miał dnia wczorajszego obfitą pracę. 

Skonfiskowano „Dziennik Wil.*, „Słowo* za © 
pis zajść niedzielnych. Za to samo przewinienie 

skonfiskowano również gazety żydowskie „Cajt* 

„Tog“, „Owent-Kurjer“, „Radio“ i „Wilner 

Ekspress“. 

W. gazetach tych ogłoszona zosiala rezołu 

cja szeregu organizacyj żydowskich jak np. Zw. 

tekarzy Żydów, Związku inżynierów Żydów, Kul 

tur Amtu, Zwiążku Nauczycieli * Żydowskich, 

Związku żydowskich Literatów i Dziennikarzy 

i innych, proiestującą przeciwko zajściom nie 

dzielnym w Wilnie. Т 

Ponadto w dniu wczorajszym miała się przed 

stawić rektorowi delegacja tych organizacyj w 

pSchach p. doktora Globusa, adwokata Rudnie 

kiego i adwokata Kona, którzy mieli pointor 

mować J. M. o nastrojach wśród starszego Spo 

łeczeństwa żydowskiego, które solidaryzuje się 

całkowicie ze stanowiskiem studentów Żydów, 

sprecyzowanym przez nich na poprzedniej kon 

ferencji u rektora Jakowickiego. 

DELEGACJA GMINY ŻYDOWSKIEJ U P. 
WOJEWODY. 

Wczoraj tymczasowy Zarząd Gminy Żydow 

skiej w Wilnie ogłosił oświadczenie do ludnoś 

ci żydowskiej miasta Wilna z którego wynika 

ło, iż w dniu wczorajszym delegacja Zarządu 

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej została PRZY 
JĘTA NA AUDJENCJI PRZEZ P. WOJEWO- 

DĘ PUŁK. BOCIAŃSKIEGO. 

Delegacja zapoznała p. wojewodę z nastro 

jami panującymi obecnie wśród ludności żydow 

skiej w Wilnie. Jak wynika z tego oświadcze- 

nia, p. wojewoda Bociański odpowiedział dele 

gatom, że nie nobi różnicy między obywatelami 

i że do żadnych zajść nie dopuści, Winni nie 

dzielnych wykroczeń zostaną ukarani z przy- 

kładną surowością. 

„PEREDYSZKA*.     Pochód studeneki się rozwiązaŁ Życie mia 
sta wiłaczać się zaczęło stopniowo w normal 
ne ramki. Co prawda w wielu sklepach okien 

nice były jeszcze przezorne zamknięte. Powoli 

jednak w mieście nastroje stawały się coraz Spo 

kojniejsże. Spodziewać się więc należało, że 

dzień minie bez newych zajść i ineydentów. 

Jerlnak policyjne patrole w dalszym ciągu we 

wzmożonej liczbie krążyły po mieście. A nuż, 
na wszelki wypadek... 

Stało się jednak inaczej. Około godziny 6 
wieczorem na ul. Św. Mikołaja zaszedł taki wy 
„dek? 

UL Ś-tego Mikołaja przechodził 12-letni u 
czeń Meier Rubinsztejn (Straszuna 5—2). Rubin 
sztejn został zaczepiony przez swego rowieśni- 

Wywiązała się bójka. Chłopak wydobył nóż i 

jera w okolicę lewej łopatki. Policjant niezwło   cznie dostarczył chłopca do ambułatorium pogo 

KJ 

towia ratunkowego. Drugi pogonił za, nieletnim 
sprawcą i zatrzymał go. Okazał się nim Ciumo 
wiez Marian lat 11 (Nowy ©ubocz 13). Chłopa 
ka — nożownika odstawiono do pierwszego ko 
misarjatu, rannego, po opatrzeniu przewiezio 

ca nie zagraża żadne niehezpieczeństwo. 

ZAJŚCIE NA UL. NIEMIECKIEJ, 

Pomiędzy godziną 6 a w pół do siódmą na 

ul. Niemieckiej ingerowała policja. Według in 

formacyj uzyskanych przez nas ze źródeł mia 
rodajnych stało się to przy następujących oko 

licznościach: 
Wiadomość o przebiciu dziecka lotem bły 

skawicy obiegła całą dzielnicę, wywołująe 
wśród podnieconych  niedzielnymi  zajściami 
mieszkańców okolicznych ulie duże podniece 
nie. Pogłoski nie były Ścisłe i jak zwykle w 
takich wypadkach bywa przesadzone. Niektórzy 

twierdzili, że zostało „zabite* dziecko polskie, 
niektórzy znowu, że dziecko żydowskie. 

Pogłoski te doprowadziły do tego, že na 
chodnikach ul. Niemieckiej zaczęły gromadzić 
się liczne grupy podnieconych i żywo gestyku 
łujących ludzi. Tymezasem od strony ul. Wieł 
kiej, od kin zaczęły nadciągać na ul. Niemiec 

ką podejrzane indywidua i chuliganeria. Więk 
sze zbiegowisko zanotewano w pobliżu domów 

Nr. 27-31 przy ul. Niemieckiej. Ponieważ zakłó 
cało to spokój publiczny, znajdujący się w po 
bliżu oddział policji wezwał gromadzących do 
rpzejścia się. Wiobec niensłuchania zarządzenia 

policja tłum rozproszyła przy czym szereg ©- 

sób ppturbowano. 

SPOKÓJ W, MIEŚCIE. 

Reszta dnia upłynęła spokojnie. Ulice Świe 
ciły pustkami, szczególnie w dzielnicy żydow- 
skiej. Po mieście krążyły wzmocnione patrole 
policyjne, czuwając nad porządkiem, który ni 
gdzie nie został zakłócony. 
LAA 

Samorzutna akcja asystentėw 
i byłych uczniów U. S. B. 

Otrzymališmy ponižszy komunikat Zz proš 

bą o zamieszczenie. 

Ostatnie ekscesy w naszej wszechnicy, Oraz 
związane z tym blokady i żądania, gwałcą ele 

mentarne zasady wolności, nauki i moralności. 
Uniwersytet, teren swobodnego współzawod 

niectwa w pracy, stał się widownią niegodnych 

metod walki i manitestacyj, które nie tyłko że 

nie spotkały się z należnym potępieniem. opinii 

publicznej, lecz niejednokrotnie otrzymują mia 

ne bohaterstwa. 
Ten stan rzeczy musi wzbudzić głęboki nie 

pokój w każdym, dla kogo dobro nauki i etyka 

przedstawiają jakąkolwiek wartość. Dlatego też 

niżej podpisani, niezrzeszeni w żadną organiza 
cję, pozostający w różnym naukowym stosun 

ku do uniwersytetu, dają wyraz ubolewaniu 2 
powodu niegodnyeh wyższej uczelni zajść. 

Solidaryzując się całkowicie z odezwą Pa 

na Rektora i Senatu, apelujemy do wszystkich, 

dla których nie są obojętne sprawy nauki i 

kultury, o zgłaszanie akeesu do niniejszego oś 

wiadczenia. 
Podpisów 43 asystentów i absolwentów Uni 

wersytetu Stefana Batorego. 

i 

  

Jubileusz XV-lecia Z. N. P. w Święcianach 
Otworzył zjazd.w lokalu Seminarium p. pre- 

zes Wojciak: dziękując obecnym z p, Wojewo- 

dą i p. Kuratorem na czele za przybycie, oraz 

innych przedstawicielom władz. 

Po czem p. Włojewoda Bociański. przemówił, 

zaznaczając jak ciężką orką jest praca nauczy- 

cielstwa i zakończył słowami że „tu była jest 

i będzie Polska, tak, jak ją widział Wielki Mar- 

szałek. przed śmiercią". P. Kurator zaznaczył tru 

mość tego terenu, rolę fortecy na rubieży, wy 

sokie jpoczucie odjpowiedziałtności jakie posia- 

da nauczycielstwo, pracując łącznie z samorzą 

dami, wojskiem i admimistraeją. P. Komendant 

KOP. podniósł wartość żołnierza wychodzącego 

ze szkół powszechnych, i fakt że wojsko się 

wszędzię spotyka w pracy z nauczycielem. Ok- 

łaskiwany długo i witany serdecznie, przemawiał 

p. senator Młodkowski o tym, jak: się nauczy- 

cielstwo rozdzierać musi w pracy "a kawałki, 

jak jest wszędzie gdzie pracować trzeba społe- 

cznie, jak trudną ma rolę 

gdzie trzeba uczyć Lilwinówy miłości do Polski. 

Jakiego trzeka eniuzjazmt by wytrwać w wal- 

ce ze wsteczniotwem- Ale niech za przykład. słu 
ży nieśmiertelna postać Marszałka, którego Za- 

dręczały te same sfery i żywioły, co teraz ZNĘ- 

w tym powiecie, 

    Nowootworzona] Chrześcijańska Firma 

„KRESOOPAŁ" Sp. 1 0. 0. 
Wilno, Wielka 16, tel. 24-10 

oferuje WĘGIEL śląski najlepszej jakości 
oraz DAZEWO opał. po Galiach konkureńc.     Dostawa w wozach zaplombowanych. 
  

  

cają się nad nauczyciełstwem postępowym. Pre 

zes Zawządu Głównego p. Kolamiko, w bardzo 

śmiałej i ostrej mowie, pięttnował poziom spo- 4 

łeczeństwa, które by lepiej zrozumiało zadania 

Państwowe, gdyby ten poziom był wyższy. Łat- 

wej by się wtedy rozwiązywały problemy tak 

niszczące Polskę obecnie. Przemawia dalej 

przedstawiciel Spółdz. kilku Ognisk, różnych 

organizacji pokrewnych Związkowi. Wszyscy 

składają życzenia dałszej owocnej pracy. 

Po czym nastąpił odczyt: kol. Owczynnika, 

bardzo trafnie ujmujący zagadmienia pow. świę 

ciańskiego pod względem narodowościowym. 

Streszczać odczytu nie podobna. Zaznaczymy to 

jedno, jakże trafne ujęcie: zagadnienie litew- 

Skie jest polityczne a białoruskie jest tylko pe 

dagogiczne. 

REZOŁUCJA ZJAZDU ZWIĄZKU NA- 

UCZYCIELSTWA SZKÓŁ POWSZEC:- 

NYCH W ŚWIĘCIANACH 

DNIA 20-LISDOPADA 1936 R. 

l) Zjazd Związku Namczycielstwa stwierdza 

konieczność zespolenia kulturalnego z mniej- 

szościami narodowości litewskiej i białoruskiej 

z Państwem Połskim na zasadach współpracy i 

wispółżycia. 

2) Walny Zjazd stwierdza koniecziośc uzgod 

nienia polityki personałnej xa:e'01a katolickie   
go z imiteresami Państwa Po'skiego przy obaa- | 

dzaniu stanowisk proboszczów. Tu w wyjątko- | 

wych warunkach polska racja stanu, powinna | 

być czynnikiem decydniacym, 

3) Zjazd stwierdza że Państwo Polskie po- 

winno uregulować życie materialne chłopa iew 

skiego i białoruskieg i uncestwić przywileje po 

wnych warstw społecznycn. 

4) Zjazd stwierdza konieczauść pezpošrėd- 

niego zetknięcia mieszkańców Litwinów i Biało 

rusinów z polską kulturą i cywilizacją. 

5) Zjazd stwierdza konieczność wciągnięcia 

elity Litwinów i Białorusinów 

czynmego Państwa Polskiego. 

w orbitę życia 

6) Zjazd stwierdza, że członkowie pz uwować 

będą przede wszystkim w organizacjach rolmi- 

czych, spółdzielczych i wiejskich młodzieżowych 

oraz tych organizacjach społecznych kti:re pro- 

wadząc pracę kulturalną zgodną z i teologią 

Związku podnoszą wieś na. wyższy poziom ma 

terialny i kulimralny. 

7) Zjazd stwierdzą komieczność wydania ksią 

żek Htewskich pisanych w duchu państwowvm. 

co wypnze nielegalną nacjonalistyczną literaturę 

HKiewską. 

8) Zjazd stwierdza że dla tej młodzieży litew 

skiej i białoruskiej która została nauczona języ- 

ka polskiego należy dostarczyć bezpłatnej lite- 

ratury polskiej w postaci książek i czasopism 

kolportowanych masowo. Jest to jedna z dróg 

ekspansji naszej kultury. 

9) Zjazd uchwala usunąć z terenu szkolnego 

i pracy szkolnej te pisma, które szenzą wstecz 

nietwo, zwalczają Rząd i Związek: Nauwczycielst 

wa Polskiego. Do takich pism należy I. K. G 

pisma wydawane przez Niepokalanów i Mały 

Dziennik oraz inne. H.



Okiju wedrownym po Wii 
Jesierme miebo plakalo  mzęsistymi | łzemi, 

gdy wybierałem się w podróż o kiju. wędrow- 

nym po. Wiieńszczyźnie. Może taką podróż wy- 

da się komuś bezcelową i zbyt ryzykowną «zwła | 

szcza w takiim okresie Tokiu? 

Jesień. przecież mie sprzyja: entuzjastycznym 

wycieezkom turystów. pragnących poznać pięk- 

no ziemi wileńskiej. Cóż o.ekuwego można 20 

baczyć w łym czasie? 

A jednak byla“ racja. 

mnie o jakieś estetyazme wrażenie, 

jakichś miłych ucżać jpieszczących duszę 

ce, chodziło jedynie o suche fakty poznania 

rzeczywistości, |poznania prawdziwego oblicza 

życia Wileńszczyzny, tyko nie motyli i kwia 

tów, ale życia ludzi, życia chłopa, jego wy: 

magań i potrzeb, A: kiedyż można go naujczę- 

ściej spotkać w «chacie, kiedyż można z nim 

najswobodniej rozmówić się, jak nie jesieńią 

Kiedy, ciemne: bowiem chmury. zaścielą żałobną 

powłaką krajobraz, a skąpe promyki słońca le- 

dwie, ledwie trafiają przez wąskie szyby, jego 

maleńkiego okienka, wtedy nasz chłop siedzi 

przy piecu, prawie cały dzień ze swą rodziną 

i rozważa o doli i niedoli swego: życia; wtedy 

on jest skłonny najbardziej do zwierzeń i wy: 

powiadamia swych skarg, zagłębia się on wtedy 

w swą duszę i szuka rozwiązania wieku. dię: 

Nie chodziło bowiem 

e doznanie 
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czących: go Ikiwestži. Mając tto wszystko ną uwa- | 

dze, podjąłem się tej uciążliwej pracy, i jako 

korespondent i współpracownik „Kurjera Wi- ; 

leńskiego'* wyruszyłem. w drogę. 

WILNO — SZARKOWSZCZYZNA. 

W związku z zamieszczonym. artykułem ' w 

„K. W.“ z dnia 13 listopada bieżącego roku 

o wielkim. bagnie pośrodku ulicy, miasteczka 

Szarkowszczyzny, postanowiłem rozpocząć swą ; 

wędrówkę od tego miasteczka. - 

Uzkroiwszy się przede wszystkim w cierpń 

w dam 14 listopada br. wyruszyłem w 

drogę. Wyjechałem z Wilna a godz. 12 w nocy 

i godz, 8 rano-już byłem ucelu podróży. 

wość 

SPOTKANIE SIĘ Z WESELEM 
CHŁOPSKIM. 

Na przedostatniej stacji przed Szarkowszczyź 

ną byłem roabudzony z rannej drzemki, kiedy 

do wagonu. z hałasem i muzyką wpakowałą się 

cała zgraja pijanych parobków i. dziewcząt. 

„KURAS“ z: dnia: 24 m 1936 r. 

Co to jest? — pytam się obok mnie usado 

wiącej stę. panny. Ta zmierzyłą mnie krytycz: 

sym wzrokiem i odpowiedziała po chwili. 

- To jest (proszę pana w", jada brać 

ślub 'do' Szarkowszczyzny. 

— A czy tu w pobliżu nie ma księdza? 

Jest, — itłumaczy mnie dalej 

z. wśaniechem przygodmia towarzyszka podróży. 

Ale widzi pan, panna młoda pochodzi z Szarkow 

szczyzny i jest prawosławną, więc pam młody 

owszem 

przyjmaljje również prawosławie i jedzie tam. 

prać Ślub do prawosławnego popa, 

Dalszą naszą rozmowę zagłusza skoszna mu 

zyka półeczki j gwar weselnej drużby. Młody 
jakiś wiejski wyrostek od mcha do ucłia Toż: 

ciaga: „garmoszkę“ , a jena w takt inni drużbowie 

akompaniują wesołymi pnzyśpiewkami: 

mie łamisig 

budzisz panawaci. 

Żonka: budzie świńniu paświć!!! 
A ty zahanóaci!!! 

Aižanisia nie lanisia 
A zaanajesz miodu , 

Skora potem z.mosta skioczysz | 
W 'biahuczuja. wodu!!! 

Ucha, ucha, ucha, cha-!! 

Ażamisia, 

PRZYBYCIE DO STACJI. 
W. takim: wesołym towarzystwie” przybykś- 

my do stacji Szarokwszczyzaa. Lecz tutaj we: 

soły. nastrój się zmienił, Puż koło kolei „pan 

młody" zostawił vw błocie swoje kalosze, zaś pan 

ną. „młoda itak. fatalnie <skoczyła przez rów 

wypełniony jakąś bmadną, cnehmącą: wodą, że 

rozeiągnęła się jak dłwyga ma  rozkwaszonym 

gruncie, Wiidząc talkie fatalne przygody, wszys-' 

cy: inni drużbowie weselni,, bez względu na płeć ` 

podciągnąwszy swą garderobę. powyżej kołan 

puścil. się na wyścigi po jakichś ogrodowych 

ścieżkach, przez płoty i rowy, żeby, dotrzeć do 

najbliższej chaty w. Szarkowszczyźnie. Drogą 

tam dojść bez narażenia swaj garderoby, na ge 

nerałną czyśtkę prawie że- nie możliwe. Podą- 

żyłem. rówmież za nimi tą karkołomną drogą 

i dopóki dotrnąłem do pierwszej piekarno (przy 

jednej w mieście brukowanej ulicy, byłem for 

maiłnie po kolima: zachlapany błotem. (Przesze- 

'dłem się potem ,parę razy tą brukowaną młieą 

łam.i a powrotem i rzeczywiście ujrzałem okrop 

ności. Wszędzie błoto; to takie błoto, że budzi 

  

Dyskusja sportowa 
Znany teoretyk wychowania fizycznego i 

sportu dr. docent Wiiadysław. Dybowski zgodził 
się na udzielenie wywiadu przed mikrofonem 
P. R. na temat ideologii olimpizskiej. Wywiad 
ten ujęty w formę dyskusji pomiędzy sympaty- 
kiem sportu (p. Skierski), a znawcą sportu — 
naukowcem (dr. Dybowski) stanowić będzie za- 

gajenic powszechnej dyskusji na temat „Czy 
idei olimpijskiej grozi upadek*'? 

Wywiad ten zostanie nadany dnia: 24 listo- 
pada (wtorek) o godz. 19. Ponieważ. wywiad 

p. Skierskiego z dr. Dybowskim dostarczy wszy 
stkim sympatykom sportu i sportowcom wiele 
materiału dyskusyjnego, zapraszamy. Kluby Spo 
rtówć, Szkoły i Oorganizaeje W; Fi PW: do or- 
ganizowania kół. dyskusyjnych, któreby. w dniu 

24. bm po wysłuchaniu wywiadu, przeprowadzi 
ły dyskusje we własnym zakresie. 

Udogodnienia w połączeniach 
z ośrodkami narciarskimi 
Na okres zimowy 1936-37 Ministerstwo Ko 

munikacji wprowadziło szereg specjalnych pocią | 
gów mmožilwiających dogodną i bezpośrednią 

komunikację do ośrodków sportów zimowych, 
jak: Zakopanego, Zwardonia, Wisły, Krynicy i 
Wiorochty. 

Wiobec dużego zainteresowania się. Śląska 
niemieckiego naszymi terenami narciarskimi 

Ministerstwo Komunikacji wprowadza na próbę 
pociągi. wekeemdowe z Bytomia do Zakopanego, 
Wiisty i Zwardonia. 

W razie utrzymania się dobrych warunków 
śnieżnych w Tatrach, okres kursowania po- 
ciągów specjalnych, przewidziany w rozkładzie 

jazdy do 31 marca 1937 roku będzie odpawied- 

nio przedłużony. 

Jolliot Curie załłda klub sportowy 
we Francji 

W. Paryżu założony został z inicjatywy Jol 

liot Curie, córki Curie Skłodowskiej, oraz zna 

nego dzienikarza francuskiego Charles Faroux 

klub Jiu-jitsu. Walka ta, popularna przed k' 

kunastu laty w Europie, dziś poszła w zapom 

nienie. Pani Joiliot Curie, jak się okazuje, in 

teresuje się tym sportem od szeregu lat * zgo 

dziła się objąć protektorat nad nowozałożonym 

kłubem. Klub mosi nazwę „Jiu-jitsu Club de 

France", ) „aa 
  

  

  

| AE 
ska aby w nim nie grzeznąć podściełają sobie 

deski, żeby przejść. od domu. do domu. | 

, SENSACJA W SZARKOWSZCZYŹNIE. 

"Gdy wstąpiłem do jednego sklepu i pochwa 

"łem się, że mam kilkanaście numerów „K. 

Wi“ w teczce, który: zamieścił grtykuł o bagnach 

Szarkowszczyzny, za. kilkadziesiąt minut zapa- 

nował w eałem miasteczku niebywały ruch: i 

óżywienie. Zbiegajją się grupkami chłopi i młó- 

dzież, gromadzą się około sklepu na rynku. Nie 

„zdążyłem, jeszcze w. ruch, puścić. parę rymerów, 

a już oni gazetę mają w. ręku i prawie że 

wydzierają ją sobie z rąk. : 

| PISZCIE O NASZYM ŻYCIU. 
Panie! —. zwraca się do mnie kiika. imnych 

- kupeów, w naszym. miasteczkai można codzień 

spr.edać setkę egzemplarzy, tylko trzeba aby 

gazcia zajnitercsował a czytplników, a więc pisz 

cie jaknajczęściej j © naszym życiu, a tę gazetę | 

będziemy. uważał „za swoją, 

: Wu—Bie. 
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Pani EDIEPH ROOSEVELT, wdowa po iv» pre- 
zydencie Stanów: Zjednoczonych. w, towarzyst- 
wie swego syna. Jak wiadomo, głosowali oni 
na gubernatora Landona, który w * ostatnich wy 

bora ch przepadł. 

  

Wzdłuż i i wszerz Polski 
Teatr w Częstochowie zostanie urueho- 

miony już w grudniu. 

Bawił w Częstochowie delegat Ministerstwa 
WR i OP radea Michał Rusinek który odbył: kom 

ferencję z prezydemtem miasta: i starostą w: spra 

wie: umchomieniał: teatru w Częstochowie. Jak 
wiadome: w. Częstochowie rozpoczęto budować 

wielki gnach teatralny. Dotychczas wykończena 

jest kylko: część, z niewielką salką, w której w 

«iągu: trzech: lat grał: zespół Ivo Galila. Obecnie 

w Saik, tej odbywają się jedymie sporadyczne im 

prezy, Delegat ministerstwa uzyskał zapewnienie 

że uruchomien'e stałdj sceny w Częstochowie na 
stąpi już w grudniu, natychmiast po: sfinatiteowa 

niu kntpna gmachu teatru od KKO przez miasto, 

które ma zamiar gmach tem w całości wykoń- 

czyć. 

Pra wa autorskie tkimacza Fe: Mauriac'a 

Na wokandzie Ai oddziału sądu okręgowego 

w Warszawie znajdzie się wkrótce ciekawa spra. 

"wa 6 nadużucia przez firmę wydawniezą autor 

skich-praw" Humacza. Oskarżony: jest. wydawca 

SPOR FOWY 
Bogaty program polskich hokeistów 

Wszędzie, ale nie w Wilnie 
Iłagły spadek temperalury zwrócjł uwagę | 

świałą: sportowego na hokej, który: czeka tylkc 
na: rozpoczęcie sezonu, (W. związku z stym. ka: 

pitan związkowy P.Z.H:L. p. 
udzielił następującego wywiadu. 

Na wstępie pytamy p. Sachsa o t. zw. wielki 
sezon międzynarodowy. 

Sezon uiedz A Bodo V, hokeja: polskiego — 
odpowiada p. Sachs: — zapowiadą się w tym 
sezonie wyjątkowo bogato. 

Na 31 grudnia mamy zapewniony już przy. 
jazd drużyny węgierskiej B. K. E. z Budapesztu, 
w dniu tym Węgrzy grać będą w Katowicach 
prawdopodobnie z. reprezentacją. Polski. 

W. dniach 2 i 3 stycznia: goście węgierscy: 
którzy są nieoficjalną reprezentacją swego kra 
ju, wystąpią we Lwowie. 

Mniej więcej w tym cząsie bo 3 is4 styczmia 
w Katowicach bawić będzie Wiener Eislauf. Ve- 
rein, najlepsza. drużyna Austrii. 

Z Katowic wiedeńczycy pojadą do Krynicy. 
gdzie w dniach od 6 do 11 stycznia oi 
jemy wielki turniej międzynarodowy. Do Kry- 
nicy zresztą przyjadą: jeszcze. trzy inne družy- 

ny zagraniczne. 
W tym samym turnieju grać będą również. 

4 drużyny polskie. Obsada krótko mówiąc — 

znakomita. 
— Ą kogo jeszcze x zagranicy widzieć bę- 

, dziemy. w Kryniey. poza Austriakami? 
— Mamy już zapewnionych Szwedów. Bę 

dzie to drużyna „Sodetolje Sportelūb“ 
Sztokholmu. Zespół najwyższej kłasy, wice- 
mistrz Sżwecji. Drużyna ta przyjedzie w, dn. 
7 stycznia do Gdyni. Zdąży więc na turniej 
krynieki. Szwedzi zabawią w Polsce dłużej. W 
dniach 13-14 stycznia grać będą we Lwowie 

a 16 i: 17 stycznia w Katowicach. 18 stycznia 
dopiero wyjadą z powrotem do swej ojczyzny. 
Ponadto możliwy jest udział Niemców w turnie. 

ju. krynickim, Pertraktacje już są prowadzone. 
Na razie nię mamy jeszcze kategorycznej od- 
powiedzi. 

— Gzy prawdą jest, że odwiedzą nas w tym 

sezonie kanadyjėzycy? 
— Jest to władomość prawdziwa. Przybę- 

dzie do Polski drużyna. kanadyjska „Kimberley 
Dynamits", która przed tym bawić będzie w 
Atstrii: Tu na rękę naar idzie związek: austriae 
ki 1 prowadzi z kanadyjczykami pertraktacje 
w maszym imieniu, 

Mistrzowie krążka na pewno już przyjadą 
da Polski. 

Tadeusz. Sachsa- 

z pod. 

w zapowiedzianych męczach   

- Gzy projcktowane są wyprawy: polskiego 
hokeja za granicę? 

— Ос:у\пзсле Z. początkiem lutego roku 
przyszłego, a. więc. już po wielkim turnieju kry- 

nickim i mistrzostwach Polski, reprezentacja 

Polski wyjedzie do Szwecji na dwa — trzy 
mecze, a pe tym do Londynu na mistrzostwa 
świata w dniach 17—27 lutego 1937 r. To byłby 
obraz waszego programu międzynarodo wego. 

Kluby oczywiście mają też własną inicjatywe., 
Nie wykluczone jest, że ten czy inny klub sko 
rzysta z: bytności w kraju: doskonałych zespo- 
łów zagranicznych i pokaże swej publiczność: 
gości zagranicznych. 

— Czy w związku z tak wielkim progra: 
mem międzynarodowym  przew'dziane są  ja- 

kieś obozy: przygotowawcze,  argamizowane 
| przez P. Z. H. L. dła czołowych zawodników? 

Takich obozów w roku bieżącym P. Z. H. L.' 

nie: będzię organizował. Kluby narzekały na 
zbytnie absorbowanie przez związek ich za- 
wodników przez co kluby nie miały włąściwie 

żadnego sezonu towarzy skiego; to: też P.. Z. Hh 
L. umożliwi w bież. sezonie pracę we własnym 

zakresie. Program mistrzostw Polski jest tak 

pomyślany, że w rozgrywkach pierwszej ko- 

tejki weźmie udział 12 drużyn z całej „Polski, 

s zastosowaniem odpowiednim proporcji dla 

mocniejszych okręgów. Ta rzecz jest już znana, 

nie będziemy jej powtarzali. Z 12 zespołów do 

finału turnieju dostanie się. 6 zespołów. Te 

będą z sobą grały w jedmynr miejscu i jednym 

cząsie, System rozgrywek finałowych nie jest 

jeszcze ustalony definitywnie. 
Dla pogłębienia umiejętności gry w hokeju 

| w okręgach P. Z..H. L. zorganizował kurs 'n- 
struktorów w dniach 20—31 bm. w Katowi- 

cach. Instruktorzy zatem pracować zaczną w 
klubach i okręgach: w pierwszych. dniach. grud- 
nia. Obozu dla teamu reprezentacyjnego ne 

będzie. 
— А 

tacje? ‹ 
— Zawodników znam doskonale. Następnie 

międzynarodo- 
wych dokładnie: stwierdzę formę czołówych 
graczy. Najlepszym: przeglądem będą. ta mi- 
strzostwa Polski i turniej krynicki. Nie ulega 
wątpliwości, że podniesienie klasy, zawodniczej 

jak pan będzie: zestawiał reprezen: 

' nastąpi. z pewnością, a oto przęde. wszystkim: 
chodzi, bo: o popularność hokeja, szczególnie: 
w roku poolimpijskim i w przede dnfu mis- 

, strzostw świata obawiać się nie ma potrzeby. 

  

  

ze Stamisławowii, wlaścicieł firmy ydawójóiej 
+ Renaissance“ David Erdtracht: Wydał on ostat | 
aa pod. firmą Polskie Towarzysitivio Przyjaciół i 
ksiąžki powiešč Franciszka: Mauriaca „Genitria“. 
umieszėzając na wszvslkicl. egzemplarząch tej 
książki, zamiast mazwiska tłumaczki p, Gatwieli 
Dębczyńskiej, filkeyjne nazwisko „Zenon Wik-- 
p 

Na skutek. skargi sprawą z zajął się urząd pro 
KAS i zabezpieczył wszystkie nie w ypusz 
czone jeszcze na rynek. egzemplarze, 

Nagroda dła onsirikióró _Gabryela. 

Zmany konstrukitor-samouk, / mtoni Gabriel # 
'Michiowic, . otrzymał z pozmańskiego wydziału 
wojewódzkiego: nagrodę. w w: ysakości 18 a. 

Opieczętowanie filmu. 

W Warszawie nw. kinie „Apallo” miałą się: od 

być premierą: nowego. filmu polskiego: „Ada, to 

Aie wypadać. Na kwadrans przed premierą: aja 

wił się w kinie komornik 6 rewiru Dąbrowski.i. | 
4 nakazu w ydziału handlowego sądu okęgowego 

bila. opieczętował, w skutek czego a= się 

nie adbyła: . 

Op'eczetowanie filmai“ p ara + sbikak 

wniesionej „przez biuro, śilniowe skargi. przeciw 

ko przedsiębiorcy, kitóry n'e uiścił w terminie ma 
którym Braddock ma: podpisany kontrakt. 

Znowu lotnik niemiócki zabłądził. 

„Na jpołach wsi Kotłów w pow. ostrowskim 
wylądował aparat szkolny z Wrocławia, który 
wskutek gęstej mgły zabłądził na teren: Polski. 
Pa wylegitymowaniu lotmika połączono się z kon 
sułatem. niemieckim w Poznania, poczem po о- 
trzymaniu zezwoleia wladz paeio) men odle 
ciał z powrotem do Niemiec, . 

1) grudnia rorprawa Prytyeklgo 
w Sądzie Najwyższym 

lzba Il karna Sądu Najwyższego rozpatrzy 

wikrótce' sensacyjny proces Sergiusza Prytydkie- 

80, który jak czytelnicy nasi pamiętają, dokonał 

głośnego zamachu rewolwerowego podcząs. roz ' 

prawy sądowej na życie konūdenta policyj jnego 

Strelozuika. 

Prytycki 'w siwėch bistacjojach sądowych ska 

zany został ma karę mierci. 

Do. Sądu "Najwyższego wpłynęła już dašis 

kasacyfina  obroncdw > weaoeeo, adwokatów: 

Berensonar ; .Duraeza. : 

Rozprawa w. Sądzie Taj iotias odbędzie 

się w dniu 15 grudnią rb. i 

Najmnie sza książeczka na- 
suwająca: myśli: piękne: i szla- 
chetne: uczucia. więcej jest we r- 
ta. ad: wszystkich. zapylonych 
ksiąg: mądrości i traktatów na- 
ukowych. 

© „Anatoli France) 

BIBLIOTEKA NOWOŠCI 
Wilno, Jagiellońska 16- | 

WIELKI WYBÓR DZIEŁ 
klasycznych, nowości, ns szkolnej 

Osimiana poszokoje rabina 
Zarząd Gmny Wyznńniowej Żydowskiej w 

Oszmianie ogłosił konkurs na obsadzenie sta 
'fowiska rabina, opróżnionego po Śmierci pod 
rabina. Szmuelzona. Zgłos'ło się 17 kandyda- 
tów, z pośród których wielu pochodzi z woje 

«wództw sąsiednich. Sprawa ta budzi wśród 
miejscowych Żydów duże - zamtefesowanie, 

  

    
 



Z Rady Adwotaekiej w Wilnie 
iw. związku z Walnym Zgromadzeniem 

Członków  Wiieńskiej Izby Adwokackiej, 'ma- 
jącym się odbyć dnia 29 listopada br. Rada 
Adwokacka komunikuje, iż uzyskała dla ucze 
stników Zjazdu 53 procentową zniżkę na prze- 
jazd powrotny z Wilna do miejsc zamieszka- 
mia. Zniżka ważna do godz. 22-ej dnia 1 gru- 

dnia rb. Członkowie Izby chcący skorzystać 

ze zniżek powinni mieć ze sobą dokument z 

fotografią, : stwierdzający tożsamość osoby oraz 

zaświadczenie o przynależności do Izby. 

Matryki ma drakach nieprzepisowych 
będą nieważne | 

Wobec pańalsających się wypadków, że 
poszczególni duchowni staroobrzędowi wydają 
świadectwa metryczne na drikach nieprzepiso 
wych, Urząd Włojewódzki Wileński wydał za 
nządzenie, mocą którego tego rodzaju świadect 

wa mnie będą miaiy znaczenia dokoumentu pub 
łicznego. Świadectwa metryczne będą ważne tyl 
ko wystawione na drukach specjalne wydanych 
«w tym celu przez Naczelną Radę Staroobrzę- 

dowców. 

Rozwiązanie A, Szkoły 
„Białoruskiej. 

Starosta Wileński rozwiązał Koło T-wa Szko 

ły. Białoruskiej w zašcianku Miel, gm, „žodzi 
skiej oraz oddział Żw. Zawodowego Dróbnych 
iRolników w Wilejce. Powodem rozw'ązania 
była bezczynność obu stowarzyszeń. | 

Zakończenie Kursu 
0. P. L. G. 

Onegdaj zakończył się 10 dniowy kurs OP 
ILG. MI kat. zorganizowany przez Wileński O- 
kręg Kolejowy LOPP. Absolwentom tego kur- 

su P. Dyrektor KP inż. Głazek, jako Preezs 
Okręgu Kolejowego LOPP rozdał świadectwa 

oraz wręczył odzńaki instruktorów OPLG III kl. 

Uruchomienie huty szklanej. 
W| miejscowości Stara Huta, gm. ilskiej, 20 

bm. uruchomiono hutę szklaną. Nowy ten zak 
$tad przemysłówy powstał z inicjatywy bezro- 
botnych hutników i oparty jest o szczupły ka 
p'tał, utworzony z drobnych udziałów tych ro 
tbotników. Robotnicy, uruchomiając te hutę — 
spółdzielnię, mają nadzieję zapewnić sobie tą 
drogą mininum egzystencji. Spółdzieln*a liczy 
się z poważnymi trudnościami przy zdobyciu 

cynków zbytu dla swej produkcji. Dużą przesz 
kodą w należytym rozwoju huty będzie spra 
wa transportu, gdyż huta położona jest o 35 
fklm. ód najbliższej linii kolejowej. 

Piekarnie w suterynach 
nie będą likwidowane 

Rozporządzenie przedłużające termin me- 
chanizacji i likwidacji piekarń t. zw. suteryno 
wych przypadzjący na 24 bm nie ukaże się. 

Władze administracyjne jednak nie przystąpią 
do !ikwidacji tych przedsiębiorstw, które nie 
odpowiadają przepisom na podstawia specjal- 

mycu wskazówek władz ministerstwa opiek! spo 
žecznej. Jak słychać ma być opracowane nowe 

sezporządzenie, obejmujące całokształt zagad- 
nienia wypieku pieczywa. Przewiduje się rozło 

żenie obowiązku mechanizacji na dłuższy okres 

czasu, z tym, że nowe inwestycje będą wpro- 

wadzane stopniowo. 

Kary za przekroczenie 
ustawodzwstwa socj:lnego 

Za wykroczenia przeciwiko ustawodawstwu | 
sgojalnemu pnzez inspdkitora pracy na m, Wiil- 
mo mkarani zostali: 

1) Spółdziełcza cegielnia robotmicza (Stry- 
charska 24) grzywną 500 złotych za zatrudniamie 
robotników ponad 8 godzin oraz zatrudnianie 
młodociańych bez zezwolenia inspekitora pracy. 

2) Właściciel dommu bamikowego Kaufmans 
(ul. Niemiecka) grzywną złotych 200 za zatrud- 
mianie persorelu w niedziele. 

3) Właściciel piekarni Bielice Icek (Zawalma 
40) grzywną złotych 400 .za zalrudniamie praico- 
wników ponad 8 godzin oraz młodocianych z 

przekroczeniem obowiązujących przepisów. 

Obchód 100-lecia uczelni wielkopolskiej 

  Zdjęcie nasze przedstawi 
ska), 

 Gzezegółowo i w porządku 

  
  

„KURJER% z dnia 24 listopada 1936 t. 
  

_ Zjazd regionalny inteligencji katolickiej 
archidiecezji wileńskiej 

'Na Zjeździe regionalnym inteligencji katolic- 
kiej archidiecezji wileńskiej, który odbędzie się 
w ramach uroczystości jubileuszowych ku czci 

ks. F. Skargi w Wilnie w dniu 6 grudnia bw. 
będą wygłoszone dwa referaty: 

1. Dr. Henryka Dembińskiego, proi..Katolie | 2 
| VIII. 

1) Skrajny Miberalizm i indywidualizm, któ 
kiego Uniiwersytelu Lubelskiego n. t. „INDTELI- 
GENCJA KATOLICKA WOBEC SPOŁECZNYCH 
PROBLEMA TÓW WISPÓŁCZESNEJ KULTURY" 

II. Rektor USB. dr. Mariana Zdziechowsikiego 
ni. „SULSZEWIZM NAJWIĘKSZY WRÓG 
KOŚCIOŁA I KULTURY". 

Wozy dG pierwszego referatu ;*. „lnteligen 
cja katolicka wobee. społecznych problemów 
współczesnej kultury" są następując: 

I, Jednostka ludzka jest zespołem cech, wy 
anaczonych przez samo urodzenie i wyodrębnia 
jących (ją (indywidualizujących) m pośród ga- | 
tunków. 

II. Osoba ludzka jest pódńibtem zdolaym 
przy pomocy rozumu i woli do rozwoju zdol-“| 
ności tkwiących w niej w zarodku. 

IM. Kultura jes zespołem wpływów środo 
wiska, które na cźtowieka działają i jego zdol- 
ności w czyn wprowadzają. 

IV, Potrzeba oceny tych wpływów (rola ro- 
mma) i czynnej wobec nich postawy (rola woli). 

+ " V. Kryteria ocenv muszę być -: wyznaczone : 
przez nadprzyrodzone przeznaczenie człowieka. 

VI. Możliwość napięcia między wymaganiami 

* 

ka z šwiatem nadprzyrodzonym, ага @ doczes 
n 

! VII, Kryterium właściwego stosunku człowie 
ka do spszeczeństwa jest zgodne z punktu, wi- 

dzenia religii : kultury. 
Ani jednej ami drugiej nie sprzyja: 

| religii i kultury, skoro pierwsza wiąże ezłowie 

j ry egoizm jednostiki podnosi do roli regulatora 
į stosunkėw spolecznycii. 

2). Totalizm, który 'w dziedzinie zjawisk spo 
| łecznych i polityczny: ch pozbawia cziowieka moż 
| mości swobodnej oceny i zgodnego z jej wyni- 

ikami postępowania. 
IX. Zadaniem imteligencji katolickiej będzie 

| bronić [praw Z pnzeciw indywidua- 

lizmowi, praw osoby przeciw totalizmowi, praw 
ducha przeciw. szałowi z góry narzuconych po- 
rządków i planów, 

Tezy do drugiego referatu pt. „Bolszewizm 
największy wróg Kościoła i kultury*. 

I. Bolszewizmi majwiększy wróg jednostki 
4osobowości ludzkiej). 

II. Bolszewizm największy wróg marodu (gło 

si skrajny materializm i skrajny internacjora - 

fizm . 
LI. Bolszewizm największy wróg religii wogó 

le, a kościoła katolickiego w szczegól a»: i (M 
=fWiący "ateizm i cyniczne bezbożnictwo). 
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i Po referatach dyskusje i rezolucje. 

Przemytnik z Trok 
we własnej sieci kłamstw 

— Czy przyznaje się pan do tego, że fał- 
szywie oskarżył organa KOP- -u o wymuszenie 

zeznań? 
— Nie, Wyspki Sądzie, moi Świadkowie... 

— Dobrze, zbadamy świadków. 

Szloma Klauzner, właściciel sklepu spoży- 
wczego i współwłaścicieł kamienicy w Trokach 
wstał i wyczekująco spojrzał na drzwi, za któ 
rymi znażdowali się Świzydkowie. Na wąskim 
czole ukazały się zmarszczki, zapewne od wy- 
siłku myślenia. Ręce nerwowo biegały po [m- 
ręczy Iławy oskarżonych. 

— [p šwiadkowi wiadoma? 
Gustaw Lenc zaczął opowiadać spokojnie. 

chronologicznym. 

Klawzner — te znany przemytnik, Przyłapywa 

no go już nieraz z pieprzem litewskim. Był kił 
kakrotnie karany. Mimo tn jednak nie zarzucił 
zbrodniczego procederu, narażając skarb pań 
stwa na straty. Lene zetknął się z Klauznerem 

przypadkowo. Doświadczony przemytnik opisał 
barwnie jakie to zyski daje handeł przemytem 

i kusił go, aby zaczął z nim współpracować. 
Lene zgodził się. Pewnego razu otrzymał ed 
„Klauznera 230 kig. pieprzu i udał się „tran- 
sportem* do Warszawy... Miał spieniężyć towar 
a jednego ze znanych na ferenie Warszawy 

kupców żydowskich. W, Warszawie przyłapano 
Lenca z przemytem. Nie miał jeszcze „doświaył 
czenia* w tych sprawach, ło też podczas ba- 

dania „wsypał* Klauznera, który wobec nie- 
zbitych dowodów musiał też przyznać się. Pe 

tem jednak Klauzner odwołał zeznania i 0s- 
karżył władze KOP-u, które prowadziły docho- 

dzenie, o wymuszenie zeznań. Lenc stwierdza 

jednak kategorycznie, że zeznania ich obu ©4- { 
powiadały prawdzie. W sądzie Lene i Klauzner 
zostali skazani na 6 miesięcy więzienia każdy 
i na karę grzywny w wysokości kilku tysięcy 

złotych. Przed procesem wytoczonym przeciwko 
Klauznerowi o fałszywe oskarżenie, Klauzner 
namawiał Lenca do Skłwłania fałszywych ze- 
zmań. Lene ma jednak dpść krętactw. 

Podczas zeznań Lenca Klauzner próbował 

toś mówić, coś wyjaśniał— wreszcie zrezygno 
wany czekał na następnych swoich świadków 

edwodowych. 

Jednakże dwaj następni i ostatni šwiadko 
wie, którzy mieli „oczyścić* z winy oskarżone- 
go, złożyli fatalne dla niego zezmania. 

— Klauzner — mówili — namawiał nas 
ną fałszywe zeznania, Początkowo—to nawet... 
ale potem, jeszcze przed procesem pobiegliśmy 
do komendanta pesterunku w Trokach i opo- 
wiedzieliśmy wszystko. Nie chcemy zeznawać 
fałszywie i to stwierdzamy przed sądem. 

Po tym wszystkim Klauzner z rezygnacją 
całkowitą wysłuchał wyroku, skazującego ga 
na 4 miesiące więzienia za rzucenie Załszywego 
oskarżenia na organa KOP-c. 

Zjazd „Ortu“ 
W Warszawie odbyła się z inicjatywy tow. 

„Ort* (Towarzystwa dla szerzenia pracy zawo- 

dowej.ż rolmiczej wśród Żydów iw Polsce) mara- 
dą przedstawicieli żydowskich spółdzielni rolni 
czych z województwa wołyńskiego,  poleskiego, 
nowogródzikiego, białostodkiego, lubelskiego : wi 
leńskiego, poświęcona sprawom żydowskiej spół 
dzielni rolniczej. Z głównych momentów poru- 
szonych zarówno w wygłoszonych na naradzie 
referatach, m. in w referacie wilnianina, wyciio 
wanka Studium Rolniczego ma: USB., inż Salita 
jak i dyskusji podkreślić należy oświadczenie 
przedstawicieli: „Ortu o rozszerzeniu w nadcho 

dzącym sezonie pomocy materialnej dla tych 
kolonii na cele melioracyjne, komasacyjne i t. 
p. Pogłębiona iteż będzie pomoc instruktorska 
oraz (przeszkolenie rolnicze młodzieży w *4- 
loniach. 

Rolnik M Krok, przewodniczący spółdzielni 
rolniczej w Jezioranach na Wołyniu, oświad- 

czył w imiemiu rodzin rolniczych, zrzeszonych 
w spółdzielniach rolmiczych „O:tu', że rolnicy 

żydowscy postanowili opodatkować się na rzecz 

pomocy zimowej dla bezrobotnych w wysckośc: 
° 8 kg kartofli i 6 kgsżyta z ha gruntu. 

  
widok ogólny gmachu państw. gimn. w (Krotoszynie (Wiielkopol- 

które dnia 25 bm Sboiódzić będzie uroczyście rocznicę 100-letniego istnienia. Gimna- 

zjum to, które powstało jako piąte z kolei gimnazjum w Wielkopolsce w 1836 roku, ode- 
grało poważną rolę w budzeniu ducha narodo wego wśród swych wychowanków. 
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Świadectwa przemysłowe 
Zbiiża się okres wykupywania świadectw 

przemysłowych na rok 1937. Organizacje gos- 
i podarcze, iak zwykle ubiegają się o pobieranie 

' należności za świadectwa nie jednorazowo, ale 
w kilku ratach. W związku z tym dowiadujemy 

się, że zabiegi te pozostały bez uwzględnienia. 

Mimisterstiwo skarbu rw instrukcji o sprzedaży 
świadectw przemysłowych na rok 1937 podkre- 
šią, iż patenty mają być wykupione do dnia 
i stycznia 1937 roku za ryczałtowymi opłatami. 

Po tym terminie specjalne komisje lustracyjne 

rozpoczną sprawdzanie wykupu patentów na 
terenie poszczególnych przedsiębiorstw. 

Przy sposobności dowiadujemy się również 
że urzędy skarbowe otrzymały polecenie, by 

przy wykupie świadectw przemysłowych na rok 
1937, udzielały płatnikom jak najbardziej wy- 
czerpujących żnformacyj o obowiązujących w 

tej dziedzinie przepisach i kategoriach šwia- 

dectw, wymaganych dla poszczególnych zajęć 
zarobkowych. 

ŻYCIE I SĄDY 
Maria R. pracownica umysłowa magistratu 

została zwolniona z pracy bez odszkodowania 
| na tej zasadzie, że przeszła na emeryturę. Maria 

| (R. czując sic pokrzywdzoną wystąpiła z pozwem 

' przeciwko magistratowi. Sądy niższe pozew od- 

rzuciły, ponieważ Maria R, otrzymała emerytu- 
rę, a więc niejako został przedłużony «choć: nia 

innych zasadach stosunek pracy. Sąd 'Najwyż- 

*szy skasował wyrok niższych instancyj i orzekł, 
że w myśl art. 32 rozp. o pracy prac. umysło- 

wych pracodawcy służy prawo miezwłocznego 

rozwiązania stosunku (pracy tyliko z ważnych 
przyczyn wymieniońych przykładowo w usta< 

wie. Do tych przyczyn nie możra jednak. zali- 

czyć przeniesienia pracownika na emeryturę bez 
uzasadnionego powodu lub bez iego żądamia, wo 
bec czego pracownik w razie takiego niezwłocz- 
nego przeniesienia go ną emeryturę słusznie 

może domagač się odszkodowania przewidziane 
go w art. 39 powoianego rozporządzenia. 

Kilka strzałów... 
Serafina Świrbutowa (św. Wincentego 25), 

zameldowała, że w dniu 21 bm o godz. 19-ej 
przyszedł do niej mąż jej Adolf Świrbut, któ 
ry ostatnio odsiadywał karę 5 lat więzienia za 

kradzież i z którym nie żyje od 6 lat, i 

wszczął awanturę, Chcąc uniknąć zajścia, mel 
dująca wybiegła z mieszkania, a wówczas Świr 
but wystrzelił 2 razy z rewolweru w jej kie- 

  

  runku. Świrbuiowa schowała się w piwnicy, a 
  

  
Nowomianowany Lord-Major Londynu wyglą- 
da na tym zdjęciu jak stary obraz w starożyt 

nej ramie. A właściwie siedzi en w historycz- 
nej karocy, wyglądając z okna, podczas trady- 

cyjnej P SO SA a WIEDZE, 

  

SYLWETKI 
  

Były wojskowy 
poszukuje pracy 

Tragiczna jest dola młodych poszukujących 

pracy, Ale jeszcze trag czniejszą jest dola star- 

zwłaszcza tych, iktórzy czują w sobie je 

szcze siły ń chęć do pracy. 

W. Jakubowskiego, autora egło- 

szeń w rubryce „poszukują pracy niewątpliwie 

iP W. Jakubowski ma za 

sobą długą i ofiarną przeszłość bojową. Już w 

r. 1917 wstępuje do 3-go pułku ułanów I-g0 Kor 

pusu, pełniąc kolejno służbę frontową, w 73 

pułku ułanów i w 23 pułku ułanów Urudz.eń- 

skńch. W 1920 roku bierze udział jako podko- 

mendny rotmistrza Dąbrowskiego, w waice pod 

Mickunami przeciwko korpusowi Gaja Chana. 

Po wyjściu z wojska bierze się do handetku, 

szych, 

Dzieje p. 

zasługują na uwagę. 

który fednak jakoś nie idzie dzielnemu ułau: wi. 

A potem nadchodzi kryzys. P. Jakubowski traci 

ostatnie środki egzystencji. 
Na kolegów z wciska mie nacz>ka Mspvra 

ją go jak mogą. Zwłaszcza o jednym т @Ъ b. 

znanym i b. zamożnym p, Jakubowski mówż « 

Ale kyły ułan nie chce rozrzewnieniem. pone 

cy. Chce pracy, 

Może ktoś z pośród były: 

tylko pracy- 

1 kolegow zaopie- 

kuje się byłym wojskowym, Posiadumy również 

sporą ilość instyłucyj opiekunas 7> 

autoramentu. Kto (jak ikto, 

do tego, 

1 wszelakiege 

ale ci, ktorzy przy 

czyniki się że Wilno należy do Polsk: 

mają pierwszeństwo przzd 'unvaii. 

Zwłaszcza, że proszą o 10, "0 raieży 4 

wszystkim. Proszą, o prizę, tylko o pracę 

Były wojskowy prosi o pracę. 

Wierzymy, że ją znajdzie. L 

Kcha niedzieinych wypadków 
interwencja delegacji gminy 
żydowskiej u władz wojew. 

W] związku z ulicznymi zajściami w nie: 

dzielę —wieczorem przedstawiciele gminy ży- 

dowskiej w osobach prezesa Parnesa, w.ce-pre 

'zesa — D. Kapłana-Kapłańskiego i członika za- 

rządu inż. Kawenokiego udała się do Urzedw 

Wojewódzkiego. Z powodu nieobecności p. we- 

jewody delegację przyjął р.  wice-wojewoda 

Gintowt - Dzies$gałtwski, który zapewnił ją, że 

policja całkowicie już opanowała sytuację & 

przedsięwzięte zostały środki, . które zapobiegnę 

powtórzeniu się ekscesów. 

Posiedzenie radnych żydów. 
AA wieczorem odbyło stę posiedzenie 

radnych żydów, na którym wyczerpująco omó- 

wiono sytuację, wytworzoną na skutek niedzieł 
nych zajść ulicznych. 

г —- Konfiskaty. Skonfiskowanó: „Słowe*, 

„Dziennik Wilenski“, oraz z p'sm żydowskich 
„Tog“, „Cajt“, „Wilner Ekspress“, 'Wilner Ва- 

dio“ i „Owent Kurier“. 

Wszystkie te konfiskaty zarządzono za mi- 

jające się z prawdą sprawozdania z n'edziet- 
nych ekscesów ulicznych. 

— Pogrzeb bp. ielczera Bruka. Jak już do- 
nosiliśmy wczoraj przy zbiegu ulic Rudnickiej 

i Wielkiej zmarł nagle na udar serca 69-letnż 

felczer Chaim Bruk. Wczoraj odbył się jege 
pogrzeb. W pogrzebie udział wzięły kilkutysię 

   

czne rzesze Żydów. 

  

Świrbut dał jeszcze kilka strzałów. Gdy de- 
mownicy wszczęli krzyk — Świrbut zbiegł. 
Strzały chybiły. Za sprawcą wszczęto poszuki- 

wania. Dochodzenie w toku.



, pomocy wężownie 

8 „KURJER% z dnia 24 Nstepsids 1936 r. 

Wśeści i obrazki z kraju 

wiiejka pow. 
—DLA DZIATWY SZKOLNEJ. Rodzina 

Wejskowa opiekuje się szkołą powszechną w 
Wilejce od k' lku łat. W raku bieżącym rodzi: 

ma wojskowa organizuje bezpłatne śniadania 
dla najbiedniejszych dzieci. Śniadań takich bę- 
dzie wydawać kaźdego dnia około 100. Dožy- 
wianie rozpocznie się w dńiw 1 grudnia i będzie 

trwać aż do. czerwca, Żony oficerów i podoś: 
cerów przyjęły Ba siebie całą pracę związaną z 
podjętą akcją. P. kapitanowa Tomkowowa — 
prezeska: Rodziny: Włojskowej, p. majorowa Ku- 
sztrowa -— kierowniczka dokarmiania dz.atwy 

ip. kapitanowa Sarnowska — prezeska komi- 
tetu rodzicielskiego. omówiły dokładnie plan 
pomocy najbiedniejszej dziatwie ze szkoły po- 
wszechnej w Wiłejce. 

Oprócz. dożywiania , komitet rodzicielski, 
przy wydatnej pomocy Rodziny Wojskowej za- 

mierza ubrać i obuć kilkadziesiąt najbardziej 

potrzebujących, dzieci, 
Rodzina. wojskowa w najbliższym . czasie 

przekaże szkołe powszechnej portret Marszałka 

Rydza-Śmigłego, oraz całkowicie umebluje je- 

dną z klas. 
Piękne wysiłki Rodziny Wojskowej, zarów- 

mo jak + komitetu rodzicielskiego spotkały się 
х wielką wdzięcznością dziatwy i uznaniem 
nauczy cielstwą, a wśród. „szerszego społeczeń- 

stwa odbiły się bardzo dodatnim'echem. W.R. 
— ŚLIZGAWKA. Ślizgawka Związku Strze- 

leckiego, tak jak i w roku ubiegłym wkrótce 
stanie. Się atrakcją miłośików łyżmiarstwa. Miej 
scowy oddział poczynił już prace przygołowaw- 

cze i rozpoczął „wylewanie wody, którą przy 
przeprowadza ze studni arte 

" zyjskiej koło sądu. 

" šlizgawki, 
Młodzież niecierpliwie czeka na otwarcie 

nabija już blaszki i ostrzy łyżwy. 

„POLSKA MUSI MIEĆ KOLONIE*. 
Manifestacje w. Wilejce pod hasłem: .,Poł- 

ska musi mieć kolonie”. odbyły się w dniu 22 

listopada. Po nabożeństwie urządzono akade:. 

imię w śwetlicy strzeleckiej dla dziatwy szkoł 

nej, W; sali wydziału powiatowego wygłosił od- 
«czyt p. major Łomnicki, oświetlając obszern'e 

wagę zagadnienia * w bezpośrednich słowach 
mawołtjąc do ofiarności na cele Ligi Morskiej 

i Kolonialnej. Naprędce zorganizowana zhiór: 
ka spotkała s'ę z wielkim zrozumie niem społe 

czeństwa, które przybyło bardzo licznie Nim 

wszyścy opuścili gmach wydziału, ska w 

została wypełniona. W. 

— ŁADYMKA. W ciągu dnia i nocy 21 La 

padał tu dość. gęsty śnieg, pokrywając zże- 

mic kilkunastocentymetrow4 powłoką. Towa- 

rzyszące opadom wiatry wznieciły zadymki 

śnieżne. Dla: ubezpieczenia dróg przed zaspami 

wzdłuż ważniejszych 

szlaków drogowych, 

toru kolejowego oraz 

zarządy drogowe ustawiły 

| płoty ochronne. Na drogach pojawiły się pier 

| wsze zaprzęgi sanek, 

-—- DREWNIANE WILLE. Obfitość lasėw 

w powiecie wilejskim, taniość budulca i robo- 

! cizny, wytworzyły w tych stronach oryginalny 

system budownictwa. Na zamówienia, przeważ 

nie z Wilna i okolic, wiosną i latem można 

zaobserwować na płaskich brzegach Walii i jej 
większych depływów, „jak tu i ówdzie cieśle 

wznoszą drewniane wille. Gdy, budynek jest już 

gotowy, rozbierają go na części i Wiłią spła- 

wiają do Wilna ma miejsce przeznaczenia. 

Brasław 
— PODZIĘKOWANIE. Kierownictwo 1-kla 

nowej publicznej szkoły powszechnej w Żełoki- 
szkach, zwróciło się z prośbą do Zarządu 'Gł. 
Z. N. P. w Warszawie, o udzielenie zniżki 
na zakup ilustracji szkolnych do szkoły. 

Zarząd Główny ZNP w Warszawie, przychy 
lając się do prośby kierownictwa szkoły udzie- 
lit 50 proc. zniżki i przysłał 60 ilustracji. Ża 
okazaną pomoc, składam tą drogą Zarządowi 
Głównemu ZNP w Warszawie serdeczhą po- 
dziękowanie. | 

-., „Jednocześnie tą drogą składam vaisiai 

nie stolarzowi ze wsi Żełobiszki, Kaziraierzowi 

  ‚ 

bót w, szkole. 
i Kazimierz Lysowski, nie przyjmując żad- 
nej zapłaty, powiedział — „zamiast ofiary na 

" FON, którą trudno mi złożyć, niech praca moja 
będzie ofiarą dla szkoły”. 

„Władysław Rudziński 

p. o. kierownika szkoły 

-— NAPRAWIĆ! W swoim czasie ukazała 
się wzmianka w „Kurjerze* o drodze prowadzą 

cej z Widz do Kozian i o moście na rzece 

Dzistence. 
Chcę ja tu teź „wtrącić swoje dwa grosze”. 
Niedawno temu, musiałem jechać z Żeło- 

biszek do Kozian. Koziany oddalone są o 7 
klm. Te 7 klm musiałem jechać 2 godz. 25 m. 
Naprawdę, to rzócz nie dopuszczalna. Oczywić- 
cie dzięki temu spóźniłem się na pocztę i na 

drugi dzień zmuszony byłem posłać posłańca. 

Droga na tym odcinku jest taka okropra, 
że koń cały niemal czas anusi iść stępa, a ile 

| się namęczy, póki wyciągnie wóz z błota? 
Od mostu na Dzisience (koło Buczan; gor 

szych chyba nie ma w powiecie. Wykluczone, 
aby płochliwy koń chciał przez ten most 
przejść. Ta pułapka na życie, jak powszechnie 
nazywają, cała się rusza, bo belki nie są przy- 
bite, a grobla grzy moście — jedne zwały zgni 
łego drzewa. Podobno nikt tędy nie jedzie ne- 

cą, bo pewne kalectwo. 
Niech gminy w Wiidzach i Twereczu z sobą 

się porozumią i zło naprawią 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA 

  

—most i drogę. 

"HURTOWY SKŁAD PAPIERU; MATERJAŁÓW: PIŚMIENNYCH 
( WILNO, UL: ZAWALNA 15 

  

sa 
W. Poleca: KALENDARZE na r. 1937, OZDOBY CHOINKOWE 
  

v 

Przed głośnikiem iw słuchawce 
  

‘ 

Łysowskiemu za wykonanie całego szeregu ros; 

% Ciche. nasze miasteczko rzadko kiedy: daje 
T znać o sobie, a przecież i u nas życie płynie... 
| Zdalą od kolei i t.. p. 

Jest jednak i pewnie „ale'.. Miasteczka 
używia się kiwa razy w tygodniu. Kiedy zew- 
sząd z okolic zjeźdżają się fmdzie załatwić swo 
je sprawy —- we wtorek na jarmark i w nie- 
dzielę —do kościoła. Reszta: dni 
ciszy, chyba czasem: zakłóconej kłaksonem prze 
ježdžajacego samochodu. W zwykły dzień je- 
„dmak mają też mieszkańcy swoją atrakcję, a 
jest nią poczta. I ciekawa rzecz 
chyba z przyzwyczajenia u wszystkich iść co 
dziennie o godz. 16 na pocztę gdyż w tyin cza- 
siesie przybywa wóz z chudą szkapiną z Opsy. 
Oczy wszystkich stają się weselsze. Każdy осле- 

kuje listu — gazety — będzie coś nowego -— 

kontakt ze światem. Ciągnie korowód ludzi, 
jak do Mekki, 
list lub ——gazetę z Wilna albo Warszawy. 

| Zajrzyjmy do środka Urzędu Pocztowego. 

7 Poczekalnia dosyć obsezrna, schludna. Przy ©- 

kienkach -— niestrudgeni pracują naczelnik u- 

  
į 

- Mikołaj. Juneewicz, m-e wsi 
Słoboda gminy  porpliskiej,: zamełdował, że w 
dnia 16 bm, między godz. 15 a 16 w zabudowa 

miach jego wybuchł pożar, od którego spalił 

się dach domu mieszkalnego. Jak ustalono, po- 

żar i wskutek wadliwej budowy komi- 

na. 

Nadchodzi zima, a zimą łatwiej będzie prze- 

м1076 drzewo » żwir na drogę. Naturalnie Wio- 

sną, jesienią, a nawet i latem, ani dnzewa au. 

też i żwiru nie można wozić, bo to byłoby po 

nad i końskie. 

Trzeba współczuć dziecnom, które taką 

drogą i takim mostem muszą chodzić do szko- 

ły. Chcę tu jeszcze zaznaczyć, że odcinek dro- 

gi od Jerżyszek przez Kełobiszki i Buczany je 
szcze Digdy nie naprawiano. Wł. R. 

Słoboda Żośniańska 
— DUSZPASTERZ — SPOŁECZNIK. Dnia 

20 i 21 listopada br. ludność parafii prawo- 
sławnej w Starych Habach składała gorące   | stowi Jackiewiczowi z racji obchodu 15 lecia 

В Jego Kapłaństwa. 
i Należy zaznaczyć, iż ksiądz Jackiewicz 9- 
prócz uiniłowanej. przez. Niego „pracy duszpaster 
skiej dużo czasu wolnego poświęca pracy $ро- 

lecznej, a szczególnie w mowo. >założome j Spół- 
dzielni, czym też zjednał sobie miejscową Tu- 
dność, która do Niego bardzo  się pozywiązała 

Spółdzielnia tutejsza, wykazuje dosyć dohre 
postępy, a dalszy jej pomyślny rozwój w dużej 

mierze zależeć będzie od kierownietwa. 
Fr. W-cz. 

Postawy 
-— KARABIN. W. dniu 19 bm w czasie re- 

wizji w zabudowaniach Antoniego  Jakimowi- 
cza, kol. Łuck —— Kozłowski. gm. kozłowskiej, 
znaleziono karabin rosyjski obcięty z 5 naboja 
mi, część drugiego karabinu i 27 łusek od na- 
boi — broń: ząkwestionowano. 

  
  

KOLONIALNE ECHA 
Propaganda wspak — Dziennik d-ra Charcoć — Kukułka 

na nowej drodze — Pahamowany impuls — Smutna wesołość 
Z okładki „Anteny uśmiecha się da: nas 

jejmościanka, „wsęimająca* 

śliaka idzie do ust). 

miko VS Nago, 

szermierzy idei kolon alnej. „Antena“ ) ) 

šwiežę bamany (aż 

wawnątrz n-ru fołografie Ja 

Homezka, Regozińskiego i innych 

tnzyma rę 

kę na piusie aktualności, „Andena“ drukowa 

my obraz program radiowego -* 

gandę kolonialną, 

„Dni koloniałne* były dla radia okazją od 

świężenią się. Można było sięgnąć do pięknych 

okazów marynistyki, tak wdzięcznych, tak bar- 

dzo radiowych, —— Ale całość programu nie wy 

kroczyła poza urzędową przeciętność, Były poga 

danki, wywiady, próby. szkiców literackich, au- 

dycje dla wszystkich, dla Polaków z zagranicy, 

było i słuchowisko. Wiszędzie podobne 

mią i; posinłaty, wszędzie bezduszmšė, 

wszędzie etekt artystyczny, 

— zmikomy. 

Propaganda wymaga takich przykładów, jak 

bohaterska śmierć dra Charcot, romantycznego 

dowódcy statku, o romantycanej i przekornej 

maawie .„Pourquoi pas'?, który zgimął niedaleko 

brzegów. Israndii. 

Wydarzenie to podsunęło Ant, Gołubiewowi 

pomysł ładnej audycji wyimaginowanego 

dziennika dra Chareot. Drugą audycją, która łą 

czyła się z dniami koloniamymi była „Substan 

szerzy propa- 

założe- 

równa! 

jeżefi nie żaden to 

cja X". 

Obydwie audyqje — zarówno „Substanieją X“ 

jak i dziennik dra Charcot — choć zupełnie od 

miennie skomponowane, były radiowo ciekawe. 

| Pierwsza opartą na krótkich, migawkowych kor: 

4rasiach. troszkę chropowala, dia silniejszego 

wiazenia zakończona gwałtownie wśród gkćji — 

była owocem dobrej roboty autorskiej. Role 

obsadzono nienajszczęśliwej I jeszcze ...syrena 

samochodowa zamiast gongu, do dzielenia na 

sceny — to żadme odkrycie, ni. zdobycz. — Dru 

ga, dziennik dra Charcot — subtelnie kreślona, 

była „zanieczyszczona efektami akustycznymi, 

którymi au'or szafuje niekiedy zbyt hoinie. 

Romantyczny głos dyr. Szpakiewicza — dobry 

nu, ideę dokonań. 

Jedna „łuukułka* nie zainteresowała się ka- 

lendarzem. Tym razem bodaj. jeszcze więcej 

niż zwykle okazała się wilnianką. Wwisnęłą sie 

w kąt cukieretki i stamtąd roztaczała ma antenę 

swoiste „uroki 

Była to jprzyjemna, wesoła i dowcipna зт- 

dycja. Autor mie uchronił się od pewnych remi- 

niscencyj poetyckich, obcych ogółowi. I dlątego 

zdeprecjonował dowcip sceny iz poetami. A szko 

da tego. , 

Objawem przyjemnym w rozwoju formal- 

fkouktulk; jest jej (prarwdziwa radiofonicz- 

Gdyby zaryzykować fiu hipotetyczne kry 

teria prawdziwej radio-sztuki — ocena wypadła 

by dla kukułki b. pochiebnie, Spółka Bujnidki— 
Szeligowski jest na dredze stworzenia nietylko 

  
nym 

ność, 

rzeczy 

kabaretn radiowego. I dają nam coraz iadniej- 

szę i wyraźniejsze owoce swych poszukiwań. 
* * ® ‚ 

W doksinym zasięgu mieliśmy trochę jedno 

stromią rozmowę z urbanistą Dr.   

'w całokształcie, za małę manifestował ideę czy 

radiowo ciekawych. Szukają oni styki 

Śledziewski: 

jest porywającym. dyskutaniem. Wilno nazywa 
najpiękniejszym miastem na świecie. Ale zbyt 
impulsywny, hamowany tekstem — mię umiał 

nas o tym przekonać. Stracił tu swą bezpośred- 

niość, która jest jedną z najlepszych jego bro- 
ni. Sprawy o których się dowiedzieliśmy są b. 
ciekawe i zby; piękne, żeby! miały być prawdzi- 
we. į : 

W. ramach pogadanki aktualnej poczęstowa- 
no nas pogada nką, zgrabną, o szczurach. Czyżby 
aktaialność tego zagadnienig wzrosła? 

Aym są poranki szkolne. Pierwszym dyrygował 

Czesław lewicki, 

* Jeżeli jednak. będziemy kaski dzieci (bo 
chyba dla dzieci jest przeznaczona „wesoła mu 

zyczka” w piątek o 16,00 po małej skrzyneczce) 

zwiędłymi: pieśniami wiłoskimi, czy hiszpański- 

mi, czy wreszcie „Brunetkami, blondynkami* 

tą cała robota aud. szkolnych ma nic. I co to 

za wesołość? Aż się płakać chce z łzawego gło- 

su. Witasa, EE Astona, stałych dostawców Kon- 

cerłu życzeń. „Wesoła muzyczka”! RIKY. 

dotychczasowej. Miast przeglądu tygodniowego 

bezpośrednio po jej wysłuchamiu. Forma to bę 

dzie niewątpliwie żywsza i bardziej mo 

nia.   

-—upływa w. 

—weszło jnž 

-— by odebrać długo oczekiwany | 

Ро 2 

życzenia swemu duszpasterzx „wi księdzu Mode-' 

Inowecją pożyteczną, w prog ramie muzycz- 

GD REDAKCJI: Od dnia dzisiejszego recen- 

zje radiowe będzie w naszym piśmie pisał p. 

K. Leczycki. Recenzje te nie będą miały formy 

będziemy dawali krótkie recenzje „na gorąco — 

Dobra poczta w Widzach | 
rzędu p. Majchrowicz Adolf + asystent p p. Stan 
kiewicz Henryk — uśmiechnięci, gotowi. na ue 
sługi tej fali ludzkiej, co ciągle przepływa. 

Najdrobniejsze sprawy — choćby kupno 
+naczka pocztowcgo załatwiane jest w sposób- 
grzeczny — uprzejmy, tak* że postronnemua 
„ozłowiekowi, PIŁYGNORJACAGE się z boku, wyda: 
"je się to miłe. | 

Urząd Pócztowy czynny, jest ša“ 8 do 15 w 
dziale kasowym, a do 17 w telegrafie i telefo- 
nie. ] tu jednak nasza poczta wprowadza wszeł. 

| kie udogodnienie dla publiczności, + 

Dzięki uprzejmości urzędu i na, ogólną pro- 
šbę mieszkańców po nadejściw poczty z Opsy у 

otrzymuje się odrazu „oczekiwane listy, i gu 
zety. 

Jest to wielkie udogodniewie i godne podr 
kreślenia, bo „normałnie* listy i „gazety dorę-— 
czonoby dopiero na. drugi dzień.   Stanowi to uprzejrwość ze strony poczty, 

p gdyż zdaje się nie leży w w jej obowiązkani:. 

Janis. 

ary 
W. kol. Juszkiewicz, gm. miadziołskiej,- w 

dniu 19 bm wskutek nie 'ustałonej na razie przy 
czyny spaliła się stodoła z tegorocznynii zbie: 
rami. Bwłynek ten był prowizoryczny, a 
były wybudowane ze słemy i łozy, kryte sło- 

| „mą. Poszkodowany SAIER SA na SPA 
250, 

tw daja oddziałów Towarzystwa: 
Św. Kas'mierza. 

Starosta brasławski na pódstawie prawa © 
stowarzyszeniach 20 bm zarządził likwidację 
oddziału Litewskiego Towanzystwa, św. Kazimie 

rza ij oddziału Litewskiego Towarzystwa Rolni 
czego w Usianach, gm. brasłarvskiejj, gdyż orga 
nizacje te od dwuch łat żadnej działalności nie. 
pnzeiawiały, a ostałnio nawet nie miały kom, 
pletnych zarządów. 

Nowa Bibioteka 
(WYPOZYCZALNIA KSIĄŻEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 
tyczne oraz lekturę dla młodzieży 

Mickiewicza 23 m. 5 

— Ceny bardzo przystępne — 
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- Listy przewozowe 
należy dokładnie wypełniać 
W związku ize zbliżającym się akresem wzme: 

żenogi śniętych w lo-. 

dzić, dla uniknięcia nieporozumień i narzekań: 

przewozu ryb świeżych, 

na potrącamie (przez kolej z ogólnej wagi prze 

syllki tylko 10 proc, wagi na łód jako środek 
ochronny, zamiast 20 proc. , co podraża oczywiś 

cię koszta przewoźnego. Dyrekcja K. P. wyjaš. 

nia, że: : : 

ulga taryfowa polegająca ma hezpłalnym 

przewczie lodu, jako środka ochronnego ryb. 

świeżych, śniętych;, w ilości 20 proc. wagi prze: 

syłki, stosowana jest tylko w tym. wypadku je- 
"żeli w liście przewoz. nadawca. dokładnie ozna- 

czy zawartość przesyłki, słowami: ;„Ryby słodko 

wodne świ eże, śnięte z poz. 109:K. t.* 

W razie nie wypełnienia w ten sposób listu 

przewozowęge, stosowana bedzie ulga polegają 

ca na odliczamiu od wagi P> R, 10 

nisoc. wagi na lód. : 

W: związku z. tym Dyrekaja K. P. wydała za 

rządzenie, by personel ekspedycji towarowych. 

badał szczegółowo prawidłowość sporządzonych 

"przez nadawców listów przewozowych. 

Zaopatrywanie bagażu. 
w napisy 

Ceiem usprawnienia przewozu, oraz zape- 
bieżeniu mylnemu skierowaniu lub zagubieniu 
przesyłek bagażowych, pojedyńcze sztuki tych- 
przesyłek winne.być zaopatrywane przez po- 
dróżnych w trwałe napisy ze wskazaniem - naz- 
„wiska podróżnego, jego adresu i słacji prze- 
znaczenia. 

W razie braku tych napisów, dla udogodnie 
nia podróżnym, kalejowe ekspedycje bagażowe 
będą na żądanie podróżnych w swoim zakresie 
zaopatrywać poszczególne sztuki, bagażu w 
trwałe napisy na specjalnych nałepkach za po- 
braniem opłaty, przewidzianej w taryfie, to jest : 
po 10 groszy za szhilię, 

Kwesty w srkolniętwie średnim 
| 1 powsiechnym. 
Mie Wanna, i Oświece- 

nią Pi Ło A ftóry ma ma 
celu nadmiernego kwesto- 
wamia w. Ra e powszechnym i średnim. 

Ministerstwo przypomina, że wszelkie zbiórki są 
dopuszczalne w. szkołach tylko za zezwoleniem - 

władz nadzorczych. 
Równocześnie podano do wiademości kierow 

ników szkół, że kwesty. w żadnym wypadki nie 
mogą przekraczać ustałonej normy. Wynosi ona 
dla szkół powszechnych t grosz od każdego 
dziecka miesięcznie, zaś w szkołach średnich { 
najwyżej 25 groszy od każdego mcznia w ciągu 
miesiąca  



| 

      

| 

      

KRONIKA „wielkiego powodzenia 
Gistedt zagranicę, niebawem zejdzie z repertu 

      

RES Roda PA RS 

| Wtorek Dzi“ Jana od Krzyża 

| Jutro: Katarzyny P., Erazma 

| 24 Wschód słońca — godz. 7 m. 10 

| Ustopad | zchód słońca — godz. 3 m.03 

šuestrzetanio Zakładu Meteerologi! U. S. B 
e Wilnie z dnia 23X1. 4835 © 

. £iśn'enie 768 

Temperatura średnia — I 

Temperatura najwyższa 0 

Temperatura najniższa — 8 

Opad: ślad 

Wiatr: południowy 

Tendencja: zniżkowa 

Uwagi: pochmurno, mgła, gołoledź. 

DYŻURY APTEK, 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
‚ 4) Sapożn*kowa (Zawalna 41); 2) Rodowi- 

cza (Ostrobramska 4); 3) Augustowskiego (Mic 
dkiewicza 10); Narbutta (św. Jańska 2); Zasław 
skiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto dyżurują apteki: S-ów Paka (Anto 
„kolska 42); Szamityra (Legionów 10); Zajączikow- 

-skiego (Wiitoldowa 22). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

|Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

| Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne.   
PRZYBYLI DO WILNA: 

-—— Przybyli do hoteiu Georges'a: hr. Plater- 
Zyberk Jan z Łużek, dr. Dussik Karl z Wied 
"ia, Lejbkron W'ncenty z Warszawy, Albinow 
“ski Władysław ze Lwowa, Sopotnicki Jań z 
"Włodzimierza, Wołkow Eugenjusz z Warszawy, 
Radecki - Mikulicz Marceli z Równego, Krup 
"gk Czesław z Baranowicz, Brochocki Andrzej 
2 Baranowicz. 

  

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa T

A
K
O
 

EO
 

      

OSOBISTE 
—- Wyjazd Kuratora Godeckiego. Kurator 

"Okręgu Szkolnege Wileńskiego p. M. Godecki 
«w dniu 25 bm wyjeżdża w sprawach służbo- 
wych. Zastępować p. kuratora będzie p. nacz. 
J, Lubojacki. 

MIEJSKA, 

— DALSZY WZROST BEZROBOCIA. W cią- 
„gu tygodnią ubiegłego zanotowano na terenie 
Wilna dalszy wizrost bezrobocia. Liczba bezro- 
śbofnych w. stosunku do tygodnia poprzedniego. 
wzrosła o przeszło 600 osób. 

Najwięcej bezrobotnych rekrutuje się z poś 

ród pracowników umysłowych i niewykwalifiko 
wanych npobotników fizycznych. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
-—— WITOLD PTASZYŃSKI. Kredyt i Ko- 

aiunktura. Warszawa 1956. Nakł. Gospodarki 
Narodowej. Omawiana rozprawa jest próbą 
zastosowania metod badawczych ekonomisty 
szwajcarskiego George'a Guilaum'a do położe- 
mia gospodarczego Polski w okresie 1925— 
19356. Opierając się na wskaźniku koniunktury, 

który winien odzwierciadlać wahania kursów 
„akcyj tak jak są one teoretycznie uzależnio- 

me od salda zysków wględnie strat ogółu przed 
-ssiębiorstw kraju (wskażnik tak* powstaje we- 
„dle Guillam'a przez dodanie do siebie dwu 'n- 
mych wskaźników, a mianowicie 1) wskaźniką 

pozostałości dodatnich lub ujemnych zadłużenia 
i 2) wskaźnika ruchu cen) omawia autor we- 
waiętrzne i zagraniczne zadłużenie Polski. Stan 
zadłużenia wskazują przytoczone przy końcu 
rozprawki 2 tablice, skomentowane w tekście 

książki. Tablica III, pt. Wskaźnik „Guillaum'a 
& wskaźnik kursów akcyj w Polsce" obrazuje 
tezy szwajcarskiego w stosunku do polskiej rze 

| <zywistošci gospodarczej w c'ągu ub. dziesię- 

_ ciolecia. Czterokrotnie w tym czasie wskaźnik 
"Guillaum'a odpowiadał przekształceniom tenden 

, cji koniunkturalnych w Polsce. Naprzód okre 

  
_ rezultaty obliczeń wskaźnika Guillaume'a 

Polski, jakkolwiek odpowiadają zmieniającym 

 sowi słabnącej koniunktury r. 1925, następnie 
/ akresowi polskiej „prosperity od roku 1926— 
_ 1929, kryzysowi „dynamicznie niszczącemu* w 

datach 1929—1933 i wreszcie od roku 1933 
do końca roku 1935 kryzysowi „niszczącemu 
statycznie. Sam jednak autor przyznaje, że 

dla 

się tendencjom Kłoniunktury ostatn'ego dzie 
sięciolecia naszej gospodarki, nie są jednak 
zupełnie Ścisłe, co tłumaczy się tem, że wskaź 
mik ten dostosowany jest raczej do wielkokapi- 
talistycznej aktywności gospodarki Zachodu, 0- 
raz niedokładnościami danych statystycznych. 
Do samej koncepcji jednak Guillame'a można 
mieć szereg zastrzeżeń, o których wspominać 
by można jedynie w prasie fachowej. Na tym 
miejscu dodamy jeszcze, że pracę poprzedza 
teoretyczny wykład poglądów Guillaume'a. 

W. Mer. 

+ Dzwonkowskieog, 

„KURJER“ z dniu ź4 iistopada 1936 r. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strzelec- 

kiego. Zarząd i Komendant Oddziału Akademie 

kiego Związku Strzeleckiego w Wilnie podaje 
de wiadomości członków i kandydatów, że do 
dnia 6-go grudnia br. wszyscy winni się zgło- 
sić w godzinach urzędowych do Oddziału (18—- 

21) -—cclem dokonania rejestracji i uzupeł- 
nienia ewidencji. 

Komendant, skarbnik i ref. og. org. urzę 

dują: poniedziałkę środy i piątki w godz. 18 
—21. 

Gi, którzy nie zgłoszą się do rejestracji do 
unia 6 grudnia br. po tym terminie automaty 
«cznie zostaną wykluczeni z liczby członków 
Oddziału, ° gi 

SPRAWY SZKOLNE. 
: — SHELLEYS INSTYTUTE, Mickiewicza 4 
m. 12 II piętro. Zapisy na kursa angielskie, 
francuskie, niemieckie przyjmuje kancelaria 
codziennie od 11—!13 i od 6 do 8 wiecz. 

Wipis 5 zi. 50 gr., czesne 8 złotych miesięcz 
nie, Urzędnicy. państwowi 5 zł. 50 gr. bez wpi- 
su. Stypendium do Londynu otrzymają stu- 
denci składający egzamin celująco. 

ZE ZWIĄZKÓW ] STOW. 
— BIBLIOTEKA WIEDZY RELIGIJNEJ (ui. 

Zamikowa 8, fp.). Czytelnia i wypożyczalnia ot 
warte są w środy * piątki od 16 do 19, w soboty 
od 16 do 21 godz. Książki wypożycza się rów- 
nież ną prowincję. 

RÓŻNE. 
— W. związku z mającym się edhyć IX 

Międzynarodowym Kongresem Księgowości w 
dniach od 16—19 listopada 1937 roku podczas 
Wystawy Powszechnej w Paryżu, w którym 
uczęstniczyć będą delegaci. organizacyj księ- 
gowych wszystkich narodów, Związek Księgo- 
wych w Polsce, Oddział w Wilnie podaje do 
wiadomości swym członkom, że osoby pragną 
ce brać udział w Kongresie winny niezwłocz 

nie powiadomić tutejszy Oddział, a to w celu 
poczynienia foermamości i uzyskania ulg komu- 
nikacyjnych. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

-— Dzisiaj we wtorek wieczorem 0 godz. 
8.15 pewtórzenie komedii „Tempo 120% w wy- 
konaniu premierowej obsady z pp. Detkowską- 
Jasińską, Górską, Masłowską, Skorukówną, Za 

strzeżyńską, Borowskim, Borkowskim, Czenge- 

rym, Szczawińskim, Szymańskim, Romanem, 
Sitezieniewskim, Staszewskim, Surową, Mrożew- 
skim, Neubeltem i Wołłejką, w ceżyserii Wł. 
Czengerego, w oprawie dekoracyjnej W. Ma- 

kojnika. Udzielone zniżki ważne. 
— „Ludzie na krze* — współczesna sztuka 

W. Wernera, dana będzie jeszcze raz po cenach 
propagandowych w najbliższy piątek. 

— „lntryga i miłość* Fr. Schillera zosta- 
nie powtórzona w najbliższą niedzielę po ce- 
nach propagandowych. 

— Teatr Objazdowy Teatru Miejskiegn z 
Wilna. — gra dziś 24 listopada w Lidzie współ 
czesną komedię pt. „Kobieta i Jej Tyran* —- 

Stefana Kiedrzyńskiego — w obsadzie pp: 
Wieczorkowskiej, Drohockiej, Puchniewskiej, 

aZstrzeżyńskiego, Czapliń-   skiego i innych, 

Używajcie tylko 

  

  
  

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Ostatnie występy Elny Gistedt. „Fras- 
quita* pe cenach propagandowych. Dziś o g. 
8.15 wiecz. Frasguita“ op. Lehara, która mimo 

wskutek wyjazdu Elny 

aru. Ceny propagandowe. 
— Jutrzejszy recital J. Thibaud. Jak było 

do przewidzenia jutrzejszy recitał skrzypcowy 

3. Thibaud, wzbudził powszechne zainteresowa- 

nie. Bilety do nabycia w kasie teatru „Lutnia” 
od.11 do 9. 

— Tancerka hinduska NYOTA INYOKA w 
„Lutnić, Znakomita tancerka hinduska Nyoia 

Inyoka, wystąpi w Wiilnie raz jeden tylko w 

czwartek 3 grudnia w teatrze „Lutnia“. Słynna 
ta tancerka z przepięknych egzotycznych mo- 
tywów tworzy niezrównane w swej doskonałoś 
ci arcydzieła, tchnące czarem i romantyzmem 

dalekiego Wschodu. ` 
— Teatr dla dzieci w „Lutni*. „Porwane 

dziecko” —oto tytuł sztuki dla dzieci w. Sta- 
nisławskiej, nad przygotowaniem której pracuje 
obecnie kierownictwo teatru „Lutnia“. 

TEATR LITERACKO-ARTYSTYCZNY 
„NOWOŚCI. 

_—.Dziś, we wtorek 24 listopada powtórze 

nie wczorajszej premiery pt. „Melodie Wilna' 

s udziałem całego zespołu, oraz powiększonej 

orkiestry (20 osób). 
Codziennie dwa przedstawienia godz. 6.30 

i 9.15, 

- Rutynowan Ruro MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

-- Ceny przystępne. — 

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

  

Giełda zbożowo -towarowsa 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 23 listopada 1936 r. 

Jeny za towar Średniej handlowej jakości, pa 

:głex Wilme, ziemiepłody — w ładunkach wa: 

zonewych, mąka i otręby — w maiejax, Ii »4e, 

w sleiveh ка 1 4 (100 kg): len — za 1000 tlg 

ф у) :о | standart 700 g/i 18 — 18.25 | mat wysuwa sfę na plan pierwszy. Gluck wy- 

u П ы 670 , 17.50 1775 | stępuje przeciw rozpanoszonemu wówczas prze 

žagenica | i 745 , 23.75 2425 | ładowaniu koloraturami i różnego rodzaju efe- 

ы 2 720 . 2275 23.25 | kłami muzyczhymi, a żąda prawdziwóści wyć 

jęezmłeń | ы 650 „(kass.) 20.25 20.75 | razu. Wiprowadzit do opery szlachetną, powaž: 
ь н L 60 с 19.75 20,25 | ną linię melodyjną, dramatyczną prawdę, tra 

Owiec I “ 490 , 16.50 1700 | giczny patos. Reforma Glucka wywołała w Pary 
> wo 470 , 15.50 16.00 | żu istną, muzyczną wojnę domową. Całe spo- 

Śryka | „‚ 620 .. „9.25 19.75 | qeczeństwo paryskie, nie mówiąc już o muzy- 
“ n ” 585 °„ i POWO kach podzieliło się na dwa obozy: obóz zwolen 

Mąka psresna gatusek | wyciąg. 44. 0 44,50 | ników Glucka i obóz zwoleników jego rywala— 

я и й Ча 39 00 39 50 Wiłocha Picciniego. Ostateczne zwycięstwo przy. 

* " * -В 38.— Só padło w adziale Gluckowi. 
4 = p a o za Jedną z pierwszych oper, wprowadzających 
» . ® NF 28.23 28.75 nową reformę był „Orfeusz*, którą nadaje Poł 

W SU UŁ S 6 26.75 27:00 | „skie Radio iz płyt dnia 25 listopada o godz. 

‹ PPS do 56% 27 75 28.00 19.20 w wykonaniu zespołu opery paryskiej pod ° 

„a. do 65% 200 220 si : ‚_ 
i KI (azowa do 95% 20.25 21.00 Treść opery: Prastary mit o Orfeuszu, ki6- 

Jaręby pezenne mialkie przemialu ry muzyką swą całą przyrodę umiał opanować, 

stabd: 13— 1350 staje się po przez wieki tematem utworów ii- 

Otręby żytnie przemiału stand. 12.50 13.— terackich, scenicznych, operowych i operetko- 

Łubi» niebieski 900 9.50 | wych. : И ! 
Jiernię latane b. 90% f-co wag. =. zał. 37.50 38.— Libretto Calzabigiego do muzyki Glucka 

Lea ptandaryzowany: przedstawia Orfeusza na grobie żony Eurydyki, 

wzozamy Wołożyn baate | 1460.— 1500.— | zaklinającego bogów © przywrócenie mu mał- 

a Horodziej 1660.— '700.— | żonki. Bogowie zezwalają mu zejść do podziemi 
Ч Miory sk. 216.50 1420.— 1460.— | Tartaru i śpiewem swym małżonkę stamtąd 

+ Traby — wywabić, ale jeden warunek musi Orfeusz speł 

Czesany Horodz. b. | sk. 303.10 1980 — 1220.— 
Kądziel Horodz. „ „ „ 216.50 1450— 1490— 
Te:gamiee mocz. asort. 70/0 9 0—  940— 

Poczta lotnicza z Warszawy do Haiffy 

  

Zdjęcie nasze |przedstawia moment wyładowyw ania w Haiffie (Palestyna) dużych transportów 

poczty lotniczej z Polski, przewożonej do Pale styny polskim samolotem komunikacyjnym ty- 

pu „Douglas“, po uruchomieniu stałej komuni kacji lotniczej Polska — Palestyna, 

Dobry puder podnosi urodę! 
PUDRU HIGIENICZNEGO 

Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne 

NA. iialimowskiego 
Warszawa, Chmielna 4 

Do nabycia ws wszystkich pierwszorzędnych firmach. 

  

  

RADIO 
WILNO 

WIOREK, dnia 24 listopada 1936 r, 

6.30 — Pieśń; 6,33 — imnastyka; 6,50 — 

Muzyka; 7,15 — Dzieanik poranny; 7,25 — Pro, 
gram dzienny; 7,30 — Informadje i Giełda Rolni' 
cza; 7,35 — użzyką na dzień dobry; 8,00 — Au- 

dycja @а szkół; 8,10—11,30 — Przerwa; 11,30 — 
Audycja dla szkół; 11,57 — Sygnał czasu; 12,00 

— Hejnał; 12,03 — Muzyka; 12,40 — „Od czego 
zależy zimowa niešnošė kur“ wygł. inż. Irena 
Niewodniczańska; 12,50 — DDziennik i 
wy; 13,00 — Muzyką popwlarna; 14,00—15,00— 
Przerwa; 15,00 — Wiadomości gospodarcze; 
15,15 — oncert reklamowy; 15,25 — Życie kus 
turalne miasta i prowinoji; 15,30 — Codzienny 
odcinek powieściowy; 15,40 — Muzyka polska; 
16,00 — e spraw litewskich; 16,15 — Skrzynka 
PK.; 16,30 — Pieśni Niewiadomskiego w wyk. 
chóru męskiego „Edho*; 17,00 — „Dnie pow 
szechne Państwa Kowalskich — powieść; 17,15 
— Utwory kameralne na skrzypce i fortepian; 
17,50 — „Kon Trojaūski“ Hemara; 18,00 — Po 
gadanika aktualna; 18,10 Sport w miastach i mia 
steczkach; 18,20 — Audycja zbiorowa ekspery- 
mentalna; 18,40 — Henneger (płyty); 18,50 — 
Pogadanką. aktualna; 19,00 — Dyskutujmy: „Czy 
idea olimpijska się przeżyła”; 19,20 — „Juvenes 
dum sumus“ audycja literacdko-muzyczna; 20,00 

Rozmowa muzyka ze słuchaczami P. R.; 
20,15 — Koncert symfomiczny. W przenwie oko 
ło godz. 21,00 Dziennik wieczorn“ ipogadanka 
aktualna; 22,30 — Kwadrans poezji; 22,45 — | 
Muzyka taneczna z Cafe Club; 22,55 — Ostatnie 
wiadomości dzien. radiowego; 23,00 — Zakończe 
mie programu. 

Wiadomości radiowe 
OPERA GLUCKA „ORFEUSZ“ 

DLA RADIOSLUCHACZY 

Krzysztof Willibald Gluck — to jedna z: 
„najpotężnieśszych postaci w dziejach opery ©- 
bok Moateverdiego i Wagnera—największy jej 
reformater. Rówieśnik Mozarta tworzy Gluck 
niowy na owe czasy (druga połowa 18 wieku) 
rodzaj opery, w którym nie muzyka, lecz dra- 

mić: nie wolno mu spojrzeć na Eurydykę. Or- 
feusz schodzi do podziemi i zwalcza. śpiewem 
swym wszelkie przeszkody, a pomny przestrogi 
każe małżonce za sobą kroczyć, nie spoglądając 
na nią. Eurydyka skarży się na obojętność je- 

go, a gdy pada z wyczerpania i błaga o jedna 

choćby spojrzenie — Orfeusz ustępuje. Wów- 
czas sprawdza się groźba i Eurydyka umiera. 
Bóg Amor lituje się jednak nad miłością mal 

żonków i przywraca życie Eurydyce po raz dru 

gi Hymn na cześć boga miłości kończy operę. 

Resizja w mieszkania prezesa 
Litewstiego Komitetu Narodowego 

Wezoraj organa kontroli skarbowej przepre 
wadziły rewizję w mieszkaniu znanego ma na- 

szym terenie litewskiego działacza społecznego, 

prezesa Litewskiego Komitetu „Narodowego p. 

Staszysa. 

Wyniki rewizji trzymane są 'w tajemnicy. 

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

  

    
  

KTO WYGRAŁP 
25.000 zł. — 87410 

10.000 — 140976 1453638 

5.000 — 185735 

2.000 — 56576 

1.000 — 9208 146249 153344 

500 zł. — 5095 4942 8268 29625 51162 

107119 108124 120357 134594 131959 121419 

159181 135702. 

100.000 zł. — 37520, 64313 
50.000 — 94845 
5.000 — 13065 54373 
2.000 — 93455 179362 
1.000 — 66622 114228 129307 162536 171756
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»KURJER“ z dnia 24 TR r. 

Za co skazano oskarżonych| 
w Wowosybirsku 

MOSKWA (Pat) — Agencja Tass donosi: 
Wyrok w Sprawie grupy sabotażystów i kontr 

zewolucjonistow trockistowskich w  kopalri 
Kemerowo orzeka, iż dane, uzyskane podczas 

wstępnego Śledztwa, sam przebieg śledztwa i 

ąwy ustaliły, ©o następuje: Grupa dywer 
vila i konżrrewolucyjna trockistów była zwią 

zana w swej działalności przestępczej za pos- 
rednictwem trockisty Noskowa z jednym z kie- 
rowników tajnej organizacji trockistowskiej na 

terytorium Syberii Zachodniej  —Drobniscem, 
którego sprawa podlega specjalnej proccdurze. 

Za pośrednictwem zaś Piezechonowa $ru- 

pa ta związana była z inżynierami niemiecki- 
imi, pracującymi w kopalni Kemerowo — Stick- 

lingiem, oskarżonym w. obecnej sprawie Фаг 
Arimontem, który opaścił Rosję Sowiecką , w 
1935 r. Grupa ta, działała por hezfośrednim kie 
mpwnictwem specjalnych zaufanych agentów 
Trockiego, — Murałowa i Drobnisa, którzy o- 

trzymywali: instrukcje od Piatakowa — „człon- 

ka ośrcika trockistowskiego w Związku So- 

wieckim i najbliższego współpracownika Troc- 
kiego*. 

Scharakteryzowawszy działalność „saboła- 

  

GENIALNYAME ZB 

Wallace 

£zechonowawi, 

  

żową i przestępczą* tej grupy. w kopalniach, 
wyrok zaznacza, iż „inżynier niemiecki — Stie- 

| kling na rodsławie instrukeyj organów szpie- 
gowskieh jednego z państw obcych nawiązał 
w reku 1934 stosunki z sabotażystą Pieszecho- 
nowem, któremu w celu dezorganizacji kopal- 

ni Kemerowo udzielał systematycznych instruk 
cji sabotażowych*. By osiągnąć jeszcze większe 
rezultaty w duiedzinie sabotażu, Stickling sam 
w eelu sabetażowym clokonał licznych badań w 
kopalni, by powstrzymać rozwój szybów i prze 
szkodzić wydobywaniu węgla. Będąe zwolnie- 
nym z kopalni, Stickling udzielił instrukcyj Pie 

by. kontynuował sabotaż, nie 

zatrzymując się nawet przed wywołaniem wy- 
huchu w kopalni. Stiekling systematycznie in- 

formował o wszystkich swoich aktach sabota- 
żowych przedstawicieli organów szpiegowskich 
jednego z państw obcych. 

W ten sposób — brumi wyrok kolegium 
wojskowego — stwierdzono winę Pieszechono- 
wa, Noskowa, Andrejewa, Chubina, Łachczenki, 

Kurowa, Leonienki i Kowalenki, którzy prowa 

dzili walkę przeciwko państwu . sowieckiemu 

BEER 
  

  

pod besoośtediiko kierunkiem centrum  troe- 
kistowskiego w Syberii Zachodniej, popelnia- 
jąc zbmodnie, podpadające pod par. 7, 9 i 11 
art. 58 kodeksu karnego. Winę Stieklinga а- 
stalono co do tego, iż pracując w kopalni Ke-- 

"merowo w charakterze inżyniera górniczego, 
sopełnił w roku 1934-35 na podstawie instruk- 
cyj organów szpiegowskich jednege z Gie 
obcych zarówno ospbiście jak. i z pomocą Pie- 
szechonowa i innych członków dywersyjnej 
kontrrewolucyjnej grupy trockistów liczne akty 
sabotażu, mające na celu yezorganizację pra-. 

cy w kopalni Kemerowo, mającej wielkie zna- 
czenie dla gospodarstwa i obrony, a więc po- 
pełnił zbrodnię, podpadającą pod par. 73.11 
art. 58 kstekon karnego. : 

Na Kódiawi ie tych faktów kolegium wojska. 
we najwyższego trybunału Związku Sowieckie 
go skazałe Noskowa. Chubina, Kurowa. Lach 
czenkę, Andrzejewa, Kowalenkę, Leonienkę, Pie 

szechonowa i Sticklinga na karę Śmierci z kon 
fiskatą wszelkiej własności osobistej, do nich 
należącej. Wyrok jest ostateczny i nie podle: 
"ga apelacji. 

w swoim 

największ. 

filmie - ВОН 

  

  

|СНСЕб2 — 
ZAOFIAROWAC 

LUB 

OTRZYMAC 

PRACĘ 
ZGŁOŚ. SIĘ DO ' ADMINISTRACJI. 

KURJERA WILEŃSKIEGO 
, Administracja przyjmuje ogłoszenia 
— ра warunkach najdogodniejszych — 

  

  

  

  

  Boe PoSZÓRÓJE s 

posady biurowej 
Złożę kaucję 4000 zł. gotówką. 

_ Zgłoszenia do Redakcji Kurjera Ak 
pod „eeieka, : 

  

  

  

  

  

Назгерпу program kina +» PA esy 3 

Dziš najweselsza PREMIERA sezonu! zzojei Ki : 

MAI) 4. Joe BROWN > cłopoty spor tai | ca ` ` humorem 
* : 

komikėw de i wesołością 
` 

‘ komedii : 
* Triumfalny pochód przez. największe ekrany świata. Nad pigaram: DODATKI. a 

; Kain i Mabel : 
lch miłość była dla tłumu sensacją ... 

„a dla: nich samych upojeniem ... 

Ciark GABLE i Marion DAVIES 
Jutro w kinie: 

HELIOS 

  

kochają się i nienawidzą w cudownym filmie muzycznym 

Rocznik XII. 

Wysyłka za zaliczeniem pocztowym. 

PAN] 
Ostatni dzień 

    

Kalendarz Leśny Informacyjny 
na rok 1937 

Cena zł. 2.50 (łącznie z. przesyłką) 

„Vade mecum* każdego leśnika, przemysłowca drzewnego i właściciela lasu. 
Bogata treść informacyjna i naukowa. 

SKŁAD GŁÓWNY: Oddział Wil. Związku Leśników Polskich, Wilno, Wielka 66 
Pożądane zamówienia zbiorowe 

  

Pod dwiema iłagami 
Nad program: Uroczystość wręczenia buławy 

    

CASINO 
wyjątkowa okazja ! 

DWA wielkie filmy 

w jednym progr.: 

W roli głównej świ»- 
towej sławy KOMICY 

w filmie 

DŻ IŚ ostatni dzień 

    

MELIOS 
Akim Tamirow, 
Madelaine Carrol 
w najnowsz, filmie 

Tytuł oryg. „Generał umarł o šwicie“. 

$WIATOWID | 
Dziś po raz pierwszy w Wilnie 

czarująca symfonia miłości 

w rol. gł. ERNEST VERĘBES, GRETA 

1) Zachwycający humo- 
rystyczny film muzyczny 

Bracia MARKS 
2) Na żądanie publiczno- 

ści jeszcze tylko dziś 

ŻONA CZY SEKRETARKA 

Marszałkowi Smigłemu-Rydzowi. 

„NOC w OPERZE 

Jean Harlow 
i Myrna Loy Clark GABLE, 

| Garry COOPER 
Zółty skarhb 

Nad program: Atrakcja kolorowe I aktualia 

„Miłość cygana“ 
THEIMER i PAWIEL VINCENTI. — Nowe romanse 

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

Dziś. 
OGNISKO | 
  TO LUBIĄ 

Film. muzyczno śpiewny, pełen humoru i pikanterii 

MĘŻCZYŹNI 
W rolach głównych: Szóke Szakali, Rozsi Barsony, Ernest Verebes i inni 

Wad program: dodatki dźwiękowe. 

ŻEDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Afministracja czynna ed g. 9'/,—3'/, ppoł. 

Pocz. o g. 4, w niedziele i św. o g. 2 pp. 

m 

  

Obwieszczenie 
Sąd Okręgowy w Wiilnie, I wydział, obwie- 

szcza, że postanowieniem z dnia 12 listopada 
1936 roku postępowanie w sprawie uznania fir |. 

za upadłą w handlu zostało umo- |- my „Sład'* 
rżone. Sygn. akt U. 6/35. 

  

Studio Rytmo — Plastyki „i 

KOŁAKOWSKIEJ-ŚMIETAŃSKIEJ 
przyjmuje zapisy Pań i Dzieci 12—1, 18—20 
ladywidualne lekcje tańców: towarżyskich: 
Nowość sezonu El-Son, Passo-Doble i inne. 

W. Pohulanka 19—12-a. 

NAJWIĘKSZYM WYBORZE 
poleca najstarsza firma 

DF 5. FIN wu 
Wilno, Niemiecka 20, tel. 338 

Obsługa fachowa i solidna. 

  

    

DOBRZE PROSPERUJĄCA duża spółdzielnia 
poszukuje wykwalifikowanej 
ekspedientk: w dziale kolonialnym i galanteryj 

| nym z kaucją gotówkową 2000—2500 złotych, 
oraz jednej praktykantki z kaucją do 1500 zł. 

  
odpowiedzialnej | 

iz czystej wełhy 
swetry, kamizelki, | 

komplety, rękawiczki, 
« skarpetki 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

Ceny niskie ® ° 

  

MIESZKANIE 
5 pokoi komfortowo 

„odremontowane z wy-| 
godami do wynajęcia 
Montwiłłowska 18, wej- 

ście z Pańskiej. 

MIESZKANIE 
2 pokoje duże, słonecz, 
z przedpok. bez kuch- 
ni, z wszelkimi wygod., 
nadające się na biuro 
z pokojem mieszkaln. 
lub ma mieszkanie mą 
do wynajęcia — W. Po- 
hulanka 7 Dowiedzieč 

się u dozórcy domu 
| i ala iii iai a ai ainiai 

MIESZKANII 
3 pokoje z.kuchnią 

  

|z wygodami zulicy 3-cie: 
piętro do wynajeciai 
„ul. Tatarska 20. 

  

Początkujący i 
urzędnik na stałej po- | 
sadzie pragnie zamie- 
szkać..przy kulturalnej. 
rodzinie. Łaskawe zgło-, 
szęnia proszę kierować 
Sierakowskiego 25 — 7 

ZAKŁAD FRYZJERSKI 

„PARAOZIS$“ 
Końska 14, 

  

Wykonuje trwałą ondu | 
lację najnowszym apa- 
ratem oraz farbowanie || 
włosów, brwi ł rzęs. 

Potrzebny - 
korepetytor z niemiec: ji. 

Zgłoszeni a kierować pod „Ekspedientki“ do Ad- kieqo, matem.tyki iin 
ministracji „Kurjera Wileńskiego* w terminie 
do dnia I grudnia br. 

  

| 1 
Dowiedzieć s; 

nowa 26. ię, m.5 

Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny Podiióda od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji ab ой & 1—3 PP 

J. PI OTROWICZ- | 
JURCZENKOWA 
-Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, . 
weneryczne kobiece 

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

  

$miałowska 
oraz Gabinet Kosmetycz.. 

| odmładzanie cery, usu- 
wanie 2 narszczek, wą- 
grów, piegów, broda» 
wek, łupieżu, usuwanie: 
tłuszczu z bioder i brzu- 
cha, kremy odmładzają- 
ce, wanny elektr., elek- 
tryzacja Ceny przystęp-. 
"ne. Porady bezpłatne. 

Zamkowa 26—6 
ŽŽ 

  

  

M. Brzezina 
masaž leczniczy 

A elektryzacje | 
ul, Grodzka nr. 27 

(Zwierzyniec) : 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5 —18 
róg Ofiarnej (ob, Sądu) - 

OBUWIE L 
1 GWARANTOWANE 

Z PRACOWNI 
WINCENTEGO POPIAŁŁO 

WILNO 

  

  

  

              
    
          Legio- | | OSTROBRAMSKA 28. 

  

Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: ed godz. 9'/,—31/, I 7-0 wiecąy 

Konto czekowe P. K. O. nr. 80.750. Drukarnia — ul. Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

3 zł, z odbiorem w administr. 2 sł. 50 gr., zagranicą 6а 

kstem —75 gr., w tekšcie 60 gr., za tekst. 30 gr. kronika redakc, i komunikaty — 60 gr. za wiersz żeś: ogłosz. mieszkan, — 10 gr. sa wyra. 

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

_ Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, -, Ё 3 

Druk. „Znicz“, m ul. Bisk. Bandurskiego 4. tel. 3-40. Redaktor odp. Zygmunt Babicz. 

<EN/ PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową- 

ABŁAA OGŁOSZEŃ Za wiersz milimetr. przed te 

wu tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i 

i WZ „nadeslane“ ola nie "PNA 

    

Wydawnictwo „Kurios Wileūski“ Sp. z 0. e.    
 


