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Rok XIII. Nr. 324 (3927) 

    

KURJER 
Wilno, Środa 25 Listopada 1936 r. 

  

"OBURZENIE 
młodzieży akademickiej i społeczeństwa wileńskiego 

z powodu napaści na mieszkanie J. M. Rektora 
-- Oświzdczenie Rady Wydziału Lekarskiego „Komunikat Rektoratu 

Wobec rozbieżności i nieścisłości po- 

dawanych w prasie, w związku z likwi- 

dacją okupacji Domu Akademickiego, 

wiadeómości, Rektorat Uniwersytetu Ste 

fana Batorego uważa za konieczne 
stwierdzić i. podać do publicznej wiado- 

mości eo następuje. | : 

W sprawach dyscyplinarnych prze- 

eiwko oskarżonym o udział w bójkach 

studentom, Rektor przyrzekł tylko od- 

roczyć rozprawy dyscyplinarne do cza- 

su wydania wyroków przez Sąd państ- 

wowy, co nie stanowi i nie zawiera w 

sobie ani uchylenia zawieszenia w pra- 

wach akademickich, ani tym bardziej 

amorzenia postępowania dyscyplinarne- 

go w stosunku do tych, którym wytoczo 
mo sprawę karmą. | _ 

W sprawie obsady asystentur žad- 

ne obietnice nie były przez Rektora 
dawane. Obecny faktyczny stan tej spra 
wy jest taki, że na 216 płatnych pomoc- 
niezych sił naukowych (t. j. adiunktów, 

asystentów starszych i młodszych oraz 

kontraktówych) jest żydów i żydówek w 
sumie tylko 9 osób, a zatem 4,16'/. 

Rektor 

Władysław Jakowicki 

  

- Min. Antonescu 
_ przybył z wizytą do Polski 

SPY: 

WARSZAWA (Pat). Rumuński min'ster spraw 
, zagranicznych Antonescu wyjechał z Bukaresz 

tu dmia 24 bmi. udając się do Warszawy z wi 

zytą oficjalną. 

Program kilkudniowego pobytu min. Antome 

scu w Poisce przewiduje przyjazd dnia 25 bm. 

do Krakowa, gdzie odbędzie s'ę uroczyste złoże 

nie wieńców w krypcie św. Leonarda u sarko 

fagu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z Krakowa 

min. Antonescu przyjedzie do Warszawy, gdzie 

będzie przyjęty przez Pama Prezydenta R. P. 

Marszałka Śmigłego - Rydza i premiera gen. 
Sławoj - Składkowskiego i odbędzie rozmowy 

polityczne z min. Beckiem. Na cześć gościa rm 

mauńskiego wydanych będzie w Warszawie kil 

ka przyjęć oficjalnych, 

Z min. Antonescu przybywa do Polski jego 

małżonka. 
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MAGNIFTCENCJO! 

W dziejach maszej Uczelni zaszedł w 

stosunku do Ciebie bezprzykładny fakt 

notowany-po'raz pierwszy w historii na 

szego Uniwersytetu. 
Zniewaga Rektora jest zniewagą U- 

czelni. Fakt tem jest tym boleśniejszy, 
że zdarzył się na tle wydarzeń, które od 

kilkunastu dni trzymają w niezwykłym 
napięciu całą młodzież i społeczeństwo 
wileńskie. Od samego początku tych 
wydarzeń iraktowałeś młodzież z właś- 
ciwą Tobie dobrocią i stanowczością. 

Gdy młodzież w dniu 12 bm. maru- 
szyła spokój na terenie naszych klinik 
przepełnionych najciężej chorymi i czyn 
nie znieważało swych kolegów, Ty przez 
natychmiastowe zawieszenie wykładów 

położyłeś kres tym występnym czynom 

i wybrałeś sposób «załatwienia żądań 
młodzieży ma drodze zgodnego porozu- 
mienia. | 

Gdy młodzież zablokowała się w Do 
mu Akademickim, nieustępiiiwie, — jak 

„ nakazuje Ci Twa władza rektorska i od- 
powiedzialność wobec Uniwersytetu — 
a równocześnie z ojcowską troskliwoś- 
cią i spokojem starałeś się skłonić mło- 

WYJAZD Z BUKARESZTU. 

' BUKARESZT (Pat). Minister Antonescu opu 

ścił dziś Bukareszt; żegnany ma dworcu przez 

przedstawicieli rumuńskiego MSZ. na ozele z pod 

sekretarzem stanu b. posłem rumańskim w War 

Szawie Cadere, człemików poselstwa RP. z char 

ge d'affaires Ponińskim, 

W CZERNIOWCACH. 

CZERNIOWCE (Pat). Dzisiaj po północy 

przejechał przez Gzerniowce minister spraw za 

granicznych Ruanumii Antonescu, udający się do 

Polski, Na stacji w Czerniowcach wsiadł do po 

ciągu szef delegacji wojskowej rumuńskiej. gen. 

Tenescu. 

Na dworcu w chwili przejazdn ministra był 

obecny konsuł generalny RP. w Czerniowcach 

p. Uzdowski wraz z personelem konsulatu, 

spraw zagr. Rumun i 
Rumuński minister spraw zagr. Wiktor Anto 

nescu po raz pierwszy wszedł do nządu, obejmu 

jąc tekę ministra sprawiedliwości w gabinecie 

Bratianu. Od styczmią 1914 r. do grudm'a 1916 r. 

podczas wojny światowej był ministrem finan 

sów, 
W październiku 1917 r. powierzono mu mi 

sję reprezentowania Rumunii w Paryżu w cha 

rakterze posła nadzwyczajnego i min'stra pełno 

mocnego. Szczególnie czynny był p. Wiktor An 

tonescu podczas konferencji pokojowej. Po pod 

pisaniu traktatn wersalskiego, reprezentował w 

dalszym ciągu Rumunię w Paryżu do grudnia 
1917 . 

MW' marcu 1922 r. został ponownie mianowa 
my rumuńskim mimstrem pełnomocnym we 

Francji, 

W obecnym rządzie premiera Tatarescu — 
Wiiktor Antonescu zajmował początkowo siano 
wisko ministrą sprawiedliwości od października 
1934 r. następnie od kiw'etnia 1935 r. objął tekę 
ministra finansów, 

29 sierpnia br. po reorganizacji rządu naro 
dowo - lilkeralnego premiera Tatarescu p. Wik 
tor Antonescu został mianowany ministrem 
spraw zagranicznych. 3 
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dziez do rozwagi i do ponzucenia jej nie 

uzasadmionego stanowiska, jednoczešnie 

otaczając ją swą opieką. 

> Podziw nasz dla Twego sprawiedli- 

wego i sianowczego postępowania wo- 

bee całej modzieży jest tym większy, że 

zachowałeś swą nie zmieniomą linię po- 

stępowania, gdy część prasy utrudniała 

w najwyższym stopniu Tiwą pracę, usi- 

łując nieprawdziwym przedstawieniem 

sytuacji obniżyć Twój wysoki i dos- 

tojny autorytet. 

Rada Wydziału Lekarskiego U. S. B. 

solidaryzując się całkowicie z Twą linią 

postępowania wyraża Ci swoje podzię- 

kowanie i pełne uznanie. 

Dziekan Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Stefana Batorego. 

ST. HILLER. 

List Dyrektora Instytutu 
Nauk.-Bad. Europy Wsch. 

Dyrektor  Instytntu Naukowo-Badawczego 

Europy Wschodniej oraz Szkoły. Nauk Polity- 
cznych w Wilnie dr. Władysław Wielhorski wy 
stosowułydo Rektora Jakowickiego list treści 
następującej: ia 
4 „Magnificencjet ЛМ imienia Instytutu N. B. 
Europy „Wschodniej oraz Szkoły Nauk Politycz 
nych w Wiłnie wyrażam niniejszem najwyż- 

sze 6hburzenie z powodu napaści jakiej podle- 
gło mieszkanie Jego Magnifieencji pnegdajszej 

moey. Preszę przyjąć wyraży głębokiego sza- 
cunku 

Dr. WLADYSLAW WIELHORSKI“. 

Młodzież solidarnie 
potepia napad — 

Polska Młodzież Akademicka  sali- 
darnie potępia niezwykle oburzający 
fakt majścia ma mieszkanie Jego Ma'- 
nificencji Pana Rektora U. S. B., które 

miało miejsce w nocy dnia 22 bm. i wy- 
raża głębokie przekonanie, że sprawcy 

tego karygodnego zamachu zostaną od 
powiednio ukarani. 

Wilno, dnia 24. XI. 1936 r» 

Stefan Kiełkiewicz — Bratnia Pomoc P. M. 
A. USB., "Witold / Świerzewski Młodzież 
Wszechpolska: USB., Waldemar Frania — Koło 

Germanistów, Helena Bolińska — Koło Stu- 
dentów Wydz. Sztuk. Pięknych, Florian Doli- 
wa-Dobrowolski —- K. Polesia, L. Jeśmanowicz 

- Koło  Matematyczno-Fizyczne i Astronom., 

Julian Łaszkiewicz. — K. Batoria, Władysław 
Hryniewicz Kolo Akademików Dziśn*an 
USB., Kazimierz Przeniosło — Akadem. T-wo 

"marmaceut. ,,Lechia', Eugeniusz Guszczyk — 

K. Vilnensia, : Modest, Grams — Koło Chem'- 

ków, Adam Kondracki — Koło Rolników, Zy 

gmunł Ruszczyc — Akadem. Klub Włóczęgów, 
Alojzy Hajel — K. Leonidania, Maria Sadow- 
ska — Akadem. Koło 'Połskiej Macierzy Szkol- 
nej, Eleonora Wyrzanka — Akadem. Klub La 
zanck Wileūskich, Klon Zygmunt — Kolo Zag 

łębian i Ślązaków, Jan Rymian — Koło Inflant 
czyków w Wilnie, Edward Pawełczyk — Kolo 

Historyków, Witold Wierciński — K. Filoma 

tia, Leon Litwinowicz — Akadem. Legion Mło 

dych, Jerzy Wolski — Akadem. Koło Łodzian 
w' Wilnie, Mieczysław Wasilewski — K. Śnia 
decja, A. Krawczuk Akadem. Koło Biało 
stoczan, A. Tujakowski Koło Połonistów, C. 
Ślesicki. — Konfederacja Gladia, W. Tymański 

  

— K. Oresovia, B. Nagurski — Koło Prawni 

ków Stud. USB. Lucjan Karaczun — Stow. 
Kat. Młodz.. Akadem. „Odrodzenie:, Mieczys- 

ław Wioronowicz — Związek Akadem. z. No- 
wogródzkiej, Br. Kozłowski — K. Concordia 
Vilnensis, Al. Sakowicz — Akadem. Drużyna 

Harcerzy, Lucjan Klimek — Koło Przyrodni 
ków, Bronisław Świątnicki — Polska Młodzież 
Ludowa, Amdrzej Michejda — Akądem. Zwią 
zek. Morski, Jerzy Łyżwa — Koło Medyków 
„USB., Michal. Opacki — Związek Studentów Ro 
sjan, Lech Szelagowski- P. A. Z. Z..M. „Liga“, 
Adam .Koreńkowicz — Koło Filologów i Koło 
Archeologów, Igor Tymiński Konwent 
Rutchenia Vilnensis, Jerzy  Ošwiecimski 

  

  

  

  

Cena 15 groszy 

ILENSKI 

  

Jedynie zwycięstwo 
zdrowego rozsądku 
WARSZAWA (Pat). Wobec chaotycz 

nych, sprzecznych i często, nieprawdzi- 
wych wiadomości, rozsiewanych w pra 
sie o „zwycięstwie niłodzieży blokują- 
cej dom akademicki w Wilnie, Polska A 
gencja Telegraficzna dowiaduje się, iż 
ministerstwu wyznań religijnych i oświe 

zenia publicznego nic nie wiadomo o ja 
kiejkolwiek innej podstawie przerwa- 
nie blokady, poza oświadczeniera p. Ra 

ktora, że mie wznowi wykładów i ćwi- 
czeń dopóki sprawa zajmowania przez 
inłodzież miejsc w audytoriacn nie bę- 

dzie zgodnie załatwiona. 

Jeżeli tu może być mowa o jakimś 
zwycięstwie, to jedynie o „zwycięstwie 

zdrowego rozsądku młodzieży nad na 

strojami masowej psychozy. 

Zawieszono wykłady 

na wyższych uczelniach 
Warszawy 

WARSZAWA (Pat). Wykłady na wyż 
szych uczelniach w Warszawie zostały 
zawieszone aż do odwołania. 

BLOKADA. 

WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj wieczo- 

rem odbył się na uniwersytecie Józefa Piłsud 

skiego wiec, na którym zgremadzeni studeneż 

w: liczbie kilkuset uchwalili wniosek, domaga- 

jący się ed władz uczelni przeprowadzenia ob- 

niżki opłat akademickich oraz wyznaczenia 

miejse dla Żydów po lewej stronie sał- wykła 

dowych. 

Jednocześnie studenci postanowili aż ;lo prze 

prowadzenia swych postulatów nie. ©puszczać 

gmachów uniwersyteckich. 

Do godz. 11.30 studenci nie opuścili gma 

chów uniwersyteckich. 

KOMUNIKAT REKTORA. 

WARSZAWA (Pat). Rektorat Uniwer 
sytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

komunikuje: 

„Po. rozwiązamiu nadzwyczajnego 
walnego zebrania bratniej pomocy S. U. 

J. P. w audytorium maksimum umiwer 
sytelu wieczorem dnia 23 bm. część 
zgromadzonej młodzieży w liczbie kilku 

set osób, postanowiła pozostać w gma 
chu audytorium bez powiadomienia rek. 
tora U. J. P. o powodach tej decyzji. Re 
ktor zawiesił dnia 24 bm. wykłady i ćwi 
czenia uniwersyteckie aż do odwołania. 

Wewnątrz uniwersytetu panuje spo 

kój*. 

W Krakowie na Uniwersytecie 
spokój 

KRAKÓW (Pat). Na un'wepsytecie Jagielloń 

skim, yobec zaszłych ostatnio w salach wykłado 

wych incydentów pomiędzy studentami — chrze 

ścijanami a Żydami, rektor U. J, prof. dr. Sza 

fer wydał do młodzieży odezwę, wzywającą stu 

dentów do spokojnej pracy naukowej zgodnie 

z tradycjami wszechnicy jagiellońskiej. 

Równocześnie w myśl! zarządzenia pedele u 

niwersyteccy wpuszczają do gmachów uniwersy 

teckich studentów tylko za okazaniem indeksów. 

Odezwa rektora społikała się u młodzieży z 

żywym oddźwiękiem. Wykłady odbywają się 

normalnie, 

Akadem. Związek Łowiecki, Tadeusz Krzywiec 
— Akadem. Koło Misyjne, J. Kojdecki — Koło 
Prehistoryków USB., MW. Holubowicz — Koło 

Etnologów Stad. USB., Emil Łukaszewicz — 
Sodalicja Mariańska Akademików, W. Sokołow 
ski — Myśl Mocarstwowa  Akadem.  Młodz. 

Państw., Mirosław Bukowski — Akadem. Zw. 

Sportowy, Z. Czerniawska — Sodalieja Marian 
ska Akademiczek USB., Jerzy Zahorski — 

Konwent Polonia. 

Dokonczen'e na str Š-ej



SAŁAMANKA, (PAT). — Stacja radiowa z 

Sevilli donosi: wojskom swalkkewih udaio 

się okrążyć całą Asturię i odciąć ją od poią 

czeń z resztą kraju, co przy przeprowadzanej 

równocześnie blokadzie wybrzeża daje możność 

qwzbawienia prowincji tej otrzymywania tran 

sportów żywności z zewnątrz. 

Rada obrony Madrytu wydała komunikat, 

zawiadamiający ludność miasta, iż mięso wy 

dawane będzie jedynie biorącym czynny udział 

w obronie stolicy. 

„Generalna Unia Pracowników* Sawiżóć 

ta apel do wszystkich swoich sympatyków za 

granicą, w którym prosi © jak najszybszą po 

moc i poparcie dla obrońców Mulrytu, gdyż 

sytuacja, w której znajduje się miasto, jest bez 

nadziejna. 

MADRYT (Pat). Agencja Reuśera do | 

nosi: W dniu wczorajszym uczyniły woj 
ska powstańcze znaczne postępy, zajmu 

jąc cały obszar Casa del Campo oraz 
park zachodni. 

Następnie zaatakowali powstańcy w 

odcinku ulicy Blasco Ibaneza więzienie 
i koszary Don Jaime. W budynkach tych 
stawiły oddziały rządowe zacięty opór, 
należy się jednak liczyć z ich upadkiem 
w najbliższym czasie. W tych atakach 

powstańców odegrały dużą rołę czołgi. 
WALENCJA (Pat, Hiszpańskie ministerstwo 

wojny ogłosiło komunikat, w którym zarzuca, 

że wiemieckie i włoskie statki wojenne czynaie 

jporaagają flocie powstańczej. 

Komunikat cytuje szereg przykładów tej ak | 

miemiedkiej « włoskiej na rzecz pow: 

stańców. Rząd hiszpański oświadcza również, 

że dokładne badania torpedy, jaka trafiła 6 usz 

kodziła krążownik „Ceryantes* wykazało, że 

torpeda ta nie była ani hiszpańskiego ani wło 

skiegó pochodzenia: 

Zaraz po napaści, oświadcza komunikat nie 

niecki komtrlonpedowiec, który w ciągu ataku 

znajdował się rv pewnej odległości,. zbliżył się 

do. wejścia do portu, obserwował rezultaty ata 

ku i po stym odpłynął. 

RZYM, (Pat). Admirał Magaz, przedstawic'el 

rządu” gen. Franco przy rządzie włoskim, roz 

„Messag 

cji floty 

mąwiając ze sprawozdawcą dzienvika 

gero“ na temat storpedowania krążownika „(er 

vantes'* w porcie Kaftageny, oświadczył, że/po 

głoski, jakoby na usługach rządu powstańczge 

pozostawały cudżoziemskie łodzie podwodne, są 

tendencyje i pozbawione podstawy, a celem ich 

jest wywołanie wrażenia, że neutralność na mo 

rzu została naruszona, 

О йё jest prawdą, że z chwilą wybuchu pow 

siania hiszpańska flota podwcdna opowiedzia 

ła się początkowo za rządem — o tyle ńie ule 

ga również watpliwości, że liczne łodzie pod 

wodne przeszły następnie na stronę powstańczą 

i/ pełnią obecnie s'raż na wodach hiszpańskich. 

Ostatnio kilka tych łodzi przepłynęło przez cieś 

gibraltarską. « Storpedowanie krążownika 

jest niewątpliwie dziełem jednej z 
minę 

„Cervantes* 

tych. łodzi. 

V EOS A I OEG 

0 4000 rocznie bedzie sie zwiekszač ilošč 
nauczycieli szkół powszechnych | 

WARSZAWA (Pat). Dnia 24 listopada br. © | ju polsk'ej kultury w tempie odpowiadającym 

godz 9 rano roapoczęło się posiedzenie państwr 

wej rady oświecenia publicznego pod przewod 

nictwem p. ministra WIR. d-ra Wojciecha Świę 
tosławsik ego przy licznym udzialę członków ra 

dy, wyższych urzędników. ministerstwa WR. i 

QP. oraz przedstawicieli innych ministerstw. 

Obrady rozpoczęły się od przemówienia p. 

ministra, który poruszył najważn'ejsze zagad 

nienia z zakresu oświaty i wychowania. 

Szkolnictwo ' powszechne. dla: spełnienia 

swych zadań wymaąga ok, 30.000 nowych etatów 

uauczycielskich, W roku obecnym zdołano uzy 

skać zwiększenie tylko o 2.000, na łata 

stępne przewiduje się aatomiast zwiększenie co 

rocznie liozłły nauczycieli o 4.000. Równolegle 

zę wzrostem liczby mauczycieńń musi iść zwięk 

sząnie tempa budowania pomieszczeń dla szkół 

na 

powszechnych. 

W' zakresie szkolniotwa 

iksziałcącego i zawodowego zjawia się 

wizimagającego się przyrostu kandydatów (konie 

Prace w 

średniego, ogółno 

wobec 

«zvość zwiększenia liczby tych szkół, 

załkresię sieci i programów liceów ogólnokształ 

; pedagogicznych są na mkończeniu. 

minister zakończył swoje przemówienie 

że mimo trudności finansowych 

cących 
p 

stwierdzeniem, 

należy pracować z wiarą, iż przyjdzie czas, kie 

będzie „realizować program rozwo dy móżna 

  

    

    

„KURJER* z dnia 25 listopada 1936 r. 

Beznadziejna sytuacja Madrytu 
Mięso tylko dla obrońców miasta 

Rząd ewakuuje uczonych i pisarzy 
z Madrytu | 

MADRYT, (PAT). — Havas donosi: w pero 
zumieniu z komitetem obrony Madrytu, ształ 
d pułku milicji wziął na siebie odpowiedzial 
ność za ewakuację hiszpańskiej elity umysło- 
wej, aby ocalić ją przed rozstrzełaniem przez 
iaszystów. 

Pierwsza grupa pisarzy i uczonych odjecha 
ła już do Aa. Do grupy tej należą: Anto 

nio Machado, Duperiol, Henriqucz Males, Hor 
tega, Antonio RNS» Saeristan, Sanchez 
Eorisa i Jose Moreno Villa. Materiały ze 
tych uczonych i część ich bibliotek i 

„również do Walencji samochodem 
Milieja jest zdania, że ludzi ei nie 
zostawać w Madrycie, gdyż w atmosier 

nie mogliby pracować. ' 

    
m po 

erze 4 

Oviedo zajęli rządowcy? 
PARYŻ, (PAT). — „L'Intransigeant“ zamie | 

ścił następującą depeszę z Gibraltaru: rozgło 

zajęły Oviedo. Wejście wojsk do miasta edby 
ło się rzekómo hez rozlewu krwi, Qddziały rzą 
ułowe skorzystały z tunelu, długości 2 klm., któ 

ry w wiełkiej tajemnicy był budowany Pepe sa 

petów. 

śnia w Maładze oznajmia, iż wojska rządowe | į Agencja Havasa do godz. 17 nie otrzymała 

potwierdzenia tej wiadomości, ani ze zródeł 

rządowych hiszpańskich, ani z = Vikichkelwick 

innych. 

Francja I Anglia przeciwne blokadzie 
zarządzonej przez gen. Franco. 

PARYŻ (Pat). Havas donosi, że stanowisko 

i akaja rządu francuskiego w sprawie hiszpań- | 

skiej są zupełnie równoległe ze stanowiskiem i 

akcją rządu brytyjskiego. Wobec tego nie może 

być mowy o uznaniu blokady, ogłoszonej przez | 

gen, Franco, który mie jest uznany za stronę 

wojującą. Ministerstwo marynarki £rancuskiej 

wydałę zarządzenia dlla obrony flagi francuskiej 

na wodach (hiszpańskich. 

  

Rząd popiera ruch inwestycyjny 
na Ziemiach Wschodnich 

(Gelef od wł. koresp. z Warszawy) 
Na ostatnim posiedzeniu R. M. uchwa 

lono projekt dekretu o popieraniu ru- 
chu inwestycyjnego. Projektem tym ob 
ięte zostały 4 województwa wschodnie 
oraz kilka powiatów województwa bia 
łastockiego. Wszystkim ósobom fizycz- 
nym i prawnym przyznają się ulgi w po 
datku dochodowym w wypadku, į gdy na | 
wymienionych obszarach kłoś faałożył | 
nowe przedsiębiorstwo; bądź powiększył | 
istniejące. Ulgi będą udzielane przez po | 
trącenie z dochodu podlegającego opo- ' 

datkowania kosztów z tytułu poniesio- 
nych wydatków na inwestycje. Ulgi sto 
sowane będą do inwestycyj, dokona- 

nych od dni wejścia w życie dekretu do 
dnia 31 grudnia 1939 r. Jeżeli chodzi 6 
rolnictwo, to ułgami będą objęte nastę 
pujące inwestycje: wznoszenić nowych 
budynków gospodarczych, nabycie no- 
wych maszyn rolniczych, przeprowadze 
nie nelioracyj, oraz zagospodarowanie 

„łąk i pastwisk. 

- Obniżenie opłat drogowych od autobusów 
Na ostatnim posiedzeniu Rady Mini 

słrów uchwalono. rozporządzenie wpro 
wadzające ulgi w opłatach od autobu- 
sów na rzecz państwowego funduszu dro 
gowego. 
GARE 

Obniża ono na terefile województw 
wileńskiego, nowogr , połeskie 
go, wełyńskiego, tarnopolskiego i stani 
sławowskiego powyższe "r o 50 pro, 
"cent. 

  

Karol v. Ossietzky i min. Saavedra Lamas 
otrzymali nagrody pokojowe Nobla 

OSŁO (Pat). Nagrodę Nobła za dzia | 
łalność pokojową w r.'1936 otrzymał Sa 

wymaganiom cliwiłi dziejowej, którą pokolenie 

nasze przeżywa”. 

Następnić w referatach informacyjnych dy 

rektorowie departamentów ministerstwa przed 

staiwili jposzczególme zagadn enia, po czym p. mi 

nister w powtórnym przemówieniu oświetlił zna 

czenie całoksztąłtu omawianych spraw, 

Drugą część posiedzenia wypełniła dyskusja | 

nad liceami ogólnokształcącym: i 'pedagog.:czny 

mi, w której zabierali głós ticzni mówcy. 

Na posiedzeniu popołudniowym toczyła, się 

dyskusja nad stanem i przyszłością szkolnictwa   zawodowego. 

avedra Lamas, minister spraw zagrani 
eznych Argentyny. Równócześnie posta 
nowił koitef przyznać nagrodę pokcje 
wą za rok 1935 Karolowi von Ossictzky. 

OBURZENIE W NIEMCZECH. 
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro informacyj 

ne ogłosiło komunikat w związku z przyzna- 

niem nagrody pokojowej Nobla Karolowi Os- 

sietzkiemu, w którym: zaznacza, że' był on w ro 

ku 1931 skazany na karę więzienia za zdradę 

słanu, a prośba o ułaskawienie została odrzico 

na. W] 1932 r: wypuszczono go na wolność, 28 

tego 1933 r. ogramiazono się „do Adesztu 9- 

chrennego*... „w- przeciwieństwie do tego, jak 

postępują w Rosji sowieckiej, gdzie każdy prze 

ciwnik polityczny stawiany jest pod ścianę". 

Ossiętyky „od dłuższego, czasu, jak twierdzi. 
komunikat miemieckiego: biuca : infórmacvjitego, 

zaiajduje stę na wolności, › 

Przyznanie nagrody Nobła Ossłej zkiemu jóst 

według niemieckiego biura informacyjnego ob- 
rażą Niemiec, z czego wyciąga 01: konsckwen 

cje 

Jeszcze trzech Niemców 
BERLIN (Pat). Donoszą z Moskwy, że wed | 

łag wiadomości pochodzących od delegata nar | 
komiadieła w Charkowie dnią 21 bm. areszto 

wano znowu 3 obywateli niemieckich, a miano 

wicie montera Fryderyka Boesherza z fabryki 

„Zsehocka-werike* w Kaiserslaufern, Reinholda 

Schindlera z Jedytych obu w Marjupolu į Her 

mana na Stammera montera urodz. i zamieszka 

łego w Charkowie b. jeńca. 

aresztowano w Z.$.S.R. 
Kierownik biura Henryk Schaefer z Czumy 

sza (Kazakstan; został aresztowany dnia 31.paź 

dziernika w m. Frunze bez podania motywów 
aresztowania. Znajduje: się on; -w -Semipałatyn 

ska i jeszeze dna 11 bm. nie był badany, a za 

rzuca mu się jakoby działalność kontrrewokuicyj 

оаюа nzecz Niemięc. 

Amibasador Niemiec w Mosłowie zabiega © 
wyjaśnienie tych wszystkich: aresztowań,   

Nowy poseł 

WARSZAWA (Pat). 
dzinię 13 p. Aleksander 

    
   ireścii, poseł nad 

' zwyczajny i minister pełnomocny Rumunii. zło 

żył Fanu Prezydentowi Rzeczypospoli! ej swe li 

sty: uwierzytelniające audiencej: 

na Z: amku krėlewskim, 

“ Arcybistup Sapieha odanaczony | 
orderem Orła B ałego 

WARSZAWA (Pat). Pan. Prezydent Rzeczy 

mospodiej nadał w dniu dzis.ejszym order Orła 

Białego ks. dr. Adanrowi Stefanowi Sapieże, księ 

ciu. arcybiskupowi metropołicie krakowskiemu 
ża. w.eloielnią pracę. dla Padwa i wybitne za. 

sługi społeczne. 

W mieniu Pana Prezydenta Rzeczypospoli 

tej insygnia i dyplom onderu Orla Białego wrę 

czł lks. arcybiskupowi Sapicze ks. dziekan ka 

na uro zyaiej 

„pelan Humpoła, 

'Gdznaczenie: zostało. nadane W SRnt 25- lecia 

objęcia: przez, ks. ansybiskima Sapiehę biskup 

stwa krakowskiego. : 

Nowy minister spr. 
wewn. Francji | 

PARYŻ (Pat). Havas donosi: Urzidowo ogło 
'SZOMO O nominacji podsekretarza: Hanų Mx, ksa. 

Dormoy' a ministra s spraw wewaętr ry DN. 

Wizyta regento Wegier 
w Rzymie | 

RZYM, (PAT). — Dziś przybył do Rzymu 

regent Horthy i wieczorem wraz z małżonką 
podejmowany był przez kr. Wiktora Emanuela : 

3-g0 i królową 'Helcnę. obiadem w zamkniętysy 

gronie. 

Przybyli wraz z regentem premier Daranyi 

į min. Kanya odbyli popołudniu w pałacu we 

mneckim pierwszą rozmowę Z Mussolinim i ma! 

nistrem spraw zagr. Čiano 

“Na cześć regenta Horthy“ ego całe miasto zo 
stało dziś udekorowane: flagami włoskimi, © 

zmroku zaś rzęsiście. iluminowane. 

WEBER ER i NA 

Sąd Apelacyjny podwyższył kary 
większości oskarżonym 0 zajścia 

” Ргтуш 
LUBLIN, (PAT). — Sad Apelacyjny ® Lubti 

nie wydał aziś w godzinach ropołudniowych 
wyrok w sprawie o zajścia w Przytyku. Wy 
rok podwyższa kasz niemał 'wszystkim oskar 

žodym, 
Wyrokiem” Szyju* apelacyjnego „skazani zosta 

li: (w nawiasach wymiar kary sądu okręgowe- 

80): 
Leska Szyłim — 8 lat (8 łat), Kirszenzwaję 

Łuzer — 6 lat (6 lat), Frydman Icek — 2 lata 
(8 mies), Zarychta Stanisław — 2 lata (1 rok), 
Kasperski Wacław — półtora roku (1 rok), 
Pytlewski Aleksander — półtora roku ($. miesię 
€y), Olszewski Józef — półtora roku (10 mies.), 
Haberberg Jankiel — półtora roku (10 mies.), 
Feldberg Lejzor — półtora roku (10 mies.), Bu 
gajezyk Feliks — półtora raku (8 mies.), Łęka 
Lejb — półtora roku (8 mies.), Strzałkowski 
Józef — półtora roku (6 mies.), Kwietniewski 
Franciszek — półtora roku (6 mies.), Frąekie 
wiez Antoni -— półtera (uniewiniony), Frackie 
wiez Stanisław — półtora roku (uniewinniony), 
Iwański Gustaw — półtora roku (uniewinnie 
ry), Włazło Franciszek — 1 1% i 8 mies. (8 
mies.), Budzik Władysław — 1 rok (8 mies.), 
Strzałkowski Władysław — 1 rok (8 mies.), — 
Żebrak Stanisław — 1 nok (8 mies.), Bankie- 
wiez Franciszek — 1 rok (5 miles), Kubiak 
„Jėmi — 1 rek (6 sb i 
rok (6 mies.), Florezak Jan — 1 rok (6 mies.), 
Florczak Józef — 1 rok (6 mies.), Rojek Ga- 
briel — 1 rok (6 1 _ Zieliński Stanisław — 
1 rok A. boa A -— 1 rok (6 mies.), 

106 mies, (6 mies.), Zajde 
ies), Honik Rafał — 

10 mies. dE 3% Reda Moszek — 10 mies. 
(6 mies.), Bieńkowski Michal — 10 mies. (6 . 

mies.), Tkaczyk Józef — 10 mies, (6 mies.), Stę 
pień Józef — 10 mies. (6 mies.), Wójcik Jan — 
10 mies. (6 mies.j, Ślizak Stanisław — 10 mies. 
(gołewiańiony), Wierzbicki Józef — 8 mies. 
faniewinnieny), Gospodarczyk Władysław 
8 mies. (uniewinniony), Kasprzak, skazany 
w poprzesiniej instancji na 6 mies. "> 
obecnie zestał uniewinniony. 

Wyrok I instancji zatwierdzony został w 
stosunku do następujących oskarżonych: 

Józefa Czuhaka; J Józefa Kącika, Jana Kośli, 
Pawła Kośli, Aleksandra Prusa. 

w stosunku do oskarżonych Antoniego i 
Stanisława Frąckiewiczów, Gustawa Iwańskiego | 
t Franciszka Kwietniewskiego zatwierdzony zo 

stał wyrok I instancji, uwalniający wspomnia 
nych oskarżonych od zarzutu obie Min- 
kowskich. Oskarżeni ci skazani zostali obecnie 
z powedu innych przestępstw. | 

W motywach wyroku, przewodniczący pod 
kreślił m. in. że ponieważ żaden z oskaržo 
nych nie przyznał się do winy i nie przejawił 
skruchy z powedu popelnionych przestepstw,. 
sąd nie załazł podstawy do zastosowaia najniż 
szego wymiaru kary, wymierzonej przez pierw 
ezą instancję, i dlatego w stosunku do Szeregi 
sskarżonych kara została podwyższona. 

  

   

 



Ч 

- Przygoto 
Lendyn, w listopadzie. 

Koronacja króla amgielskiego Ed- 
warda VIII odbędzie się dopiero mniej 
więcej za jakie 7 miesięcy, a już cała 
Amglia przeżywa „gorączkę* przedkoro 
nacyjną. Od chwili, gdy ogłoszono ofi- 
cjalnie termin koronacyjny cała prasa 
zaczęła codziennie rozpisywać się nad 
tym, jak, i co w akresie tych wielkich 

uroczystości będzie urządzone., Minister 
stwo pracy, które zarządza stroną orga- 
nizacyjną tych uroczystości uruchomiło 
cały sztab urzędników- i tysiące ludzi 
pracuje nad dokładną organizacją tegę 
wiełkiego święta narodowego. 

PROCESJA NA 10 KILOMETRÓW. 

Pierwszą rzeczą, którą trzeba było 
majwcześniej załatwić była sprawa mar 
szruty, procesja koronacyjna — t. zn. 
król w otoczeniu całego dworu i w asyś 
cie wszystkich łordów odzianych w pię- 
kne kolorowe stroje historyczne z aksa- 
mitu, gronostai bogato ozdobionych wlej | 
notami i złotem — odbędzie zaraz po 
akcie koronacyjnyrm. Na wyraźne życze 
nie króla tym razem droga została spe- 
cjalnie przedłużona, by jaknajwiększe 
masy ludzi mogły zobaczyć tę historycz 
ną uroczystość. . Droga ciągnie się od 
Westminster Abbey (katedry w której 
odbywa się akt koronacyjny) po przez 
White Hall, wybrzeża rzeki Tamizy, Re 
gent Str. Oxford Str., Marble Arch, Hy- 
de Park do Buckingham palace. Prze- 
strzeń ta zajmuje około 10 klm. i wzdłuż 
całej tej drogi kilka milionów ludzi bę- 
dzie obserwować tę procesję 

Ludność angielska przyjęła tę decy- 
zję o przedłużeniu drogi przez którą 
przejdzie orszak królewski z wielkim za 
„dowoleniem, — prasa widziała w tei 
decyzji wyraz „tendencji demokratycz- 
nych,, młodego i i nowoczesnego króla am 

Bie ęga. 

SPE CYFICZNY „PRZEMYSŁ 
: В\Л)О“Ч‚АХ\У“ 

Zaraz po ogloszenių planu drogi or- 

szaku krolewskiego zaczėto inten.ywnie 
pracowač.nad planem budowy s»ecjal- 
nych trybum dla przeszło pół miliona 
wybrańców losu 'z'całego świata, którzy 
mogą sobie pozwolić ma kupno biletu ni: 

takiej trybumie. Ceny za te bilety wa- 
hają się od 80 zł. do 1250 zł. za jedno 
miejsce. Najdroższe są miejsca około 
katedry w Westminster, wynoszące 0- 
koło 50—60 funtów angielskich za jed- 

no miejsce. Najciekawsze jst to, że le 
drogie miejsca zostały już w hwili о- 
becnej w zupełności wyprzedane. O te 

  

Kolejką linową na 
Kasprowy Wierch 

  

Karkołommy, prawie 1000-metrowy, 
skok z Kuznie koło Zakopanego na dy- 
miący Kasprowy. Wierch (1988 m. nad 
poz. morza) odbywa się dziś przy po- 
moty kolejki linowej w ciągu około kwa 

dransa. W dwóch etapach: z przesiada- 
mieni na Myślenickich Turmiash. Dłu. 
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(Od własnego korespondenta) 

drogie miejsca. konkurowali między so- 
Ъа bogaci Anglicy z przyje zapymi plu- 
tokratami z Ameryki i kałonij angiel- 

- skich. 

„PRAWO OBYWATELSTWAŚ* 
DLA DRZEWA POLSKIEU0. 

Budowa tych trybun pochłania duże 
iłości materiału drzewnego a w pierw- 
szym rzędzie dużo t. zw. dessk io TUSZ- 
towań i bali. Początkowo dla dogodze- 
nia patriotycznym ambicjoem Anglików 
agłoszono-w całej-prasie, że trybuny bę 
dą wyburdowame z drzewo j,cchodzącego 
z Imperium Brytyjskiego. 
jednak, że na rynku nie ma tyłe odpo- | 
wiedniego materiału tartegc, pochodzą- 
cego z Imperium Brytyjskiego (raczej z 
Kanady) i dlatego ograniczono się dó'te 
go; żeby z zewnątrz — dla оКа — 
używać drzewa imperialnogo a 
nątrz — gdzie nikt nie widzi 
być i inne, nawet sowieckie 

мМ - 

— może 

Jedna z większych firm drzewnych | 
zakontraktowała budowę dużej ilości 
trybum i użytkowała wyłącznie drewno 

| polskie. Gdańsk zresztą (pod tym nazwi- 
skiem idzie duża: część polsziego tks= 
portu prywatnego do An$;'iij wykwakfi- 
„kował się w produkcji desek do rusz- 
towań i produkuje ten artykuł, 
swą specjalność. 

Komisja techniczna zak westionowa- 
ła niektóre trybuny, z powodu zbyt sła 

aka | 

bej ich konstrukcji. Firma która zamć:: 
wiła te trybuny, zwróciła się wdwezaś 
do firmy budującej o poniesienie strat, 
wynikłych z powodu |jzdyskwalikowa- 
nia trybun, motywując swe żądania 
tym, że budujący użytkował.drzewo pol 
skie, które podobnież jest gorszego ga- 
tunku niż inne drzewa kontynentaln» i 
dlatego właśnie są komieczne dedatko- 
we podpory i imne urządzenia, pociąga- 
jące dodatkowe koszta. Sprawa oparła 
się o sąd cywilny w Londynie. + > 

Na sali eksperci orzekli, że te preten | B 
sje są bezpodstawne, gdyż gatunek 
drzewa polskiego w niczym nie ustępu- 
je innemu drzewu kontynentalnemu i z 
punktu widzenia jakości połskie drze- 
wo w zupełności odnowiada 950lmie sta 

wianym wymogom. 

Wyrok ten był mocno komentowa- 
ny wśród sfer drzewnych, gdyż stanowi 

on „uznanie praw obywatelstwa dla 

tarcicy polskiej do użytkowania jej dla 
wszelkich eełów. 

" INNE PRZEMYSŁY SPECJALNE. 

Prócz budowy trybun pracuje ostat- 

nio w Anglii cały szereg innych przemys 

j gość całej trasy kolejki wynosi 4200 m. 

  

Mniej więcej więc co 4,5 metry jazdy | 
podskalkuje: „tałennik*, który nie chce | 
się trudzić o 1 m. w górę., 

PO RAZ PIERWSZY. 

Wagomik, ośmiokątny dla zmniejsze 
| aia oporu wiatrom, wchłamia trzydzie- 
stu mowiejuszów „linowej* podróży. 
Wys zymałości 4. zw. limy mośnej, to jest 
tej, po której będzie się posuwał nasz 
wagonik, krwestionować nie wołno. Nie 

sposób jednak się powstrzymać od po- 
bieżnego przeglądu towarzyszów podró- 
ży. No, owszem, są bardzo sympatyczni, 
żaden chyba mie waży ponad 70 kg. 
Miałby się tu zpyszna grubas, zaikloto 
by go spojrzeniami! 

Jakieś dzwonki, sygnały — ruszamy. 
Równiutko, jak autobusem po asfalcie. 

Wsiępuje nadzieja, że może jednak 0- 
bejdzie się bez morskiej choroby. Ale 
oto pierwsza, najniższa podpora, na któ 
rej zwisa lina. Wagonik się zachwiał, 

panie powiedziały „o. Na drugiej pod- 
porze i następnych krzyczały już „ach. 
Chybotnięcia były bowiem znacznie sil- 
niejsze. Dadzą się one chyba porównać 

z pierwszym odcinkiem „podróży* sa- 
mobójcy, który skoczył z drapacza 

chmur. W każdym razie te okrzyki były 
usprawiedliwione. Takich uwrozmaiceń 

mieliśmy 6, na 6-ciu istniejących na ca- 
łej trasie podporach. Poza tym, byle nie 
patrzeć w dół, do przepaści stukilkudzie 

Okazał» się | 

    
  

łów, których produkcja -ma specjalne 
przenaczenie Kkoronacyjne. Na' plan 
pierwszy wysunął się. wyrób różnych ro 
dzai dekoracyj ulicznych i chorągiewek. 

Cała Anglia udekorowana, każde mia- 
sto i miasteczko, każda wieś i farma ro- 

„bi wszystko, by w tych dniach odpowied 
nio się zareperezentować. 

Miliony chorągiewek i chorągwi zos 
tamie rozsprzedanych w tym okresie po 
wiszystikich zakątkach Imperium Bry- 

„tyjskiego. Starym zwyczajem zostaną w 
dniu koronacji urządzone specjalne her 
bątki we wszystkich parkach i ogro- 

"dach publicznych dla dzieci szkolnych. 
Każde dziecko otrzyma herbatę z mle- 
kiem (Anglik nie pije herbaty bez mle- 
ka) a kubek porcelanowy z wizerum- 

kiem króla dziecko będzie mogło sobie 
zatrzymać na pamiątkę. Prócz tego zo-. 

staną rozsprzedane miliony różnych! 
drobnych pamiątek koromacyjnych jak 
wizerunki króła, kopie powozu królew- 

skiego w którym król jedzie na koro- 
nację, berło królewskie itp. Wszystkie 
przemysły mające coś wspólnego z pro 
dukcją tych różnych artykułów pracują 

teraz całą parą, by w odpowiednim cza 
sie mieć dostateczne zapasy. 

    

ania do koronacji 
KONKURENCJA JAPONII. 

Japonia jednak nie śpi. O ile mogia 
produkować zapałki dla Chin z napisa- 
mi antyjapońskimi, tym bardziej prze- 
cież może produkować chorągwie i róż- 
ne odznaki dlą ,.podnoszenia'** uczuć pa- 
triotycznych Amglików w związku z ko- 
ronacją ich króla. 

Na rynku angielskim zaczęły się więc 

ukazywać setki tysięcy chorągiewek ja- 

pońskich. Wprawdzie prawo przewidu- 
je, że towar pochodzenia zagranicznego 
ma mieć napis „Foreign, ałe i na to 

Japończycy znaleźli pewną radę, omi pa 

kuja te chorągiewki w paczki po 120 
sztuk i na całej paczce dają taki mapis; 
hurtownik więc wie skąd te chorągiew= 
ki pochodzą, ale nie klient, gdyż z chwi 

lą, gdy paczka jest rozpakowana dla de- 

talicznej sprzedaży już żadnego napisu 
nie ma. lak, że nawet najbardziej patria 
tyczny Anglik nie wie czy wywija cho- 
rągwią amgielska czy wyrcbem nićprzy- 
jaznej Japonii. 

Dopóki te chorągiewki nie ukazały 
się na rynku i krążyły tylko pogłoski, że 

(Dalszy ciąg na sir. 4-ej) 

E. Sosnowiez. 

Uroczyśty pogrzeb króla Konstantyna greckiego 

Ww Atenach odbył się 

  
króla niezwykłe uroczysty pogrzeb ojca Jerzego ll-go, króla Kon- 

stantyna, oraz królowych Olgi i Zofii, których prochy zostały przewiezione do ojczyzny 2 

ziemi włoskiejj w której dotąd spoczywały. Zdjęcie nasze przedstawia fragment kondnk 

tu pogrzebowego, zdążającego z portu Pireus do Aten. Za: trumną pestępuje król Je- 

rzy II, następca tronu, rząd i parlament grecki, 

sięciumetrowych, można się czuć jakw 
tramwaju. Ale kto się raz wybrał kolej- 
ką linową miech już lepiej zaryzykuje 

lekki zawrót głowy, odkładając przy je- 
mmość zaglądamia 'w oczy sąsiadek do 
powrotu do mizin. 

Ale a propos sąsiadek. Na dole i 2000 
m. nad poziomem morza zawsze są jed- 
nakowe. Proszę: ledwie człowiek nab- 
rał zaufania do lin i dźwigów, oswoił 

się z chybotaniem na podporach i zaczy- 
na,już podziwiać piękno gór i przepaści, 
aż tu jedna z miłych towarzyszek chcia- 

łaby rozstrzygnąć wątpliwość: 
— Proszę państwa, a coby hvło, gc gdy- 

by podłoga w wagoniku wypadła?... 

NIE WYPADNIE. 

Oczywiście, tych obaw o swoją skórę 
nikt ma serio nie wypowiada. Solidność 

budowy i urządzeń jest widoczna na- 
wet dla laika, a gdy się słucha uprzej- 

mych wyjaśnień kierowników budowy, 
z inž. Kodelskim na czele, mabiera się 
podziwu dla tego cudu techniki. Obok 
niezawodnych urządzeń technicznych 
zmontowamo cały aparat kontrolujący i 

zabezpieczający, uruchamiany w razie 
ewentualnego wypadku automatycznie. 

TYTUŁ DO DUMY. 
Kolej linowa na Kasprowy Wierch 

jest 60-tą z rzędu z istniejących kolei 

linowych, 18-tą z rzędu co do różnicy 
poziomów od stacji wyjściowej do koń- 

cowej, 4-tą co do największej długości,   

pierwszą zaś na świecie co do czasu, w 

jakim została wzniesiona. Prace przy 
budowie rozpoczęto w sierpniu 1935 т., 
oddano: zaś do użytku ostatni odeinek 

(Turnie Myślenickie — Kasprowy) 15 
marca 1936 r. W siedesn miesięcy! 

Prace odbywały się dzień i hoc, w 

zimie, wśród nadzwyczaj trudnych wa- 
runków atmosferycznych. WW samym 
styczniu przetrwano na terenie budowy 
dwadzieścia kilka „halniaków*! Lżejsze 
zaś burze i zawieje śnieżne były stałym 
towarzyszem pracy dzielnych młodych 

inżynierów połskich i górak. 
Ogrom wysiłku i dckonanej prae 

da się częściowo ocenić, gdy się weźmie 

pod uwagę że np. budowę stacji ma Kas- 
prowym anusiano wykonywać jak gdy- 
by w futerale. Wzniesiono majpierw 
z drzewa i papy ogromną badę, +. zw. 

cieplak, ogrzewaną specjalną instalacją, 
i dopiero wewnątrz tego cieplaka budo- 

wano stację. I w tych jednak warun- 
sach zachodziła potrzeba specjalnego 
nagrzewania materiału budowlanego, 
jak kamienie, żwir, piasek, woda itp. 

Przy ocenie tego wysiłku nie należy ró- 

wnież zapominać o warunkach tereno- 
wych. Przed wybudowaniem kolejki ro- 

boczej przenoszono po górach żwir i ce- 
ment w plecakach, wodę w wiadrach 
itp. Nie też dziwnego, że dzieło to jest 

przedmiotem zainteresowania nie tylko 

krajowego świata 'technicznego. 
A dodać przy tym należy, że wszyst -



„KURJER“ z dnia 25 listopada 1936 r. 

Przygotowania do koronacji 
(Dokończenie ze str. 8-ej) 

Japonia szykuje się do „atalku“, 
lać cały rynek angielski wyrobami ko- 
ronacyjnymi, nikt na to nie zwracał u- 
wagi. Ostattio zaczęły już jednak nad- 

chodzić te zapowiedziane transporty ja- 
pońskich wyrobów, 
przezmaczonych wyłącznie idla uroczys- 
tości koronacyjnych i okazało się, że ce 
ny tych towarów są naprawdę tak nis- 
kie, że zabijają całą produkcję angiel- 

ską. 
Uczucia patriotyczne przemysiow- 

ców zostały mocno marażowe na tnożli- 
wość utraty pewnych zarobków w związ 

ku z koromacją i dlatego przeforsowali 
eni po intensywnej kainpanii prasowej, 
specjalme cło w wysokości 100%/e ad 
walorem na wszystkie artykuły, prze- 

zmaczone do użytkowania w związku z 
koronacją. Lista tych artykułów jest 
dość duża i obejmuje różnorodne arty- 
kuły, począwszy od wizerunku królew- 
skiego i rodziny królewskiej, a kończąc 
na pudełku z pudrem z napisem pamiąt- 
kowym. 

Nie jest. jednak wykluczone, że mi-. 
mo tego wysokiego cła import tych ar- 

tykułów będzie dalej szedł do Anglii. 

ORGAN ZA 600.000 ZŁ. 

W katedrze w Westminster już wre 

praca przygotowawcza. Setki robotni- 
ków pracuje nad budową stoisk dla 9000 
wybrańców, którzy będą mogli być obe 
ceni na uroczystości koronacyjnej. Miejs 

ca w Westminster są zarezerwowane 

dia starej arystokracji rodowej, której 
prawo obecności na tej uroczystości 

przysługuje dziedzicznie. 
Katedra zostanie specjalnie pięknie 

udekorowana. Dekoracje katedry będą 

kosztowały tysiące funtów. W tym ty- 
godniu przystąpiono do instalacji wew- 
nątrz katedry nowego organu, który ko- 
sztuje 20.000 funtów angielskich. Pie- 
niądze na ten ongan zostały w przeciągu 

jedn. tygodnia zebrane z datków: publi- 
cznych. Na apel prasy, do ludności, by 
wykazała śwą miłość dla monarchy 
przez nadesłanie czeków na budowę te- 

go specjalnego organu, który ma grać 
po raz pierwszy podczas uroczystości ko 
ronacyjnych, czeki zaczęły napływać ze 
wszystkich stron, tak, że po upływie kil 
ku dni trzeba było zamknąć listę sub- 
skrypcyjną. 

PANI SIMPSON I TOWARZYSTWA 
ASEKURACYJNE. 

Amerykanie czują pewne więzy po- 
krewieństwa z obecnym królem angiel- 
skim. Krół angielski jest obecnie w A- 

kie urządzemia zostały w ykonane pra- 
wie wyłącznie w kraju. 

Można się spierać co do celowości 

tej milionowej inwestycji w dzisiejszych 
czasach, argumentów za i przeciw znaj- 
dzie się wiele, nie uznać jednak tego wy 
Ука i mie podziwiać go nie sposób. 

POŚWIĘCENIE KOLEJKI. 

Poświęcenie kolejki linowej na 
sprowy' odbyło się w ub. niedzielę. Była 
to jednocześnie inauguracja sezonu zimo 
wego w Zakopanem. Aktu poświęcenia 

dokonał ks. gen. Niezgoda, naczelny ka- 
pelan Kolej. Przysp. Wojsk. Na uroczy- 

stość przybyli: min. Przemysłu i. Handlu 
Roman, min. Komunikacji Juliusz  Ul- 
rych, wicemin. Skarbu Świtalski, wice-. 
min. Komunikacji Bobkowski, 

wiciel min. 
gen. Łuczyński, wojewoda Gnoiński, wi- 

ceprezydent Senatu Gdańska Huth, przed 
stawiciel generalnego dyrektora Kolei 

„„Ka- 

Rzeszy Niemieckiej dr. Marx, oraz ponad | 
200 osób zaproszonych z całej Polski. 

Przedmiotem szczególnych owacyj 
był wiceminister Bobkowiski, inicjator 

i protektor budowy kolejki. 
Wygłoszono szereg przemówień. M. 

in. min. Ulrych, nawiązując do wizyty 
śwej w przededniu w jednej z kopalń 

górnośląskich, wyraził nadzieję, że ci gór 

aicy, których oglądał, jak i wogóle ca- 
ły świat pracy, będą korzystali z kolejki, ' 
pojąc się pięknem gór i znajdując odpo- 
czynek dla starganych w walce o byt 
nerwów: R. 

by za- 

różnych towarów 

przedsta | 
Spraw Wójsk. gen. Cehak. 

„ronacy jnymi zaczęli na gwałt się zabez- 

pieczać przed wmn odłożenia 
koronacji. 

Gdyby. bowiem krół się ożenił przed 

meryce największą sensacją, w związku 
ze swym romansem z Pamią Simpson. 
Według doniesień .prasy amerykańskiej, 
król angielski prowadzi romans z p. Sim 
psom i nosi się z poważnymi zamiarami, 
by z nią wkrótce się ożenić. Najwięcej 
o tej sensacji rozpisał się New-Yorski 
tygodnik „Times* i w przeciągu ostat: 
niego miesiąca tygodnik zostaje. sprze- 

dawany w Londynie z wydartymi kart- 
kami środkowymi... Jeden z posłów par 
lamentarnych zwrócił się nawet-w tym 
tygodniu z imterpełacją. do ministra 
spraw wewnętrznych Sir John Simon'a 
— czym imożna wytłumaczyć ten brak 
kartek: w pewnym poważnym amerykań 
skim tygodniku... Odpowiedź w: tej mra 

: wie była wymijająca. 

| W chwili, gdy. prasa amerykańska 
! donosiła, że p. Simpson się rozwodzi z 
mężem, i że to robi. na wyraźne żądamie 
króla angielskiego, i że zaraz po rozwo- 

„dzie nastąpi ślub, wszyscy przedsiębior 

- być przesunięty, a wówczas te wszystkie 
chorągiewki, zabawki, stoiska i te spe- 

i nastąpiły by bankructwa kiłku firm. 

ryzykować i chce się ubezpieczyć. Za je- 
dem procent podwyżki w premii asekura 
cyjnej Lloyls zaczął ubezpieczać przed 
„afektami króla wobec p. Simpson“ 
każda firma, która liczy na koronację, 
woli zapłacić premię asokiwacyjną i 
spać spokojnie... 

ladzie mówią, że cała kombinacja 
z p. Simpson powstała przed tym w:-gło 
wie jednego z dyrektorów Lloyda i do- 
piero po tym ujrzał to Światło dzienne 
"w prasie amerykańskiej... I takie "   r z * ” . Ali Ri e 166 

cy, którzy bezpośrednio lub pošrednio | Padki się „Cžasaini a zają. 
mają coś wspólnego z przemysłami ko- E. Sosnowiči: 
  

ze świata Ё оЙ гэ е 

Wynalazca filmu dźwiękowego 
nie moze widzieć swego dzieła 

wiśeje mowy o żadnej synchronizacji. Baron 
zaczął się zastanawiać nad tym zagadnieniem 
iw rok później, <lokładnie 8 kwietnia 1896 ro- 
ku, opatentował pierwszy na Świecie aparat 

  

Miliony dolarów pochłania przemysł filmów 
džwlekowych. Systemy „udźwiękowienia, począ- 

wszy od Lee de Forest, przechodząc przez To- 

bis-Klang-Film, Gaumont-Petersen-Poulsen, a 
skończywszy na Western“ Eleetrie, rywalizuja 
ze sobą 0 zarobki i slawę,-gdy -tymezasem wy- 
nalazca filmu dźwiękowego, znakomity uczony 
francuski Auguste Baren, nie może nawet ta- 
kiege filmu oglądać, gdyż jest ociemniały i nie 
„może sobie pozwolić na kupno biletu do kina. 

Taki jest łos Augusta Barona, 77-letniego 
starca, który ostatnie dni swego żywota spędza 

w przytułku dla niezamożnych w Paryżu. 
Już 37 lat temu wpadł on na genialną myśl 

stworzenia filmu dźwiękowego. Gdy w r. 18% 
bracia Lumiere tworzyli pierwsze filmy kłne- 
matograiiczne, August Baron był inżynierem 
i malarzem, wyspecjalizowanym w efektach 

* śwłetlnych w jednym z paryskich teatrów. Pew | 
nego dnia ustawiono za kulisami maszynę, któ 

ra miała na cełu wyświetlenie jakiejś serii fo- 
"tograilį z odpowiednią muzyką. Nie było oczy- 

Komisja orawa autorskiego M gdzynar. lzby Filmowej 
W: dniu 24 b. m. rozpoczęły się w Warsza: | Lehnich, 

| wie obrady komisji prawa autorskiego Między | Rzeszy Niemieckiej, prezes Komisji Prawa . 

< narodowej Izby Filmowej; organizacją obrad Į Autorskiego i prezes Francuskiego Związku » 

zajęła się Rada Naczelna Przemysłu Filmo: | "ap mon Lussiez i inni. 

wego w Polsce. ! : 

М poniedziałek, dnia : 23 b. m. przybyły już 

do Warszawy delegacje zagraniczne na zjazd z 

Niemiec, Belgii, Francji, Włoch i t. @. Wśród 
wybitniejszych gości znajdują się m. in. dr. 

„Chłopi* na ekranie? 

*tent niemiecki, włoski i amerykański. W r. 1908 
wainstałował ga własne płeniądze coś w rodza- 
ju dzisiejszych ateliers dźwiękowych. Stworzył 
film mówiony, który trwał 4 minuty. Wyczer- 
pał się finansowo i nie potrafił zainteresować 
kapitalisów. Przypuszezał więc, Że wynałazek 
ten nie ma żadnej przyszłości. Jak prawie każ 

„dy uemwny, Barson hył. złym kupeem.- Bawił ko- 
"tegów i przyjaciół swym filmem mówionym, 
ale nie wyciągnął z niego żadnych korzyści. 
Dwanaście lat temu ociemniałt i wówczać 

Aium w wysokości 2.500 franków rocznie. Nie 
mogąc inączej wyżyć za te pieniądze, Baron 
vmuszony był zamieszkać w domu stareów, 2 
Żona jego dp dziś dniu udzieła Kodi gry na 
fortepianie,     

Z ramienia polskiego świata / filmowego 

dyński, prezes Stanisław: pw” A di. 

Andrzej Ruszkowski. В 

| 
| 

„Comedia'* dodwosi, iże Pola Negri erać bę- | raz „Chłopi” według (po wieści Rożcnońa, Dzień 
dzie jeszcze (tylko. w dwóch filmach, po czym , nik mie podaje żadnych łdiższych szazegółów, 
zamierza ostatecznie porzucić ekran. Dwoma | dotyczących Lego ostatniego. filmau 
tymi filmami są: „Dom lalek * według Ibsena -o- 

póz ER OOO 

Nowa linia kolejowa na Śląsku   

  
Na Górnym Śląsku odbyła się w obecności min. Komunikacji płk. Ulrycha, uroczystość maugu- 
racji nowozbudowanej linii kolejowej Rybnik— Żory, która powstała kosztem 3,300,000 złotych - 
z funduszów skarbu śląskiego. Zdjęcie: nasze przedstawia widok ogólny nowej stacji kolejo- 

wej Sotartowice, leżącej na nowootwartej lini Rybnik — Żory. 

inz 
“ 

ча
г 

koronacją, termin koromacji musial by 

cjałne hotele nie są warte ani grosza... 

„Lloyd żyje z tego, że ktoś nie chce 

i a 

do synchronizacji. Nieco później wykupił pa- |. 

Aktiemia Umiejętności przyznała mu subsy- | 

prezes Państwowej Izby Filmowej | 

tudział w obradech wezmą: prezes Ryszard Or: 

| "Sto szczurów na jednego 
z mieszkańców — 

Nie do pozazdroszczenia jest sytuacją miesz- 
kańców dawmego Jekaterynosławia, obecnego 
Dniepropietrowska, stolicy okręgu zaporoskiego. 

Miasto to posiada największą ze wszystkich 
- miast sowiedkich ilość szczurów. Jak obliczyły 
„statystyki na każdego mieszkańca, których Dnie 
propietrowsk liczy. 190.000, w. tym 120.000 ży- 
dów — przypada 100 szczurów, Nie ma domu, 
który mie był by. dotknięty tą plagą. Szkodliwe 
gryzonie, rozmnażają się z nieprawdopodobną 
szybkością, przebywają tysiącami w spichrzach 
i magazynach, niszcząc zapasy żywności, W 
walce z tą plagą zastosowano wszystkie środki, 
z" rozporządzenia miejscwęgo sowielu mie ga- 

szono na ulicach i w mieszkaniach świateł mo- 
tą, cheąc w ten sposób przepłoszyć szczury. Wy 

, tnesowano specjalne Psy do łowienia gryzoniów, 
„tarządzono - masowanie - załułądanie - trucizny. 
Wszystkie te środki okazały się daremne. Zroz- 

paczeni mieszkańcy, którym dokuczliwe stwo- 
menia nie dawały. chwili pokoju, wyłonili spe- 
ay komitet, które wszedł w porozumienie 
+ jedną z fabryk gazów irujących. 

w najbliższych dniach zarządzony będzie w 

Dniępropietrowsku alarm gazowv, Na znak da- 
ay przez syreny fabryczne, wszyscy mieszkańcy 
miasta muszę się wyprowadzić na 48 godzin do 
asmiotów, znajdujących się pod miastem, Dnie- 
propietrowsk będzie NY ' Zobaczymy 

A %а to zniosą szczury. | ‚ ‚ 

  
Nowe zaślubiny Mary Pickford 

Znakomita gwiazda filmowa Mary Pickford 
oświadczyła dziennikarzom, że w najbliższyma 
czasie wychodzi zamąż za kapelmistrza Buddy 
"Rogersa z Hollywood, '43-letnia artystka poślu 
bi 32-letniego głośnego już obecnie w stolicy 
filmu kompozytora lekkich piosenek rewie 
wych. 

Artystka interpelowana w. śprawie znacznej 
| różnicy wieku między. nią % jej przyszłym mę- 
żem, roześm'ała się twierdząc, że czuje się jak 
20-letni podlotek. Pierwszy mąż Mary, Douglas 
Fairbauks, dowiedziawszy się o. sensacyjnym 
projekcie swej byłej. żony, złożył'dziennikarzóm 
žapewn' enie. że żywi dla pary niegasnące uczu . 
cie miłości i życzy jej zawsze Szczęścia. 

Ten którego biją po twarzy 
W. kołach filmowych Hollywood bardzo zna- 

"mą postacią jest Duke York.. Mało który film 
' obejdzie się bez jego występu. Pom'mo to pu- 
bliczność nigdy o takim artyście nie słyszała. 

Specjalnością Duke Yorku jest. zastępowanie 
sławnych gw 'azd, kiedy te, w czasie bójek fil- 
mowych, mają być pobite. Zwykle takic sceny 
kończą się mniej lub więcej poważnym poka- 
leczeniem nieszczęśliwego zastępcy. Duke York | 
leczy się wtedy na koszt wytwórn* i po krót- 
kim czasie jest gotów do następnego moe 
występu. 

Oczywiście pobiera za to pokaźną gażę. 

Nowy mały gwiazdor filmowy 
Sława Shirley Temple i innych małutkieh 

gwiazdek filmowych zdaje się być zagrożona, 
,. przez odkrycie jeszcze młodszej,” a podobno już 
V genialnej „gwiazdeczki. 

Jest n'ą.. « niemowlę, wszystkiego od 13 mie 
sięcy na świecie żyjące — Filiph Rimood. Naj-- 
młodszy ten obecnie arysta występował w fil. 
mie — ..„Dziecko”, przy boku. znakomitych fram 
cusk'ch artystów L: Baroux i M. Robinson. kon 

* centrując na sobie uwagę publiczności. Cała je- 

| go rola polegała na wypowiedzeniu trzy razy 
„papa'. Zrobił to z kale piękną dykcją, 
Antonacją i mimiką. 

  
  

. Najmnie sza książeczka na» £ 
suwająca myśli piękne I szia-- 
chetne uczucia. więcej jest war- 
ta od wszystkich  zapylonych 
ksiąg mądrości i traktatów. па- 
цКочусЬ. e 

(Anatól France) 

BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
Wilno, Jagiellońska 16- 

WIELKI WYBÓR DZIEŁ 
klasycznych, nowości, lektury szkolnej   
  

| Na jbózpieczie sza kasa paucerns   
Jak wiadomo, otwarcie kasy, pancernej nie 

| przedstawia obecnie dla doświadczonego wła- 
mywacza większych trudności. W związku ze 
wzrosiem bandytyzmu i napadów na kasy pam 
cerne wynalazcy prześcigają się wzajemnie w 
skonstruowaniu „niezdobytych' kas, nieprzystęp 

nych dla „rakarzy*. Jeden z bankierów węgier 

skich zainstalował ostatnio w swym skarbcu 
«asę ogniotrwałą, która rzeczywiście ma być 
„najbezpieczniejszą kasą na świecie”. Kasa ta 
zrobiona jest z najtwardszej stali, ściany jej 
posiadają grubość 34 cali, a waży ona 35 tonn. 
Zamknięcie. „niezdobytej kasy jest bardzo 
skomplikowane, istnieje w niej bowiem 1000 
"możliwych kombinacyj; zatem włamywacz nig 
dy nie może natrafić na właściwą. Dziurki od 
zamku. kasy zamykają się automatycznie, tak 
że nie można włożyć do nich dynamitu, aby wy 
sadzić kasę w powietrzę. Co więcej, nawet gdy - 
by udało się komuś oderwać zamki, to i tak 

drzwiczki się nie otworzą, ponieważ przytrzy- 
mują je specjalne urządzenia, których mecha- 
nizm znają tylko wtajemniczeni. Złośliwi twier 

"dzą, że otwarcie tej niezwykłej kasy pancernej 

( przedstawia nielada trudność nawet... dla właś. 
ciciela, 

 



Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 

-- BOGATE POŁOWY SZPROTÓW. M ino 
niekorzystnych warunków atmosferycznych i 
wiatrów wschodnich, rybacy kaszubscy został! 

 zaalarmowąni pojawieniem się tuż u wybrzeży 
polskich i to w k*lku miejscach naraz wielkich 
iawic dorszy i'szprotów. 

Niezwłocznie wypłynęły na morze tlolylle ry 

backię i okazało się, że ławice tych ryb płyną 
zwartą masą na dużej głębokości * przestrzen! 

na połśkich wodąch terytorialnych. 
Powracające z wypraw kutry rybackie są 

przeładewane rybami. 

' - DZIKIE ŁABĘDZIE OSIADŁY NAD MO- 
RZEM. W. okolicach Pucka, a szczególnie w za- 

toce Puckiej zaobserwowano kilkadziesiąt par 
dzikich łabędzi, które zupełnie: nie zdradzają 
ochoty odlotu do krain południowych. Piękne 
te ptaki trzymają się przeważnie południowych 
brzegów półwyspu Helskiego. Na wodach zato- 
ki pojawiły się również stadka nurów czarnosży 

je 15 ава о 
— 4 STOPNI PONIŻEJ ZERA. Wiatr wscho 

dni, dinący ed kilku dni, przyniósł masy zime 

nego powietrza, co wpłynęło ua zniżkę tempera 

tury na wybrzeżu polskim. W nocy temperatura 
na półwyspie Helskim wynosi: 4 stopnie poniżej 
zera. Morze wykazuje jednak temperaturę 3 

stopni powyżej zera, a w ciągu, dnia dochodzi 
nawet do 6 stopni. . 
— MALINY I POZIOMKI DOJRZAŁY NA 

' WYBRZEŻU. Mimo niepogody i chłodów, dają- 
cych się we znaki nad Bałtykiem, gdzie aura 
jest szczególnie kapryśna, należy zanotować 
paradoksy przyrody. wyłamującej się. z pod 
prawa zamierania na okres zimowy. 

W lasku we Wirzeszczu, oraz w Redlowie 
znaleziono całe ogrody dojrzałych i kwitną- 
cych jeszcze malin i poziomek. Kwiaty są bar 
dzo delkatne, a jagody, chociaż pelne i czerwo 
ne, — pozbawione są zupełnie smaku. Mimo to, 
Kaszubki uzbieraty kilka koszyków tych owo: 
ców i udały się na targ, gdzie wśród wielkiej 

sensacji rozsprzedano je paniom na konfitury 
i kompoty. ° 

TYGODNIOWY RUCH STATRÓW W 
PORCIE GDYŃSKIM. W tygodniu od 18 do 
15 bm. do portu gdyńskiego zawinęło i odpłynę 
io ogółem 222 statki o łącznej pojemności 224,9 
tys. tonn. z czego weszło 115 statków o pojem 
ności 119.3 tys. tonn, wyszło zaś 107 statków o 

pojemności 105.6 tys. ton. 
Bandera polska zajęła 

przed szwedzką i niemiecką. 
Ogólny przeładunek w tygodniu sprawożda w 

czym wyniósł 184,8 tys. tonn, z czego na impert 
przypada 44,5 tys. tonn, na eksport zaś 140,9 
tys. tonn, 

pierwsze  mieis”e 

Si 

ŁITWA 

— DOROCZNY ZJAZD NARODOW- 
CÓW. Wkrótce ma się odbyć doroczny 
zjazd Związku Narodowców, na którym, 
jak zwykłe, wygłoszą expose Prezydent 
Państwa i minisier Spraw Zagranić:- 
nych. r 
— SPRAWA DOMKU MICKIEWICZA. Domek 

Miekiewieza zostanie ostatecznie zburzony. 

Główna inspekcja budowłana wydała już roz- 

porządzenie polieji w tej sprawie. 

— ORGANIZACJA RYBAKÓW. Rybołówst- 
wem w Niemnie zajmuje się 4.000 rybaków i na 
pozostałych rzekach ok. 5.000. Obecnie powstał 
projekt ich zorganizowania. ‚ 

— ZAKUP TYTONIU W ZSRR. Litewscy 
fabrykanci tytoniu zamierzają w najbliższym 
czasie udać się do Rosji Sowieckiej celem za- 
kupienia większej iłości tytoniu. ; 

— DZIENNIK W JĘZYKU HEBRAJSKTM. 
W Kownie wydawanych jest obecnie 6 dzienny. 
ków żydowskich. Wkrótce ma być wydawany 
jeszcze jeden — w języku hebrajskim. 

— HYDROELEKTROWNIA NA SZESZU- 

PIE. Dnia 15 bm. burmistrzowie Szak, Włady- 
sławowa i Wyłkowyszek odbyli naradę w spra: 

wie budowy hydroelektrowni. Stacja obsługi- 

wałaby rejony tych trzech miast. Początkowo 

miejscowi przemysłowcy Frenklowie zamierzali 

postawić taką hydroelektrownię w. Władysła- 

wowie. : į 

ŁOTWA 

— 11 LISTOPADA W ŁOTWIE so- 
stał zaznaczony przez Polonię dwoma 
akademiami w Rydze i Iryn*burgu, 50- 
iennem nabożeństwem w Dyneburgu 
oraz przyjęcie'na tow.vzyskin urządzo: 
nym przez Ministerstwo Charwatów w 
Ryaze dła przedsta wicieli społeczeństwa 
polskiego. Zarówno akademia w Rydze 
jak i akademia w Dynebwyu (obie. c1- 
ganizowane w miejscowych Domach 
Połskich) skupiły ogromną ilość publi- 
czności wśród której dominowała mło- 
dzież —- członkowie Związku Pólskiej 
Młodzieży w Łotwie i harcerstwo. Na 
obu akademiach, po odpowiednich pre- 
lekcjach miały miejsce produkcje sceni- 
czne miejscowych sił dramatycznych. 

Pismo polskie w Łotwie tygodnik „Na- 
sze Życie'*, ukazało się z powodu Święta 

Niepodległości 'w świątecznej szasie 2 
artykułem wstępnym p. t. „Osiemrasta 
rocznica” i fotografiami Prezydenta Pol 
ski i Marszałka E. Śmigłego Rydza na 

  

pierwszej stronie. + MIŁE 
  

„KURJERĆ z dnia 25 listopada 1936 r. 

młodzieży akademickiej i społeczeństwa iwileńskiego 
Z powodu napaści na mieszkanie J. M. Rektora 

Obywatele! | (Dokończenie ze str. 1-ej) 

Studentki USB., mieszkanki Bursy Żeńskiej 
w poczuciu zniewagi, jaka dotknęła Jego Ma- | 

j demiekiej wstrząsnęły społeczeństwem. Napełni gniticencję Pana Rektora USB. wyrażają 8wo- 
łe gorącę oburzenie oraz w imię kultury i ety 

ki potępiają barbarzyńską napaśę na Jego mit- 
Szkanię. by 

ARADEMICKA BURSA ŻEŃSKA USB. 
2 w Wilnie — Augustiańska 4. 

24 listopada 1936 r. 

* 

| Sedalieja Mariańska Akademików wyraża 
swe najgłębsze ourzenie z powodu zamachu 
ta mieszkanie Jego Magnificeneji. 

jesteśmy przekonani, że każdy polski akade 
mik dbający o honor Wszechnicy naszej i ćn- 
bro nauki polskiej potępia ten  barbarzyński 
czyn. _ . 

rragniemy jak najszybszego wykrycia spraw 

eów zamachu, a tym sumym wczyszezenia eałej 
pelskiej młodzieży akademiekiej od  hańbią- 
cych podejrzeń. 

Prezęs: Emil łarkaszewicz. 
_ ‚ „Sekretarz: Witalis Stacewiez. 

i 30 

W. nacy z dnia 22 na 23 listopada br. za- 
szedł fakt najścia na mieszkanie J. M. Rektora: 
Uniwersytetu Stetana Batorego, takt — który 
(p głębi poruszył całą młodzież akademicką. 

Zarząd Akademickiego Związku Morskiego : 
R. P. w Wilnie potępia nieznanych, niestety 
sprawców i wyraża jaknajgłębsze oburzenie, że 
podobny wypadek wogóle mógł zaistnieć, 

ZARZĄD. 

bO 
JEGO MAGNIFICENCJI PANA REKTORA 

UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

W WILNIE. 

 Brutałny napszl  „nicznanyeh spraweów* 
na mieszkanie Jego Magnificencji, jaki miał 
miejsee w dniu 22 łistopada br. Legion Mło- 
włyeh Związek Pracy dla Państwa, kwalifikuje 
jako akt kryminalny, pozbawiony  poezuela 
człowieczeństwa, podważający godność i po- 
wagę naszej Uczelni oraz hańbiąey honor Po 
laka Akademika. 

Potępiamy stanowczo napady. „nieznanych 

spraweów' na Kierowników: 
których przywódcy nie mają cywilnej cdwagi, 
by wziąć edpowiedzialneść na siebie, lecz ©Ёр 
wają się za plecami młodych, bardzo уе 
nie mających nić wspólnego z Uezelnią i ucho 
dzą bezkarnie. į ! 

Tehórzliwe i bezkarne napaści w tormie czy 
to anenimowyeh ulotek, czy też innych brutal 
nych napadów, jak bieie bezbronnych, są sprze 
ezne z honorem Akademika, z poczuciem zasad 
człowieczeństwa. 

Oświadczenie niniejsze traktujemy jako pub 
Hezną reakeję i  potępiene barbarzyństwa 
wszystkich „nieznanych spraweów*. 

Za Zarząd: ST. KOLANKOWSKI. 

PORZ dat mateki # 

W związku z zamachem, dokonanym na mie 
szkanie J. M. Rektora USB. Zarząd Akad. Sto- 
warzyszenia Pomoey Stud. Żyd. USB., reprezen 
tujący ogół młodzieży žydowsklej, studiująeej 
na Uniwersytecie St. Batorego w Wilnie oświad 
cza, iż kategorycznie potępia sprawców zama- 
chu. 

° #а Zarząd: Prezes (podpis nieczytelny). 

» 

W imieniu Zarządu i ezłonków Kola Prawni- 
ków Żydów USB. składamy najostnzejszy p?p- 
test przeciwko bezprzykładnemu a hańbiące- 
mu napadowi na mieszkanie J. M. Jednocześnie 
podnosimy, iż brutalny napad jest wynikiem 

prowedzonej propagandy, która uświęca w 

swej ideołogii stosowanie gwałtu i przemocy. 

W związku z napadem składamy J. M. naj- 

szczersze ubołewanie. 
Prezes: Ł. OLEJSKI. 

Sekretarz: RUBINSZTEJN. 

naszej. Uezelni, - 

  

(na poziomie godności Państwa, 

Ostatnie wystapienia części młodzieży aka- 

ły tmską Obywateli pragnących widzieć przy- 

Szłych klerowników życia Odrodzenej Polski 

które mają 

reprezentować. 

Pokolenie, wypróbowane w walce o prawa 

wolności, nie może obojętnię patrzeć na gwal- 

cenie przemocą fizyczną praw konstytuęyjnie 

zagwarantowanych. i 

Nie może zgodzić się aby połski akademik 

narzucone spbie basła brutalnej wałki bezkry: 
tyeznie realizował dając tym impuls do wręcz 

antypaństwowych i kryminalnych wystąpień 

czynników destrukeyjnych. 

Kategorycznie żąda aby trzeźwe, męskie'i na 

cechowane głęboką życzliwością wezwania Se- 

natu Akademickiego i Rektora były przez mło- 

dzież z należytym szaeunkiem i powagą przyj- 

Ze zgrozą patrzy na łątwość przechodzenia 

młodzieży z wyżyn religijnego uniesienia do ak 

cji, przeczącej najełementarniejszym zasadom 
kultury chrześcijańskiej i ogólnoliudzkiej. 

Piętnuje fakt obrzucenia kamieniami miesz 

kania Rektora. 

Obywatele! 

Nie možemy się zgodzić, aby młodzież za- 

tracała poczucie przwa i godności własnej. Każ- 

| dy rozumny i uczciwy Obywatel winien się ka- 

< tegorycznie przeciwstawić tej deprawacji mło- 

' dzięży. Jakiekolwiek próby niepoezytainych wy 
*" bryków winny być na każdym kroku adecydo- 

| wanie potępiane. 

r Kwestii żydowskiej nie rozwiązuje się ka- 

/ mieniem, pałką czy kastetem. 

Rozumieją toe dobrze organizatorzy akcyj 

, antyżydowskich. Perfidia tych ludzi polega na 
|j tym, że nie wahają się przez demoralizaeję 

młodzieży przemyeać własnych niskieh celów 

į polityeznyeh. 
Przestrzegamy społeczeństwo i wzywamy do 

' ezujnošei! 

į | Senatowi i Rektorowi USB. wyražamy glę- 
, boką cześć i wdzięczność za pelną troski o do 

| bry rząd dusz młodzieńczych postawę, oraz zde 
| €ydowany opór przeciw wprowadzeniu anarchii 

| w mary uniwersyteckie. 
2 _ Młodzieży deklarujemy zawsze współdziała- 
; nie © wielkość i honor Rzeczypospolitej w wy- 

trwałym codziennym trudzie twórezej praey. 

| ZWIĄZEK LEGIONISTÓW POLSKICH 
ZWIĄZEK P. O. W. 

| ZWIĄZEK OSADNIKOW 
KLUB WŁÓCZĘGÓW. SENIORÓW 

KOMITET ZBLOKOWANYCH 

ORGANIZĄCYJ KOBIET 

Delegacja studentów Żydów u J. M. Rektora USB. 
„Blokada“ się skończyła. Podniecenie amy 

słów, które wywołała — mija, lecz Uniwersytet 

Stefana Batorego nadal nieczynny. 

J. M. chcąc wznowić pracę naukową na u- 

czelni, a nie chcąc dopuścić do dalszych wy 

padków zakłócających powagę i spokój rzetel 

nej pracy naukowej, wezwał wczoraj na kon 

terencję delegację studentów — Żydów celem 

«mówienia sytuacji, jaka się wytworzyła ostat 

nio na terenie uniwersyteckim w związku z 

żądaniami b. „zablokowanych studentów. 

Na konferencji w której wziął również udział 

kurator Stowarzyszenia studentów — Żydów, 

prof. Syngalewicz omówiono sytuację, jaka się 

wytworzyła na uczelni i omawiano sposoby 

wyjścia. 

Wi wyniku konferencji postanowiono zwo 

łać dziś łub jutro posiedzenie przedstawicieti 

żydowskich akademickich kół naukowych. 

Memoriał studentów Żydów 
Studenci Żydzi złożyli J. M. Rektorowi me- 

moriał, którego odpis dostarczony został naszej 

Redakcji z prośbą o zamieszczenie. 

Da 
Jego Magnifieencji Pana Rektora USB. 

w Wilnie. 

муе podpisani Studenci; Żydzi USB. nig- 

dy nie. zgodzimy się na pogwałcenie jakiegokol 

wiek badź 'ź przysługujących nam praw; ograni 

czenie bowiem naszej wolności osobistej, znajdu 

jąec swój wyraz nawet w wyznaczaniu nam w 

jakikolwiek bądź sposób osobnych miejsc na Sa 

lach uniewrsyteckich uważamy wa Sprzeczne # 

elementarnymi zasadami moralności i prawa. 

Wszystkie żądania wysunięte przez młodzież 

endecką USB. są sprzeezne z obowiązującą w 

Polsee Ustawą Koustytucy jną, gwarantującą, , 

równość praw wszystkim obywatejom bez różni 
ey wyznania i narodowości. 

po i 

qmarstnki wady cery ZEE KREM ABARID 
ES AECEOOK OSOBE GOO OŚ 

"Zjatd Izby Rolmczej nie ukonstytnował się 
W związku z wyznaczanym na wczo 

„raj posiedzeniem mowoobranego Zarzą- 

du Wileńskiej Izby Rolniczej oczekiwa- 
ne było dokonanie na tym posiedzeniu 

wyborów prezesa i wiceprezesa Izby. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł mia- 
rodajnych do ukonstytuowania prezy- 

dium Zarząlu Izby nie doszło, wobec za 
szłych trudności w osiągnięciu porozu- 
mienia. Dalsze prowadzenie pertrakta- 
cyj w toku posiedzenia stało się tym bar 
dziej ma razie mie aktualne, wobec zło 

żenia przez kilku radców mandatów 

członków Zarządu. 

Do momentu dalszych rozstrzygnięć 

zgodnie ze statutem Izby kierownictwo   

sprawami Izby Rolniczej spoczywać bę- 
dzie na dotychczasowym prezydium 
izby. 

W: łańcuchu wypadków, które <zakłóciły nor 

rualne życie naszego miasta w ciągu ostatnich 

10 dn:, zaszedł jeszcze onegdajszy incydent 

na ul. Niemieckiej. Jak pisaliśmy wczoraj pod 

„ caas rozpraszania tłumu na ul. Niemieckiej kil 

ka osób zostało „poturhbowanych. 

W. związku z tym tegoż wieczoru odbyło się 

posiędzenie miejskich radnych Żydów wraz z 

ezłonkami Zarządu Gminy. W wyniku posiedze 

nia postanowiono zwrócić się do p. Wojewody 

z zażaleniem, że policja ingerowała zbyt ostro 

Delegacia gminy żydowskiej u Wojewody 

! Żądania te godzą w honor ludzki i narodo 
i wy studentów Zydów, xmierzając do uezynienia 

z nieh obywateli drugiej klasy i zepehnięcia ic 
do „ghetta*. 

Żądania te nie reprezentują stanowiska ea- 
łej polskiej młodzieży akmdemiekiej, a jedynie 
części dążącej, przez burdy, ekscesy, napady na 
bezbronnych studentów, do wywoływania ze 
względów politycznych antagonizmów narodo- 
wych i rasowych. 

Żądania te dążą sło wprowadzenia w życie 
polskie obeych mu zasad rasizmu. 

Reasumując powyższe, niżej podpisani sta- 
denei Żydzi USB. żądają: 

1) Zabezpieczenia im wyolności i swobody 
nauki. 

2) Bezpieczeństwa osobistego. 

5) Ukarania winnych wywołania ostatnich 
złaść na USB. 8 

4) Bezwzględnego przestrzegania zasad rów- 

ności w stosunku do wszystkich studentów USB. 

Wilno, 23 listopada 1936 r 

Pod memoriałem niniejszym podpisało się 

524 studentów Zydów. 

Numer Konta PKO Wileńskiego Wojew. 

Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym w WR 

uie jest 70.204. Wszelkie wpłaty wolne są 08 

vpłai pocztowych. 

i i i i НЛОЕВЕНОов) "List do Redakcji Szanowny Panie Redaktorze! 
  

W związku ze wzmiamkami jakie ukazały Się 

w Jego poczytnym piśmie o zebraniu organiza- 

cji akademickiej w Kole Prawników w dnin 16 

bm. wobec: licznych zapytywań o sianowisku 

„Ligi“ w tej sprawie upr-ejmie prosimy o łas- 

kawe zamieszczenie nirniejszego wyjaśnienia. 

Zarząd PAZZM „LIGA * 

Oddział w Wiłnie 
x 

W związku ź umieszczeniem przeze mnie 

podpisu „Ligi* na rezolucji uchwałonej na ze- 

braniu w lokalu Koła Prawników w dniu 16 E- 

stopada komunikuję, że stanowisko zajęte wów 

czas przeze mnie nie otrzymało aprobaty za 

rządku. 

Wobec tego powyższy podpis podirzymutję 

jako moją osobistą opinię i podaję do wiado- 

ności, że jednocześnie zgłosiłem moją rezygna 

cję z zajmowanego dotychczas stanowiska wi- 

ceprezesa „Ligi”. : 
\ LECH SZELĄGOWSKI,   

Wczoraj taka delegacja została przyjęta 

przez p. Wojewodę, który zapoznawszy się 2 

przedstawioną skargą, zarządził przeprowadze 

mie dochodzenia. Wi lokalu gminy żydowskiej 

przy ul. Orzeszkowej odbywała się wczoraj 

rejestracja poszkodowanych. ? 

| 
| CAŁKOWITY SPOKÓJ W MIEŚCIE. 

| Wczoraj w mieście zapąnował całkowity 

i spokój. Tym nie mniej wzmocniona służba pat 

| rolowa policji trwała nadal.



uw 
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RURJER SPORTOWY 

mówiikpt.jJ.2i Pawłowicz 
b 

Narzekamy czesto, że w W” jie brak jest“ 

prez sportowych i że nie posiadamy RE 

zawodników, którzy mogliby 4 honorem bronić ; 

barw naszego miasta. Narzekauia:są słuszne. bo 

wysłąreźy cofnąć się myślą wstecz, a przekona 

się, że od jakiegoś czasu rzeczywiście. w 

Wilnie mię mieliśmy nic ciękawego. Najbliższa 

przyszłość też nam mic nie zapowiada, chyba, że 

sytuację rabować zaczną hokeiści i narciarze, 

V jednak w sali Ukręgowego Ośrodka WF. 

jest tłoczno. Wystarczy pójść w godzinach po 

południowych, by 

powodzeniu akaji propagandowej Ośrodka WF. 

Rozmawiamy z kom. kpt. Józefem Pawłowiczem, 

Na wstępie pytanie — dlączego nie ME 

czani są do Ośrodka żydzi? 

Na stół wyrzucone zostały dwie 

olbrzymie teczki. 
Jedna dotyczy sprawy żydowskiej, a druga Mi- 

rynowskiego, Przerzucamy snateriał pierwszej 

teczki. Są w niej odpisy memoriałów i cały ma 

my 

przekonać się maocznie o 

teriał. Kpt. Pawłowicz wyjaśnia, że żydzi zajęli * 

latem nieprzychylne stanowisko do sportu pol- | 

skiego, że bojkotowali imprezy ogólnopolskie i 

że posiada obciążający materiał Ni: było więc 

innego wyjścia, jak zamknąć wejście klubom ży 

"| dowskim do Ośrodka, 

Ostateczny głos 'w tej sprawie mieć będzie 

PUWF. i PW: 

Tyle byłoby co do głośnej sprawy dżydów- 

skiej, a teraz kwestia Mirynowskiego, która wią 

że się bezpośrednio z OE pracy bok 

serskiej przez AZS, 

Mirynowski latem zgłosił się do Ośrodka 2 

prośbą wydania, zmiżki kolejowej na kurs in- 

struktorski. Ja, jako kierownik Ośrodka — mó- 

wi kpt. Pawłowicz zastrzegłem, iż zniżkę wy- 

dam, jeżełi Mirynowski podpisze zobowiązanie, 

że po skończonym kursie będzie pracować bez- 

plainie, jako instruktor w Ośrodku. Mirynow- 

ski w sposób miegnzeczny odmówił podpisania 

deklaracji, a (ja odmówiłem wystawienia xi 

ki. Mirynowski pojechał jednak do Warszawy. 

Został przyjęty przez PZB. i CIWF. na kuss i 
teraz ani PUWIE. oni PZB. nie mają w stosunku 

do niego żadnych praw. Mirynowski jest płat- 
nym. instruktorem. Zadaję sobie pytanie dłacze 

go państwo ma uczyć i karmić ludzi, którzy 

potem nie cheą pracować społeeznie w. sporcie. 

Za niesutordynację zabroniłon M.rynowsk'e- 

mu przychodzić do Ośrodka WF. Po stronie Mi 
rymowskiego stanął AZS, i cziściowo UZB, Sta- 
nowisko tych organizacyj dziwi mnie bardzo. 
Musimy przecież do sportu i do wszelkich kur- 
sów podchodzić z punktu wudzenia interesów ? 

„ogółu, ale nie jednostek. 

Całą tę sprawę skierowałem do PUWIF, į 

PZB. Dziwię się, że PZB. dotychczas nie raczy 

ło wypowiedzieć się. iNie chcę przesądzać spra- 
wy, ale wyczuwam, że mie zakończy się ona przy 

jemnie. 

- Tak, to rzeczywiście niezbyt przyjemna 
sprawa. Że też my w sporcie zawsze musimy 
koniecznie mieć jakieś 

przykrości i nieporozumienia. 
* Tematy tych dwóch spraw uważam. na razie 

за wyczerpane. Może więc p. kpl. powie nam ja- 
ką frekwendją cieszy się sala gimnastyczna, bo 
tak jak widać, to mch jest wielki. 

O tak! Jeszcze nigdy nie było tylu zgłoszeń 
na salę, jak w tym roku, Sala wykorzystywana 
jest przez 15 godzin dziennie. Trenują następują 
ce organizacje: WKS. Śmigły, AZS, Tow. Kult. 
Fiz. Kobiet, Elektrit, Wal. T. W., S*rzo'ec, Ymka, 
Osadnicy, Harcerze, «KSM, Gim. Piotra Skargi, 

Gim. Kupców i grupy Ośrodka WF, 

Pewne nieporozumienie. wynikło z „prawni- 
kami“, ale ja nie mogłem „Prawnikom* dać naj 
lepszych godzin. Zrezygnowałi więc oni z sali 
ina bist nie odpowiedzieli, co uważam za roz 
wiązanie toczących się pertraktacyj. 

— lmteresuje nas jak się odbywają óćwicze- 
nia? 

"W. pierwszym rzędzie uwzględniane są gry 

sportowe i zaprawa przed sezonem zimowym. 

Pragnę zaznaczyć, że : 

warunki w sali są higieniczne. 

Po każdym ćwiczeciy grupa może korzystać 2 

gorących pryszniców. | 

— A teraz przetzuómy się na tematy ogólne. 

Diaczego w Wilnie brak jest imprez sporto- 
wych, bo jeżeli powiada pam, że treningi cieszą 

„się ogromnym powodzeniem, 

„ma walczących? 

To już nie moją wina. Organizowanie iure 

prez należy do poszczególnych związków okrę 

gowych i częściowo do klubów. A po drugie — 

to diaczego nie   

„KURJER* z dnia 25 listopada 1936 r. 

  

sport w Wilmie Таг о, 

Chodzi nam 

o pozyskanie mas 
a mie jednostek. . Przecież sekcja szermiercza 

"WIKS Śmigły ma 200 ćwiczących, bokserska ko- 

ło 150 itp, Nie możną więc mówić 9 żaniku 
a w Wilnie. 

- lo będzie w najbliższej przyszłości? 

Na plakacie są w dalszym ciągu kawsy, no a 

potem przyjdzie sezon narciarski. O nartach 

można mówić szeroko. PUWF i PW postanowił 
z Wiilna zrobić poważny: ośrodek narciarstwa 
nizianego. Wszystkie więc kansy i obozy skiero: 
wane bėdą do Wilna. Tu u nas będziemy więc 

imieli przez cały czas zimy ruch. Ma przyjechać . 
trener zagraniczny. Jest również projekt spro- 
wadzenia trenera krajowego. Słowem przed na 
„mi otwiera się szeroka |perspektywa sporiowa. 

Ośrodek uruchomi również dla 

niezamożnej młodzieży. Sbzgawka wyłana zosta 

nie placu Łukiskim, a ua górze 

będziemy mieli ter saneczkowy. Długość Gi: 

wymiesie przeszło 500 mtr. Będzie to nie lada at- 

rakcja sportowa dla dzieci. 

— A jak pracuje Miejski Komitet WF i PW? 

Trzeba przyznać, że -kemitet wżiął się 

Ślizgarwikę 

energicznie do pracy. 

Jest to wielką zasługą wiceprezydenta K. Gro- 

dzickiego, który postanowił: teraz nawiązać sto- 

suniki sportowe z władzami szkolnymi. Chodzi 

nam o współpracę. Komitet zamierza przyjść 

młodzieży z pomocą przez daniec: boisk sporto- 

wych, sprzętu i instruktorów. 

cenne owoce. Pracujemy z myślą o przyszłoś:i. 

p może słów kilka o działaczach sporto- 

wych Wilna? 

bardzo Mamy „mało dzi 

wyczuwamy 

pracujących w 

sporcie.. Ciągle brak poważnych 

jednostek, które dla sporlu mogły by odduć og 

Apelujemy do 
Zastraszającą wydaje się nam polityka kapi- 

tana sporioweg» Polskiego Zw. Hokejowego p. 
Sachsa, który z chwilą gdy stanął na ezele žy 

cia spertowego zapomniał o swoich grzechach 
w stosunku do Wilna i zamiast wynagrodzić 
złe, zaezął jak gdyby tendencyjnie zapominać o 
Wilnie. Wezpraj wydrukowaliśmy szczegółowy 
plan oparty 0 prograńi Sachsa i w planie tym 

nie znaleźliśmy niestety Wilna, a więe Wilno 

zostało znowu ominięte. 
Przyjeżdżać hędą drużyny do wszystkich 

miast Polski, ale nie clo Wilna. Jesteśmy głębo 
ko przekonani, że Ognisko KPW. wystąpi z od 
powiednim listem do zarządu PZAL. i domagać: 
się będzie uwzględnienia naszych sportowych 
dezyderatów. 

  

Bouffałowej . 

W ten sposób za- 

/kreślona akcja powinna. w przyszłości jwygać, 

że Gabo Ge ÓW. pow'čm w "szetz * rome usługi, 

  

& 

  

Pod tym wzyłędem syiuacja nie- 

co poprawyiła się. Pragnę: wymienić. tutaj 

kilka nazwisk, , 
"a wi ięc ;„płk. Janicki, mjr. Mierzejewski, Wierz- 

bielki, oda, Brancewicz i mjr. Perysty. Dobrze 

pracuje związek gier sportowych. 

mienn'e 
Bardzo su- 

przystąpili do unormowania pracy w 

związku pływackim. Tutaj niespożytym jest mjr 

Perysty. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 

sport gływadki ww. przyszłym roku ruszy z miejs 

"ca. Doniosłą uchwałą jest to że wszyscy kajako- 

wicze będą musieli mieć zaśw'adczenia, że umie 

ja pływać. Cieszy mnie, że rozpoczęła się zgod- 
na praca w 

Janickiego. : 

Kpt. Pawiowicz spieszy na wykład:. 

Opuszczaj ąc Ośrodek WF 

nad szeregiem poruszanych tematów. Sport wi- 

„ młodzież trenu- 

«wśród organizatorów są 

piękńe „płany narciarzy... 

kać, trzeba, czekać zanim ta praca wydawać za- 

zastanaw'alay' sie 

leński dąży do umasowienia.. 

je... brak jest imprez... 

nowe nazwiska. 

cznie może 'za*rok, za dwa, a może jesz 

cze dłużej. W każdym bądź razie Ośrodek pra- 

cuje i stara sę łatać nie jedną dziurę, powstałą 

Z przyczyn od niego nie zależnych, 

owoce... 

„ Możemy ze swej strony powiedzieć jedno, że 

zawsze uznawalikmy „i uznawać 'będziemy pra-' 

cę tych wszystkich. „którzy mają jakiś program 

i ułożony plan, a 

będziemy zwalczać .. 
tych, którzy ry sporcie coś robią albo dla siebie, : 

. albo dla zaspokojeń'a ambicji kłabowej. Nie 

tak nie: niszczy sporlu -ljak_ fałszywa: ambicja 

sportowa, przechodząca czasami aż do szowini- 

zmia | ‘ 

Dziś Ośrodek WF w Wilnie jest centrum ży- 

cia sportowego. Nie ulega najmniejszej wątpli- 

, wości, że warunki. [pracy są bardzo c:gżkie, ale 

dzięki zaradności kpt. Pawłowiczą dało się usu- 

ac niejedną przeszkodę techniczną. J. N. 

Ogniska K.P.W. 
! 

| 
i 

Wilno jest przecież aflmyno zżawdkiam hoke 
jowym. Mamy pierwszorzęgdną. družynę.. 

hokejowy, który Asiala pod wpływem. Sachsa. 

Przed dwoma laty zwalezališmy Sachsa. 
| Dziś stanowiska swego nie zmieniamy, ho po' 

kazał 6n nam aż nadto wyraźnie swoje oblicze. 
Piany jego nie podebają nam się. Wilno powiu 
ne zdać sobie nareszcie sprawę z tego, że nie. 
meżna. stale chodzić na pasku. jakiegoś pana 

Saehsa, który gasi sport hokejowy Wilna. Je- 
żeli Ognisko KPW. nie wypowie się w tej spra 
wie, to uważać będziemy, że Ognisko jest klu- 

„bem na czele którego stoją ludzie, którym moż 
na ułmachać w kaszę, 

uwiążku narciarskim, po objęciu; 

sterów. przez płk, 

cze-; 

Nie. 
mcżna pozwolić, żeby nas lekceważył związek 

Niebywała okazja kupna 
PLATERY — KRYSZTAŁY — SZKŁO — 
FAJAŃS i PORCELANA — ŻARÓWKI 

PONIŻEJ CEN WŁASNYCH 
tyłko do 1.-go grudnia r b. 

L. MALICKA 
Na prowincję wysylam za pobraniem. 
Urzędnicy korzyst, z kredytu orderow.   

  

JEŚLIŚ ZNAWCĄ, NIE ORrPRIEW M 

PIJ HERBATĘ 
„2 KOPERNIKIEM* 

„ds 
WARSZ. TOW. HANDŁU HERSATAJ. 

A. Długokęcki, W. Wrześniewęja 
Spółke Akcyloa 

SMSEM. WINE U WCKEWCZA O , 

RUS L I i k i I OWOCOWE 

DOKTOR AA 

M. BR=JDBORD 
Choroby dzeci 

Wilno, ul. Trocka 5, tel. 12-99. 
Ordynuje od godziny 8—9 i:4—7 pp. 

Koncert CI. Arrau 
Recitał fortepianowy C, Arrau, a więc wy- 

darzenie niepowszednie nawet wy bieżącym sez0- 

nie, obtitującym 'w liczne występy. Po odegra- 

niu Preludium i Fugi z „Wohltemperiertes Kla. 

vier“, mastąpiły przepiękne Wariacje Brahinca 

oraz, ku: uczezeniu Liszta, trzy utwory jege z 

dziedziny muzyki jprogramówej, której najśw.et - 

niejszym był Liszt przedstawicielem. Usłysz» 4 

my wykonanie, sięgające szczytów sztuki pia- 

iristycznej, 

Część druga koncertu przyniosły niem Kiika 

wiworów nowoczesnych, sttwarzających przedzi- 

wne mastroje. W końcu dorzucona na żądanie 

usilnie domagających się bisów słuchaczy ctiu- 

taka znana a jednak. nawa w 

Chopiha--Li- 

zalżOń- . 

da Des Liszta, 

tym ujęciu i „Moją |pieszezotka * 

szia (najmniej może przekonywujaca) 

'czyła recital znakomitego! artysty; pozestewia- 

jąc niezbyt licznie zebranych słuchac:y pod 

wrażeniem piękna dobrej mnrzyki. 

ZASTĘPCA. 

Zamiast łyiw... karty 
Starostwo grodzkie śródmiejsko-warszawskie 

„Warszawskiego Towarzy- 

stwa Łyżwiarskiego* ul, Szopena. 
Opieczętwanie nastąpiło na skutek niewyku 

smeczętowało lokal 

przy 

+ywan'a przez Towarzystwo działalności przewi 

dzianej przez statwt, a ograniczające się obecnie 

do prowadzenia lub wydzierżawienia ślizga wki 

i prowadzenia klubu karcianego. 

  

Do uczestników ruchu niepodległościowego 
„dawnej Młodzieży Narodowej (ZETU) 

Z imiejatywy Związku Seniorów (rganiza- 

aji Młodzieży Narodowej i ZPUD w 50 rocznicę 

założenia ZETU aa ziemiach. polskich odbędzie 

się w dniu 28 listopada zjazd uczęstników ru- 

chu niepodległościowego dawnego Związku Mło 

dzieży Polskiej. Zadaniem zjazdu jest skupienie 

twórczych sił narodowych i wskazanie kierunku 

w którym iść należy. Wychowańcy naszego 1u- 

chu niepodległościowego mają obowiązek trwać 

i wzmagać zbiorowy wysiłek przy warsztacie na 

rodowej pracy, stanąć do startu o niezrealizowa 

ne dotąd postulaty 1886 r.. sprawiedliwość poli. 
tyczną, narodową i społeczną. 

Piędziesiąt lat pracy organizacyjnej przy sta 

łym odmiadzamiu  mowyt!. „szecegów 

slaje nas jako skupisko równie młodych jak da 

wniaj Nie z wiary naszej młodości nie odeszło 

  
"za | 

do wspomnień, nie zostało zamglone przez zgub | 

ny kompromis ideowy i moralay. 

wamy nie tylko członków 

gamizacji Młodzieży 

Na zjazd wzy 

związku seniorów or: 

Narodowej i ZPMD., 

ków organizacji Młodzieży Narodowej Szkół 

Średnich trzech byłych zaborów, Towarzystwa 

Tomasza Zana, wychowańców „X*, „Czerwonej 

Róży, „Przyszłość * (Petu), uczestników Grup 

Narodowych, Kolegów ji Braci Zetowych, człon 

ków zjednoczenia Młodzieży Polskiej Zagrani- 

cą, warszawskiego „Znicza*, samokształ.cenia 

„Kół Kołłątaja, Związku Polskiej Młodzieży 

Demokratycbznej, „Wolnego Strzelca*, „Dru- 

żyn Polowych*, wolnej „Szkoły Wojskowej” 

ale 

* wszystkich byłych wychowańców ruchu j człon 

* Strzelca! , 

„Polskiego Związku Wojskowego *. 

Niech przybędą ci najstarsi, co „rzecz o ob- 

ronie czynnej i skarbie narodowym'* pułłcowni- 

„ka Jerza - Miłkowskiego przenieśli z wolnej zie 

' mi szwajcarskiej na ziemie polskie, co walczyli 

tajną oświatą o duszę dziecka, młodzieńca i lu 

du, ćo prowadzili młodociane boje na Podlasiu, 

Chełmszczyźnie i Polesiu o język polski w reli- 

gii, co zarzewie pracy patriotycznej nieśli w sze 

regi robotnicze i chłopskie, co podjęli i dziesięć 

"lat walczyli nieugięcie ze szkołą rosy;ską od 

1905 roku, co pozór strajku szkolnego przenie- 

\Ё у 1906 roku na zabór pruski, wreszcie ci, 

którzy działali dla odaustriaczeun:a szkoły pol- 

skiej w Galicji. Niech przybędą druhowie tajne 

go żołnierze „Strzelca*, 

„Drużyn Polowych”, „Wolnej Szko- 

ły Wojskowej” w Kijowie, Lublinie i Warszawie 

która współtworzyła jedyny Batalion Stolicy w 

Pierwszej Brygadzie do walki o niepodległość, 

niech przybędą nasi organizacvini koledzy sła- 

wnych Pułków Pierwszej i Drugiej Brygady, 

formacji armii polskiej we Francji w 1918 roku, 

koł orgamizacyjni z obrony Lwowa, puwsłań 

wielkopolskiego, sejneńskiego | śląskica wzesz- 

cie z wojny połsko-rosyjskiej Niech nie zapom 

ną o zjeździe koledzy prawnicy plebiscytu Prus 

Wschodnich, Śląska, Cieszyna, „Straży Kreso- 

wej'* ma wschodzie i pracownicy na rzecz Polo- 

nii Zagramicznej, niech przybędą wreszcie i ci 

najmłodsi, którzy w świecie socjalnym Polski 

widzą jej odrodzenie, 

skautingu, „Wolnego. 

| 
| 
| 
| 

  

Troską jednak zjazdu wińna być przyszłość 

w imię danego hasła „dla Po'ski*, Wicrzyn:v, że 

treść ta, zawsze nowa, przyczyni się do wzmoc- 

nienia frontu walki o dobro Narodu, o potęgę 

duchową i materialną Rzeczypospolitej, o jak 

największy udział Polski w pocaodzie cywili- 

zacyjnym i społecznym ludzkości 

Protektorat nad zjazdem objął Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej prof. gxacv Mościeki. 

W skład komiteiu Honorowego wchodzą: 

Kurator Wiktor Ambroziewicz, prezes Jan Brzo 

zowski, prezes Stanisław Bukowiecki, marszałek 

Jan Dąbski, profesor Gustaw Doborzyński, pro- 

fesor Stamsław Dobrowolski, prof. dr. Alicja 

Dorabialska, ś. p. gen. dywizji Gustaw bites, 
płk. udolf Dreszer,. senator Bernard C'rza- 
mowski, pułk. dypl. Kazimierz Glabisz, wojewoda 
dr. Michał Grażyński, prezes dr. Bronisław lieł- 
czyński, dr. Henryk Jarczyk, radca Stanisław 
Janikowski, minister E. Kalinowski, profesor 
Jan Kucharzewski, wicepremier Eugeniusz Kwiat! 
kowski, kurator dr. Tadeusz Kupczyński, pre- 
zes Józef Korzuchowski, minister Tladeusz lech 

nicki, Zdzisław Lechnicki, płk. Maksymiliah Lau 

dan, 'generał brygady Włodzimierz Malksymo- 
rwicz,: Władysława Martynowiczówna, i” Ignacy 
Nowak, Maria Nowicka, dr, Jan Offenberg, sena 
tor Piotr Olewiński, Mieczysław iPaluch, gen. dy 
wizji Stefan Pasławski, pułkownik dypl. Tadeusz 
Pełczyński, inżynier Przemysław Podgórski, mi 
nister Władysław Raczkiewicz, pułk. dypl. Jan 
Jagmin-Sadowski, minister Gustaw Simon, inž. 
Franciszek Skąpski, Zofia Steinėwna, kawrator 
Józef Stypiński, dr, Amtoni Wiemsz, dr. Maksy 
milian Wilimowski, Maria Wocalewska, płk. dy- 
plomowany Tadeusz Zieleniewski. 

*



|: 

1rcie i poświęcenie Pominika Poległych za. Ojczyz 

„się nabożeństwo, a następnie poświęcenie. Od-, 

*-uczciło w ten sposób pamięć o nich na długie | 

"Adata. : : 

konia przy pomccy drągów po wyprzężeniu wy 

„wej i okolicznych osiedli, a nawet i dalszych, 

„bienickiej, pow 
„ się uroczyste'po 
—dowanego 

Wieści 

Z Szatkowszczyzny otrzymaliśmy list, 

— będący odpowiedzą na napaść :ną nasze 

6 pismo w „Dzienniku Kresowym*»  Wi- 

/ docznie- komaś b. zależało na obronie. : 

błota -w Szarkowszczyźnie. (Red.). | 

w
o
k
 

DO PANA REDAKTORA 
| „KURIERA WIŁEŃSKIEGO* w WILNIE. © 

Z powodu ukazania się bezsensownego arty- 

Kkułu p. „Władysława Mazura, uprzejmie zawia-- 

gdamiam Pana Redaktora: : 

1) fotografia z koniem była robiona 

nie dn. 22 kwietnia 1936 r. Nie było żadnej 

inscenizacji — wręcz przeciwnie; póki foto- 

graf zamieszkały na rogu ulicy przybył * usta- 

wił aparat aninął najkrytyczniejszy moment bo 

ой już trochę się. przypodniósł. Żałujemy ; 

dziś że nie zrobiliśmy, drugiego zdjęcia, kiedy 

  

„dokład | 

«iągano. Zdarzył się wypadek. dlatego, że kupiec 

en przybył do Szarkowszczyzny na targ Z Jod 

-czy też Głębokiego i tajemnice ul. Aptekarskiej 

mie znał. Nasi kupcy jeżdżą tędy tylko z'mą al- 

ibo b. suchym latem. Za cały ładunek było na 

wozie dwoje cieląt; SARA SĄ : 

2) fotografie padłego konia, bajora na pla- 

cu rynkowym w jego sąsiedztwie z ul. Aptekar 

ską, studni w rynku — były robione dn. 24 

października 1936 roku. Bajoro to nawet latem 

mie wysycha. ARE Bs 
Wiadro zawieszóne, 0 czym pisałem da 

Redakcji w artykuliku p. t. Podziękowanie z | 

Szarkowszczyzny, a koń jeszcze w dniu dzi 

siejszym t. j. 20 listopada leży. i 

BR. 

Mołodeczno 
° — ODSŁONIĘCIE POMNIKA. W. dniu 23 
bm. w Rakowie odbyło się uroczyste odsłonię 

„nę przy licznie zgromadzonej ludności miejsco 

z terenu gminy rakowskiej oraz miejscowych 

organizacyj społecznych i poszczególnych dele 

gacji z powiatu. | ` 

© godz. 1i w kościele parafialnym odbyło 

„słonięcia Pomnika dokonał starosta mołodeczań: 

i, który bezpośrednio po odsłonięciu wraz 

z przedstawiciełami wojska (KOP.) przyjął defi 

"Radę oddziałów KOP., organizacyj społecznych, 

PW, i in. | : - : 

Pomnik jest pięknym dorobkiem społeczeń- ' 

stwa rakowskiego, które w zrozumieniu i uzna. 

miu wielkich zasług bojowników. o wolność 

iobrazki z kraju Г 

з и 

bišcie P. Insp. Wldz. Zdrowia Publ. Wojew. Wi j- $ 

|, drugi dzień były zrobione 

- „KURJER* z d 

"Bagno nie było inscenizowane | 
‚ 8) -Grono mieszkańców m-ka Szarkow- 

szczyzna złożyło petycję w sprawie brukowa 

'nia i .osuszeńia ul. Aptękgiskiej do. P. Starosty 
Powiatowego, załączając fotografię z topiącym 

się koniem, jeszcze w maju b. r. t. j. 1936. 

4) Studn'ę bez. wiadra przedstawiłem ©0so- 

leńskiego p. d-rowi Turuto i p. lek. pow. d-rowi 

Zasztowtowi «w obecności miejscowego lekarza 

rejonowego d-ra M. Gew'ra oraz wójta Fiałkow. 

skiego-dnia 23 października br. t. j. 1936. A na 
przesłane przeze 

mnie Kurierowi fotografie. W. tymże dniu 23.X, 
36 meldowatem wspomnianemu p. Inspektóro- 
wi o zdechłym koniu, leżącym o 170 kroków 

od Gminy. Koń padł w sierpniu na co mamy 

dowody, i Gmina była o tym powiadomiona. 
Uprzejmie zapytuję czy Kurier ma zamiar 

wystąpić w tej sprawie od siebie, czy też wo- 

lałby otrzymać artykuł od nas. : 

Szurkowszczyzna. 3 : 

` Józet Wieliczka.   Fakt, że fotografie były robione w datach 

w tym piśmie podanych, oraz bez specjalnej 

ińscenizacji, jako zamieszkali w bezpośrednim 

sąsiedztwie miejsca wypadku i jako niejedno- - 

krotni świadkowie podobnych wypadków stwier 

dzamy. - L | 

' Podpis nieczytelny 

; ' ' nauczyciel. : 

- Prof. dr med. D. Krzyżanowsko, zam. róg. 

placu rynkowego i ul. Aptekarskiej w Szarkow- 

szczyźnie. 4 ж 

Brastaw | 
— ZAKOŃCZENIE KURSU .PRZODOWNI- 

"KÓW ROLNICZYCH. W, Opsie został zakończo 

my 10-dniowy kurs dla przodowników przyspo- 

sobienia rolniczego z terenu powiątu brasław- 

skiego. Ukonezylo Ikurs 37 przodowników i 16 

przodowniczek, którzy w roku przyszłym po- 

prowadzą pracę przysposobienia rolniczego w 

swoich środowiskach. 

Kozłowszczyzna | 
Odpowiadając na apel władz centralnych o nie 
sieniu pomocy zimowej dla bezrobotnych 
1'© dozbrojeniu się, — strzelcy oddziału Z. 5. 
Kozłowszczyzna urządzili w dniu 22.X1I. 1936 r. 
w sali strzeleckiej w. Kozłowszczyźnie przedsta   

Pomnik w formie krzyża z kamienia ciosa 

Aego wywiera imponujące wrażenie. Nadmienić 

należy, iż wykonano go rmiejscowymi siłami. 

; ——ТРОЁЮЕС.ЕЫПЬ GMACHU SZKOLY. W 

aniu 22 listopada 1936 r. we wsi Łoszanach, gm, 

iatu mołodeczańskiego odbyło , 

święcenie i otwarcie nowowybu 

gmachu szkoły powszechnej. .Poświę-. 

cenia dokonał ks. Smorzewski, probosz z Bieni- 

cy. w asyście ks. prefekta z Łoska. 'W. uroczys 

* ości" wzięli udział: wicestarosta powiatowy: mo 

„cowy obywateł p. Markowski, 

władz przełożonych o poczynienie starań wybu- 

- Brak paszy ma Ziemiach Północ 

iodeczański p. Stanisław Tlcziik, podinspektor 

„ezkolny z Wilefki p. Chimiczewski oraz licznie 

zebrane miejscowe społeczeństwo. | 

© Po dokonanym poświęceniu przemówił do 

-qbecnych p. wicestarosta ficzuk, podkreśla jąc 

maczenię nowowybudowanej szkoły oraz miejs 

ate który od zarania 

stiepodiegłości starał się o polska szkołę w Ło- 

-szanach i przy budowie jej położył wielkie za- 

"sługi. Uroczystość zostałą urozmaicona deklama2 

„mjami i śpiewem dzieci oraz inscenizacją „mie- 

których płosenek. (Na "zakończenie odbyła się 

współna fotografia. W uroczystościach miziął 

: również udział oddział Związku Rezerwistów w 

Łoszanach. S. 8. N. 

_ Głębokie 
— DLA ROLNICTWA. Celem zrealizowania 

płanu prac nad podniesieniem rolnictwa na 

terenie powiatu dziśnieńskiego został ustalony 

syrzez OTO. i KR. w Głębokiem projekt preli- 
minarza budżetowego w sumie zł. 65420. Sumy. 
będą rozdziełone na poszczególne gminy w za- 
deżności od iłości rozmieszczonych komórek 
organizacyjnych OTO. i KR. | 3 . 

о— STANIE NOWY GMACH SĄDU 
<Grodzki w Głębokiem wystąpił z prośbą do 

dowania gmachu sądu, pońieważ obecna sie- 
«ziba nie odpowiada wymogom, wskutek szczu-' 
płego pomieszczenia. . 

— OBFITY ŚNIEG, Po trwającej. w riągu 

%ilku dni mrośuej pogodzie o temperaturze 

wahającej się do 12 stopni mrozu spadły na 

terenie powiatu obfite Śniegi. Wskutek mrozu 

jeztora pokryły się taflą lodową. ° 3 

10-. 

°° Wechodnich 
Wskutek bardlre mpalnego lata oraz katasto 

alnio matej fiości opadów w północnej Wiłeń- 
sszezyźnie, odczuwać się tam daje dotkliwy brak 

paszy dła bydła. Nałeży przyjść z pomocą tej 

%iednej dzielnicy, ułatwiając dowóz paszy z 
województw cemtralnych i zachodnich przez 

. Sąd. 

wienie i zabawę taneczną i przeznaczyli dóchód: 
500/0 na pomoc zimową dla bezrobotnych * 50% 
una F. O. N. Odegrany został skecz w „Kance- 

„larii P. K. U.* K. Brzeskiego. Chociaż w rejo: 
nie gminy odbywały się w tym dniu aż trzy 
zabawy oficjalne, prócz strzeleckiej i mnóstwo 
prywatnych, ze względu na ostatnią niedzielę 

przed adwentową, gości przybyła nadspodzie- 

wana ilość. 1 : : 
Przedstawienie podobało się wszystkim, a 

hkuraganom śmiechu w cząsie akcji nie było 
końca. Bilety w-cenie od.25 do.99 gr. Ciężkie 
czasy panują i u nas 'to też i bilety były kupo- 
wane . przeważnie dwudziestopieciogroszowe. 

. Dochód wynżósł 18 zł 80 gr i suma ta została 
wpłacona dnia 23-b. m. do gminnych komite 
tów w Kozłowszczyźnie pamocy zimowej — 
9,40 zł za pokwitowaniem Nr. 3 1 Е, О. № — 
9,46 zł za dowodem wpłaty Nr. 2624. 

A " A. Dziewaltowski. 

SAME 

    

  

są 

— DLA BEZROBOTNYCH I NA F. O. N; 

' 
1 

| 
i 
) - 

nia 25 listopada 1936 r. 
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-- — Ogólnopolski zjazd delegatów Związków Młodej Wsi 

Wi dniach 22 i 23 bm. odbył się 

wódzkich Związków Młodej Wsi 

czestniczył minister' Rolnictwa ski, 

.cone roli i zadaniom młodzieży wiejskiej w państwie. 

kie Związki Młodej Wisi jednocz 

BBE : 

Mosarz 
— WIECZÓR SZKOLNY. Dnia 22 bm. odbył 

-się w Mosarzu „Wieczór szkolny”, na' program 

którego złożyło się przedstawienie dziatwy szko! 

nej, koncert chóru szkolnego i zabawa 'taneczna, 

Całość imprezy pozostawiła miłe wrażenie licz- 

nie zgromadzonej publiczności. : 

Sztuczka Marii Reuttówny w opracowaniu p. 

Marii Pleszkunówaj była wystawiona bez zs: 

tzutu. Ponad dobry jpoziom gry młodocianych 

"aktorów wybijała się ucz. HI kl Lidka Bołtów- 

„na, która świetną dykcją.i wczuciem się w treść 

sztuki, wykazała — zresztą już nie raz pierwszy 

-— zarodki talentu. 

cztermaście utworów w układzie 2, 3'i 4 gloso- 

' sym — porwał widownię, która szczerymi ok- 

laskami 'wytausiłą bisowanie parę majpiękniej- 

szych piosenek. Szczególnie podobały 512 pubii- 

czności piosenki z gestami i te, które wy somała 

„kompaniamencie całego chóru. Chórem dyrygc-, 

wał p. Łubniewski. Rukų —- 

Po występach chóru mastąpiły tańce, które 

| przetiągnęły się do godziny czwartej rano.   

| riejącej już szkoły, męskiej 

„Zaznaczyč należy, że: imprezy urządzane przez 

szkołę cieszą się: 'w Mosarmi specjałny'n powc- 

dzeniem; żałować tylko należy, że sa'a domu 

ludowego w tym stanie, (jakim. się obecu'e znaj 

dvje, nie odpowiada całkiem swemu przezna: 

cze niu. 
Dochód netto w sumie przeszło 30 złotych 

przeznaczono na dekorację sał nowowybu:towe- 

nej szkoły, ; ‚ Sar.. 

Swieclany 
— ZJAZD WYCHOWANKÓW SZKÓŁ GOSPO 

DARSTWA WIEJSKIEGO. Dnia 22 bm. w szko 

le rolniczej w Święcianach odbył się zjazd 

koła wychowanek i wychowanków szkół gospo 

darstwa wiejskiego. Wi zjeździe wzięli udział 

przedstawiciele władz i organizacyj rolniczych 

oraz liczne b. wychowanki istniejącej szkoły 

rolniczej żeńskiej i b. wychowankowie nieist- 
w  Święcianach. 

' Omówiono sprawy organizacyjne i aktualne za 

UDER e ROUGE e POMADKA DO UST 

  

Mimo nadal ograniczonych kre- 
"dytów, stan pracy oświaty pózaszkolnej 

w: powiecie postawskim czyni stałe zna- 

czne postępy. Zawdzięczać to przede 

wszystkim maležy ofiamej i bezintere- 

sownej pracy naučzycielstwa oraz pew- 

nej pomocy finansowej ze strony Kura- 
, torium Wileńskiego Okr. Szkolnego. 

Podstawowymi formami oświaty po- 
zaszkolnej-są: bibliotekarstwo i czytel- 

qictwo, konkursy dobrego czytania, pra 
ce świetlicowe, zespoły teatralme i chó 

ralne, akcja odczytowa oraz kursy Sa- 
mokształceniowe. Jak wynika х оргасо 

wanego przez Powiatowy Związek Ko- 
miinalny sprawozdania za rok 1935/36 
na terenie powiatu istniało 7. bibliotek 
gmianych o łącznej ilości 3.000 tomów 
oraz 18 bibliotek ruchomych -liczących 
1.400 fomów. Celem planowego ujęcia 
akcji systematycznego. kształcenia i wy- 
korzystywania książki do pracy samok-     ©bniżenie taryf Xniejowych normalnych i wą- 

'skotorewz ch. : ы 
į 

ej)» ształceniowej i wychowawczej, organi- 

Oświata pozaszko 

  
  

Ina w Postawach 
zowane były konkursy dobrego czytania. 
Do konkursów stanęło 16 zespołów. 

Specjalną rolę w dziedzinie oświaty 
pozaszkolnej odgrywają prace świetli- 
cowe. Na (terenie powiatu istnieje ogó- 
łem 109 świetlic skupiających znaczną 
ilość młodzieży i dorosłych. Ta forma 
oświaty daje możność bezpośredniego 
oddziaływania na większe masy i cieszy 
się dużym powodzeniem. Jedynie brak 
odpowiednich lokali nie pozwala na po- 
stawienie istniejących świetlic na wyso- 

kim poziomie i zakładanie nowych. 
" Zespołów teatralnych doraźnych by- 

ło 52, stałych -— 9; dały one 336 przed- 
„stawien. 

Celem przygotowania większej ilości 
starszej młodzieży do prowadzenia pra 
cy: społeczno - gospodarczej na wsi, orga 

nizowane są społeczne kursy samokształ 
eeniowe. Kursy te są prowadzone syste- 
mem internatowym, co umożliwia osią- 
gnięcie lepszych wyników. 

Koncert chóru szkolnego, klóry odśpiew H. 

sole ucz. klasy V Alinka Girstunówna, przy 2-- 
%   „, 

  

  
w Warszawie pierwszy ogólnopolski zjazd delegatów -woje' 

. W zjeździe, który obradował przy udziale 500 delegatów, 

Juliusz Ponidtowski, który wygłosił przemówienie, poświę- 
Należy podkreślić, że .Wojewódz- 

ą na terenie całej Rzeczypospolitej 160,000 członków, zrze- 

szonych w 6000 kołach. Zdjęcie nasze przedsta wia widok ogólny plenarnych obrad. 

gadnienia rolne wsi święciańskiej. Władze ko- 
ła złożyły sprawożdanie za rok ubiegły, a po- 
szczególni czionkowie omówili swą działalność 
w rodzinnych wsiach. Po dłuższym referacie 
na temat „Uniwersytety wiejskie" i dyskusj? 
dokonano -wyboru nowych władz. 

— ZAMKNĄŁ DROGĘ PUBLICZNĄ... Miesz 
kaniec zašeianka Stracza Józef Piotrowski ee- 
lem zamknięcia pabłięznej drogi gminnej z Pod 
kościołka do. Straczy - przekopał "na odelinku' f 
km. osiem rowów w poprzek drogi, biegnącej 
między jego gruntami. U wyłotów zamkniętej 
drogi postawił tabliee z napisami, wskazujący- 
mi kierunek objazdu. Na skutek skarg ludnośet 
1 władz gminnych Piotrowski zosłał pociągnię- 
ty do odpowiedzialności karnej. Piotrowskiege 
skazano na 50 zł. grzywny lub dwa tygodnie 
aresztu i naprawienie szkody publicznej. 

— POŻARY. W nocy 23 bm. we wsi Rynku- 
ny, gm. święcłańskiej, spalił się dem mieszkalny 
i ehlew (pod jednym dachem) oraz sprzęty do 
mowe, krowa t świnia Heleny Garbockiej. 

Zachodzi podejrzenie, że- pożar powstał 
wskutek rodpałenia. Dochodzenie trwa. 

W. dniu 22 bm. okeło godz. 11 min. 30 we 
wsi Adawiszki, gim. święciańskiej, wskutek nie 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem podezas 
suszenia Inu spłonęła łaźnia Wiktora Kojruka. 
Straty wyroszą zł. 250. 

Nowo - Wilejka 
— POBICIE RABINA. W dniu 23 bm. Eile- 

kun Landman, rabin, zamełdował, że w tymże 
dniu o godz. 11,40 przechodząc ul. Połocką w 

Nowej Wilejce został uderzony ręką w. klatke 
piefsiową przez; jakiegoś 'ecsobnika.- Na - podsta- 
wie podanego przez rabina rys | zatrzymane 
Stanisława Jaehiinowicza, mieszkańca wsi Wik 
toryszki, gm. mickuńskiej, z zawodu etołarza, 
w którym Landman rozpoznał sprawcę. Pobicie 
rabina zostało dokonane z zemsty, gdyż Land- 
man — jak twierdzi Jachimowiez — nie -zapła- 
ей mu za kupiony: u niego -1 „m. -drzewa, Po 
przesłuchaniu Jachimowicza zwolnione. 

_ Troki 
— ZEBRANIE T-WA PRZECIWGRUŹLICZE 

GO. W; niedzielę 22 bm. odbyło się w Trokach 

"przy obecności 93 osób pierwsze walne zebra- 

"nie Wileńsko-Trockiego T-wa. Przeciwgruźlicze 

go, znanego już ze swego bogatego, choć krót- 

kiego istnienia. : 

Jak wiadomo, hasłem T-wa jest wałka z 

gruźlicą na wsi, najważniejszym dorobkiem —- 

pierwsza w Polsce pemadnia ruchoma, rentgen 

na samochodzie, udostępniająca badanie i le- 

czenie gruźliczo-chorych we wsiach i miastecz 

kach. Nowością w organizacji jest oparcie swej 

pracy na zainteresowaniu najszerszych. warstw 

wciągnięciu ludności wiejskiej do akcji wał- 

ki z gruźlicą. Wysiłki czynione .w tym kierunku 

ъ 

najlepiej ilustrują cyfry: w przeciągu kilku mie 

sięcy wygłoszono 65 pogadanek i odczytów; de 

chwili obecnej T-wo liczy 3500 członków, ilość 

członków stale wzrasta. 

Na terenie powiatu wiłeńsko-trockiego pa 

tronuje akcji przeciwgruźliczej gen. Lucjan Że 

ligowski, którego wybór na prezesa przyjęty 

został wyrazami szczerej radości przez wszyst- 

kich zebranych. Poza tym w skład Zarządu we- 

Szli; dr. Wł. Leśniewski, ks. P. Wasiucionek, dr. 

St eczko oraz P. Baran, kierownik szkoły w 

Trokach. Komisję Rewizyjną stanowią: ks. 

prof. P. Chlebowicz, dr. Krasnych i Z. Ławiński. 

Wszyscy zostak wybrani przez aklamację. 

Powrót robotników 
z Łotwy 

Do dnia 23 bm. przez stację graniczną Tur- 
mont wróciło z Łotwy 6,153 robotników rolnych 

pracujących na Łotwie sezonowo.
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Dyrekcja Okręgowa Kolei Państw. w Wilnie 
przyczynia się do elektryfikacji Ziem Wschodnich 

wWikspółczesnym sprawdzianem kuliury i cy- 

wiłizacji państwa jest nie tylko sztuka i nauka, 

ale i też gęstość sieci kolejowej oraz ilość (pro- 

dukcji i zużycia: elektryczności. Pod względem 

zużycia elektryczności zajmujemy w: statystyce 

wszechświatowej jedmo z dalszych miejsc. 

W ostałnich latach szczególnie na Ziemiach 

Wschodnich zużycie -elektryczności stale wzra- 

sta, co przyczyni się wybitnie do podwyższenia 

maszej lokaty w statystyce  wszechświatowej. 

Dopomagają temu Polskie Koleje Państwowe, 

wkładając wielkie inwestycje w elektryfikację 

tych Ziem i to w miejscowościach najwięcej za- 

miedbanych pod względem kultury. 

W «chwili obecnej na terenie Dyrekcji Ok- 

cęgowej KP. w Wilnie czynnych jest 15 elek- 

trowni kołejowych, z czego w województwie wi 

leńskim — 45w . białosłockim — 3, w poleskim 

— 4 iw nowogródzkim — 4. Według danych 

statystycznych elektrownie te w 1935 r. wypro- 

dukowały 3.700.000 jednostek energii elektryczn. 

t. j. okolo 300.000 więcej niż w r 1934. Z ener- 

gii tej zużylo ma oświetlenie 1.802.033 dow. tw 

porównaniu z r. 1934 wzrost o 118.083 kw.) w 
tym ma bezpłatne ©świeilenie ulie 170.698 

bw. (wzrost o 7.979 kw.) na napęd — 10.732.237 

kw. (wzrost o 86,589 kw.) I'd, Na wyprodulkowa 

mie tej ilości energii elektrycznej P, K. P. wy- 

datkowało w r 1935 około 1 miliona jpięćset ty- 

sięcy złotych (w stosunku do r. 1934 około 200 

tys. złotych więcej), za odsprzedaż zaś tej ener 

gii wpłynęło ido kas PKIP 1 milion siedemset ty- 

sięcy złotych (w stosunku do r. 1934 o 200 tys. 

złotych więcej). Zysk ten w bieżącym roku zu- 

żyło całkowicie na dałsze iniwestycje, W: tego- 

e. inwest ycyjnym wybudowano rocznym sezonie 

dwie nowe elektrownie w Ossowcu i Królewsz-   

„KURJER* z dnia.25 tistopada 1936'r. 

4-ty Ogólnopolski Zjazd 
do walki z nowotworami w Wilnie 

czyźnie, powiększono w szeregu elektrowni ogól 

па moc wytwórczą przez wprowadzenie silniej- 

szych «espołów lokomobilowych, wybudowano 

około 50 km. tinii wysokiego napięcia i sieć roz 

dzielczą na stacji Porzecze, oraz zapoczątkowa- 

„no budowę nowej etekstrowni w. Porzeczu itp. 

Bilan robót na rok 1937 przewiduje między 

innymi: budowę linii wysokiego napięcia z Mo- 

łodeczna przez Wilejkę, Kurzeniec, Krzywicze 

do Budsławia (budowa już rozpoczęta), zelek- 

tryfikowanie Rudziszek į Karaciszek k. Trok, 
oraz dalsze rozszerzenie linij wysokiego napię- 

cia prawie we wszystkich elektrowmiacnh kole- 

jowych. r 

  
Praca dla Ziem Wschodnich to nie dobroczynność 

a zaszczytny obowiązek 
Obowiązkiem każdego zdrowo myś- 

'ącego obywatela jest współpziaca nad 
ro:v ojem kultura!ta "a i gospodarczym 
oi.”symiej połaci naszego kraju. zwa- 
a*ż0 Ziemiami Wschodiiimi, dotyct 

rea: tek bardzo zaniedbaneg» i tak bar 
140  potrzebującego no "xw i opiski. 
Czas już najwyższy zerwać z podziałem 
Polski ma dwie kategorie — uprzywile- 
jowaną A i opuszczoną B. 

Wychodząc. z tego założenia Walny 
Zjazd .Towarzystwa iozwoju Ziem 
Wschodnich odbyty w. dniu 11 paždzier   nika rb. pod przewodnictwem Marszał- 
ka Senatu A. Prystora ustalił następu- | 
jące wytyczne dla swych «złonków, pra- | 
cujących na wschodzie i w centrum 

4-ty Ogólnopolski Zjazd do walk: z 
nowotworami odbędzie się-w Wilnie w 
dniach 6, 7 i 8 grudmia rb. pod protek- 
toratem pana ministra Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego i pana 
ministra Opieki Społecznej. Na zjazd 
bardzo liczny wpłynęło przeszło 60 rete 

ratów z dziedziny walki społecznej z no 
wotworami, sekcji klinicznej i z dziedzi 
ny leczniczej. W zjeździe wezmą udział 
także niektórzy uczeni zagraniczni, któ- 
rzy wygłoszą referaty. Na zjeździe tym   ma dojść do skutku organizacja Ogólno 

kraju: 
1) Praca dla Ziem Wschodnich nie 

jest dobroczynnością a zaszczytnym о- 

bowiązkiem. ; 
2) Ziemie Wschodnie naisży poznać 

gruntownie, utrzymując z nimi ai akoiė 

duchową i kulturalną. 

Nowy dyrektor lxby Rzemieślniczej 
ju Wilole 

Do Wilna przybył i lobjął z dniem wczoraj- 
szym urzędowanie dyrektor: Izby Rzemieślniczej 
p. Niemiec, pełniący ostatnio obowiązki dyrek- 
tora lzby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

Dotychczasowy dyrektor Izby Rzemieślni-   czej p, Młynarczyk został referendarzem w Iz- 
bie Skarbowej. 

polskiej Ligi Walki z Rakiem: mającej 
za zadanie unormowanie ż wzinożenie 
pracy w tym kierunku w całej Polsce. 

Komitet organizacyjny zjazdu wysta 
rał się o ulgowy przejazd w wysokości 
50 proc. zniżki w drodze powrotnej oraz 
o ulgi mieszkaniowe w hotałach, jednak 
tylko przy wcześniejszych zgłoszeniach 
do komitetu zjazdu, ze względu na ko 
nieczność zapewnienia miejsc. i 

Dnia 7 grudnia p. wojewoda wileń- 
ski wyda raut dla uczestników zjazdu. 

  

Najwięcej podpaleń na Wołyniu 
Z ogólnej liczby 839 podpaleń, zanotowanych: 

przez kroniki policyjne w całej Polsce w IIF 
kwartale rb., największa Hczba podpaleń, mia- 
nowicie 128, przypada na województwo wołyń- 
skie. W: województwie stanisławowskim zanoto- 
„wano 109 podpaleń, w połeskim 86, w lwowskim 
76, w białostockim 55, w warszawskim 49, w 
lubelskim 46, w krakowskim 45, w tarnopol- 
skim 41, w łódzkim i kieleckim po 39, w poznań 
skim 36, w nowogródzkim 34, w pomorskim 21, 
w śląskim 20, w wileńskim 12, oraz w m. se 
Warszawie 3 podpalenia. : 

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

    

  
M 

I i II ciągnienie 

GŁÓWNE WYGRANE 
100.000 Z4 na ary: 37520 64313, 

30.000 Zł na nr: 94845. 

5.000 Zł па ary: 13065 54372, 
2.000 Zi na nry: 93455 179362 
1.000 Zi na nry: 66622 114228 129307 1625% 

171750 
500 Zł .na nry: 14336 17975 32380 43297 80137 

107402 120375 129468 178316 186285 187305 
400 Zi na nry: 41441 :55255 69798 93870 94312 

300286 102956 147448 188316 
250 Zł na nry: 2861 6641 33398 40285 43945 

47729 63099 69508 70450 2 89776 125039 142004 
„142174 177721 187658 1 

200 Zł na nry: 9017 10189 13112 23284 31398 
36655 37452 46727 55363 59100 59553 69168 87551 
97114 99129 102889 103671 114957 116397 118115 
118536 119852 120804 125126 135021 141401 146242 
150294 151565 161784 176664 177252 178110 181755 
181684 186857 191265 191840 

Wygrane po 150 zł. 
479 598 994 1032 2004-560 913 3290 408 
625 42 4083 140 333 879 957 5696 6791 
7244 373 988 6233 9612 
10845 11785 916 12627 13738 14147 423 521 
66 85 696 850 15147 16545 853 974 17060 
139 298 859 18595 820 65 907 18 19598 882 

20482. 554 789 21363 628 710 68 993 
22223 559 718 23849 24179 833 85 25419 
792 26207 10 726 863 27472 28551 85 623 
29375 431 35 

30060 31168 451 67 704 993 32061 511 
33059 297 544 746 862 34747 35304 901 
36538 
38138 59 528 88 766 39117 205 24 733 

40348 835 41196 42108 51 391 410 36 
„522 43057 732 807 44479 626 45144 330 546 
466 629 743 46189. 286 468 743 47050 237 
/563 780 49853 

50044 101 862 52925 53042 05 54499 614 44 
55938 57105 974 58716 922 59727 

61486 591 630 877 99 62037 806 63112 695 
64567 85060 274 900 66026 841 67327 68228 
750. 69147 169 243 

70027 248 522 71104 393 436 730 72605 397 
768 74026 454 695 734 935 75325 498 

76188 77054 78125 71 263 634 728 843 
646. 

*. 80047 255 727 81484 82022 37 388 487 
383149 301 713 923 85491 548 95 631 
186158 87048 322 546 88552 660 809 47 
189110 335 860 912. 

91148 435. 786 985 92381 976 93433 537 
714 815 950 94615 789 95266 594 96391 
505 97850 98222 99984. 

100370 633 41 808 101308 945 102402 
303054 294 786 104058 230 84 106219 596 969 
189 107088 583 108103 52 401 877 109096 
Э7А 

110561 632 921 111373 750, 112518 — 866 
113178 416 97.696 
114882 115129 425 756 944 96 117703 
118137 119228 477 531 45 79 547 720 

120078 381 981 121002 30 530 605 790 
170 123217 484 82 584 124246 503 
127170 228 385 514 625 738 125436 989 
355 823 

130655 131382 133204 24 505 17 99 
998 135480 944 136086 300 440 679 
738 138316 456 543 812 139226 409 773 81 9% 

40075 141251 143167 463 144190 265 587 
044 772 145467 146024 325 545 147282 148133 
36 238 594 638 734 037 144271 329 479 581 620 

50657 151035 312 461 913 
2157 462 656 153932 154063 219 155539 

156018 99 393 545 92 157412 69 158354 580 
674 714 899 969 159601 45 

160886 161608 162058 781 84 163352 474 
1800 164002 165516 628 736 166146 220 80 
167125 379 168371 93 669 811 169479 789 
'969 174059 135 329 476 99 610 175031 166 

95 176016 148 276 356 90 93 417 534 
170706 43 171228 172115 459 173278 599 969 

(174059 135 329 476 99 610 175031 166 495 
\1760)@ 148 273 356 90 3 417 534 665 753 
177227 456 683 809 79 178065 114 35 236 887 
179308 44 
180513 65 181807 -407 722 975 182045 251 
283927 222 184004 253 407 84 185274 93 

836 

122018 
125557 
129037 

134399 
137302 

     

    

abela loterii 
z dnia 25 listopada 

  
| 

  

186114 772 814 918 187401 680 188100 291 
971 189070 

290111 21 208 68 91 874 948 60 191060 
325 745 192856 193012 37 534 706 194124 
721 42 

Wygrane po 50 zł. 
323 43 1797 8667 929 59 2016 233 45 584 

664 718 920 3066 157 291 4053 101 793 853 
76 912 5062 284 581 727 833 927 6033 91 
520 842 7031 705 837 8181 354 9369 626 

10195 11114 442 594 966 12615 854 55 
13319 585 14061 107 232 550 73 688 91 917 
16351 805 931 17132 529 811 949 80 18089 
198 427 42 19266 549 766 

20701 847 21507 969 22415 527 641 857 
23099 209 306 97 658 24562 832 74 25726 
86 856 999 26062 388 569 759 27557 978 
28102 15 370 `408 504 14 88 795 812 928 
29242 397 406 607 765 986 

30115 91831543 32007 547 73 33231 895 
34065 136 360 812 35182 36455 656 37073 
215 45 
38338 39044 326 512 75 679 

40066 247 401 950 41222 709 841 42174 
300 35 43 479 769 44089 447 590 45145 67 
240 658 46279 551 654 902 47324 455 729 
94 49119 772 

50496 690 766 853 977 88 52 51151 218 
680 835 52005 813 53028 453 512 689 747 
bu7 20 54243 55744 64 56072 80 554 722 
57026 793 905 58058 129 879 59117 203 56 
540 947 

60179 828 61108 629 737 74 62121 22 
72 280 570 678 63045 275 332 33 493 64439 
759 65057 487 511 66541 601 919 20 67245 
318 68589 69147 204 607 83 710 

70069 736 979 71044 46 584 747 72088 
624 751 73044 93 451 606 718 942 74316 
895 75178 256 
76128 50 4 210 28 650 755 874 8 77430 
573 4 78113 25 234 337 565 773 879 79050 
112 567 97 726 

80417 679 835 81426 790 82113 848 
83007 50 347 507 911 90 84149 862 972 
85011 520 642 91 776 86104 270 98 370 
526 60 605 953 87254 88883 920 89015 
144 264 71 841 934 

90194 316 443 91061 201 951 92127 229 |2 
747 98 93281 383 94357 71 680 95340 
96919 27 97317 945 98165 99085 527 92 
750. 825 44 75 903 41 

100363 78 850 863 998 101057 103 367 
466 551 936 102130 247 346 474“ 650 
103303 723 67 
983 106222 707 107095 8 432 5 769 889 
994 108511 953 109004 46 82 304 

110041 402 111808 40 112153 201 113561 
95 673 815.22 930 
114394 577 94 600 115219 300 110524 612 
117027 170 665 953 118039 100 253 369 96 
378 119483 618 989 

120014 443 121398 647 122120 420 637 84 
729 123378 400 71 569 677 91 124115 345 650 
956 125140 287 604 126313 600 440 027 127208 
20 80 477 516 767 128124 832 966 129241 307 
647 

130150 519 851 958 131089 311 697 48 811 
132201 94 269 470 133161 213 802 
135013 335 528 758 136176 s91 137260 019 
138047 254 63 398 780 853 139068 86 451 

140356 474 77 929 141122 228 540 142097 
200 702 73 885 143775 145099 267 353 665 833 
146364 721 147344 800 148031 435 43 549 974 
149085 316 688 970 

!.'›00901 161 626 71 745 50 77 151116 82 312 
416 692 

152296 153022 348 666 968 78 93 154039 
131 400 745 877 155656 75 845 994 157014 
114 230 679 893 976 158074 60 168 83 
423 699 983 159255 375 714 824 

160136 230 693 161084 104 277 577 
946 162343 454 676 734 891 906 163469 
98 164175 466 81 643 944 165039 355 610 
960 166279 665 89 784 167659 765 907 
gi 85 300 29 37 510 169162 620 740 

170087 229 400 36 855 171592 S 172955 
173134 273 486 531 605 20 174069 250 
746 908 68 175479 94 827 176047 609 
177141 445 804 32 43 999 42 178088 184 
405 179232 480 

180616 81 849 181592 724 182475 519 706 
829 182667 184262 563 771 185040 408 79! 

  
955 104003 970 105119 įą, 

JM 535 063 53 TWSIZY STA TEYIBB 75 Ga 859 
57 158296 502 652 809 55 189282 364 493 

190021 192 661 191062 151 347 192404 
193184 605 908 27 194160 237 

III ciągnienie 
Wygrane po 50 zł. 

546 1350 879 2435 3379 736 4069 5081 533 
922 6201 95 624 814 7608 999 8056 9535 808 

1004 11183 304 640 12017 629 1320 361 
a. 490 16099 157 942 17074 81 959 18366 

20921 6 99 21933 46 23518 961 24669 25202 
26132 78 326 685 740 27280. 931 28015 321 
29251 494 628 

31341 548 32239 33072 360 857 36221 979 
98 37181 555 38382 768 88 929 39386 926 

40177 819 41619 42977 43172 938 46793 
47389 774 963 48561 685 741 933 49096 166 

50435 53113 216 93 413 54185 417 42 55504 
886 58306 57219 325 549 58134 287 3v998 
60071 61933 63051 64265 73 367 492 745 90 
65526 66033 896 67854 68057 158 69077 449 

"2.000 Zł 
1.000 Zł 

Zi w YE 
5 B 120057 121479 134594 137959 

59181 1 
RA 14788 s” 35635 48266 50332 

56576, 
- aty: 2208 1429 1544, 

—
 

Zi na 
58574 

250 Zł na nry: 1883 2 21149 21833 27272 37529 
43866 44119 49682 73593 85398 104883 107667 116450 
134207. -164945 187148. 

54646 56673 60 0098 
93399 94212 110384 126197 132138 123193 

134315 138119 146632 149053 152880 163997 177994 
179567 186712 188429 189183 193011. 

wygrane po 50 zł. 
1657 702 923 2862 3238 4322 956 5393 447 6547 

7375 9207 14 
10163 12704 889 994 13080 159 425 14238 17073 

281 312 18391 521 19444 
20509 778 21745 949 22760 24264 25016 611 27 

733 34 83 827 26145 745 27222 987 28145 73 29373 
30004 31582 677 32032 206 530 634 761 33126 

50 34847 35336 521 36840 37573 38453 537 39505 
70764 71583 735 73401 75877 76230 7 402) 951 

= 78027 455 521 718 79153 232 342 724 934 

80095 118 290 488 81434 270 8415 86928 
87026 258 88426 558 758 975 89437 

90002 671 859 91434 997 92359 702 94231 
95458 677 709 803 937 96744 8 97520 98966 
99072 132 

100897 101034 302 722 102086 572 103321 
835 104548 985 105243 631 736 106795 107141 
108585 986 109142 301 759 

110416 513 625 810 111013 927 113019 
114197 434 55 985 115635 116869 117879 118923 

120059 121184 348 675 989 122436 51 609 124499 
pęt zk 636 126604 844 127390 922 12812] 783 

130576 131734 133242 520 134044 171 700 135070 
721 136549 137082 138351 560 781 13930) 426 

140061 141092 144 962 65 143113 146800 148476 
830 a 114 458 673 

150703 151384 928 152805 154874 156066 
494 158617 1 159129 775 

160083 162134 782 164044 625 165720 166167 
289 302 167063 168471 580 897 169084 

170206 11 171535 172104 175251 724 816 176242 
371 177096 97 577 178129 889 

181063 538 182753 838 183276 710 48 185018 52 
982 186878. 187487 973 188131 535 676 189065 413 
a 447 192302 582 722 193050 228 

Wygrane po 150 zł, 
k 822 1272 408 3426 5483 603 6540 8162 

13121 865 14129 15734 803 16145 5 251 405 
17373 18046 323 19605 
i 640 25326 26483 900 27738 961 86 

30293 32328 33585 34063 35522 37938 38768 

41233 42486 43969 45538 463 9286 993846106° 486. «Т2Ы1) " о vanų 19168 395 14484 674 16380 407 17387. 792 49740 936. 
50463 51050 52337 918 53461 54075 913 56509 

57417 893 59102 
61784 62016 251 96 63642 64747 85702 66712 

67295 68483 69091 428 833 
70264 92 

75049 271 763 819 76291 367 77296 98. 79478 
80441 82516 83083 183 231 967 84368 85639 

747 86948 87173 536 89066 
91846 92072 200 343 93399 956 95921 96956 

97583 98627 99484 
100071 101248 104102 451 742 107184 108022 | 69624 

134708 | 229 w: й 
113883 
114301 620 115922 117114 350 429 117112 272 
121736 122485 737 858 123226 124526 125174 

391 760 126239 530 726 127114 668 129452 880 
130184 131122 216 81 645 133920 135398 420 

138065 604 139. 558 
140838 141066 970 142766 143803 991 144172 932 

145057 114 421 148814 
156292 744 945 151073 153743 154881 15551] 

157262 452 818 
161321 162475 164162 415 758 165283 166078 

167111 358 168913 169265 
170257 171278 342 172061 196 940 173111 676 

176661 766 177531 710 178122 916 31 179761 
180838 181984 182907 183254 184091 528 185037 

623 187187 301 417 589 188214 776 189405 739 
192413 986 986 184298 993 

IV ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE 
— dzienna wygrana Zł 25.000 na ur: 87410 
000 Zi na nry: 140978 175368 

5.000 ZA. pa GD; 185735. 

71317 738 72142 603 74558 995 | 343 

  

41902 45214 46604 888 47149 49604 
52080 196 667 934 53123 55797 56988 760 816 

57570 58196 860 
60308 18 763 831 981 61030.669 62503 63939 

64032 468 65024 504 66010 60 463 67671 790 69481 
740 75 943 

70212 460 590 71282 72615 73185 459 565 973 

70973 132 291 568 798 77424 94 658 767 79390 

80002 714 89 81365 82585 979 83457 970 91 

85044 110 830 86519 89 830 87423 89748 

90569 91097 118 581 92353 94190 046 755 

95715 96709 923 98016 460 99195 768 845 043 

100184 101215 66 921 8 102018 523 911 

103456 104047 116 360 628 57 872 105157 

108104 107385 108210 321 537 778 045 960 

10110380 113075 657 824 45 105 5 
П-:ОН 115372 686 117202 752 995 118292 261 
624 45 791 119665 

121977 122751 R 126485 707 
127646 820 937 128331 446 
131129 313 741 873 132377 943 134950 135518 

136173 799 996 139461 
141111 142167 410 86 548 941 143233 145033 

293 339 146231 373 651 147778 '48042 137 534 

641 149161 311 540 
150099 187 767 151165 220 403 153548 355451 

843 |556 642 157967 158379 556 
160551 625 161492 162514 163861 938 165575 

168211 442 669 751 167477 443 169573 6b6 758 
170601 52 70 171580 173184 327 176012 

177113 627 178483 92 692 5 
180177 334 93 181118 47 192412 183047 406 

184232 901 185437 844 186538 586 187175 685 
188408 / 189061 279 

190365 192489 193213 973 194091 762 

wygrane po 150 zł. 
101 542 634 1920 2762 3536 4184 6028 882 8532 

74 484 18649 19019 483 
20123 244 ARE 23268 24790 25890 26765 90 

27493 28871 29 
31716 32177 758 35173 252 37134 907 33169 299 

41518 42580 628 wr 44490. 45198 46265 47493 
477 49082 

71333. 697 "52072 722 53242 367 54375 55715 sg 

56764 57224 322 448 56365 902 59133 574 
60643 879 61930 62196 64466 63286 67976 68100 

71083 156 72881 73853 74554 79 75028 613 
76037 613 77731 85 79357 553 

80220 30 82887 84725 86039 649 88301 89834 
90151 293 325 91701 92391 657 745 93282 

781 94583 95089 571 847 96430 769 97803 
99506 3 

100613 102188 498 897 103827 107033 938 
108610 109503 

110799 111731 112911 115518 55 627 85 
116178 709 118433 307 119285 558 384 710 

122147 913 125457 800 12462; 293 125073 
126645 129476 

130251 133684 134498 639 135265 87 
136630 137839 138040 139355 493 

140005 563 141079 289 142636 144287 448 
602 146571 147438 14804! 

150313 151861 152617 153748 154052 155314 
156000 47 488 157781 158293 385 159250 527 78 

160571 162414 165019 168037 :72 277 
171010 137 172467 173151 174141 175520 

176763 883 955 177487 631 178596 
180420 181173 183328 644 864 184120 61% 

927 185968 186293 307 717 187137 318 188861 
189015 521 844 

546 

190947 324 191547 192261 320 193470 194247° 
694 350 

42 8263 29625 31162 

Polacy 
w wyścigu wyborczym 

Ameryki 
Cały: przebieg wyborów i ich 

wyniki znane są już . A depesz. 

Depesze rozniosły również po 

świecie wiadomość, że do kon- 

gresu weszło ponowiiie czterech 

„| Polaków i że Polak Leon No» 

wieki, wybrany zosłał wicegu-- | 

bernatorem stanu Michigan. 

Wiadomość ta jednak nie jest 

ścisła, ani wyczerpująca; 

Ścisła nie jest, ponieważ do kon 
gresu wybranych zosłało nie 4, 

iecz 5 Polaków; trzech w De- 

troit  (Lesiński, Sadowski i 

Dingel), oraz dwóch w Chicago 
(Košcialkowski i  Schuetz), 

ami 

  
| 

į 

P а 
„|„ka ropublikaiūskiego - większoś- 

| 
| 
[ 
! 

| Wsżyscy oni wybrani zostali 2 

| listy demokratycznej + wejdą 

‘ 40 kongresu już po raz trzeci. 

| Największym sukcesem pol-- 

| skim w ostatnich wyborach jest 
bezsprzecznie wybór inż. No- 

| wickiego na wicegurbernatora 

| stanu Michigan. Po raz pierw- 

| szy w historii Polonii amery- 

| kańskiej Polak wybrany został: 

(na tak wysoki urząd. Wpraw- 
| dzie mało kto wierzył w suk- 
ces polskego kandydata, ale nie 

mniej polscy wyborcy wystąpźlż 

do wałki z animuszem. 

Pokonał on swego krewnia- 

<ią 85,000 głosów, otrzymał bo: 

wiem 815,859 głosów, 

przeciwnik Dickinson, tylko 

729,980 głosów. ' Taką różnicą 

| głosów nie zwyciężył nawet gu 

| bernator Murphy, który nad 
| swym przeciwnikiem uzyskał 

| większość 50,000 głosów. Fakt 

„ten świadczy, jak dalece Pola 

| cy zostali spopularyzowani kam 
| dydaturą inż. Nowickiego wśród 

„rdzennych Amerykanów. 

W. stanie Michigan, w któ- 

| rym tak wspaniale zaznaczyła 

, się solidarność polska, wybrano- 

| jeszcze poza tym trzech. Pola- 

ków do stanowej izby niższej i 

jp. Wilkowskiego do senatu sta 

| nowego, Ponadto skarbnikiem 

| powiatowym wybrany został J; 
| Sumeracki, koronerem Polak 
| Knobloch i komisarzem sądo- 

„wym A. Kasiborski. 

zaś jego



  

T "Skarbowe: niezwłocznie za pomocą publicznych | 

Sprawondanie posła Si. Hermano- | 
G.8 WIGZA w Nowói-Wilejce | p 

: dniu wczorajszym It. j. 24 listopada rb. © 
_ godz. 18 w sali. „Ogniska* KIPW, odbyła się iina 
«uguracja wieczorów dyskusyjnych Referatu Kul 

, turalo-Oświatowego KPW' w Nowej Witle;ce. 
* Referat inauguracyjny —— sprawozdanie po: 

selskie wygłosił p. poseł t. Hermanowicz, w któ 
odczytał swoje przemówienia sejmowe z 

dni: 17, LI. rb. z ogólnej debaty budżetowej, 15. 

a, 25, Ii. rb. — z debaty nad budżetem Mi. 
nisterstwa Przemysłu i Handlu oraz ż.28,.1kl -- 

a, — 2 debaty nad budżetem kontroli pań- 
{ ra 

"g zamknięcia rachunków państwa za okres od 
1% IV 88 r. do 31. IM. 34 r. ' > : 

° — Po referacie wywiązała się gorąca dyskusja, 
R zebrani stawiali p. posłowi moc 9ke-. 

szerpująco odpowiadał. ' 
— Na zakończenie wieczoru, licznie izgromadzo 

“žymi oklaskami i żegnając, życzyła mu powo- 
dzenia w dalszej nieustępliwej pracy dla dobra 
Państwa. | Re ; „A 

A spravlo nubycia šaiadentu 
„Oraomyslowych na rok 1987 | 

Miaiisterstwo : Skarbu. zarządziło, aby Izby 

* lieznościowych pytań, a na które prelegent wy- 

bwićszeżeń ogłosiły +termin' nabywania -świa- 
<dectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na. 
mok. 1937 „wraz, z podaniem ceny świadectw i 

| kart według kategorii i klas miejscowości. Urzę 
dom Skarbowym mają być wydane instrukcje, 
niezbędne do rozpoczęcia i należytego prowadze- 

„ mia abcji świadectw” przemysłowych i kart=re- 
„jestracyjnych:' Do sceny świadectw, i: kattma r. 

« 1937/mająci 
IMĘ, _     

@;, ы į i Sad 
„ 1) Dodatki na rzecz samorządu terytoriaine-| 

go należy pobrać iw wysokości 30 proc, O ite 
grzed rozpoczęciem wydawania świadectw zmi-| 

ie dzbie Skarbowej.o9. uchwaleniu niż- ЧЙ    

  

   
    

  

       

      pobierač stopę nižszą | 
Dodatki na rzecz instytucyj samc:ządu 

   gey amzdan ady nić ba ipn 
wy maksymalnej. wysokości, aństwa w . okošci,, ok 

rt. 43 usiawy O paūstwowym dordaikų 
     

  

        vs a: 

ae aoc I AA do ceny (bez doda:- 
ków) świadectw przemysłowych i kart rejestra 
«cyjnych, Pobranie tego dodatku ma być doko- 
name na podstawie ustawy z dnia 26 marca 
1935 r. o pobonze 15-procentowego dodatku co 

  

   
    

(2 "Rys ia male teatrów miejskich 

| W. MAKOJNIK 
'. PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkania, biura, sklepy i t, d,) 

Wiwułskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
—— Dzisiaj, w środę: wieczorem o gmdz. 8.15 

grana będzie współczesna komedia „TEMPO 
120' w premierowej obsadzie zespołu z-pp: Dei- 

     

    

  

  

| „ kowską „Jasiūską, Górska, Masłowską, Skoru- 

: 

kówną, <Zastrzeżyńską, Borowskim,Borkowskim. | 
«Czengerym, Mrożewsk'm, Neubeltem, Romanem, 
Siezieniewskim, Sdaszewskim, Surową,  Szcza- 
wińskim, Szymańskim i Wołłejką. Na dzisiejsze 
„przedstawienie — udzielone zmiżki ważne 

0 — „INTRYGA I MIŁOŚĆ nieśmiertelne ar- 
-cydzieio dramatu klasycznego Fr. Schillera, u- 
każe się również już po raz ostatni w najbliż- 

' "szą niedzielę, aa przedstawieniu popołudniowym 

-po cenach propagandowych. - dw 
RA NAJBLIŻSZE BREMIERY TEATRU. Usta- | - 
Tony najbliższy repertuar teatru przewiduje na 
«stępnujące premiery: komedię Somerset—-Maug- 
hama „OTO ”KOBIĘTA*, komedię J. Anouilha . 
„BYŁ SOBIE WIĘZIEŃ * (graną ż nadzwyczaj- 
mym powodzeniem w bieżącym sezonie w Tea 
trze Nowym w Warszawie) oraz komedię .Do-- 
brzańskiego ..ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADA- 
'GASKARU* (w nowym opracowaniu scenicznym 
Juliana Tuwima) — najbliższa premiera Teatru 
iLetniego w Warszawie. a 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

m SZY RECITAL SKRZYPCOWY 
3. THIBAUD W „LUTNI*. Dziś jedyny koncert 
genialnego skrzypłka J. Thibaud, który wywoła? 
w naszym mieście zainteresowanie. W progra- 
mie: Beethoven, Mozart, Saint-Saens i in. Pozo- 
«stałe bilety w kasie „Lutni* w godz. 11—9 w. 
Pocaniek a Bode (S wiecz. : ' 

лй 
tek najbliższy w sali teatru „Lutnia“ pod pro 
tektoratem ambasadora Wielkiej Brytanii, »raz 
*omitetu współpracy z zagranicą, odbędzie się 
%oncert zaakomitych angielskich artystów: fnel 
«ma Reisse (wiolonczela) i John Hunt (fortepian) 
według niezmiermie ciekawego i oryginalnego 
*DTOgTAWAL. - ; 

|| Šwieina-operetka Lehara „Frasguita“, grana bę-   wych t. j. w ćnwartek, sobotę ; niedzielę. 
| — ZOFIA LUBICZÓWINA, artystka teatru po 
|znańskiego wystąpi u nas po raz pierwszy. w, 
premierze operetki Straussa „DOOKOŁA MI. 
ŁOŚCI*. 

| '. TEATR LITERACKO-ARTYSTYCZNY 
: „NOWOŚCI 

Dziś, we środę dnia 25 listopada „MELO-' 
DIE WILNA”, Ceny nie podwyższone — balkon - 
25 groszy. Codziennie. dwa przedstawienia o go- 
dzinie 6.36 £ 8.15. — 

YB w TSA dł 

oda wwa 
1 a Środa Dziś; Katarzyny P., Erazma - 

| 25 

i   
' kiewicza 10); Narbutta (św. 

ć pobrane dodatki według następu 

skiego  (Witałdowa 22). 

[Hotel St. GEORGES rch.dodalikėw, wdwezas.. 

pSKarhu Państwa ma być. pobta- 

„sław z Warszawy; Koenig Adolf z Warszawy; 

| maszewski Stanisław z Warszawy; hr. K 

| z Łyskowa. 

  
pod. kątem daleko idących oszczędności. W no-- 

- MIEŚLNICZEJ. , Wileńska Izba Rzemieślnicza 

ECZÓR SONAT W. „LUTNI*. W pią | 

— OSTATNIE WYSTĘPY ELNY GISTEDT. . 

dzie jeszcze kilka razy po cenach propagando- | 

i osobistym.   

    

    
Jutro: Leonarda, Jana Berchm. 

Wschód słonca — godz. 7 m.1l 

|, Hstopad |zscnóg aofca — g60: 4 m.02 

Spestrzeżenia Zakładu Moteeroiogii U. 8. B 
'» Wlinie z dnia 24X1. 1036 r 

Ciśnienie 770 ” 
„Temperatura šrednia + 0 

: Temperatura majwyższa + 1 

„Temperatura najniższa + 2 

Opad 0,7 | 
| Wialr południowy 
„Tendencją barom.: bez zmia 

Uwagi: pochmurno, mgła. 

— PRZEPOWIEDNIA POGOOY według 
PIM-a do wieczora dnia 25 listopada 1936 r. 

W. dalszym ciągu chmurno. i mglisto, .z gie” | 
wielkimi rozpogodzeniami w. dzielnicach połud | 
niowych i południowo - zachodnich. 

"Na mizinie lekki, a w górach umiarkowany 

„Słabe wiatry z południowo - wschodu i wscho, 
dm lub cisza. 1 

DYŽURY APTEK, O. 
Bziś w. nocy dyżurują następujące apteki: 

1/1), Sapożn'kowa „(Zawalna 41); 2). Rędowi-. cza (Ostrobramska 4); 3) Augustowskiego (Mic. 
Jańska 2); Zasław 

skiego (Nowogródzka 89). ! 3 
. „Ponadto dyżurują apteki: S-ów Paka (Anto 
kolska 42); Szawtywa. (Legionów 10); Zajączkow- 

  

|" KOMFORTOWO URZĄDZONY 

_w WILNIE . 
| Apariamenty, łazienki, telefony w. pokojach 

Ceny bardzo przystępne. )       

PRZYBYLI DO WILNA: 
— — Bo Hotelu St. Georges: Biszewski Józef, 

ziem. z maj. Łyntupy; dr. Szpilfogel Maurycy 
х Krzyżanowa; Wiereszcząka Michał, ziem. z 
Możejkówa; ks. Budro Piotr. ze Święcian;, dyr, 
Koretz Józef z Warszawy; adw. Zerman Stani 

Dębiūski Jan z Janowa Lub.; Piaseck: Fran. 
ciszek z Lidy; Pancccki Antoni z Dubna; Ma 

  

  linowski Alfred, adm. d6br z Woropajewa; To 

rowsk: Jerzy z Wotkowyska; Bychowiec Leon 

  

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszórzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa     
  

. MIEJSKA, 
— PRACE BUDŻETOWE MIASTA. Wszyst- 

kie wydziały Zarządu miasta opracowują już 
projekty nowego preliminarza budżetowego na 
rok 1937/38, W ogólnych zarysach nowy budżet 
miastą „zostanie opracowamy w ciągu grudnia. 
„Pag mowym roku projekt nowego preliminarza 
wpłynie na posiedzenie Magistratu, a następnie: 
radzieckich Komisyj. ‚ 

alk słychać prace budżetowe odbywają się 

wym batdżecie mają być jednak zwiększone wy: . 
daltki ma cele inwestycyjne i walkę z bezrobo- 
ciem. | 3 . , . 

_ GOSFODAKCZA 
— PODATEK NA NIEDOBÓR IZBY RZE- 

kończy już sporządzanie nakazów na podatek 
na niedobór Izby. Podatek ten wynosi 3 złote 
od każdego przedsiębiorstwa rzemieślniczego. 

Nakazy płatnicze rozesłane zostaną w naj: 
bliższym czasie. Podatek płatny jest do końca 
roku bieżącego. : : ° 

Po nowym roku przeprowadzona gostanie 
akcja egzekucyjna. 

\ WOJSKOWA. 

— REJESTRACJA POBOROWYCH ROGZ. 
NIKA 19816-G0, Z dniem 30 listopada upływa 
termin rejestracji mężczyzu, urodzonych w ro: 
ku 1916. Rejestrację (przeprowadza referat wój 
skowy, Zarządu miasta. Została ona rozpoczęta 
w dmiu 1 października, Mimo, że do upływu os- 
tatecznego terminu (pozostał (już niespełna ty- 
dzień, wiełu poborowych dotychczas nie zareje- 
strowało się. W związku z tym należy im przy- 
pomnieć, że za uchylenie się od zarejestrowania . 
wywnierzane będą surowe kary. | : 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Z T.WIA EUGENICZNEGO, 26 listopada 

w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) prof. Hrynie 
wicz z ramienia T-wa Eugenicznego wygłosi od 
azyt mą temat „Dziedziczność i zmaczenie jej 
w życiu państwowym, społecznym, rodzinnym 

Początek 6 godzinie 6 wieczór. 
Wstęp wolny. + ć A 

— ŚRODA LITERACKA ze wzgłędów techni- 

cznych przeniesiona została na dzień 26 bm. 
(czwartek). Wypełni ją referat prof. Stanisława 
Cywińskiego o nowej książce prof. Kridla p. t. 

от 

  
    „Wstęp do badań literatury". Po referacie dy- 

skusja, zapowiądająca się niezwykle ciekawie. 
Początek o godz. 20.15. 

ч 

„KURJER“ z dnia 25 listopada 1936 r. 

— KLUB WŁÓCZĘGOW. W piątek dnia 27 
hm. w lokalu przy ulicy Jakóba Jasińskiego 
Nr. 6—9 (mieszkanie pp. Wierusz Kowalskich) 
odbędzie się 216 zebranie Kilubu Włóczęga w. 
Początek o godzinie 20, Na porządku dzien- 
nym. referat sen, prof. Stefana Ehrenkreutza 
P.'t „Omówienie bieżących Kkwestyj. politycz- 
mych*, Wisięp za zaproszeniami, Informacji w 
sprawie zaproszeń udzielą się przy. telefonie 
16-90 + goodz. 17—18. 

— OGÓLNE ZEBRANIE Chrześcijańskiego 
Związku Zawodowego. Malarzy odbędzie się dnia 

'25 listopada 1936 r. we środę przy ul. Metropo- 
 łitalnej 1 o godzinie 17 (5 po poł.), Na porząd- 
ku dziennym sprawy organizacyjne, zawodowe 
i inne. 

7 0BIBLIODEKA WIEDZY, RELIGIJNEJ (ul. 
Zamikowa: 8). Czytelnia i wypożyczaln'a 'ot- 
warte-są«w środy i. piątki od 16-do 19, w soboty 
od 16.d0-21 godz. Książki wypożycza się rów- 
nież wa prowinąję. : : 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
„, 7; Zebranie dyskusyjne ZPOK. Dnia 26 bm. 
(czwartek) o godz. 6 wicczorem cdbędzie się 
zebranie dyskusyjne dla Członkiń Związku Pra 
cy Obywatelskiej Kobiet, z referatem p. Gabrieli 
Kosińskiej na temat spraw aktualnych, w łoka: 
ju Związku (Jagiellońska mr. 3/5 m. '3). 

Członkinie Związku prosimy o jak najlicz- | 
niejsze przybycie. 

‚ = ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO OR, po- 
daje do wiadomości iż: 1)' wy czwartek dnia 26 
listopada „rb. pumkiualnie. 0. godzimie: 19.v lo: 
kalu Związku odbędzie się odczyt Kazimierza 
Leczyckiego na temat „Emigracja Polska w Ar 
gentynie i Urugwaju ', 2) w piątek dnia 27 listo- 
padai Tb., punkiualnie o godzinie 18 odbędzie się 
wyklad na temat.,„Armia Sowiecka, 3)sw sobotę 
dnia 28 listopada rb., o godzinie 21 odbędzie się 
dancing—bridge „organizowany (przez Okręgową 
Sekcję Szkolmą ZOÓR, Wistąęp dla członków 1 zł., 
„dla wprowadzonych gości:1 zł. 50:gr.- : 

| RÓŻNE. 
m WIECZÓR WIRÓŻBY. Dnia 28 listopada 

(sobota) o godz, 7-aj wiecz. w Z. P. O. K. uliwa 
“| Jagiellońska 3/5—3 odbędzie się „Wieczór Wró. 

| żby”, Słówo, muzyka i wyczyny wróżebne złu- 
`& się na treść tego: wieczoru, na który Refe' ut | 
Prasowy Wojewódzki zapraszą członkinie zbló- 
kowanych organizacyj z rodzimą. Mężczyzno:n ' 
wstęp. dozwolony. Wieczór będzie miał charak. 

er literackiej impresji i zapowiada się bard.) 
interesująco. Czekamy więc na miłych gości w 
sobotę o godzinie-7. wieczorem, punktualnie ze 
względu na niezwykły charakter imprezy. 

Wiadomości radiowe 
KONCERT CHÓRU UKRAIŃSKIEGO W RADIO. 

Dymitr Kotko jest jednym z najbardziej uta 
lenitowanych dyrygentów: ukraińskich oraz zna 
nym kompozytorem pieśni ludowych ukra:ń- 
skich. Specjalne metody dyscypliny i ćwiczeń 
chóralnych stworzyły .z tego chóru jakgdyby po 
tężne organy ludzkie, które swą techniką i mi- 
strzowskim wykonaniem pieśni wywierają nie- 
zapomniane wrażenie na słuchacza. Pierwszy 
chór Kotki, który powstał w obozie jeńców wo 
jennych, zdobył podczas. swego tournee sztur 
mem .największe sceny europejskie. Obecny, no 
wy. chór Kotki, bodaj czy nie czwarty: z rzędu 
adbył niedawno triumfalną podróż po Małopol 
sce i Kołyniu. W! wykonaniu tego chóru ukra- 
ińska pieśń ludowa odsłania cały swój urok, na 
strój i słodycz. į 

Polskie Radio zaznajomi swych słuchaczy 
z pieśniami. ukraińskimi w wykonaniu - chóru 
Kotki w dniu 25 listopada t. j. w środę o godz. 
17,15. ' 

„PODRÓŻE I SPOTKANIA“ 
Radiowa audycja chopinowska. 

Niby słupy graniczne znaczą podróże Cho- 
pina poszczególne etapy: jego życia, Pierwsze 
triumfy odniesione w Wiedniu, powtórny wy- 
jazd do stolicy naddunajskiej, póbyt w Sztutt- 
garcie, gdzie zastaje go wiadomość zdobycia 
Warszawy przez Moskali, wreszcie. chwila: prze 
domowa w. życiu: Chopina... przybycie do. Pary- 
ża, -a. wśród. wszystkich tych wrażeń uczucie 
esamotnienia i tesknota za Polską — oto treść 

radio wefclakkĘ ja Audycję tę opracował tym ra 

zem znakomity literat Jarosław Iwaszkiewicz. 
W czasie audycji (dnia 25 listopada o godz. 21) 
prof. Smidowicz wykona: wariacje na temat 
mozartowskiego „Don. Juana" — utwór który 
Chopin grał przed publicznością wiedeńską w 

czasie swego pierwszego pobytu w Wiedniu. 
Poza tym wykonane zostaną mazurki z op. 6, 
etiudy z op. 10 i „wariacje na temat Bellinie- 
go“. ' у 

POTRÓJNY ŚLAD* 

Premiera w eksperyment. Teatrze Wyobrazni. 

Najbliższą premierą eksperymentalnego Tea 

tru Wyobraźni (25 listopada o godz. 22,30) bę- 
dzie oryginalne słuchowisko Elżbiety Szempliń 
skiej-Sobolewskiej p. t. „Potrójny ślad*. W dia 
łogu pełnym finezji maluje 
dwóch kobiet o uczucie mężczyzny. Słuchowi- 
sko nie ma żadnej akcji; nic się tutaj zasadni: 
czo mie dzieje, a jednak rozgrywa się w sło- 
wach walka pełna napięcia i dramatyczności. 
Tego rodzaju ujęcie słuchowiska jest wybitnie 
radiowe. Zawiera elementy niemożliwe do reali 
zowania, ani na scenie, ani w powieści. Debiut 
Elżbiety Szemplińskiej zapowiada się w radie 
bardzo ciekawie. |   

autorka - ае`   

RuSIWŁ „ MIGREND - NERVOSIW 

Žau ERSSEDNĘ, 
„MiGREKOWERVOSIM" sa TEZ; w TAELETKACH 

RADIO 
WILNO 

ŠRODA, dnia 25 listopada 1936 r. 

6,30 —. Pieśń; 6,33 — Gimnastyka; 6,50 — 
Muzyka; 7,15 — Dziennik poranny; 7,25 -— Pre 
gram dzienny; .7,30— Informacje i Giełda Rol- 
nieza; 7,85 —— Muzyka-na; dzień dobry; 8,00 — 
Audycja dla szkół; 8,10—11,30 Przerwa; 
11,30 — Audycja dla szkół; 11,57 Sygnał czasu; 
12,00 — Hejnał; 12,03 — Kwartet Zygmunta. 
Schatza; 12,40 „Q baraninie* pogadanka; 
12,50 —Dziennik: południowy; 12,00 -— Muzyka 
popularna; 14,00—15,00 — Przerwa; 15,00 — 
Wiadomości gospodarcze; 15,15 — Pog. reklame 
wa trans. KKKO.; 15,20 — Koncert reklamowy; 
15,25 — Życie kułuralne miasta i prowincji; 
15,30 — Codzienny odcinek powieściowy; 16,40 
— Różne zespoły orkiestrowe; 16,10 — „Mały 
Mozart* — słuchowisko; 16,40 — „Jesień w 

muzyce”; 17,00 — „O pracy dla żołnierzy zwoł 
nionych z wejska* — odczyt; 17,15 — Koncert 

chóru ukraińskiego; 17,50 — „Miesiąc połaków” 
— felieton; 18,00 — Pogadanka aktualna; 18,16% 
— Wiadomości sportowe; 18,20 — Skrzynka 
ogólna; 18,30 — Recital fortepianowy Janiny 
Szachno-Wyrzykowskiej; 18,50 — „O zarządze- 

niu. gospodarstwem! pogadanka; 19,00.— Opo 
wiadanie z książki A. Fiedlera p. t. „Kanada 
pachnie żywicą”; 19,20 — K. Glóck — op. „Or 
feusz“; 20,85 — „Chwila biura studiów"; 20,45 
— Dziennik wieczorny; 20,55 — Pogadanka ak- 
tualna; 21,00 — „Opowieść o Chopinie* — Pa 

dróż i spotkanie; 21,45 — Louis Spohr: Oktet 
E-dur op. 32; 22,20 — „Głos z oddali" — słu- 
chowisko; 22,55 — Ostatnie wiadomości dzienni 
ka radiowego; 23,00 — Zakończenie programu. 

CZWARTEK, dnia 26 listopada 193 6r. 

6,30 — Pieśń; 6,33 — Gimnastyka; 6,50 — 
Muzyka; 7,15 — Dziennik poranny; 7,25 — Pro 
gram dzienny; 7,30 — Informację i Giełda Rol- 
nicza; 7,35. — Muzyka na dzień dobry; 8,00 — 
Audycja dla szkół; 8,10—11,30 Przerwa; 
11,806 — Poranek muzyczny. dla szkół pow- 
szechnych; 11,57 — Sygnał czasu; 12,00 — Hej- 

nał; 12,03 — Muzyka klasyczna; 12,40 — Odczyt 

w. jęż. litewskim; 12,50 — Dziennik .południo- 

wy; 13,00 — Muzyka popularna; 14,00-—15,00 

Przerwa; 15,00 Wiadomości gospodarcze; 
15,15 — Koncert reklamowy;.15,25 — Życie kuk 
turalne miasta i prowincji; 15,80 — Cadzienny 
odcinek powieściowy; 15,40 — Muzyka;... 15,40 
— Chwiłka społeczna; t5,50 — Z popularnych 
oper; 16,20 — „Chwiłka pyłań* audycja dia 

dzieci; 16,35 —— Koncert kameralny; 17,00 — 
„Uniwersytet w każdym  mieście* — odczyt: 
17,15 — Koncert ork. Tadeusza Seredyńskicga; 
17,50 — © książce M. Smolarskiego „Dawna 
Polska:w opisach podróżników"; 18,00 — Poga- 
danka aktualna; 18,10 — Komunikat śniegowy; 

18,12 — „Wiadomości sportowe; 18,20 — „Sytua. 
cja ekonomiczną rolnika wileńskiego — odczyt 
wygłosi dr. Wiitold Staniewicz, prof. USB.; 
18,35 — „Janusz Popławski” (płyty); 18,50 —— 
Pogadanka aktualna; 19,00 -— „„Dookoła miłoś- 

ci* op. w 3 akatach Oskara Straussa; 20,30 -— 
czorny; 20,55 — Pogadanka aktualna; 21,00 —- 
„Kalisz — pogadanka; 20,45 — Dziennik wie- 

VII Audycja z cyklu „Sylwetki kom. polskich; 
22,00 —— Koncert w wyk. zespołu „Almar i Ot- 

tmar'; 22,30 — Muzyka; 22,55 — Ostatnie wiade 
mości dzien. radiowego; 22,00 — Zakończenie 
programu. 

Na wileńskim bruku 
DO PP. DOZORCÓW. 

Oc dwóch dni w mieście Ślizgawica. Po 
chodnikach trudno chodzić, panowie zaś do- 

zorcy lekceważą sobie przepisy © posypywaniu 

śliskich chodników piaskiem. A ludzie łamią 

karki. 

W. ciągu dnia pogotowie interweniowało w 

9 wypadkach, zaś dwie osoby Teofila Powału 

niec, 58 lat (Raduńska 45) oraz Gitla Beren- 

sztejnowa, 50 lat (Popławska 7), padając, da- 

znały złamania rąk. 

PO WÓDCE OCET.. 

Wacław Płaszczewski, ląt 34 (ul. Zgoda 14 
podhumorzył się wczoraj. Alkohol podziałał 
nań dleprymujące. Płaszczewski wpadł w po- 
„sępny nastrój i przyszedł do przekonania, że 
nie warto żyć. Wziął więc flaszeczkę eseneji 
octowej i wypił jej zawartość. 

Kurczącego się w hboleściach Płaszczewskie 
go przewiezieno de szpitala. (e) 

CZAD I ZEPSUTA KIELBASA. 

30-letnia Janina ulegli wczoraj podwójnemu 
zatrnciu: ezadem i zepsutą kiełbasą. 

Pogotowie przewiozło Janinę  Telczewską 
do szpitała. (e) 
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Wojsko na pomoc zimową 
1500—2500 zł. miesięcznie 4 proe 
ponad 2500 zł miesięcznie 5 proc. 
Poza tym ministerstwo spraw wojskowych 

„opracowało wytyczne, dotyczące Świadczeń ma 

teriałowych wojska oraz rodziny wojskowej, 
współpracującej z komitetami pomocy zimo 
wej. 

Jednocześnie ministerstwo spraw wojsko- 
wych zgodnie g uchwałą naczelnego wydziaku 
wykonawczego ogólnopolskiego komitetu prze 
sunęło termin Świadczeń pieniężnych wojska 
na rzecz funduszu cbrony naralowej do końca 
kwietnia 1937 roku. 

Ministerstwo spraw wojskowych gaakcepto | 
wało dla wojskowych zawodowych oraz urzęd 
mików i niższych fankcjonariuszy zatrudnio- 
myeh w formacjach wojskowych normy Świad 
czeń na rzecz pomocy zimowej od stałych upo 
sażeń. Normy te przedstawiają się następująco: 
Dla osób otrzymujących od 100--200 zł. mie 
sięcznie pół procent miesięcznego dochodu. 

200—300 zł. miesięcznie — 3/4 procent, 
300—500 zł. miesięcznie 1 proe. 
500—700 zł miesięcznie 1 i pół proc. 
700—1000 zł miesięcznie 2 proc. 

1600—1500 zł. miesięcznie 3 proc. 

Udzielanie satysfakcji honorowej 
obowiązuje akademików niemieckich 

BERLIN. Nowe zasady współżycia | Ustalono dalej m. in. bezwzględny obowią 
małogizieży akademickiej przewidują m. in., że , zek wlzielania satysfakcji honorowej. Pojedyn- 
w ciągu pierwszych trzech semestrów student | ki studenckie bynajmniej więc nie zaginą, lecz 
małeżeć winien do t. zw. „Kameradschaft* i w | — jak należy przypuszczać — rozpowszechnią 
ramach tej organizacji pracować na rzecz par- | się jeszcze bardziej. Należy zresztą zaznaczyć, 
*Н marodowo-socjalistycznej. Okres ten będzie | że kwestia pojedynku została pominięta zupeł 
ma razie miał charakter próby: o ile ekaże się | nie w nowym kodeksie karnym. Ma ona być 
abe młodzieniec nie wykazuje zalet „studenta | uregulowana w specjalnej „Ehrenordnung*, do- 

+, marodowo-socjalistycznego* ma on być usunięty tyczącej nie tylko studentów, lecz mn 

x uczelni. Niemeów. 

Przepisy międzynarodowe o wojnie 
podwodnej podpisały i Niemcy 

Przepisy o wyjnie podwodnej, do których | wypadku stawiamia czynnego oporu przeciw 

przyłączyły się Niemcy brzmią jak następuje: | 

1) Przy działania przeciw statkom handlo- 

podwodne winny kierować 

łódź podwodna nie ma prawa zalapiać statku 

handlowego lub czynić go niezdatnym do że- 

glugi, dopóki nie ulokuje pasażerów, załogi i 

dokumentów stańkau m bezpiecznym miejscu lub 

o ile warunki na takie ułokowanie nie pozwolą, 

wobec braku lądu sy pobliżu: lub innego statku, 

dopóki nie weźmie ich ma swój pokład. 

wyn łodzie się z 

przepisami prawa międzynarodowego o žeglu- 

dze morskiej. 

2) W szczególności z wyjątkiem wypadku 

odmowy zatrzymania się po wystosowaniu w 

należyty sposób wezwania, także z wyjątkiem 

  

Dziś premiera. 
GENIALNY 

WALLACE 

  

CGJINO | 
Dziś premiera. Fascynuiący f Im 

sensacyjno-kryminalny 

  

„KURJER* z dnia 25 listopada 1936 r. 

oględzinom lub rewizji okręt wojenny czy też   
BEERY = 

  
  

Minister finansów znalazł 1.000.006 funtów 
łą, jak można było zapowinieć © й zasemej 
sumie, rs rr ——— 

Prasa tutejsza donosi, že | 
bose ia” znalazł w znajdującej się w 
gmachu ministerstwa starej kasie ogniotrwałej, 
zamkniętej od szeregu lat, sumę 1.000.000 fun 
tów egipskich w złocie. Znalezienie tego skar 
bu wywołało wielkie zdziwienie wśród urzęd 

  

gach ministerstwa. 

„Oczekiwane jest ogłoszenie urzędowego ko: 
munikatu, mającego. wyjaśnić tę 
sprawę. 

sorų 

   
ników, wydaje się bowiem rzeczą niezrozumia 

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: A Wil. Związku Leśników Polskich, Wiłno, Wiełka 66 
Pożądane zamówienia zbiorowe Wysyłka za zaliczeniem” pocztowym:    

  

Postrzelony bażant 
schronił się przed strzelcem 

w mieszkaniu 
Niejaki August Eisenbrandt z Głuchowa na 

Pomorzu postrzelił bażanita. Trafiony płak z 

bólu i strachu rzmcił się do ucieczki wprost ma 

gospodarstwo Pa'włą Frankego, odległe o 1km. 

od miejsca postrzelenia. Bażant z wielkim im- 

petem uderzył wy okno domu i, przebijając pod 
wójne szyby, wpadł do pokoju sypialnego gospo 

darza i skrył się do łóżka. Zaintrygowany brzę- 

kiem tłuczonych szyb Franke przeszukał pokój 

‹ wu wielkiemu zdziwieniu zauważył piękny ©- 

on ptaka wystający spod poduszki. 

Litościwy gospodarz zaopiekował się tak cu- 

downie ocalonym ptakiem, opatrzył jego niezbyt 

groźną ranę i dał mu schromienie na poddaszm. 

Mimo otwartego okienka bażant mie zdradza 

| ochoty do ucieczki. 

IRR K 

w swoim 

największ. 

filmie 

  

  

"W restauracji 
Okazuje się, że kełnerki 

W. restauracji Weroniki Juwrewiczo- w gości. 
wej na przykład, przy ul. Stefańskiej 34 wyni 
kła na tym tle pomiędzy dwiema kelnerkami 
Burawską (Strażacki 4) i "Eleonorą Miehalu- 

kówną kłótnia. 

Burawska, którą tempeyament poniósł szyb. 
ciej, chwyciła ze stolika butelkę „Siaaleo“ В 
uderzyła swą przeciwniczkę po twarzy. Bu- 
rawska skolei odłamkiem pohitej butełki za-: 
dała głęboką rane w bok Miehalukównie. 

W stanie ciężkim odwieziono ją „lo szpita: 
la Żydowskiego. Burawska zaś zapoznała się 

„komfortem aresztu. ac 
  

„Indywidualne lekcje 

  

Studio Rytmo — Plastyki Tanecznej 

KOŁAKOWSKIEJ-ŚMIETAŃSKIEJ 
przyjmuje zapisy Pań i Dzieci 12—1, 18—20 

Nowość sezonu El-Son, Passo-Dobie i inne. 
W. Pohulanka 19—12-a. 

tańców towarzyskich“ 

  

  

OHATER 
Wyjątkowy nadprogram. TYLKO U NAS. Całkowity reportaż z przyjęcia Nacz. Wodza Armii Pol. przez Armię i Naród Francuski 

oraz wręczenie buławy Marszałkowi Smigłemu-Rydzowi jako też espanialy GORE kolorowy 

Rece zawiniły 

  

  

W ro ach Kay FRANCIS 

ses | BARRYMORE 
Nad. progrąm: , Dedatek | aktualia, 
Początek 0.4- ej. Sata dobrze oarzan 

  

HELIOS | Premiera! 

KAINi MABEL 
Clark GABLE "x... Marion Davies 

Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Seanse: 4—6—8—10.15 

Film, który ukazuje niezbadane drogi miłości... 

MARS Dziś. Kró! komików JOE BROWN w epopei śmiechu tryskającej humorem 

— A „KŁOPOTY SPORTOWCA" 
Triumfainy pochód przez największe ekrany świata. Celem spopularyzowania naszego kina wy- 

znaczyliśmy aż do odwołania ceny; Balkon 25 gr., parter od 54 gr. na wszystkie seanse 
Nad program: Kolorowy, rysunkowy i aktualne dodatki. 

SWIATOWID į 
Dziš po raz pierwszy w Wilnie 
czarująca symfonia miłości 

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

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

Polscy komicy mówią o Joe Brownie! 
Adolf Dymsza: Joe Brown to mój krewny. Bratnia dusza artystyczna. 
Kazimierz Krukowski: Joe Brown to stuprocentowy ekstrakt współczesnego kornizmu. 

Eugeniusz Bodo: Chciałbym, abym pobudzał tak ovo śmiechu, jak Joe Brown. 

Stanisław Sielański: Joe Browna mozna oglądeć kilka razy w Repo oc, sportowca” 

Dziś. Film muzyczno śpiewny, pełen humoru i pikanterii 

o T0 LUBIĄ MĘŻCZYŹNI 
W rolach głównych: Szóke Szakali, Rozsi Barsony, Ernest Verebes i inni 

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

  

  
„Miłość cygana" | 

  

  

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M VU z Y Ka 
udzieła iekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

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

  

KAŻDY 
PRZEMYSŁOWIEC 

KUPIEC P5ETALSTA 
zyska sobie najlepszą klijeatelę 

ogłaszając się w najpopulazniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Półn,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego teł 99     
  

  

  

Gerowaniej Reperacje 
bielizny i pończoch. 

Roboty na drutach i' szydełkowe, 
darcie pierza i włosia: Roboty słoniane, 
drobne roboty krawieckie. Odświeżanie mun- 
durkow i ubrań. rIKOWASIE KUŁDER, 

przyjmuje 

Dom Nocleg. dla Kobiet 
przy ulicy Żydowskiej 10 

od g. 10 do 12 i ud 7 do 8 wiecz.         

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz 
ne narządów moczow 

od q. dl | B—B w 
z Pa 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór 
ne. weneryczne, narzą 

dów moczowych 
od godz, 1L0—2 | 4-:5% 

ul, Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77, 

    

DR. MET. 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ. 
Chor wenerycz, syfilis 
skórne : moczopłciow 

Zamkowe 15, tei. 19-64 
Przvim. oa B—1 0 9--* 

  

AKTOR 

Blumowicz 
Chorcb/ wenerycžne, 

skorne 1 Moczopiciowe 

Wielka *1, tel, 9-21 
Przyjm, od ®9—1 : 3—£ 

DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne, 

skė'ne i moczoplciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 

Przy m. od 12—2 i 4—8 

    

Fortepian | 
Beckera w doskonałym 
stanie — do sprzedania 

Teatralna 9—3 

ABUSZERKK4 
Mar;a 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do ? wa 
ul. 3. Jasińskiego 5 — 18 
ro Otlarnej /'oh. Szduy 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

| sięktryzaeje 
uł, Grodzka nr. 22 

| (twierzyniec) 

ARUSZERKA 

Smiatowska 
oraz Gabinet Kesmetycz.. 
„odmladranie cery, usu=. 
wanie Bnasszczęk, wą” 

|grów, piegów, broda». 
wek, lupiežu, usuwanie» 
tłuszczu z Dioder i brzue 

    

"cha, +remy odrnladzają-- 
<e;, wanny elektr., elek-, 
tryzacja Ceny przystęp= 
ne. Porady bezpłatne. 

Zamkowa 26 - 6 

  

|Pracy poszukuje 
młoda; bardzo zdolna 

krawcowa. 
Oferty nadsyłać do ad- 
ministracji „KKurjera W.“ 

pod „Krawcowa* 

8 Początkujący 
urzędnik na stałej po= 
sadzie pragnie zamie- 
szkać przy kulturalnej: 
rodzinie. Łaskawe zgło 
szenia prus:e- kierować 

  

  Sierakowskiego 25 — 7 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk.. Bandurskiego 4, Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjiauje od g. 2—3 ppol. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—8 pa 

©oministracja czynna od g. 9*/,—33/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. l--2 ppoł. 

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

WEN? PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem de domu lub przesyłką pocztową. 

@МА OGŁOSZEŃ 

3 zł, z odbiorem w administr. 2 sł. 

Ogłoszenia за przyjmowane: od godz. 9'/,—3%/, 8 7-—$ witen. 

50 gr. zagranicą Ć złą. 

Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., „w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc, i komunikaty —60 gr. ża wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. ze wyram, 

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

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku „ABA i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, | rubrykę „nadesłane* Redakcja mie odpowiada. 

        Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z 0. 6.     

  

Redaktor odp. 

  

Zywtińócję „Bsbiez 
  


