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„Maly Dziennik“ pozwolił sobie na 
zerczą napaść pod adresem J. M. 

ora Jakowickiego.: 

"Napaść ta mie zasługuje na żadną re- 

akcję ze stromy prasy wileńskiej. Wypa 

dek ten jednak przypomniał nam słowa 

Józefa Piłsudskiego wypowiedziane w 

słynnym przemówieniu w t. zw. sali Ma 

linowej w Bristolu. 

Był cień, który biegł koło mnie, to wyprze- 
dał mnie, ło zostawał w tyle. Cieniów takich 
było maóstwo, cienie te otaczały mnie zawsze, 
cienie nieodstępne, chodzące krok w krok, śle- 
skrące mnie i przedrzeźniające. Czy na poło 
bitew, czy w spokojnej pracy w Belwederze, 
<zy w pieszczetach dziecka — cień ten nieod- 
stępny koło mnie ścigał mnie i prześladował. | 
Zapłuty, potwórny karzeł na krzywych nóżkach, 
wypluwający swoją brudną duszę, opluwający 
sanie zewsząd, nie szezędzący niczego, to szczę 
dzić trzeba — rodziny, stosunków, bliskich mi 
ludzi, śledzący moje kroki, robiący małpie gry 
amesy, przekształcający każdą myśl odwrotnie 
— ten potworny karzeł pełzał za mną, jak nie 

  

_ Wizyta min. Antonescu w Polsce 
Konwencja polsko -rumuńska 
© współpracy kulturalnej 

WIARSZAWA; (PAT). — Dziś w godzinach 

aanuych rewizytowali ramitiekiego ministra 

spr. zagr. premief:: "Ben. Alašroj: pay A i 

aminister Beck. '| 

o godz. 14 prezes T-wa Polsko. Rumuńskiego 
wicemarszałek „sejmu Makowski podejmował 

śniadaniem min. Antonescu i towarzyszące mn 
«soby. Podćzds śniadania wicemarsż. Makowski 

wygłosił przemówienie, na które odpowiedział 
miu. Antoncsct. 

O godz. 18,15 w sali zegarowej MSZ. odbyło 

«ię podpisanie przez min. Becka i min. Anto- 

mescn następujących dokumentów: 

Protokułów wymiany dokumentów ratyfika | 

<yjnych konwencji. i protokułu dodatkowe; g0, 

dotyczących delimitacji granicy polsko-rumnń- 

skiej — oraz konwencji o współpracy kultu 
ralnej pomiędzy obu państwami wraz z dwo 

ma protokułami, z których jeden przewiduje 

„bezpośrednią współpracę między ministrami oś 

wiaty, a drugi reguluje sprawę zacieśnienia 

współpracy organizacyj, zajmujących się wy- | 

chow aniem młodzieży. 

W'- godzinach wieczornych odbył się w po ! 

selstwie rumuńskim obiad, wydany na cześć 

min. Antonescu, a wieczorem Taut. 

Odznaczenie orderem 
` 0:1A Bialego 

WARSZAWIA” (Pat), Pan Prezydenį R. P. w 

dniu 26 bm. nadał ministrowi spraw zagr. Ru- 

mumii p. Antonescu insygnia Orderu Orła Bia 

tego. 

Wysokie odznaczenie ramuńsk'6 
dla Marsmtia Rydza-Śmigłego 
WARSZAWA (Pat), W czasie wziyty u p. 

Marszalika Śmigłego — Rydza minister spraw za 

gran'cznych Rumunii p. Antonescu wręczył p. 

Marszałkowi Smigłemu-Rydzowi insygnia naj- 

wyższego odzmaczenia rumuńskiego: Wielką 

wstęgę Seryiciuł Credincios, 

Rozmowy Edena 

z Grand m 
RZYM (Pat). korespon 

deucji z Londynu komentuje amb. 

Grandiego z min. Edenem donosząc, że rozmo 

„Giornałe d'Italia“ w 
rozmowę 

wie tej przypisują w Lomdymie wielkie znacze | 

nie polityczne, przewidując, że jest ona ważnym 

etapem na drodze do zawarcia t. zw. porozumie 

nia gentetmańskiego na morzu Śródziemnym po 
między Anglią i Witochami. 
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typów i kolorów — te chcego, to swego pań- 
stwa, krzyczący frazesy, wykrzywiający potwór 
nie gębę, wymyślający jakieś niesłychane 'hi- 
storie, ten karzeł był mpim nieodsiępnym dru 

hem, niecistępuym tewarzyszem doli i niedoli, 
sztzęścje. i nieczęzęścia, zwycięstwa i klęski. 
Nie sądźcie panowie, że to jest' tylko metafora, 
ja zacytuję tyłke kiika faktów, takich potwor- 
nych, dzikieh, że trudno pojąć, z jakiej kadzi 
nieczystości zarazić trzeba sobie wyobraźnię, by 

% podobne rzeczy wymyślić. 

„Potworny karzeł, wylęgły z bagien rodzi- 
mych. Bity po pysku przez każdego z zahor- 
ców, spryedawany 2 rąk do rąk, płatny. Oto 
ci, którzy cheą obniżyć do Swego poziomu to, 
eo zostało wzniesione wysoko. ° 

Ч „„Mialem przyjaciół, którzy się zmęczyli i 
| oleszłi, miałem współpracowuików, z którymi 

źle czy dohrze współpracowałem, którzy, także 
w tem czy inny sposób ode mnie odchodzili. 

T Ale to paskwiztwą duszy, które do mnie przy 
lepiamo, bylo tak nieodłączne, lak systematycz 
ne, że gdy myślę 0 przeszłości, zawsze się oglą 
dam, ezy ubranie moje jeszeze nie cuchnie. A 

' płacie: to* ehrzezono wysokimi” słowami, wyso 
kimi hasłami. Była to praca tak zwana naro 

  

WARSZAWA (Pat) W dniu dzisiejszym. na 

stąpiło podpisanie konwencji palsko |-„rumuńs 

skiej, o: współpracy: kailtarnalnej, I Zawarcie kom 

wencji stamowi doniosły: czynnik: w. politycznym 

związku łączącym Polskę i Rumunię, obejmują 

cy dziedzinę współpracy intelektualnej. Konwen 

cja reakiouje tę współpracę -przeż 1) organizowa 

nie ośrodków, naukowych połskichw' Rumnmniż i 

rumańsk ich w Polsce, 2) wymianę profesorów, 

studentów, uczniów it. @., З) popieranie tłuma 

. ozeń i. dzieł nanikowych i Nterackich, 4) wzajem   

  padążnjąca z Lekomti, podniosła sztandar wio 

ski na mieście Gere. Ludność przyjęła wkracza 

jace wojska włoskie bardzo serdecznie. 

Jak wiadomo, miasto Gore — według 05- 

odłączny 2 a w eH zóżnych 3 

  | 
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Moment z audiencji min, Antonescu w towarzy stwie ministra Józefa Becka u Naczehnego Wo- 

dza Marszałka Śmigłego - Rydza. 

  

Włosi za'eli m. Gore w Abisynii 
„RZYM, (PAT). — Agencja Stefani donosi z : że wraz z zajęciem Gore okupacja 

Addis-Abeby: dn. 26 bm. kplumna płk. Malta, 

| synii. 

wiadczenia negnsa — jest siolieą zachodniej A- | 

p bisynij i siedzibą rządu abisyńskiego. 

| RZYM, (PAT). — Agencja Stefani donosi z 

/ Aridis-Abehy: tutejsza prasa włoska podkreśla, 

a, praca ; tak zwana kirai Nie jest | 
to tragizmem — dla mnie. Rzeczy takie rzadko | 
się zdarzały na Świecie, gdyż są one potworne, 
niemoralne, dzikie i wstrętne, Wylęgać się ta- 
kie zjawisku mogą tylko w bagnie niewoli, 
przez które narody przechodzą. 

' "Te słowa Marszałka Piłsudskiego by 

łyby zbył godną odpowiedzią pod adre 

sem anonimowego oszczercy z „Małego 

Dziennika. 

Przytaczamy je dlatego aby zwrócić 

uwagę na sprawę oszczerstw, która w 

Polsce stała się problemem społecznym. 

Plugawy karzeł znalazł u nas szcze- 

gólnie przytulne lęgowiskoó. Gnieździł 

się w Polsce przedrozbiorowej i pluł na 

wszystko co ponad poziom wyrastało i 

ten sam niecny pomoże uprawia i dzi- 

siaj. 
Zack tego fatalmago nałogu sta 

nowi ważną i pilną sprawę narodową. 

ne organizowanie wysiew dzieł sztuki, 5) urzą 

atzanie „słuchowisk radiowych: i tp. specjalną u 

wagą zwraca konwencja na podręczniki szkol 

ne, podkreśląjąc, że właściwa znajomość krajów 

i narodów nabyta jw ciągu nauki szkolnej mło 

dzieży, jest jednym z zasadniczych czynników 

zacieśnienia przyjaźnych stosunków między o 

bu. narodami. 

Podpisanie konwenaji nastąpiło w czasie po 

bytu w Polsce rumuńskiego ministra spraw za 

granieznych p. Antbonesou. 

Abisynii 
przez Włochy zbliża się do końca. Siedmiu mie 

sięcy trzeba było na zajęcie Addis-Abehy. Dru | 

gie 7 miesięcy wystarczy dla zajęcia mel Abi 

Rząd w Gore — pisze agencja Stefani —   przestał być nawet tym widmem, o którym Mus 

solini mówił w Mediolanie. Nie istnieje on jaż 

w żadnej postaci. A w krótkim przeciągu czasu 

cała Abisynia będzie włoska całkowieie. ! 

Cena 15 groszy 

KURIER WILENSKI 
NE. karzeł działa 

  

Regent Horthy upzpirżą 
RZYM, (PAT). — Regent Horthy został dziś 

przyjęty przez papieża 

czystej audiencji, która trwała 45 minut. Au- 

diencja zakończyła się o g. 12.20. Papież ofia 

rował pani Horthy wspaniały różaniec z pereł, 

po czym regent Węgier z małżonką udali się 

do sekr. stanu kard. Pacelli'egoe i odbyli z nim 

dłuższą rozmowę, po czym zwiedzili kaplicę 

sykstyńską. 

w Watykanie na uro 

Król i Mussolini zwizyta ę 
H mibyrga 

BUDAPESZT .(Pat). Z 

nych źródeł dosroszą, że królewska para wiłes 

ka rewizytować będzie państwa Horthy w ciągu 

maja 1937 r. w Budapeszcie. Mussolini przy jął 

również zaproszenie premiera Daranyi przyby- 

cia do Budapesztu. Wizyta Mussoliniego nastąpi 

dobrze poinformowa 

wkrótce po wizycie pary królewsk''ej, 

Negns sądzi się 0 należność 1a kawę 
BRUKSELA, (PAT). — Sąd handłowy bkę- 

dzie w tych Hniaeh rozważać sprawę z powódzi 
wa negusp. przeciw jednemu z kupców w Liege, 

który sprzedawał kawę z prywatnych ptantacyj 

cesarza Abisynii. Kupiec ten sprzedał 500.006 
kilo kawy ale dotychczas nie dopłacił neguse 
wi miliona fr. franeuskich. Poza tym negus żą 
da od kupca odszkodowania za stratę, ponie 
sioną przez dewaluację iranka fr. 

Roosevelt w Rio de Jareiro 
RIG DE JANEIRO, (PAT). — Wkrótce pó 

zarzuceniu przez „Andianopolis* kotwicy. pre 

zydemt Roesevelt wysiadł i udał się do miasta. 
Roosevelt opuści Rio de: Janeiro: dhia 28 bm. 

wieczorem. 

L
“
 

Rzesza broni swych 
obywateli nawet 

kr munistów 
(Pat). Niemiedkie biuro informacyj 

Wśród obywałt<bi. Niemiec, „ofiar ne 

wej fali aresziowań w ZSRR., znajduje się pa 

chodzący z Jeny Reiuhold Schindler, ongiś 'za 

trudnioty w warsztatach reparaeyj kolejowych 

«r Jenie, gdzie występował jalko komnamistyczny 

człongk rady fabrycznej. 

Areszlowanie Schindit 

DERLIN 

ne domosi: 

га jest nowym dowe 

dem, że władcy bolszewiecy występu ją z. bez 

względną brutalnością nawet wobec swoich by 

łych współwyznawców, jeżełi ci z tego lub im 

diego powodu są niedogodni. 

Każdy Niemiec, pizynaceżny do Rzeszy, kó- 
rzysta zagranicą z opieki społeczności niemiec 
kiej. Z całym naciskiem rząd Rzeszy, nie zwraca 
Jąc uwagi na przeszłość polityczną poszczegól 

mych osób, staje w obronie tych, którzy padli 
ofiarą beawstydnych metod gwałtu, stosowanych 

przeż GPU. 

Zakaz wyworu z Angli sprzętu 
wojennego do Hiszpanii 

LONDYN (Pat). Ogłoszono tekst projektu rzą 
dowego o. zakazie wywozu Ssprzęjlu wojennągo 

do Hiszpanii. Według projektu zakazane jest 
adowanie i przewó zsprzętu wojennego do Hisz 

pali na wszelkiego rodzaju statkach  angięt- 

skich. Nie obejmuje to statków zarejestrowa- 

nych w dominiach, koloniach * 

datowych. 

terytoriach man 

Każdy statek podejrzany może być 

poddany rewizji i odstawiony do najbliższego 

portu, jeżeli okaze się, że statelk naruszył pra 

wo. Za odmowę podporządkowania się rozkazo 

wi o rewizji lub odprowadzeniu do portu grozi 
grzywna pomęyżej 100 f. st. Ustawa ma obowią 

zywać aż do odwołania a dotyczy nie tylko pół 
wyspu Iberyjskiego, gle i Maroka hiszpańskiego. 

Rewolucja w Parzgwaju ? 
BUENOS AIRES, (PAT). — Krążą tu pogło 

ski, iż w stoslicy Paragwaju Assomption wy- 

buchł ruch wywrotowy. Wszelkie połączenia 

z Assomptionią sa przerwane. Wprowadzono 

cenzurę wiadomości,
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Madryt będzie otoczony i 
Skuteczne bombardowanie Cartageny PARYŽ (Pat). Korespondent Havasa 

w Talavera de la Reina (po stronie pow 

stańców) denosi; Dziś po południu arty 

deria rządowa poczęła ostrzeliwać dwa 

skrzydła armii gen. Mola. Wkrótce jed 

nak nastąpiła cisza. Obie strony najwi- 

doczniej gotują się do przyszłych walk. 
Oddziały straży tylnych powstańców na 

prawiają zniszczone urządzenia sanitar 

ne. Posiłki nadchodzą. Południowa i za 

cehodnia część prowineji madryckiej sta 

mowią obóz okopów, w którym prowa 

dzońa jest gorączkowa praca. 

TALAWERA (Pat). Korespondent Ha 

vasa podaje, że najpoważniejszą akcją 

w dniu wczorajszym był atak podjęty 

rano w północnej części stolicy na 

wprost Cuatro Caminos. Kolumna pow- 

stańcza doszła do płacu Tero, panujące 

go na drogą do Sierra i zdobyła położo 

ne dokcła domy. 

Artyleria w dalszym ciągu gwałtow- 

nie bembarduje dzielnicę Arguellez. Ar 

tyłęrii powstańczej udało się zniszczyć 

baterie nieprzyjacielskie umieszczone za 

pałacem narodowym. 

ŁIZBONA (Pat). „Diario de Lisbona“ 

dowiaduje się — jak pisze — ze źródła 

wiarygodnego, że powstańcy. postanowi 

Ji epuścić wysunięte pozycje swe w Mad 

rycie, przyjmując inną takłykę, potega 

jącą na odcięciu ze wszystkich stron po 

łączeń z Madrytem, poczynając od dro 

gi Madryt. — Walencja. 

Dziennik stwierdza, że wajska rządo 

we, zaopatrzone w dwa tysięce karabi   nów maszynowych zajmują «wszystkie 

punkty. strategiczne, panujące nad weiś 

ciami do aMdrytu. Powstańcy w mieście 

uniwersyteckim są w rzeczywistości ob 

leženi. Pozbawieni środków żywności i 

wody stawiają oni rozpacztiwy opór pod 

mieustannym ogniem. 

,W dniu wczorajszym 12 samelotów 

rządowych ostrzeliwało przez cały nie 

ma! dzień z karabinów maszynowych № 

nie powstańcze. 

Bomby w klin kzch 
uniwersytorkich 

WALENCJA, (PAT). — Agencja rządu ma- 

dryckiego donosi: dziekan wydziału lekarskie- 

go uniwersytetu w Madrycie ogłasza w pismach 

szczegóły bombardowania kliniki szpitalnej. — 

8 bomb zapalających spadło na stary gmach, 

pełny chorych i rannych. Wśród wybuchów i 

płomieni: ranni wzywali rozpaczliwie o ratunek. 

Niektórzy, odcharlząc od zmysłów, zrywali 7 

siebie opatrunki. 

Nigdy — mówi dziekan — nie widziałem 

seen tak przerażających. Była to ucieleśn'ona 

wizja: piekła dantejskiego. Lekarze płakali z 

oburzenia, bezradni wobec. okropności. 

$yn CsDaliero roz$sirzelony 

WALENCJA, (PAT). — Nadesziy tu wiado 

mości, że syn premiera Largo Caballero został 

rozstrzelany w Segowii pnzz powsłańców. 

A asi iii A i i A RAWSRCANEEDO 

2-chstraconychwRreszy 
BERLN (Pat). Dziś rano stracony został w 

„Berlinie 32-letni Walter Wobbrock z Kołobrze 

gu, skazany pnzez trybunał ludowy Rzeszy w lu: 

tym rb. na: karę śmierci za zdradę stanm. į 

Równocześnie wykonano dziś rano w Berli | 

nie wyrok śmierci na 25-lelnim Ruedigerze, ska | 

zanyra za morderstwo na tle seksuainym. Ofia 

rg ieardercy padła 12-letnia dziewczynka, 

TT 

    
Reprodukujemy dwa zdia świadczące wymownie 0 'zniszezemu, 

rózbitymi ławikam i, koryłtkami na kwiaty i t. p. 
niami, polamamymi deskamij, 

> 

SALAMANIKA (Pat). Silma eskadra totnicza 
powstańcza bombardowała dnia 26 bin. port wo 

jemny w Kar'agenie. Jak stwierdzone, bomby 

trafiły w naładowany amunicją statek hamdlo 

wy, uszkodziły part i pozycje artylerii, Lotncy 

powstańczy zdołali bez strat (powrócić do swej / 

bazy pomimo ostrzeliwania z dział przeciwłot 

niczy ch. ` | 

TENERIFA (Pat). Rozgłośnia tutejsza poda 
je, że w czasie bomibardowimia rządowej bazy 

morskiej w Kartagenie przez lotników powstań. 

czych, bardzo poważn:e uszkodzone zostały arse 

nał portowy i kilika statków. Niektóre statki wy 

ruszyły z. portu lecz ścigane były przez krążow 

niki powstańcze, 

Hiszpania złożyła protest do Ligi Narod. 
PARYŻ (Pat), Agemcja Havasa donosi: Am | 

basada hiszpańska komunikuje tekst depeszy, | 

którą rząd hiszpański wysiał dzaś z Wajenėji do. | 

sekretariatu generalnego Ligi Narod. Rząd hi- 
szpański w. Gepeszy ouwiadcza, że uważa,za akt 

napaści interwemoję zbnajńią Niemiec i Włoch 

na rzecz powstańców w Hiszpanii, także uzna 

n.e przez. te państwa rzącu powstańczego. 

Rząd hiszpański zwraca uwagę, że gen. Fran 

co zamierza zatamować komunikację między 

portami Hiszpanii i że pomagać mu w tym bę 

dzie jeden z rządów, które go uznały, tj. Niem 

cy lub Włochy. Rząd hiszpański domaga się, a 

by rada Ligi Naródów w najbliższym czasie zba 

dała sytuację, wywołaną przez wspomeiane kro 

ki. 
GENEWA. (Pat). Po otrzymaniu depeszy od 

rządu hiszpańskiego w Waleneji, sekretariat ga 

neralny Ligi Narodów przystąpił do natychmia 
rozestania telegramu do stowego odpisów 

państw — członków rady Ligi, óraz do wszysł 

kick. państw — członków Ligi Narodów. *   
    
   

opztr”ony Św. dakra 
Ekspoitacja zwło< z domu 

Jeżusowego odbędzie się w niedzielę d ia 
żałoby przy 

wyprowadzenie zwłok na cm. Rossa, o czym 

PARYŻ, (PAT). — Opublikowany ostałnio | 

projekt nowego ustawodawstwa prasowego, nsyl 

którym rozpoczęły swe prace komisje izb de 

putowanych, spotkał się z nieoczekiwanie jedno | 

litym wrogim frontem całej prasy i kół polity | 

<znych. ' j 

Jedynie tylko spejalistyczny „Popuiaire* nie | 

poddaje tego projekta ostrej krytyce. Poza tym 

dziennikiem jednak eała prasa radykalna, a na 

wet komunistyczna „Humanite* uważa, że ® . 

| pbecnej formie nie „nadaje się on tlo przyjęcia. ' 

Projekt rządowy zmienia zasadniczo całe 

obecne ustiawoąlswstwo. Wprowadza on kontrolę 

/ zasobów finańsowych dzienników i zaostrzone 

postępowanie przeciwko żniesławieniom-w dru- į 

ku. : ; 

Wszelka publikacja, ukazująca się częściej. 

niż 30 razy do roku, musi być przekształcona - 

na wiasność towarzystwa akcyjnego © obligac 

jach imiennych. Redaktorem odpowiedziakiym 

dziennika będzie musiał być prezes rady nad 

zarczej, albo dyrektor tegoż towarzystwa akeyj 

nego. Skład rady nadzorczej i'nazwiska głów 

nych akcjonariuszy, posiadających со najmniej : 

P
a
 

1/10 część kapitału zakładowego, mają być ogła ži 

szane co roku na łamach dzięnnika 

Data zebrańia się Rady Ligi nie zostałą jesz 

cze ustalona, w kołach genewskich przawtdują 

jednak, że będzie ono zwołane albo w połowie 

przyszłego tygodnia, tj. 3 tub 4 grudnia, lub 

też dopiero po 7-ym grudnia, a więc po termii 

nie zebrania w Genewie komiteiu do spraw re 

- formy pakiu Ligi. į 

Z uwagi na to, że przewodniczący Rady Ligi, 

przedstawiciel Chili p, Rovas Viouhna: znajduję 

się w drodze do Ameryki południowej przewod 

nienyo zebrania Rady objąłby ambasador chi- 

lijski 'w Londynie p. Edwands. 

ANGLIA NIE CHCE ZEBRANIA Ł. N. 

LONDYN (Pat), Reuter donosi: Rządowe ko 

ła brytyjskie nie sprzyjają zwołaniu Rady Ligi 

Narodów w celu omówieniu sytuacji: hiszapń- 
skiej, Zdaniem ich — zebranie Rady Ligi Na 

rodów w obecnej dhwili byłoby bezużyteczne i 
mogłoby mawet przyczynić się do zaostrzenia sy 

tuacji. Ša : #/ 
r 

M] 
ARKADIUSZ JASTRZĘBSKI 

b. ziemi-nin ziemi Witebskiej, emeryt Oyrekcji „. К. Р., 
ms tami zma ł ania 2> listopada 193: r. w wieku lat 67. 

ul Rrchanielskiej 12—1 do kości 'ła Serca 
29 listopada o godz. I8ej. Nabożeństwo ża- 

łobne w tymże kościele odprawicne zostanie w dn. 30 XI e godz.:9.30, po czym nastąpi 
zawiadamiają pogrąż. w głębokim smuiku 

żona, córki, synowie i rodzina 

Blum bierze prasę w kar 
15 dni.od dnia walnego zebrania. | 

Dzienniki : będą ' musiały «również « ogłaszać . 

nazwiska i adresy „pośredników, przez których 

przechodzą wszystkie wpływy kaowe,o pocha | 

dzące z zagraniey:: Urzędniey ministerstwa ti | 

uansów i przedstawiciele władz policyjnych be 

dą mieli prawo dokonywania badań czy odnoś 

ne. tewarzystwo .nie „narusza „tych. postanowień. 

Ogłaszanie oraz: przedroukowywanie  fałszy- 

wych wiadomości, lub cełowo zniekształeają- 

eych dokumentów sfałszowanych, lub fałszywie 

przypisywanych pewnej osobie podlegać będzie 

| karze więzienia od 1 miesiąca do 1 r. i grzyw- 

nie od 1.000 do 10.000 franków. 
Zniesławienie sądów, armii i władz admini 

|-stracyjnych podlegać będzie karze więzienia 

| ad'8 dni do 1 roku, oraz grzywnie takiej samej 
jak wyżej. Dziennik, zamieszczający zniesła- 

wienie drukiem osobistości pełniącej funkcj 

publiczne lub wywierającej wpływy Za pomo 
"ea ńziałalności politycznej, lab publicystycznej 

obowiązany jest przepłowadzić przed sądem 

dowód prawdy. 
Obraza szefów państw obcych karana hędnie 

kutu, lecz również kolejno redaktorów odpowie 

Poktosie blokady Un wersytetu Warszawskiego 

jakie wyrządziła blokująca mło 

Na pierwszym pila 

dzieży do obreny przed władzami bezpieczeńst 

   
dzież na terenie Umiwersytelu: Na zdjęciu 1 

nie widzimy kamienie, przygotowane w koszach 

wa. Na zdjęciu 2 fragment barykad jednej z saf, 

- Japonja udała Cegarst wo włoskie 
‚ — @ еву costrstwo Maodźukno 

- LONDYN (Pat). Reuter donosi z Te 

kio: Komunikują pėlurzedowo:.. Osiąg- 

nięto porozumienie, którego mocą Japo 

nia uznaje przynależność Abisynii do 

"Włoch, a wzamian Włochy uznają cesar . 

stwo Mandżukuo. że NARA 

i Umowa zawiera potwierdzenie praw 

Japonii do handlu w Abisynii. Nato- 

miast nie dąży się podobno do uczest- 

nictwa Włoch w pakcie japońsko - nie 

mieckim ze względu na to, iż stosunki. 

Włoch z W. Brytanią i ZSRR. utrudnia 

łyby obecnie Włochom udział w tym 

pakcie. | AC A PoE, 

Zma'ł mjwiększy dostawca broni 
- PARYŻ, (PAT). — W Monte Carlo zmarł 

dziś znany przemysłowiec i finansista Ватуй 

Zacharmow. A M DAR ' 
Г Е ® 

Zmarły dziś: w Monite Carle słynny. fabrykant   

w druku dotyczyć będzie nie tylko autora arty 

broni Bazyli Zacharow miał lat.37. Byt synrxme 

Rosjanina i Greczynki. Szkoły ukończył w Ar 

gli. Jako młody człowidk rozpoczął. pracę w 

| przemyśle wojennym w charakierze agenta róż 

ny:n firm tej branży. Pw i 
Już w r. 1876 dostarczał jakoby bzoń do E 

gipiuu Późmiej został przedstav.cietem fabryki 

broni „,Wickers'* ;w Atenach Tam. powiększył: zma 

cznie swój mająjtek i w ozasie,wo zer bałkańsc:ch | 

udzielał pożyczek niektórym państwom  baikań 

skim. Na początku wielkiej wojny. Zacharow był 

jednym: z najbogatszych ludzi w. Europie, bę 

dąc akejonarjuszem wielu fabryk broni ve Fran . 

„eji 1 W. Brytanii. . Zacharow ożeniony był z 

księżniczką: de Marchena, którą poznał na przy 

jęciu w pałacu Alforsa 13-g0 w, Madrycie. 

W-80-4ym róku życ'a posiadał podobno „ma 

jatek, wynoszący 20 miljonów funt szieriingów 

£. i. około półmiliarda złotych. Pamietn x, który 

pisał przez dhuższy czas, spalił osobiście -przy . 

świadkach przed. kilkoma dniami. 

G-zeszo!ski skaz?ny | 
na m esiąc aresztu 

- SOSNOWIIEC (Pat). Przed sądem. grodzkim 

4+ Sosnowcu toczyła się sprawa, Pawła! Grzeszo? 

skiego; oskanżomego o obrazę sędziego <śled czego. 

Sprawą ta wiąże się ze śledztwem prowadzonym 

' swego KZ przeciwko Grzeszofskiemu, który, 

"przebywając gr areszcie zapobiegawczym, złożył 

skargę ną sędziego śledczego. użył przy tym ob 

raźliwych słów. Za ito pociągniętły został do @@ 

powiedzialności. Po rozpatrzeniu sprawy sąd 

skazał. Grzeszolskiego na miesiąc aresztu. Obro 

na zaopwiedziała apelację. ' ` :   
W Poznaniu młodzież 

okupuje dom akademicki 
POZNAŃ, (PAT). — Grupa młodzieży aka 

demickicį uniwersytetu poznańskiego w dal- 
szym ciągu okupuje dom akademicki., Blokzde 

| ma charakter spokojny. б : 

! Przed południem obradował senat, akademi 

| cki, ‚ : 

Legion Młodych „Akademickiego Związku 

Pracy dla Państwa'* wydał cdezwę, potępiającą 

ekscesy i demonstracje grup studentów, stwier 

dzając, iż tego rodzaju postępowanie uchybia 

godności nauki i uczelni. Odezwa wzywa mio 

dzież do opuszczenia okupowanego gmachu. 

dzialnych i wydawców, lub redaktorów пасте? 

mych, poza tym drukarza w razie nieujawnie 

nia nazwiska redaktorów i wydawców, a nawef 

sprzedawców, kolporterów i osób rozlepiających 

afisze. W .razie oskarżenia autora, redaktor оё 

powiedziałny, redaktor naczelny i wydawca sp 

| również odpowiedzialni jako. współwinni. 
  

przez studentów 

za barykadowane drzwi do auli pierwszej skrzy- 

i spluwaczkach, które stanowiły „naboje mło-



Przez eksploatacje dróg wodnych 
„KURJER* z dnia 28 listopada 1936 r. 5 

ku rozwojowi gospodarczemu 
Klęska idei aktywizma gospodarczego 

Jak dotychczas idea aktywizmu w 
społeczeństwie polskim ponosi klęskę, 
której przyczyny, ciekawie i przekony- 
waująco zostały omówione we wstępnym 
artykule „Kurjera Porannego" z dmia 
17: bm.: * o ` с 

"=
 

Autor tego artykuhu A. Plutyński pię ; 
tnu je społeczeństwo polskie za zanik in- 
stynktu samozachowawczego w życiu 
gospodarczym, objawiający się „biernos 
cią i strachem przed walką i wysiłkiem 
nawet w tych wypadkach, gdy walka 
ma szanse zwycięstwa, a do wysiłku ma 

„ my olbrzymie, nie wyzyskane zasoby e- 
nergii'. Widzi jednak w społeczeństwie 
wartości i siłę, wyrażające się chociażby 
wynikami pracy w przemyśle mafto- 

wym, lotniczym i optycznym nadmienia 
jąc, że tylko w organizacji wojska i lot- 
nictwa aktywność wysiłków naszych po 
trafiła dorównać, a nawet prześcignąć 
społeczeństwa niektórych narodów. 

Gospodarczy ten artykuł byna jmniej 
nie zawiera samej tylko suchej ekonomi 
cznej analizy poruszanego zagadnienia. 
Wręcz przeciwnie, ożywiony jest wielką | 
dozą pierwiastku psychicznego i właś- 

"nie między: innymi podkreśla, że ,„„źród- 
ło siły gospodarczej bije z sił moralnych 
narodu i dlatego może być skutecznym 
mieczem.do walki z pasywizmem 305- 
podarczych w Polsce. | 

Zamykając: swó: artykuł . stwierdza 
autor, że wiele już stracono czasu, wiele 
sposobności — i że dalsze powodzenie 

tywizację życia gospodarczego zależy 
od tego „czy inicjatywa nastąpi nieba- 
wem i rozwinie się konsekwentnie, czy 
też wikłać się będzie bezradnie w ciągu 
długich lat niezdecydowanego dreptania 
na miejscu”. 

- Do uwag tych nawiązuje swój arty- | 
kui E. Młodecki („Kmrjer Poranky* z 
dnia 20 bm.) twierdząc, że „przeżywana 
obecnie chwila pierwszych oznak popra 

wy jest najodpowiedniejszą dla rozpo- 
częcia aktywizacji życia gospodarczego 
w Polsce. Przykład dały inne narody — 
pozostawiając nas w szponach pasywiz- 
mu i dlatego, pisze Młodecki, tym szyb- 
ciej musimy jechać w górę — by dogo- 

nić współzawodników, którzy przed na-   mi wyrwali ze startu. 

U wyjścia z dworca otacza przyjezd- 
nych chniara gazdów - woźniców. Jest 
ich o wiele więcej niż pociąg przywiózł 
pasażerów. 

— Do willi Borek, 
ile? 
"— 2 złote. 
Przypominam, że wytrawny znawca 

stosunków zakopiańskich zalecał targo- 
wanie się z woźnicą. 

— Może półtora wystarczy? 
— Nie, panie, dwa. 
— Jazda. 

Powiózł góral. Skręcił raz, załoczył 
łuk drugi, coś mi to na kółko wygląda, 
ale oto mija pół go łziny jazdy i stajemy. 

‚ Вогек. Rozlokowałem się, wychodzę, 
tfu do licha! O 50 metrów od mojej willi 
dworzec kolejowy. A górał mnie wiózł 
pół godziny! { 

Nie mam žalu. Niech mu tam idzie 
na zdrowie. Turysię przecież Bóg po to 
stworzył, żeby sobie gazda mógł na nim. 
zarobić. 

Cała bieda w tym, że obecnie nie ma 
na kim zarabiać. Zakopane czeka na.roz 

. poczęcie sezonu. Jest jeszcze prawie pu- 

ste. Rzadko w którym pensjonacie są 
goście. Ogromne holle i sale Trzaski, za- 
kopiaūskiego Sztralla i Zorža — puste,. 
zapełnia się trochę w godzinach popo- 
łudniowych „Morskie Oko". Są to jed- 
nak konsumenci poobiedniej „pół czar- 
nej”, wieczorem olbrzymi ten piękny lo- 

ul. Jagiellońska, 

  kai Świeci pustymi stołikami i przyć- 

Martwota na drogach wodnych. 

* Na tłe tej ciekawej i przekonywują- 
cej krytyki hamulców rozwoju gospo- 
darczego, skreśłonej przez Plutyńskiego, 
tym jaskrawiej zarysowuje się. nasza 

ir:uść ma: polu rozbudowy i urządze- 
nia. oraz gospodarczej eksploatacji ś"ód 
łądowych dróg wodn. dla celów prze- 
mysłowych, handlowych i rolnictwa na 
naszych ziemiach półnoeno-wschodnich 

Jezeli „polityka gospodarcza jak ka- 

„ėda polityka wogólć, jóst sztuką wyzys- 
skania ; nadarzających-. się 'sposobności*', 
to jaiko klasyczny przykład tego, można 
uważać np. strajk węgłowy w Anglii 
w 1927 r., który pozwolił Polsce wzmóc | 

. eksploatację swego węgla. Niestety, sieć 
naszych kommumikącyj, okazała się za 
słabą i mie dostosowaną do'wielkich 
przewozów i dłałego nie mogliśmy w 
pełni wykorzystać tej sposobności. A 
przecież przede wszystkim drogom wod 
nym przypada zawsze praca pokonania 
wielkich, masowych przewozów, prze- 
kracza jących zdolności transportowe ko 
łei. Takie doświadczemie, powinno być 
dla nas bodźcem do rozbudowy i na- 
leżytegó przysposobienia dróg wdnvch 
do „przewozów handłowych. 

Zaborcom — zależało na podkopa- 
niu życia gospodarczego Polski. Miało 
to” wówczas ułatwić ” wynarodowienie, 

| Ale dziś, w Polsce niepodległej, nie mo- 
'żemy pozwolić na zaniedbywanie wyko- 
rzystania. wszystkich środków, którymi 
rozporządzamy i możemy pobudzić po- 

| stęp gospodarczy. . 
w walce o postęp gospodarczy przez ak- | | Droga i niedostatecznie gęsta sieć ko 

| munikacyj, to skleroza, prowadząca do 
upadku orgamizmy gospodarcze. I wła 

| śnie 'dłatego, wszędzie tam, gdzie ma- 
my mobilizować siły do walki o dobro- 
byt kraju, problem stworzenia i ekspło- 
sałacji tanich; komunikacyj wyswwa się 
na pierwszy plan i'to tym bardziej, że 
nie możemy przecież pozwolić, aby na- 

sze tereny północno-wschodnie, wskutek 
upośledzenia komunikacyjnego, czy też 

, niedostatecznie rozwiniętej eksploatacji 
'komimikacyj już istniejących, miały L 
trwać w nędzy i słać zaporą do ekspan- 
sji tak kulturalnej jak i ekononiczaej. 

Jeżeli tu — drogi lądowe, chociaż b. 
powoli ale rozbudowują się, to znów 
wodne są traktowane zupełnie po maco 
szemmu, jakikolwiek oddawna praktycz- 

    

Środków dobrobytu, kullury i potęgi ob 
ronnej kraju, a ich należyta eksploata- 

cja stwarza coraz to lepsze, nowe wa- 
runki bytu dla przemysłu i rolnictwa i 
to szczególnie w dobie kryzysu, kiedy 
nawet każde, napozór nawet nieznaczne 
obniżenie kosztów przewozu, daje nam 
nowe możliwości komkarencyja? zwła- 

„szcza ma rynku międzynarodowym. Dla 
„tego też warto bliżej zastanowić się nad 

  

ekonomicznymi wartościami gospedar- 
'czo-komunikacyjnej 
wodnych. 

eksploatacji dróg 

Żegluga najoszezędniejszym środkiem 
transportu. 

Po. transporcie morskim, żegluga 
śródlądowa jest majoszczędniejszym 
środkiem przewozu i pod tym wzglę- 
dem, w porównaniu ze wszystkimi in- 

| nymi rodzajami transportu, jesz bez kon 
kurencji. 

Transport wodny jest najtańszy, 
przede wszystkim dla tego, że utrzyma- 
nie dróg wodnych, jest o wiele mmiej ko 
sztowne od utrzymania dróg 'qtowy-h, 
oraz że drogi wodne posiadają o wiele 
większą zdolność transportową, a tabor 
rzeczny zużywa mmiejszą ilość paliwa 
i wymaga bardzo nielicznej załogi. 

Na drodze wodnej, jedna, stosunko- 
wo mała barka towarowa o noŚśnośŚsi 150 
do 200 tonn, a więc taka, jakie mogą 
kursować względnie kursują — na Nie- 
mnie, wodach poleskich, Džwinie grani- 
czmej, rz. Dziśnie i uregulowanym od- 
tinku rz. Wilii, zdolma jest przewozić 
ładunek iQ do 15 wagonów, a jedna bar 
ka o nośności od 500 do 1000 tonn, a 
więc taka, jakie kursują na odcinku Wi- 
sły, Warszawa—Bałtyk, zdolną jest 
przewozić ładunek już całego pociągu, 
składającego się z 35 do 70 wagonów. 
Jeżeli zaś uwzględnimy że statek holow- 
niczy może holować do 6—8 barek to 
dopiero jasno zdamy sobie sprawę z te- 
go, jak wielką zdolność transportową 
posiadają drogi wodne. 

Z innych zalet transportu wodnego, 
należy jeszcze wymienić to, że prawo 
żeglugi jest powszechne, a zate:n żeglu - 
gę może uprawiać każdy i że statek mo- 
że zakotwiczyć w celach przeła iunko- 
wych prawie wszędzie, byleby głębokoś 
ci przybrzeżne na to pozwalały, a nato- 

się tylko „Empire'* — taka zakopiańska | wodzenie, niż w Wilnie. 
-„Jugęsławia”* z wódką zamiast buzy. Zakopane czeka na turystów tak, jak 
Krasne rubachy, „Trojka i „Wołga | płuca wędzone w zadymionym lokalu 

Kolejka linowa ż Kuźnic na Kasprowy Wierch | 

  

na powiew świeżego powie 
trza. Zakopane dusi się 
pustką. Na dworcu grasu- 
ja. „łapacze* hotelowi — 
plaga solidnych pensjona- 
tów. Odmalownją oni tak 
konkurentów, że wycho- 
dzą czarniejsi od Abisyń- 
czyków. W jednym z są- 
siednich przedsiębiorstw, 
wedle ich słów, obdziera- 
Ja, w innym znowu są plu 
skwy, tam był niedawno 
tyfus... Zrzeszony  prze- 
mysł pensjonatowy i ho- 
telowy domaga się od 

władz energicznego zwal- 
czania brudnej konkuren- 

cji. * 

Świecą też przeladowa 
niem towaru i nieobecnoś 
cią klientów sklepy z „pa- 

rmiątkami* i przyborami 
sportowymi. Czekają na 
śnieg i narciarzy gazdo- 
wie — przewodnicy i właś 
ciciele koników. Cała lud- 
ność miejscowa czeka.... 

Gdy się widzi rozmia- 
ry tego ogromnego, obli- 
czonego na pompowanie 
turysty przemysłu, pow- 
staje obawa, czy znajdzie 
on dostateczny rynek na- 

 ziemiom zapewnić 

k 

  
- 

| 

  

„gający się 

mie świat cały stwierdził, że drogi wud- | miast statki żeglugi transportowej nie 
'ne stanowią jeden 2 najpoważniejszych są skrępowane i czasem postojów. Ta 

swoboda dla celów handlowo-przemysło 
wych jest bardzo dogodną. 

« Droga do zwiększenia rentowności 
przedsiębiorstw. 

Słusznem jest, pak podkreśliła postan 
ka Wanda Pełczyńska na budżetowej se- 
sji Sejmu w styczniu rb., że „ziemie pół- 
nocno:wschodnie potrzebują dla nor- 
malnego oddechu, wylotu na północne 
porty Bałtyku*. Oddech ten, mogą tym 

przede wszystkim 
rzeki, bo są naturalnymi drogami, wią- 
żącymi najdalsze połacie kra ju z mo- 
rzem i dlatego gospodarczo-komuuika- 
cyjna ich eksploatacja może pozwolić 
na tym intensywniejsze wyzyskanie do- 
stępu do morza. 

Oszczędny transport wodny pozwala 
eksploatować tanie surowce, dotychczas 
leżące odłogiem, pokonywać drożyznę 
przewozów i zwalczać konkurencję i 
tym samym daje mam nowe siły. 

Tym właśnie tłumaczy się tak ener- 
giczna praca Niemiec i Francji na polu 
rozbudowy swej sieci dróg wodnych. I 

„dłatego to właśnie ostatnio mobilizują 
swe sily Niemcy do budowy kanału Hit. 
lera na Śląsku, mającego połączyć Za- 
głębie węglowe z Odrą. Przez wybudo- 
wanie tego kanału ma być wydatnie 
zwiększona rentowność szeregu wielkich 
przedsiębiorstw przemysłowych. Niem- 
cy.obliczają, że dzięki taniemu transpor 
towi wodnemu obniżą cenę węgla z 14 
na 8 mk, (Wiedeń), a blachy i żelaza la- 
nego z 22 na 12 mk. jtd. 

Dzisiaj — na północno-wschodnich 
drogach wodnych. 

Jeszcze dotychczas panuje u nas tak 
wielki zastój na polu dróg wodnych, jak 
może w żadnym z państw europejskich. 
Statystyka z lat ostatnich wykazuje, że 
przęwozy drogami wodnymi wynoszą w 
Polsce zaledwie 1—2 proc. « ogólnych 
przewozów towarowych, ' gdy np. w 
Niemczech (1932 r.) 31,69 proc., a we 
Francji 19 proc. Odnosi się to, szczegól- 
nie do naszym ziem północno-wschod. 
nich, gdzie zagadnienie eksploatacji 
dróg wodnych, jak dotychczas, nie było 

(Dokończenie na str 4-ej) 

Mirosław Wykewski. 
2777 NE I III III S IKI SS 

| mionym światłem. Wieczorami zapełnia | mają pod Giewontem nie mniejsze po- wet w sezonie Że obawa ta nie jest cał- 
kowicie bezzasadna dowodzą tego po- 
stulaty, przedkładane władzom przez 
zrzeszony przemysł zakopiański, doma- 

między innymi takich rze- 
czy, jak ograniczenie budowy pensjo- 
natów i hoteli. Z drugiej strony zadzi- 
wiający jest pęd do inwestowania w Za- 
kopanem. Tak ńp. podczas śniadania w 
dniu poświęcenia kolejki linowej rzuco- 
no myśl wybudowania współczesnego, 
luksusowego hotelu w Kuźnicach. Pro- 
jekt ten zmalazł entuzjazm i z miejsca 
zadeklarowano 100.060 zł. wdziału. 

Zakopane, jak dotychczas, miało mo 
żnych protektorów. Ustawiczne zniżki 
kolejowe, propaganda, spełniały swoje. 
Zresztą zadanie propagandy nie było 
zbyt trudne. Atrakcja gór jest istotnie 
wielka. Obecnie przybyła nowa: kolejka 
linowa. Dane statystyczne wykazują, że 
od marca do października rb., a więc w 
przeciągu 8 miesięcy, kolejka przewio- 
zła 92 i pół tys. osób. W związku z tą 
świeżą atrakcją — kolejką, statystyka 
zameldowanych turystów w Zakopanem 
w marcu, kwietniu i maju rb. dała po- 
nad 90 proc. nadwyżki w stosunku do 
cyfry zameldowanych w tym okresie w 
roku poprzednim. Nadwyżka biletów 
kolej. sprzedanych do Zakopanego w ma 
ju, czerwcu i lipcu rb. wyniosła 30/0. 

Ale czy opieranie kaikulacji ta tej 
atrakcji, jaką jest kolejka, nie zawie: 
dzie? W każdym razie należałoby się li- 
czyć z jednym: z odkrywaniem nowych 
terenów turystycznych. . 

Jeden z kierowników odwołanych



4 „„KURJER“ z dnia 28 listopada 1936 r. 

Przez eksploatację dróg wodnych 
ku rozwojowi gospodarczemu 

(Dokończenie ze str. 3-ej) 

nawet głębiej przestudiowane, jakkol- 

wiek ściśle wiąże się to z aktywizacją 

życia gospodarczego. 

Nieco uwagi zwrócono na uporządko 
wanie dróg wodnych Polesia jako bazę 
flotylli rzecznej marynarki wojennej, о- 
raz istniejącą tam żeglugę handlową. Na 
Niemnie oczyszczono tylko nurt od 
poważniejszych przeszkód nawigacyj: 
nych, a poza tym większych robót regu- 
lacyjnych mie podejmowano. Coprawda 
istnieje na Niemnie żegluga towarowa, 
a ostatnio odrodziła się zacja na 

  

mawig 

Styrze,, ważmej arterii komunikacyjnej 
Wołynia, ale stopień eksploatacji tych 
rzek jest niewspółmiernie mały, nawet 
w stosunku: do dzisiejszych możliwości 
nawigacyjnych i ekonomicznych. 

Na Niemmnie w Grodnie i na Wilii w 
Wilnie zostały nawet przed. kilku latf 
wybudowane porty rzeczne i warsztaty 
żeglugowe, przystcsowane do budowy j 
naprawy taboru rzecznego. Nie w stanie 
są jednak te porty ożywić ruchu handio- 
wego, bo nie otrzymały bocznice kolejo- 
wych łączących te drogi wodne z ogóln- 
ną sięcią P. K. P., a w warsztatach że- 
glugowych, poza robotami państwowej 
administracji wodnej wcale żadnego ta- 
boru dla żeglugi handlowej nie budu- 
jemy. 

Dlaczego też na terenie Wiłeńszczyz- 
ny eksploatujemy drogi wodne prawie 
tylko wyłącznie dla spławu drzewa i nie 
dążymy do pobudzenia żegługi handlo- 

wej ną użeglownionym odcinku rzeki 
Wilii oraz na szlaku wodnym rzek Dzis. 
ny i Dźwiny, na linii Koziany — st. Po- 
łowo — Szarkowszczyzna — Hermano- 
wicze — m. Dzisna — Leonnol — Dru. 
ja. Tym bardziej należy się temu dziwić 
że właśnie dziś — rzucamy hasło ,„fron- 

tem do miastęczek' i że na terenach pół 
noceno-wschodnich województwa wilen- 
skiego, szczególnie w okresach jesien- 
nym i wiosennym warunki komunika- 
cyjne są nieraz wprost tragiczne, a tym 
czasem wiłaśnie jesienne i wiosennę po- 

  

Książki 

Wypożyczalnia książsk 
Wilno, Jagiellońska 16 — 9 

Ostatnie NOWOŚCI — naukowe — bele- 
trystyka KLASYCZNA i lektura szkolna 

oraz DLA DZIECI? 
Czynna od д. 12 д0 18 / wyjątkiem świąt. 
Kaucia 3 zł. Abonsment 2 rl. 

to rozmowy z genialnym: iudźmi 

      
wskutek mgły zawodów na Kasprowym 
w ub. niedzielę wyrażał się z zachwytem 
o terenach narciarskich Wilna i Wiłeń- 
szczyzny. Krajobrazy zaś nasze są do- 
tąd jeszcze nie odkryte, ale długo ich 
pod koreem chować się nie da. Jeziora 
północnych powiatów Wileńszczyzny 
stamowią prawie jedną trzecią całej po- 
wierzchni wód rw Polsce, bijąc je beza- 

pelacyjnie na głowę pięknością obramo- 
wania. To wszystko wylezie kiedyś na 
wierzch, dotrze do uszu krajowych glob 
trottenów. A jeżeli jeszcze dodać do tcgo 
że koszty utrzymania na naszvch zie: 
miach są kilkakrotnie niższe, niż w re- 

nomowanych miejscowościach turysty- 

cznych, to z niewielkim ryzykiem moż 

na zabawić się w proroka: Zakopane, 

jeżeli chodzi w pierwszym rzędzie o nar 
ciarzy, będzie miało w Wileńszczyźnie 
konkurenta, jak ma dziś licznych kon- 
kurentów (Rabka, Muszyna itd.), jeżeli 
chodzi o kuracjuszy. A kolejka linowa 
mogła opierać swe kalkulacje przede 

wszystkim na narciarzach. 

Cała Polska snobowała się w Zako- 
panem i nad morzem. Z małym przejas- 
krawieniem można powiedzieć, że pow-: 
stał w tych miejscowościach kolos na 
glinianych nogach — przemysł turysty- 
czny. Snobizm powoli zaczyna ustępo- 
wać prawdziwej kulturze turystycznej. 
Głód poznawania nowych terenów, po- 
trzeba wypoczynku zdala od zgiełka — 
oto są czynniki które boleśnie mogą u- 

godzić iw Zakopane i w Hel z Jastar- 
nią i Juratą. W.K. 

* 

  
  

‚ — Druja, o 
punkty „połączeń wodno - kolejowych .- 

ziomy wód na rzekach Dziśnie i Dźwi- 
nie pozwalają na uprawianie żeglugi na 
całej tej długości drogi wodnej Koziany 

o długości 182 ikm. i mającej 

przy st. Połowo i st. Szarkowszczyzna 
nad Dzisną oraz .w Drui nad Dźwiną. A , 

przecież w oparciu o, oszczędny tran- 
"sport wodny mogłoby łatwiej dźwignąć 
nasze. rolnictwo na poziom, odpowiedni 
państwu europejskiemu. | 

Potrzeba ekonomicznego i techniczne- 
go zbadania dróg wodnych. 

Niedawno ogłoszony w prasie, pięcio 
letni program inwestycyj wodno-komu- 
nikacyjnych, nie przewiduje poważniej 
szych poczynań na ziemiach półńocno- 
wschodnich. Zamusza to nas do zastano-. 

wienia się dla czego tak jest. 
Narzekamy mą upośledzenie ziem 

wschodnich. Jest to zasadniczo fakt mie | 
, wąłtpliwy; nie można jednak odmówić 

* słuszności uwagom dr. Ludwika Grodziec 

kiego, zawartym w rozważaniach na te- 
  

| mat potrzeb inwestycyj komiinikachj. 
nych na ziemiach wschodnich (Rocznik 
Ziem Wschodnich, rok 1937), a mianowi | 
cie, że niektóre okręgi gospodarcze i nie 

' studiowane swoje potrzeby i dlatego nie 
kiedy wysuwają postułaty miezbyt jasne 
i rzeczowo uzasadnione i to.bez. wszech | 

ROW głębszego przestudiowania. 
Jeżeli chodzi o potrzeby ziem północno- 
wischodnich w dziexłzinie inwestycyj wo- 

uwagi te są słuszne: > 
45%. 

Szukając dróg zwiększenia sił i do- 
brobytu maszych'ziem, zwróćmy też 
„uwagę i rozwaążmy możliwości gospo- 

darczo - komunikacyjnej eksploatacji 
ziem północno-wschodnich, by przez tę I 
eksploatację ruszyć wreszcie „awycięsko © 
ku rozwojowi 8 arczemu,   

112 
| mej”. 

i Mirosław Wykowski. 

w każdej dziedzinie mają nałeżycie prze 

dno-komunikacyjnych, to R 

a. „przez 
rozwój gospodarczy. ku potędze obron- .   

Tradycje w dniu Św. Katarzyny | 
w Paryżu 

  
"W dniu św. Katarzyny, jako w dniu AI 

| francuskich „Midinetek”, odbyły się w Paryżw 
* barwne zabawy kostiumowe, w. czasie których 
wszystkie „pracownice paryskich zakładów kom 
śekcyjnych i krawieckich wystąpiły w efcktow 
mych, przez siebie, pomyślanych „strojach. Na 
zdjęciu naszym jedna z uczestniczek paryskie- 

go obchodu św. Katarzyny. 

  i m KSK т rw 

W 100, po amerykańsku 
Syn Roosevelta zaręczył się z córką zagorzałego 

zwolennika Landona_ 

WYBORY TO JESZCZE NIE WSZYSTKO. 

Walka wyborcza w Ameryce skończyła się 
i nastąpiło odprężenie umysłów. Ale umysły 

szerokich rzesz Stanów Zjednoczonych są w 
dalszym ciągu zajęte sprawą, pośrednio zwią- 
zaną z niedawnymi wyborami. 

‚ Jak wiadomo głównym  kontrkandydatem 
Roesevelta był Landon. Walka wyborcza. mię 

dzy tymi dwoma przeciwnikami była zaciekła 
i nieprzebierająca w Środkach. 

Wybory przyniosły zdecydowane pwycięst- 
wo Rooseveltowi. Cóż jednak widzimy? 

ZARĘCZYNY. 
Oto syn Roosevelta: Franklin zaręczył się z 

panną Ethel du Pont, córką milionera, który 
przy wyborach popierał Landona, przeciwni- 
ka i kontrkandydata Roosevelta. 

KIM JEST NARZECZONA? 
Że te zaręczyny są sensacją, to jasne. Na- 

rzeczony jest synem majpopułarniejszego Ame 

rykanina, narzeczena zań, wybitna. piękność, 
znana w wytwornym amerykańskim towarzy- 

w kraju fortun. 

| | Ale największej pikanterii dodaje tym za- 
ręczynom okoliczność, że oddawna obie łączą- 

obozów politycznych. Jakkolwiek  Ameryka- 
nie są praktyczni | nie można posądzić ich o 
romantyzm, to jednak zaręczyny Syna prezy- 
denta z córką jege politycznego przeciwnika, 
wywołały Szereg romantycznych porównań. 
Ponieważ zbiegły się one z premierą - filmu 
„Romeo i Julia“, zaczęto walkę rodziny. Roo- 

seveltów i du Pontów porównywać z walką 

Monteschich i Capulettleh, a młodego Roese- 
уеНа i jego ukochaną z Romeem i Jdlią. 

ŚLUB WEŹMIE JAKO DOKTÓR PRAWA. 
Oczywiście amerykańskim zwyczajem prasa     gółami z życia romantycznej pary.  Wezystkie 

Metanchol:jny pan... о 

  
  

Okaz małpy zdobytej ma połowaniu w Borneo przez słynnego podróżnika i iaskitośi dr. 

Martina Johnsona. Zwraca uwagę mek nosa małpy. _ 

„stwie, jest dzielziczką jednej & па]пі‹:\квяусь- 

ce się teraz rodziny były na czele przeciwnych. 

zaczęła się interesować najdrobniejszy mi szcze 

    

"ku sobie*. 

dzienniki umieszczają kulopnódkj narzeczewego 
ł narzeczonej. Czytelnicy dowiadują się, że 
młodzieniec nie skończył jeszcze uni 
tu że dopiero w 1937 roku mdaje ostateczny 
egzamin. Śiub weźmie już jako doktór prawa, 
w czerwca, na przyszły rok. 

Zaręczyny nie były niespodzianką dla esėb 
wtajemniczonych. Już od kilku lat wiedziane, 
że panna Ethel i młody Rooseveit „mają się 

zem, Syn prezydenta bywał stałym gościem w. 
państwa du Pont, nawet podczas najzaciekłej- 
"szej wałki * regionai" I głodrdach teścia ® oj- 
€em. 

Podrina ao jaż odbyły a zaręczyny, 
tecz pan du Pont, ojciec Ethel nie chciał na 
nie pozwpłić, ponieważ miał inne piany mal- 

„żeńskie dia swej córki. 

ZAROBIĄ WYTWÓRNIE FILMOWE. 

"Cała historia miłości zakochanych ma hyć 
uwiecznioną ma taśmie filmowej. Scenariusz 
aapisać jest łatwo: miłeść, wałka wyborcza, 
Варру end... : 

Przy okazji grubo więc "owa i wytwór 
nie filmowe. 

Słowem 100 proc. pe zakk. 

Kupujc e światło 
Dobre i obfite eświetienie uprzyjemnią E 

_ ułatwia wszelką pracę, 
Obwenie każdy ma. możność „wykorzystać 

wyżej wymienione warunki bez powiększenia 
wydatków, a to przez nabywanie i stosowanie 
żarówek zbudowanych 'w-g najnowszych metod 
fabrykacyjnych i 'ocechowanych gwarancją wy- 
twórcy, iłe wydzielają światła w Dlm i jaki 

przy tym jest ich pobór prądu w walach. 

We własnym przeto interesie należy przy, 
nabywaniu żarówek żądać produktu pełnowarto 
:ściowego technicznie i odpowiednio ostemplowa 
"ego, bo: tylko wówczas możemy mieć garowość 
racjonalnego wydatku. | R 

„Osramówki D* rwynobu polskiego jak zau 
ważyłiśmy, nie nastręcza ją. watpiiiwości, ho wa 
rumkom tym WRTYYNA i są one 
w jakości. | WB 

„Jaka Jutra będzie 
| pocoda? 

Administracja telefonów w Oslo zamierza 
założyć automaty, które informowałyby abo- 

- nentów telefonicznych o najbliższych zmianach 
oraz podawałyby dokładny 

czas. Podobne automaty istnieją już w Stock- 

holinie i innych większych miastach szwedz- 

kich. Szczegómią popularnością cieszy się na 

atmosferycznych 

terenie stolicy Szwecji automat, przepowiada- 

jacy Pogodę, zwany powszechnie „Panna Po- 
goda“. W dniach pogodnych ilość zapytan 

zmniejsza Się; tymczasem pochmurna pogoda 

B ze sobą znaczne. zainteresowanie się 

'w. zmianą atmosfery. Przeprowadzona sta- 

„skśkć wykazała, że w słoneczne dni prze- 

ciętna ilość zapytań wynosi 30 dziennie, w dni 

słotne zaś wzrastą do 1000. Przed uruchomie- 
niem automatu najwyższa ilość zapytań o stan 
pogody, skierowanych do instytutu meteoro-. 

f lugicznego, wynosiła zaledwie 500 dziennie. 

Widywano ich bardzo częste га 

“



Wieści z Nadbałtyki 
GITWA 

— AKCJA RZĄDU nastawiona jest 
ostatnio ma wzmocnienie sił obronnych 
kraju. Celem skoordynowania w tym 
kierunku wysiłków, stwo.zone zostało 

specjalne stamowisko „naczelnika obro- 
ny*. Stanowisko lto objął ppłk. dr. La- 
sauskis. ; 
— SEJM LITEWSKI, jak wiadomo, nie po- 

siada własnej siedziby, mieszcząc się w gma- 
chu Ministerstwa Sprawiedliwości. W. salzch 
tych, gdzie odbywają się posiedzenia sejmu, 
nie ma dobrej akustyki, to też prezydium sej- 
mu postanowiło założyć na sali specjalne głoś 
niki radiowe. 

\ — DOMEK MICKIEWICZA W, KOWNIE 

NIE ZOSTANIE ZBURZONY. Jak już donosi- 

liśmy, opinia publiczna w Kownie została żywo 

pcruszona zarządzeniem władz miejskich, na- | 

kazującym zburzenie domku t. zw. mickiewi- 
czowskiego. ze względów urbanistycznych. Gdy 

podniosły się w prasie ostre głosy protestu, wła 

dze miejskie usprawiedliwiały swoje zarządze- | 

nie tym, że z dokumentów odnalezionych war : 

chiwum miejskim wynika, iż w domku tym Mie 

kiewicz nigdy nie mieszkał. Domek w najbliż- 

szym czasie miał być zburzony. 

W dniach ostatnich sprawa przybrała od- 

mieony obrót, gdyż znalazł się świadek, który 

dowodzi, iż Adam Mickiewicz z całą pewnoś- 

cią w tym właśnie domu mieszkał. Przed wojaą 

światową domek ten należał do niejakiej Fal- 

kowskiej, która zmarła w r. 1913 mając 103 lat. 

Falkowska będąc najbliższą sąsiadką, znała Mic 

kiewicza, często widywala go jak przechadzał 

się w ogrodzie przelegającym do domu. Wnuk 

Falkowskiej obecny dyrektor KKO, w Kownie 

nazwiskiem Szpeckis oświadczył  przedstawi- 

cielowi redakeji „Lietuvos Žinios“, że poczuwa 

się do obowiązku zakomunikowania o tym wła- 

dzom. Wychodząc z redakcji Szpeckis dodał: 

„do dzisiaj dźwięczą mi w uszach moich słowa 

babki: „ucz się, pisz i patrz na życie i Świat jak 

ten (Mickiewicz), który w tym tu domu Żył i 

tworzył”. o ; 

Na podstawie tego oświadczenia burmistrz 

Kowna Merkis wstrzymał polecenie zburzenia 

domku. 

— BURMISTRZ MIASTA KALWARII UKA- 
KAŁ KRZYWNĄ CAŁY SZEREG RODZIN Z 
POŚRÓD LUDNOŚCI POLSKIEJ za niepesyła- 
nie «dzieci dn szkoły litewskiej, grożąc w ra- 
zie dalszego sprzeciwu ponownym wymierze- 
niem i podwyższeniem kary. Nałeży zaznaczyć, 
że istniejąca dotychczas szkoła polska, pomimo 
aprzeciwu miejscowej ludności, zostaje na sku- 
tek rozporządzenia władz litewskieh wkrótce 

ostatecznie zlikwidowana. 

— GCZYNIONE SĄ W KOWNIE PRZYGOTO 
WANIA DO DOROCZNEGO ZJAZDU stojącej 
dziś u władzy partii tautininków. Na zjeździe 
członkowie rządu złożą sprawozdanie z sytua- 
cji wewnętrznej i zagranicznej Litwy. Duże za- 
interesowanie wywołuje sprawa jakim będzie 
ustosunkowanie się kół rządowych do nowego 
Sejmu. 

— Z OKAŻJI ŚWIĘTA ARMIA, które odbyło 

się przed paru dniami, w korpusie oficerskim 

nastąpiły przesunięcia i nominacje na wyższe 

słanowiska. Zwraca uwagę fakt, że nominacje 

dotyczyły głównie osób wojskowych pełniących 

czasowo służbę w administracji państwowej 

względnie w sądownictwie wojskowym. Tak na 

przykład uzyskali wyższe stopnie dotychczaso- 

wy naczelnik powiatu kowieńskiego płk. Tale 

wiezius oraz członkowie sądu wojennego ppłk. 

Symoliunas i Górewiczius jak również wojsko 

wj prokuratorzy sądowi oraz członkowie trybu 

nałn wojskowego. 

ŁOTWA 
— TERMIN WYBORÓW DO IZBY II PAR- 

LAMENTU estońskiego wyznaczony został na 

dzień 15 stycznia 1987 r. W skład 40 posłów 

wejdzie 10 z nominacji prezydenta państwa, 13 

postów dadzą izby gospodarcze i związki zawo 

dewe, samorządy wybiorą 7, związek sędziów 2, 

uniwersytet w Tartu i technika 2, strzelcy 2, 

duchowieństwo 2, kawalerowie krzyża walki o 
niepodłegłość 1 i mniejszości narodowe (Niem- 
Ši 2 : 

— ROZBUDOWA MLECZARN NA LOTWIE, 
W okręgu Zemgalskim uruchomiono dwie zelek 
tryfikowane duże okręgowe mleczarnie. Są ona 
wyposażone w najnowsze zdobycze techniczne. 
Przewidziana jest dalsza rozbudowa i elektryfi 
kowanie mleczarń w tym okręgu. 

— POŁSKA DRUŻYNA HARCERSKA W RY- 
DZE obchodziła dziesięciolecie swego istnienia. 
Po nabożeństwie w kościele odbyła się w szkołe 
polskiej uroczystość w obecności posła R. P., 
członków poselstwa i konsulatu. 

— MŁODY LAS film polski, który przed ro 

kiem wyświetlany był na ekranach kin w Ry- 
dze i w Dyneburgu i cieszył się ogromnym 
powodzeniem, powrócił znowu do Rygi. 

Wyświetla go obecnie jedno z kin na przed- 
mieściu, które zamieszkują przeważnie Polacy. 
To też nic dziwnego, że frekwencja w kinie 
nie zmniejsza się już drugi tydzień, 

  

„| gliśmy jednego tylko. przedstawiciela, a   

4 

   

    

© 

_OŚR 

„KURJER* z dnia 28 listopada 1936 r. 

Recepta ośwtelferuowa Nr. Ś- 

Osramowki B] aa/ą ta 
me swria/fo, co umoż- 
/iwio. używanie wię- 
Kszych Zarowek . 

Dla ochrony oczu 

przy piseniu na ma- 
szynie noleży słosować 

Zorowki na 65-D/m. 

  

ÓWKI-E Produkuje się na 15, 25,40 65. 100125i 150 Din 
Wyrob polski 

  

ałkowity spokój w mieście 
Nieudana próba wiecu w lokalu Ogniska 

Akademickiego 
Wczorajszy dzień można nazwać pierwszym 

całkowicie spokojnym dniem za ostatnie dwa z 
górą tygodnie w Wilnie. Wczoraj wszystkie 
sklepy były otwarte przez cały dzień. Żadne po 
głoski nie mąciły już toku spokojnego, pracowi 
tego dnia Wilna. 

Pelicja również odetchnęła z ulgą. 

' OKRUCHY ZAJŚĆ. 

Napływają jeszcze natomiast do policji mel 
<łunki z dni poprzednich. Są (o jakby okruchy 
zajść. Ineydenty, które zagubiły się, lub nie z0- 
słały zauważone na tle poważniejszych wypad- 
ków w mieście. 

"Tak np. meldował niejaki Pinkus z ul. Strze- 
jeckiej 5, że dwóch osobników wtargnęło «lo je- 
go sklepy, zdemolowalo urządzenie i potłukłszy 
szyby zbiegło w nieznanym kierunku. || 

Piekarz Gofung skarżył się, że otrzymał groź 
ne anpnimowe zamówienie, by na dwóch tor- 
tach zrobił słodki z rozgrzanego cukru wylany 
nadpis „Bij żydów*. 

Gospodarz lokalu związku nauczycieli i dru- 
karzy żydowskich meldował, że od strony Głu- 
chego zaułku nieznani sprawcy wybili kamienia 
mi parę szyb. Wszystko są to wypadki z dni 
minionych. 

NIEUDANY WIEC. 

Ciekawy ewenement zdarzył się wśród stu- 
dentów. Młodzież Wszechpolska usiłowała o go 
dzinie jedenastej w dzień, bez pozwolenia Jego 

  

Środa literacka 
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Magnificencji Rektora, zwolač wicc w Iokalu 
Ogniska Akmdemiekiego przy ul. Wielkiej 24. 

Studenci zaczęli narazie pojedyńczo, a nastę 
pnie grupami napływać do lokalu. Policja jed 
nak była na miejscu i do wiecu nie dopuściła. 
Liezniejsze grupki akademików zostały rozpro- 
szone, Przy drzwiach lokalu Ogniska Akademie 
kiego ustawiono posterunek pelicyjny, który 
flkał już o to, by nikt do lokalu nie mógł się 
„przedostać. 

Prócz tego, żadnych incydentów nie zanoto- 
wano. a 

W. UNIWERSYTECIE. 
Narazie hez zmian. Podobno akūdemicy žy- 

dpwscy wysłali delegację do pana Ministra 
Oświaty. 

= 

Znowu napad 
na red. Mackiewicza 
Od jednego z współpracowników „Słowa” o- 

trzymaliśmy wczoraj. następującą informację: 
Wczoraj znowu miało miejsce usiłowanie ma 

padu na redaktora „Słowa* p. Stanisława Mac 
kiewicza. Policją ujęła napastnika w momencie 
usiłowania napadu. Po wylegitymowaniu okaza 
ło się, że napastnikiem był student Tadeusz Bro 
dowski, członek ZPMD — Lewica. Brodowski 
miał przy sobie pejcz.   

Oświadczenie 
Zamieszczamy nadesłane nam oświadcze- 

nie radnych z Bloku Gospodarczego Odro- 
dzenią Wilna, zaznaczając swoje ubolewanie 
że klub ten spełniający w Radzie Miejskiej 
tak bardzo dodatnią rolę nie potrafił się zdo- 

być na ustalenie jednolitego stanowiska, 

Uprzejmie prosimy o łaskawe zamieszczenie 
, w poczytnym swym piśmie następujących słów 

ś kilku naszego wyjaśnienia: 
Klub Radziecki Bloku Odrodzenia Gospodar 

czego Wiilna, do którego zaszczyt mamy nalężeć, 

| na swym posiedzeniu w dniu 25 listopada b. r. 
| wymżósł uchwałę, opublikowaną następnie w pra 

sie, a poltępiającą zajścia uliczne, których widow 

, nią było w ostatnich czasach nasze Wilno i upa 
| trującą ieh źródła w 
| młodzieży akademickiej, na jej akademickim te 
- wenie, 

znanych wystąpieniach 

Solidaryzując się całkowicie z potępieniem 
ekscesów uliczmych, wobec których izresztą, w 
ich fragmencie dotyczącym napadu na mieszka 
nie: J. Magnificencji Rektora, zajęło potępiające 

' stanowisko. 48 organizacyj akademickich, . nie 
widzimy się w możności czynienia za nie odpo 

wiiedzialną młodzieży, popierającej swe posiuła 
ty akcją bierną, w swem założeniu sprzeczna z 

ekscesamii. 

Raczy Szanowny Pan Redaktor przyjąć wy 
razy poważania 

Radni Miasta Wilna: Baturo Stanisław, 
Gronkowski Stanisław, Juchniewicz J., . Kieł- 

muć Maciej, Luboński Kazimierz, Łojewski WŁ. 
Skarżyński Adam, Witkowski F., Chrystowski 

Stan., Gagis Antoni. 

Oświadczenie 
Międzyorganizacyjnego 

Komitetu Wykonawczego 
Wobec krążących mylmych pogłosek, Komi- 

tet Wykonawczy wyłoniony na zebraniu mię- 

dzyorganizacy jnym z dnia 16 listopada rb. w lo- 

kalu Koła Prawników oświadcza co następuje: 

1) Rezolucja uchwalona na powyższym ze- 

braniu nie została. ogłoszona w prasie ani prze- 

słana J. M. Panu Rektorowi, ze względu na ca- 

łość akcji rozpoczętej przez polską młodzież 

akademicką. 

2) Protest wyrażony w rezolucji dotyczył je 

dynie przeweksłowanią. akcji na tory monopar- 

tyjne. O pozytywnym ustosunkowaniu się zebra 

nych do żądań przedstawionych uprzednio w 

petycji do J. M, (z dniia 14 listopada rb.) świad. 

czy punikt pierwszy rezolucji, który przyłtacza- 

my in extenso: 1) Petycję złożomnią J. M. Panu 

Rektorowi USB w dniu 14 bm, w dalszym ciągu 

podtrzymujemy uważając jednocześnie, że jej 

przychylne załatwienie przyczyni się do uspo- 

Ikojenia umysłów, jaknajszykszego wznowienia 

wykładów i przyszłości 

wszczynania na tym tle. zajść, wykorzystywa- 

nych dla celów politycznych". 

3) Akcja powyższa nic ma nic wspólnego z 

łistą protestacyjną (220 podpisów), zorganizo- 

uniemożliiwenia w 

wamą przez ZNMIS, które samodzielnie przepro- 

wadzało swoją własną akcję. 

Wilno, dnia 25 listopada 1936 r, 

B. NAGURSKI 

Prezes Koła, Prawników Stud. USB 

  

Gdy uniwersytet zamkniety... 
Natura, jak wiadomo, nie lubi próżni, to 

też naturalmą koleją rzeczy gdy kochana mło- 
dzież wespół z mamusiami bojuje o kulturę na- 
rodową — biedny uniwersytet musi sobie gdzie- 

indziej szukać schronienia, ot, choćby jak tym 

razem —"na „Środzie Literackiej", . 

Powiedzmy odrazu, że był to jeden z naj- 
bardziej atrakcyjnych wieczorów «w sali na Os- 
trobramskiej. alk się jakoś dzieje, że literatura, 
odgrywająca przez wiele już lat rolę kopciusz- 
ka poczyna dziś coraz wyraźniej odzyskiwać da- 
wne swe prawa — przynajmniej towarzyskie. 
Zaprasza się dziś literatów do akcji na rzecz 
bezrobotnych, alko idei koloniaknej, gazety sta- 

wiają sobie za: punkt honoru posiadanie działu 
hub dodatku” Iterdckiego, pisma: humorystyczne 
drukują coraz chętniej dowcipy na temsty 1e- 

rackie, krótko mówiąc — haussa, zwyżka. Na 

tym tle mie będzie już dziwne, że wysłuchać dy- 
skusji o sprawach tak specjalnych jak pr sbiemy 

badań literackich przyszli nie tylko. zperjal:ści, 

oraz inni luminarze naszego uniwersytetu, ale i 

co inteligentniejsi przedstawiciele t. zw. dubre- 

go towarzystwa. Natomiast ze sfer waiczących 
o zdrową atmosferę. kawiarń wileńskich dostrze 

j-on po 

półgodzinnym. namyśle opuścił. zebranie. 

Tymczasem naukowcy i adepci do p6inocy 
niemal toczyli boje w szczelnie wypełnione j ssli. 
Referował książkę prof. Kridla profesor (.ywiń- 
ski, z początku blado jakoś, gorze; niż w dy* 
skusji wśród polonistów, nękając stę najwidocz- 
niej zmorą popularności, Ale w miarę jak mó- 

„ Wił, rozpalał się coraz bardziej, odzyskując wla |   

ściwą sobie swadę i humor, Prof Cywsński pod- 
kreślą wielką zasługę książki w tym, że przeciw 
stawią się ona niezwykle mocno rozpowszechnio 
nemu wśród Polaków lekceważeniu zagadnień 
sztuki samej w sobie na nzecz na,rozmaitszych 
„Służb ideowych“, do których sziuk3 się luk 
chętnie powołuje. To !eż zupe” e inaczej wy- 
glądać zaczyna sprawa, gdy badacz папк » 7 po 
cznie egzaminować dzieło literackie nie ze wzglę 
du na takie czy inne zasługi społeczne. f'iozo- 
ficzne, lub biograficzno-kulturalne, ate 'poprostu 
= odmierzając ściśle, eo też ono zawiera z ar- 
tyzimu. Ta: postawa prowadzi oczywiście do grun 
townej rewizji zarówno metod stosowanych jak 
i samiego: zakresu badań. Otóż, zdaniem preie- 
gentą, mocną stroną książki: prof. Kridla jest 
barwna i pełna temperameńtu polemicznego kry 
lyka dotychczasowego stanu rzeczy. Natomias:t 
w stosunku do pozytywnej części dzieła wyta 
cza prof. Cywiński powództwo tak o terminolo- 
gię jak i o zakres i metodę badań, nie szczędząc 
jeszcze szeregu zastrzeżeń pomniejszych. 

W dyskusji z walną pomocą przyszedł ma 
prof. Górski, z analizy języka literackiego 0:2 
procesu twonzenia wywodząc konieczność uzi. 
pełnienia metod integralnych przez psychologi 
czne, oraz. rozszerzenia badań na wszelkie dzie- 
ła, mające: cechy: artyzmu i. tak nip. na kazania 
Skargi, których: prof. Kridl gotów jest wyrzec 
się ną: rzecz. historii kultury. Poza tym -kwestio- 
nuje prof. Górski fikcyjność przedstawienia jako 
kryterium literackości, izwłaszcza „jeśli chodzi 
o lirykę która jest nieraz bezpośrednim iwyra- 
zem przeżyć osobistych autora, 

Podobnie prof. Elzentherg skłonny jest wie-   

rzyć „Smulłmo. mi Boże* Słowackiego, chyba że 

ktoś udowodni, że Słowacki był kabotynem... 

Uważa również zakres literatury przyjęty przez 

prof. Kridla za zbyt wąski, a aspekt osobowości 

pisarza za nie do pominięcia w całojkształcie ba 

dań, 

7, odsieczą prof. Kridlowi przyszedł poniekąd 

dyr. Łysakowski, stając na bliskim stanowisku 

odnajdywania intencyj dzieła, oraz prof. Zawa- 

dziki, który” drogą analizy poszczególnych termi- 

nów zmierzał do definicji autonomicznej dzieła 

— w odenwaniu tak od jego autora jak i od- 

biorcy. 

Trzon „obrony“ stanowiły oczywiście uczeni 

ce prof. Kridła, .pp. Kwassowska i Rzeuska, oraz 

sam profesor, Przyznając słuszność zarzutom po 

mniejszym i tłumacząc ich nieuniknioność konie 

cznościją, samotnej waliki na tyle frontów, akcen 

tował prof. Kridl jak bardzo wymuszone przez 

mie wesoły stan rzeczy było jego wystąpienie. 

Trzeba się było odezwać, by przerwać kręcenie 

się. w fłędnem kole nieraz zdolnych ludzi, by 

— przy całym zresztą szacunku dla: dorobku 

poprzedników — pójść dalej. „Wstęp do badań 

nad dziełem literackim* jest po prostu pierw- 

szyin i na gorąco dokonanym sformułowaniem 

tego nowego etapu. 

przed nami. 
Cała zaś. praca dopiero 

Przed „Środą* odbyło: się zebranie Zarządu 
Zw. Zaw. Lit, Polskich w Wilnie, na którym u- 
chwalono jednomyślnie potępienie napaści na 
kol. Jerzego. Wyszominskiego. Prezes Łopalewski 

zagajając „Środę* podał tę uchwałę do: ogólnej 
wiadomości. Jim.
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„Tydzień przeciwpożarowy" W Wilnie 
W dniach od 28 listopada do 4 grudnia 1936 

roku odbędzie się w Wilnie „Tydzień Przeciw- 

pożarowy” “ had którym protektorat objąć. ra- 

czyii JE. Ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzykow- 
ski Metropolita Wileński i. Ludwik Bociański 

- Wojewoda Wilenski, 

OBYWAJELT 

Wysiłkiem Społeczeństwa i Państwa istnieje 
i pow slaje coraz to nowy szereg budowli użyte: 
czności publicznej i prywatnej, stanowiących 

dziś dobro narodowe i miłiardowy kapitał spo- 

łeczny. 
W tym majątku ogólno-państwowym co го- 

ku za selki milionów szkody wyrządzają poża- 

ry, gdyż możliwości ratownicze naszych zawo- 
dowych Straży Pożannych są niewystarczające. 
Istniejąca obecnie Straż Pożarna zdolna jest u- 
gasić jednocześnie trzy małe, dwa średnie lub 
jeden duży pożar. To nie wystarcza nawet w 
czasach spokojnych. A cóż będzie na wypadek 
wojny? Obecnie, gdy podstawową bronią jest 
broń chemiczna, w przyszłej ,wojnie szerokie za- 
stosowanie znajdą, bomby zapalające, rzucane z 
samolotów na. większe skupiska ludzkie, w celu 

41 

zmiszezenia tyłów armii oraz wszelkich warszta | 

tów produkcji, zaopatrujacych: wojsko i ludność 
cywilną. Pożary wzniecone przez nieprzyjaciela 
mogą zniszczyć całe miasta. Nieszczęście to na- 
leży przewidzieć i z góry mu zapobiec. 

Cały naród musi być w pogotowiu. 
Do walki z niszczycielskiim żywiołem stanąć 

więc musi całe społeczeństwo, tworząc jednostki 
obronne na terenach poszczególnych obiektów 
mieszkaniowych, oraz organizując się w sze- 
regach 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Państwo. pieczołowitą opieką otaczając po- 

żarnictwo ostatnio uznało Ochotniczą Straż Po- 

žarną za Stowarzyszenie wyższej użyteczności 
publicznej. Żadne jednak starania ze strony od- 
mośnych władz nie dadzą należytych wyników, 

jeśli nie natrafią na żywy oddźwięk miejscowej 

łudności, 

Wileński Komitet Tygodnia 
Przeciwpożarowego 

wzywa przeło całe społeczeństwo do, poparcia 
wysiłków O. S. P. przez wpisywanie się star- 
szych obywateli w poczet członków wspiera ją- 
cych, młodszych mężczyzn do wstępowania w 
szeregi strażackie, obywałełk!: zaś do drużyn żeń 

skiej słwżby samaryltańsko - pożarniczej, Zapisy 
przyjmowane są od dnia 28 listopada do 4 gru- 
dnia rb. w Biurze Straży: Pożarnej ul. Domini- 
kańska 2 codziennie, IPo tym terminie przy ul. 
Wielkiej 68 we wtorki i czwantlki od godziny 
18 do godz. 20. 

Ochotnicza Straż Pożarna to pogotowie Na- 
rodm, to mądra samopomoc, to zaszczytna pra- 
ca spoteczna, 

Wzywamy więc do poparcia „Tygodnią Prze 
ctwpożarowego”. INiech w żadnym -oknie nie 
bratnie nalepek, rozsprzedawanych na zasile- 
nie funduszów O. S. P. 

KOZEEKRSZZB 

    
  

Kronika kulturalna Wiina 

Hidorandy a Wilno 
Zebrania SEKCJI HISTORII SZTUKI TOW. 

PRZYJACIÓŁ NAUK b, interesujące same przez 

się, dowodząą m, in. tego, że nie zupełnie slusz- 

na jest opinia o tym, iż Wilno choruje na Śpią- 

czkę. Sennymi oczami patrzą raczej ci właśnie, 

co nie umieją patrzeć, albo patrzą i nie widzą. 

Bo mimo wszystko coś się w Wilnie robi, two- 

rzy, odnajduje, ogłasza, drukuje. Wyrastają kon 

cepcje, ścierają się poglądy. Poza -<s2umiącym 

młynem codzienności, w laboratoriach, pracow 

niach, archiwach, gabinetach tworzą się nowe 

wartości kulturalne, Przykładem tego m. in. 

wydawnictwa Sekcji Hist. Sztuki, która w koń- 

eu roku ub. opublikowała obszerny tom „Prac 

: materiałów sprawozdawczych” pod red. prof. 

MORELOWSKIEGO, fobejmujących na blisko 
500 stronach i ok, 170 reprodukcji pokaźną licz. 

bę rozpraw i komunikatów członków Sekcji 

a dotychczas oprócz zagadn'eń ogólnych histo- 

ri sztuki także histor'i sztuki Wilna. Obecnie 

zrobiono dalszy krok naprzód: wydano drukiem 

znakomitą pracę prof. RAJMUNDA GOSTKOW- 

SKIEGO („Kapłani ; kapłanki yw sztuce kreteniko 

myikeńskiej * greckiej") jako osobny tom tegoż 

wydawnichwa. Recenzję z tej obszernej książki 
zamieścimy niebawem. 

Ostatnie zebrania wypełnione były wyjąt- 

kowo ciekawymi referatam. Omówimy je pó- 

krótce w kolejności ich wygłoszenia. 

Ą więc p, EUZEBIUSZ ŁOPACIŃSKI podzie- 
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KOMITET HONOROWY: JE. ks. biskup. Mi- 
chalkiewicz, Godecki Marian kurator Okr. Szk.. 
Gintowt Dziewałtowski Kazim, wicewojewoda 
wilęński, dr. Maleszewski Wiktor prezydent m., 
plk. Jamicki Kazimierz, Dobaczewski Eugenitusz 
senator, Mikulski Zenon: prezes Kontr. Państw., | 
Oskwarek Sierosławski Jan dyr. Banku Polsk.. 
Parafianowicz Marian 'wiceprezes Sądu Apei., 

inż: Markowicz Julian naczelnik Wydz. PKP, 
Wielowieyski Tadeusz Starostą: Grodzki. 

KOMITET WYKONAWCZY: przewodniczą- 
Grodzicki Kazimierz wiceprezydent miasta. 

CZŁONKOWIE KOM, WYK.: Abramowiczo- 
уа $., Balcewicz W.. insp. PZUW: Biliński L., 

В СС 

CX 

'Magistrat opracowal plan budowy nowych 

gmachów szkolnych na majbliższy okres sied- 

mioletni. 

Realizacja tego planu postepowač. A w 

następującej kolejności: 

1) w roku 1937/38 —. wykończenie gmachu. 
szkolnego w Jerozolimce; 

2) w roku 1938/39 — wykończenie szkoły 

przy „ul. Beliny, budowa 3-oddziałowej szkoły 

w: dzielnicy Łosiówka i 14-oddziałowej w dziel- 

nicy Nowe Zabudowanie lub przy ul. Ponar- 

skiej; OS 

3) w roku 1939/4 0— wykończenie szkół na 
Łosiówce -i Nowym Zabudowaniu oraz rozpo- 
częcie budowy 7-oddziałowej szkoły powszech 

nej w Kólonii Kolejowej; x ; 

4) w roku 1940/41 —- wykończenie budowy 
szkoły w Kolonii Kolejowej otaz rozpoczęcie 

pudowy 14-oddziałowej szkoły przy ul. Kalwa-- 

a kpt. Błasik 5., aż, Błażejewicz K. inž. Bocia- 
| mowski L., inż. Borman A., inž, Chavoles $, inż. 

Cholem M., Gierszom D., Gierszonowa D., Gier- 
szater K., Gr/gajtis A., Godycki Gwiniko W., Hell- 

i man S., Juniewiecz J., Jutan Z., płk. Koszezej J., 

| Liezmarowski А., Łukaszewicz M. kpt. Mayer 
E., Mieczikowski P., Mickiewicz J., 

insp, Pianko F., Plewako W,, instr Piekarski 
J., Romer Ochenkowska H., komendant Rusak 
E., Rutko Rudkiewicz N., inż. Rogowski J., Sien 
kiewicz S., Sai A Setern J., Salit М., 
Trinopołski: J Trocki E., plk. Wasilewski A., 

Wołodźko. P., "Zembrziuska E.,/Za jdsznurowa 8. 
Zwierow W., dyr. Żukowski A. 

Gdzie maa gmachy szkolne? 
| ryjski ej i 6-oddziałowej 'w. Pośpieszce; 

przy ul, Kaikwar yńskiej i Pośpieszce oraz. rozpo 

częcie budowy 14-oddziałowej szkoły przy ul. 

Saska Kępa (Subocz); : 

6) w roku 1942/43 — wykończenie szkoły na 

Saskiej Kępie oraz rozpoczęcie budowy w dziel 
nicach. Sołtaniszki, Trakt Wiłkomierski i Za- 

rzecze — Popławy; 

7) w roku 1943/44 wylkończenie szkół „na Sal 
taniszkach, Trakcie Wiłkomierskim i na Zarze- 

łowej szkoły w śródmieściu. 

szkolnego w śródmieściu. 

Przy układaniu tego plamu magistrat wycho 

dził z założenia, że w okresie jednorocznym mo 

że być wybudowany tyłko jeden gmach szkoły 

4-oddziałowej, ałbo dwa budynki szkolne sied- 

miooddziałowę.   
Rewizie w organizacjach _ 

i wśród działaczy litewskich 
Denosiliśmy już o rewizjach wśród działa- 

czy Mtewskich. Obecnie „Viln. Rytojos“ no 
sł następującą informację: л 

25 listopada w nocy przeprowadzone zpsta- 
ły rewizje w Litewskim Komitecie Narodowym 

w Litewskim Towarzystwie Naukowym, w Towa 
rzystwie „Rytas*, w Litewskim Towarzystwie 
św. Kazimierza, w Lit. Towarzystwie Dobroczyn 

ności, w Litewskim Związku  Naucžycielskim 

| oraz w mieszkaniach: ks. Czibirasa, ks. Bielau 
skasa, sekretarza Komitetu Narolowego J. Ma- 
cejki, W. Budręwicziusa, adwokata Juchniewi- | 
cziusa, dyr. gimnazjum M. Sziksznysa, kierowni 

  

PERFECTION 

Bł się 

archiwalnych, dzięki którym uzyskaliśmy bar- 

wynikami swoich zmadnych poszukiwań 

dźo cenne, nieznane zupełnie materiały do hi- 

storii sztuki W'ilna 5 biografii szeregu tutejszych 

artystów od początku w. XVII. Prelegent odna- 

lazł w Państw. Archiwum Wil. sporą gurść cie- 

kawych szczegółów: do przeszło dwudziestu kil- 

ku twórców i żal bierze, że w krótkim sprawoz- 

daniu nie sposób tego wszysikiego odtworzyć. 

Ale przynajmniej niektóre nazwiska trzeba. po- 

dać, A więc przede wszystkim znalazł kilka do- 

kumentów z okresu około r. 1622 odkrywającyci 

nieznaną dotąd: postać rzeźbiarza: królewskiego 

Jana -Filipina Wallona; nowe lane do działal- 

ności architektów XVEL w. Fontany, Gucewicza, 

Kossakowskiego, Rossiego i jego rodziny oraz 

do rodziny Canaletta, do wyb'inego rzeźbiarza 

króla Stamisława Augusta znanego pod przekrę- 

conym nazwiskiem Lebrun, a który z akt oka- 

zał się niderłandczykiem z pochodzenia Andrze- 

jem Die Bruynn,—do budowniczego Radziwiłła 

Panie Kochanku — Floranowicza, do Moly- 

pawy'ego, prof. Rustema i do Franciszką An- 

driollego, ojca sławnego ilustratora. 

ae ееа 

Następnie p. JERZY HOPPEN  poinformo- 

skich. Jak wiadomo są to b. rzadko spotykane 

znaki rysunkowe, iktórymi icechowano materiał 

budowłany (kamień ewent, cegłę) w średnio- 

wieczu, choć zdarzało się to i później Gmerki 

wileńskie znajdują się na: jednej ze skarp kościo 

ła Św. Anny oraz na chrzcielnicy kościoła Św. 

Jana. Są one tym «ciekawsze, że dotąd nie po- 

siadamy do kościoła Św. Anny dostatecznych ma 

* teriałów -dokumentalnych. Odkrycie prof. Hop- 

pena daje pole do rozległych studiów porównaw 

ka internatu A. Cicenasa, agronoma J. Jankau- 
skasa, prezesa Tow. „Kultura“ A. Krutulisa, re 
daktora „Jaunimo Draugas“ A. Burokasa, stu- 
denta Wisztinisa i studentą B. eis 

Bez serca. . 
і Niejednokrotnie pisaliśmy o tym. żę bój 

Ckoliezaości, 

dzieci. 

  

| Leez są również wypadki oburzające. Do 

| kategorii takich wypadków należy hezprzecz- 
nie czyn Jakubowiczowej. Przed rokiem podrzu 
ciła troje dzieci. Ulekowano je w przytułku. 

Nie dawno policja dowiedziała się, że Jakubowi 

czowa mieszka w Wilnie, nie jest bezrobotną i 

„może utrzymać dzieci bez pomocy opieki spo- 

łecznej. Policjant zaprowadził dzieci do matki, 
lecz Jakubowiczowa wyrzuciła je z powrotem 

na sekody, na mróz, bez litości. 

Dzieci ulokowane z powrotem w przytułku 

zaś Jakubowiczowa stanie przed sądem. (e). 

czych, które może pozwolą wyjaśnić jałkie po- 

staci kryją się za tymi znakami i rozświięniić 

mroki, ołtaiczające nieznaną osobę budowniczego 

czy projektodawcę tego jednego z najpiękniej- 

szych zabytków architektury Wilna. 

Skąd inąd wiadomo (od p. Kieszkowskiego z 

 Wgrszawy), że modeł kościoła Św. Anny wy- 

dług przypuszczeń prof. Morelowskiego i jego 

poszukiwań byłby to Włoch Niccolo, nie raz- 

strzyga to jednak kwestii autora projekilm koš- 

ciąła, który wedle uczonego naszego posiada nie 

zaprzeczone cechy „kongenialnego przetwarza- 

nia wzorów francusko - „niderlandzkiego goty- 

SKI powracał do swej tezy 0 cechach ang: elskie 

go gotyku 'w ścianach bocznych kościoła Św.   Anny, z czym z kolei polemizował m. in. a dr. 

ORDA, 

Na zebraniu ostatnim prof. MORELOWSKI wy- 

głosił referat o nagrobku Stanisława Radziwiłła 

w kościele Bernardynów. Nagrobek ten zacyto- 

wany był jako jeden z przykładów znanej tezy 

profesora o wybitnym wpływie sziuki niderlan- 

dzkiej iv plastyce wileńskiej. Nagrobek zmarłe- 

go w 1599 r. Stanisława Radziwiłła postawiony 

został przez jego syna Afbenta, wicekanclerza 

litewskiego, między r. 1618—1623. Już Szwey- 

kowski, znakomity historyk sztuki, wykazał w 

przedwojennych sprawozdaniach Komisji Hist. 

Polsk. Ak, Um. b. trafnie, że ten piękny nagro- 

bek, jedno z najlepszych dzieł rzeźby iw Wilnie 

та cechy zdecydowanie, sztuki italianizu jącej 

ówczesnych rzeźbiamzy flamandzkich. Prof. Mo 

relowski powrócił do tego, rozpracowując temat   obszerniej i wykazując, że nagrobek jest dzie- 

Masłowski - 
M. mgr. Moniikowska C., radca Ostrowski L., . 

5) м roku 1941/42 — wykończenie szikoły . 

czu oraz zapoczątkowanie budowy są, sę 

. 8) w roku 1944/45 — ek dždnojių gmachu 

kiedy trudno zdebyć się na swe. 

„szyki satyryczne   
konał dla Z ygmunta Augusta niejaki Nikiel. We. 

ku”, W ożywionej dyskusji ks. dr. ŚLEDZIEW- . 

  

Wyrok w próces'6 0 katastrofę | 
na śworcu Głównym w Warszawie 

Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok w zakońca 
"nym przel kilku dniami procesie © spowodo- 
wanie katastrofy na dworcu Głównym. Kata- 
strofa qolegała na zawaleniu się budynku 
wskutek niezachowania koniecznych  ostroż- 
ności pnzy przebudowie węzła warszawskiego. 
Walący się mur przygniótł dwóch rohotników, 
z których jeden poniósł śmierć, sirugi a 
kalectwo. 

- Prokurator pociągnął do odpowiedziawieśni 
karnej za spowodowanie wypadku przez nieo- 
strożność przedsiębiorcę hudowłanego Struga, 

' inżyniera z warszawskiej dyrekcji kolejowej - 
Waeława  Szostkiewieża i majstra Edmurda | 
Piotrowskiego. . ч 5 

"Sąd Okręgowy uznał winę wazystkieh Ps 

oskarżonych za udowodnioną i wydał. wyrok _ 

skazujący. Natomiast Sąd Apelacyjny uniewin- | 

nił inż. Szostkiewicza i majstra Piotrowskiego, 
zaś Strugowi zmniejszył karę х 1 = do 6 

mies, więzienia. 

Skazanie komukistów: 
|. w Łucku. 

Sąd Okręgowy w Łucku rozpatrywał spra- 
wę Aleksandra Kościuka i 14 innych pskarżo- 

nych ze wsi Pustemyty, w pow. horochowskim, 
o naleženio do KPZU. i działałność antypańst 
wową. Sąd skazał Kościuka na 8 lat więzienia, - ł 

trzech oskarżonych po 6 lat, dlwóch—po 5 lat, 
| sześciu — po 4 lata, dwóch -— po 3 lata. Je... 
den oskarżony został uniewinniony. 

Rewizja w lokaln „Warsmwskiegoj | 
-_ Dziennika Narodowego" 
W. nocy ze Środy na czwartek policja prze 

prowadziła rewizję w redakcji „Warszawskie- 

go Dziennika Narodowego* przy ul. Nowy 
Świat 47. Podczas rewizji aresztowano trzech 

  

eałonków Stronnictwa Narodowego: Sikorskie 
go, Przygodzkiego 1  Płakowskiego, którzy 
znajdowali się w łokalu redakcyjnym. 

Tej samej nocy przeprowadzono rewizję 

w lokalu zarządu stołecznej organizacji Stron | 

nietwa Narodowego przy ul. Złotej 30. Przed 
bramą domu aresztowano a narodowea 

Gutvašjegs: : ‚ 

" WŚRÓD PISM _ 
— — — 8-mio STRONICOWY Nr 50 „WIADOMU 
ŚCI LINERACKICH* przynosi dalszy ciąg cyklu - 
Boy'a-Żeleńskiego o IMarysieńce, charakterysty- 
kę anarchisty hiszpańskiego Testanii przez Bo 
"reiszę, refleksje Zahorskiej z powodu przeróbki 
filmowej „Wierna rzeka”, artykuł prof. Krzy 
żanowskiego: o Horacym w Polsce, artykuł Spy: - 
ry o źródłach „Dziejów grzechu”, kronikę 

| zagraniczną, artykuł Ordyńskiego o polskim 
„reżyserze w Hollywood — Bolesławskim, całą 
stronę recenzyj z książek pióra Schultza, Za- 
wodzińskiiego, Huliki<Laskowskiego,  Helsztyń: 
skiego, Dudzińskiego, kronikę tygodniową i wier: 

„Na pomniki warszawskie” 
Słoniinskiego, korespondencję Piotrowskiego 
z Krakowa o premierze „Mrówek* Pawlikows: 
kiej, wspomnienie Gotliba o śp. Miterze, prze: 
gląd prasy, uwagi © wawrzynach akademie: 
kich. „Camera obscura', hca .Pugeta, akiu: 
alności. 

łem paru rąk, związanych jednak Ściśle z ówczes 

'nymi Niderlandami, rządzonymi wtedy, jak wia 

domo .przez Habsburgów, a Habsburżankami z 

domu były kolejno dwie żony Zygmuntą UI. 
Habsburgowie sztukę niderlandzką wybitnie pro 
iegowali podobnie jak i krółowie duńscy, i ksią 2 

žėta. Prus Wschodnici:. Niderlandczycy artyści 

wędrują wtedy po całej Europie (emigracja, epo 

ka wojen religijnych) aż po Gdańsk i Królewiec, 

czego m, in. wybitnym przykładem jest pokrew- 

ny z ńwiłeńskim nagrobek Albrechta Pruskiego w 
Królewcu, dzieło: Carnelisa Flerisa, znakomite- 

"go autora nagrobków królów duńskich, 
zrobku wiłeńskim najświetniejszym fra 

gmentem jest zmartwychwstanie b. bliskie wmart 
wychwstaniu jakie tenże C. Fleris wyrzeźbił dla | 

katedry w ouńnai. Postać Radżiwiłła jest po< 

dobna do postaci arcyks. Ernesta Habsburga na 

jego nagrobku w kościele Św. Guduli tw Bruk- 
l ti należy przypitszczać, że twórcy wileńscy 

należeli do tej samej co oni grupy artystów wyr 

kształconych na wzorach GC. Flerisa. 

Jednym z wileńskich byłby pisikkdópódokiić 

ów Jan Filipin. Włalłon. (Wotonia — południowa 
Belgia), którego kilka razy właśnie około tego 

czasu (1622) iwymieniają archiwalia odkryte 

przez p. Łopacińskiego. Będąc rzeźbiarzem Zyg- 

munta II, J. E. Wallon tem łatwiej mógł zwró 
"eilė na siebie uwagę Radziwiłłów, otaczających 
się splendorem omal że krółewskim. 

Drogą b. subtelnej analizy i porównań prę 
Tegent uzyskuje więc jeszcze jeden dowód żywej 

emo: sztuki flamandzkiej z Wiilmem. 

E. GULEZ.



1 „KUR JER“ z dnia 28 listopada 1936 r. 

  

ej | szkoły 
ba sirai 

„ak Na Eg szkoły 
Szkoła p dlo w Wilnie. jest. jedynyin : 

_иііа‹іеш tego, „rodzaju na ziemiach pėln.- -Wsch. 

: Jest ona. urzóczywistnieniem myśli krėla 

: Stanisława, Augusta Poniatowskiego i zamie:- 

"rzeń osób i imstytucyj działających w Wilnie. 
Są to dawne dzieje z okresu Wielkiego Rekto- 

- ga, mieznane prawie nikomu, gdyż materiały 

do tych dziejów nie opracowanę jeszcze, spoczy 
wają dotąd w archiwach. Warto więc chociaż. Т 

pobieżnie je pomač, gdyż śoiśle łączą się z 

Ą było to tak 

Na stolcu biskūpim w Wilnie siedział bi 

skup Jan Nep. Kossakowski, który jako azło- 

| wiek wykształcony a hołdujący ówczesnej mo. 
słzie zajmował się też pisaniem gramatyki. Gdy 

© tym dowiedział się król St. August Poniatow 

ski, napisał do hiego 151 w którym go zachę- 

<a do zajęcia się czymś pożyteczniejszym, 
a mianowicie założeniem w Wilnie instytutu 

głuchoniemych, Myśl ta trafiła biskupowi do 

" ptzekonania, to też gdy bawił we Wiedniu, 

‚ zwiedził tamtejszą niedawno powstałą szkołę 

dla głuchoniemych, co pozwoliło mu chociaż 

. pobieżnie zapoznać się z tego rodzaju szkołą. A 

"była to na 'owe czasy nowość gdyż pierwsza 
szkoła głuchoniemych powstała dopiero w 1760 
moku w Paryżu, zaś wiedeńska była trzecią. Do 

dać przy, tym małeży, że metoda nauczania głu- 
-choniemych otaczana była ścisłą tajemnicą, na 
mwiedzenie szkoły trzeba było mieć specjalne 

pozwolenie animistra, a awiedzającym : pokazy- 

<wano tyłko rezuliaty a nie metodę. 

Po powrocie do Wilna wysyła biskup do 

Wiednia na swój . własny koszt, (kandydata na 

nauczyciela głuchoniemych, którym był ks. Am- 

zelm Zygmunt ze Zgromadzenia 00. Misionarzy 

w Wilnie, przejawiających wiedy energiczną 

działalność na polu pedagogicznym, Po rocz- 

mym pobycie mw Wiedniu wraca ks, Anzelm w 

1805 roku do W:lma, gdzie rozpoczyna swą pra- 

e, nie mając jednak ani dostatecznej. liczby. 

| siczniówą ani odpowiedniego lokalu. Lecz i ię 

pracę musi przerwać, gdyż w mastępnym roku 

wezwany zostai przez cesarzową Marię Fedo- 

równę do założenia szkoły głuchoniemych w 

'Pawłowsku pod Petersburgiem. Tymczasem u- 

miera biskyp Kossakowski, zapisując na insty 
tut głuchoniemych 900 sr. rb., a przełożony 

zgromadzenia OO. Misjonarzy 'ks, Pohl postana | 

„wia wyzyskać ten fundusz na założenie insty- | 

„Auda, przezmaczając na ten cd dom misjonar-/ 

ski w Witmie przy kościele św. Nikodema (dziś 
„już nie istniejący).  dnstytut miał obejmować 

szkałę i intemat. Lecz że fundusz okazał się 

za szczupły, uzyskuje od Uniwersytetu za go- 

srącym poparciem rektora Jana Śniadeckiego po 
życzkę w kiwocie 2 tys. rb. sr. przedkładając 

równocześnie plan nauki, obejmujący '8 detni 

* kurs nauczania wraz z przygotowaniem mawo- 

dowym.. Lecz i ta-lewota okazała: sie-niewystar-— 
<czającą, gdyż wspomniany dom trzeba było 

„gruntownie /przebudować, wokec czego zwróco- 

ma się do Uniwersytetm o ponowną pożyczkę % 

Ro OJ 

s
k
i
 

  

  

sumie 4 tys. rb. przerywając rozpoczętą bu- 

dowę. е 

. Nadszedł tymczasern roik 1812, a z nim woj-. 

na i wobec ważności wypadków sprawą insty- 

tutu ucichła na kilka łat do roku 1817, kiedy 

to OO, Misjonarze rezygnują z założenia i pro- 

wadzeffia instytutu zobowiązując się do zwróce ' 

nia pożyczonych dwot. Teraz inicjatywę zało-. 

żenia instytutu przejmuje Uniwersytet, tworząc. 
specjały dla ;przyszłego zakładu fundusz. Pie-. 

niądze wypożyczono na procent, a odsetki uży 
[te zostały ną wykształcenie nowego nauczycie- 

la w powstałym w 1817 roku w Warszawie | 
| Instytucie Głuchoniemych. Nauczycielem tym zo 

stał Karol Mołochowiec, student Uniwersytetu, 

Wileńskiego, który po odbyciu rocznej prakty 

'ki w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie p. 

kierunkiem założycieła (ks. J. Falkowsktego i 

zwiedziwszy: następnie zagraniczne szkoły: głu- 
ehoniemych pozostaje jeszcze na jeden rok: w 
Warszawskim, Instytucie. Dopiero 'w jesieni 1823 
roku wraca do Wilna, przedstawiając Uniwec- 

sytetowi plan organizacji Instytutu Głuchonie- 
"mych w Wilnie, Uniwersytet wyzmaczył mu ro- 

„czną pensję w kwocie 180 rb. i przydzielił mu 

w domu uniwersyteckim mieszkanie, gdzie też 

"rozpoczął nauczanie. głuchoniemych.  Uniwersy- 
tet zaś chcąc zrealizować przedłożony plan or- 

ganizacji instytutu wyłonił ze swego grona pro- 

fesorskiego specjałną komisję w skład %tórej 

wchodził między imnymi i J. Lelewel. Ko- 

misja ta opracowała szczegółowy statut i pro- 
gram, a Uniwersytet zwrócił się do rządu o no- 

we fundusze, gdyż posiadane okazały się nie 

wystarczające. Lecz że stosunek władz rosyj-. 

skich do szkolmictwa polskiego 

to już czasy kuratora Nowosilcowa, 

a były 

  

a rek- | 

| toratu Pelikana — był już całkiem inny, 

'dniego następcy, 

  

Uniwersytet nice nóe La W ten sposób 

| sprawa założenia Instytutu Głuchoniemych przez 

Ь „Uniwersytet upadła. Lecz i społeczeństwo wile 

"ńskie nie było 'bez winy, gdyż mimo że od- 

czuwało potrzebę takiego zakładu nie potrafi 
b „się zdobyć Z własnej inicjatywy ną stworze- 

nie odpowi iedniego funduszu, jak to miało miej 

sce w Wiarszawie. A gdy jeszcze i Uniwersytet 

został zamknięty, w 1832 r, Mołochowca zwoł- 

niono iż posady, kiwotę 2000 rb rząd odebrał, a 

pozostał tylko fundusz Kossakowskiego, który 

w tym czasie wzrósł do kwoty 1270 rb., które na 

polecenie kuratora przejęło Wiłeńskie : T-weo 
Dobroczynności pod warunkiem jednak, że nie 

założy instytut, lecz tylko „szkołę z powodu 

"braku odpowiednich funduszów. Wil. T-wo Do: 

broczynności otworzyło więc szkołę głuchonie 

mych zawierając umowę z Mołochowcem, który 

podjął się uczyć głuchoniemych 2 godziny dzien 

„nie za miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 

20 rb. ) 

Nauka rozpoczęła się w maju 1833 roku 

przy 8 uczniach. Szkoła ta istniała 10 lat aż 

do śmierci Mołochowca w 1848 r., co spowodo- 

wało jej zamknięcie, wskutek braku odpowie 

I sprawa znowu utknęła na 

długie i ciężkie lata, Przyszła wreszcie wojmu 

światówa a z nią nowe hadzieje, a potem rok 

1918 i własne Państwo i własne władze szikol 
ne, które w roku 1925 połeciły nauczycielce p 

Zofii Streicherównie zorganizowanie szkoły głu 

choniėmycn, ‹ 

przy ul. Trockiej 22 m. 18. 

Tak więc myśl założenia szkoiy g!uchonie: 

mych w Wilnie zrodzona: przed półtora wie: 

kiem, Polsce niezależmej doczekała się po 

latach niewoli swej realizacj również <w Pol: 

sce. niezależnej. JAN '(GŁEMBOCKI.. 

w 

mieszczącej się* obecaie w lokalu,   
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Dr. A. Wander, S. A. Krakow. 2 

ARA та ЗЕ is k KS 

| Magistrat wyasygnował 
2000 złotych | 

na organ:zację Wyśtawy 
Lniarskiej 

Na. ostatnim posiedzeniu Zarządu miasta 

zapadła uchwała wstawienia do nowego prelimi 

narza budżetowego miasta sumy. 2000 złotych, 

jako sibwencji dla Wileńskiego Towarzystwa 

Lniarskiego na wydatki związane z organizację: 

w roku przyszłym Wystawy Lniarskicj w Wi 

nie, 

Sąd W... Komendzie 
| Pol cji | 

Po raz pierwszy chyba w dziejach sądownict 
wa wileńskiego Sąd Okręgowy rozpoznawać 
będzie sprawę karną nie w gmachu przy ul. 
Mickiewicza, lecz 'w Komendzie Policji. 

Trybunał sędziowski, prokurator, adwokaci, 
no i oskarżeni naturalnie przybędą do lokalu 
Komendy Policji. przy ul. św. Jańskiej 3, gdzie 

przeprowadzony zostanie przewód sądowy; 

przesłuchani zostaną świadkowie i wydany ze- 

stanie, wyrok. 
Sprawa, którą władze sądowe uznały za ko- 

mieczne rozpoznać w Komendzie Policji, w swe 
im czasie frapowała całe miasto. Sądzeni będą 

nieuchwytni sprawcy kradzieży rowerowych, x 
którymi policja miała w ciągu lata tyle kłopo- 
tów, że aż musiała organizować na lenie mim 
sta... obławy na rowerzystów. 

Decyzja rozpoznania sprawy w Šeano 

Polieji została powzięta z tego. powodu, że w 

sprawie tej w charakerże dowodów rzeczowych 

figuruje wiełe rowerów i części rowerowych, 

przechowywanych w Komendze Policji, a które 
nie sposób byłoby transportować. do „sali sądo- 
wej. „ (ej. 

  

Badania geologiczne W Szyłanach 
Magistrat ogłasza przetarg na wiercenie 20 studzien 

Sprawa budowy hydroełektrowni 
koło Szyłan w odległości kilkunastu ki- 
lometrėw od Wilna muszyła nareszcie 
z martwego punktu kilkuletnich rozwa- 
żań teoretycznych przy biurku, uzupeł- 
nionych w swoim czasie przez badania 
pomiarowe w terenie. 

Jaik już pisaliśmy przed kilkunastu | 
dniami, dwaj wybitni polscy specjaliści 
w dziedzinie wykorzystywania energii 
wodnej prof. Pomianowski i nacz. Her- 
bicht, na zaproszenie zarządu miejskie- 
go zbadali możliwość budowy hydrce- 
lektrowni w miejscu zaprojektowanym 
i uznali, że miejsce to zostało wybrane 
bardzo dobrze oraz że prąd mzyskany 
w tej hydroelekitrowni, będżie ze wzglę 

  

Magistratowi grozi eksmisja 
Proces o mury dominikańskie 

| Wydział Cywilny Sąda Okręgowego rozpa 
drywał sprawę z powództwa Kurii Metropolitał- 
miej przectwko  magistratowi wileńskiemu © 
awnot „murów jHominikańskich* przy ul. Do- 

"minikańskiej, gdzie się mieści obecnie magi- 
"strat, straż ogniowa i t. d. Proces ten ze wzglę- 

„dów zrozumiałych wzbudził olbrzymie zaintere 
sowanie, bo magistratowi w razie przegrania 

* sprawy, grozilaby poprostu eksmisja... 

"Proces ten mostał zgłoszony przez  Kurię 
Metropolitalną w czerwcu 1929 roku i w ciągu 
Hat stopniowo KEK do ostatecznej rozpra 
wy a ; strony pa az 

E 

„ris ' PIERWSZY ZARZUT.. 

Na początku rozprawy przedstawiciele za- 

 wządu miejskiego, miwokaci Popiel i Bagiński 

wysunęli zarzut, że Kuria Metropolitalna nie 

«miała prawa wnosić powództwa, ponieważ cho 

dzi © nieruchomość należącą do zakonu. A 
więc zakon Dominikanów powinien by był wy 
stąpić z roszczeniem. Na to strona przeciwna 
w osobie adw. Zmitrowicza powołała się na 
odpowiednie orzeczenie Sądu Najwyższego © 
eaz na oświadczenie komisji papieskiej w 
Warszawie i zakonu Dominikanów w Polsce, 

Z tego wszystkiego wynikło, że Kuria. Metro- 
politalna jest uprawniona do występowania 

jako strona w procesie.   

CZY BYŁA PRZEMOC. 

Dobra Dominikanów w Wilnie zostały skon 
fiskowane przez zaborców w roku 1844 i prze 

kazane wileńskiemu  zarząyiowi miejskiemu. 
Rzecznicy magistratu wysunęli zarzut, iż nie 
ma dostatecznych dowodów na to, że była 
przemoc ze strony rządu rosyjskiego, ponie- 
waż konfiskata nastąpiła jeszcze w roku 1844 

| a nie po powstaniu 1863—64 r. Na to powód od 
powiedział, że konfiskata nastąpiła po upad- 
ku powstania 1831 r., kiedy rząd rosyjski pro 
wyydził politykę prześladowczą i stopniowo ka 
sował zakony, jako ogniska kultury polskiej i 
w związku z tym w roku 1844 skasował £il- 

w klasztorów na: Ziemiach Wschod- 
mich. —. 

"OGLĘEDZNY SPORNEGO OBIEKTU. 

Następnie rzecznicy magistratu zarzucili, że 
powierzchnia i granice spornego obiektu nie 
szwstały Ściśle ustałone. I ten zarzut postał p- 
balony bezspornymi dowodami. 

Na zakończenie rozprawy sąd postanowił 
wydać rzecznikowi powoda, adw. Zmitrowiczo 
wi, świadectwo na prawo otrzymania z hipo 
teki adrysu planu spornych nieruchomości. 
Po złożeniu tego odrysu sądowi zostaną doko- 
nane oględziny murów Dominikanów, ctłein 
sprawdzenia przez biegłego geometrę powierz 
chni i granie objektu spornego. 

Wyroku w tej sprawie można się m. 
'wać najwcześniej za kilka tygodni. 

  

  

du na szczególnie ace warunki | 
| puszczalme, będzie bardziej dogodne. Je- terenowe, najtańszym prądem elektrycz 

nym w Polsce. 

Po stwierdzeniu tego, dalszym eta- 
pem już konkretnych prac przygotowa- 
wczych w terenie mają być próbne wier 
cenia, które ustalą już dokładnie miej- 
sce budowy zapory wodnej. 

Jak wiemy istnieją dwa projekty. 

Pierwszy, opracowany poprzednio 
przez zarząd miejski, prowadzi zaporę 

„poprzez rzekę od żabudowań zaścian- 
ka Popy, poprzez wyspę do wysokiego 
przeciwległego brzegu. 

Drugi, zaproponowany przez prof. 
Pomiamowskiego i nacz. Herbichta, prze 
suwa miejsce budowy zapory w górę 
rzeki o 500 mtr., gdzie oba brzegi. są 
wysokie i znajdują się w mniejszej od 
siebie odległości. Koszt budowy zapory: 
w tym miejscu wypadłby tamiej i nie 
wpłynąłby wiele na zmianę szerokości 
zalewn. 

O tym który z tych projektów bę- 
dzie realizowany. zadecydują próbne 
wiercenia. Badania ustalą charakter po 
dłoża w obu miejscach, a przedć wszys- 

tkim stopień przepuszczalności najniż- 
szych warstw, na których oparłyby się 

  

fundamenty zapory. Podłoże mniej prze 

żeli zaś okaże się, że stopień przepusz- 
czalności w ohu miejscach jest jednako- 
wy, wybór padnie prawdopodobnie na 
projekt drugi. 

Wiercenia próbne mają rozpocząć 
się wkrótce. Na ostatnim zebraniu magi 

stratu uchwałono wyasygnować pewne 
sumy. na te prace. W dniach najbliż- 
szych zarząd” miejski ogłosi przetarg 
na te roboty. 

Wiercenia rozpoczną się prawdo- 
podobnie w grudniu, a zakończą się 
przy sprzyjających warunkach w sty- 
cznim . 

Będzie to załeżało od stanu pogody. 
Jeżeli będzie mróz i rzeka pokryje się 
lodem, prace będą prędko ukończone, 

ponieważ ułatwi to wiercenie pośrodku 
rzeki. Wiercenia na rzece może unie- 
możliwić na pewien czas płynąca kra. 

Wszystkiego ma być wykonanych 

20 studzien, każda głębokości do 20 mtr. 
po 10 studzień w każdym z zaprojekto- 
wanych miejsc. 

Po ukończeniu badań  geologicz- 
nych nastąpiłoby już opracowanie kon- 
kretnego planu budowy zapory. 

Wod. 

Ponowne wybory 
do zarządu Wileńskiej Izby Rolniczej 
Nawiązując do informacji o niedoj- 

ściu do skutku porozumienia i niedoko- 
naniu wyborów Prezesa i Wiceprezesa 
w Wileńskiej Izbie Rolniczej oraz zło- 
żenia podczas posiedzenia mandatów 
członków Zarządu przez kilku radców, 
„dowiadujemy się, że na posiedzeniu Za- 
rządu mandaty złożyło czterech radców. 
Poza tym w tymże dniu wieczorem, wo- 
bec zaszłych okoliczności, chcąc ułatwić 

swobodę decyzji Radzie Izby, złożyli ró- 
wnież z pośród pozostałej liczby człon- 
ków Zarządu mandaty jeszcze czterej 
radcowie. Wobec powyższego kierujący 
w myśl statutu sprawami Izby jej do-   

tychczasówy prezes po porozumieniu z 
władzami nadzorczymi zwołał ma 17-ge 
grudnia rb. nadzwyczajne zebranie Ra- 
dy Izby dła dokonania nowych wybo- 
rów Zarządu. 

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

Dola wariata wiejskiego 
Dziatę się to parę lat temu, Pracowałem 

jako nauczyciel w jednoklasówce. 

Otworzyły się razu pewnego podczas lek- 

oji drwwi r do klasy: wtoczyła się karykatura 

Rudzka. Z oczu, z wyraza twarzy poznałem, iż: 

mam przed sobą chorego umysłowo. 

idiotyczne uśmiechy i mlaskanie ustami, 

głupkowaty wyraz twarzy utwerdziły mnie w 

praekonaniu, iż biedak należy do najbardziej 

mieszczęśliwych ludzi, którzy są noże nawet 

szczęśliwi, nie zdają bowiem sprawy ze swego 

poniżenia. Killasa okazała wielkie poruszenie. 

'/—- Proszę pana to wariat z naszej wioski, 

on jest głodny. 

Spojrzałem na ucznia, mieszkał za, błotem 

w sąsiednim osiedlu. 

,— On zawsze jest bardzo głodny, jego w 
domu biją, jalk wyrwie się, to nie chce sam 

wracać. 

Posłałem dziewczynikę do gospodarza szka 

ły, by przyniosła kawał chleba. 

Rzucił się z łakomstwem zgłodniałego zwie- 

rzęcia. Przykro było patrzeć. 

Dzieci były poważne i wpatrzone w. waria 

ia. ` 

Wyszedł posłusznie za drzwi. Przez chwilę 
zawisła w Milasie ciężka atmosfera, 

zagadnęły mnie pierwsze. 

Deieci 

ryta wyjada. kantofle. Je wszystko co jest, а 

potem wymiotuje, i tamto pcha znowu do ust... 

Cały dzień byłem przygnębiony, Nie mog- 

łem jeść obiadu. 

W kilka dni potem wybrałem się do wsi, 

w której mieszkał mieszczęśliwiec, by jako о- 

piekun społeczny pnzyjść mu z jakąkolwiek 

pomocą. 
Dzieci opowiadały mi przez drogę szczegó- | 

ły z Życia nieszczęśliwca. 

Wszedłem do izby, biedą jak wszędzie, te 

same łachy, ten sam odór. Rozejrzałem się 

W mrocznym kącie ujrzałem napół nagiego bie 

Pa: miał na sobie coś w rodzaju spodni, 

poza tym okrywała go gruba skorupa brudu. 

Nie mył się chyba od chwili, gdy zwariował, 

to jest od dzieciństwa. Miał dziki błysk w o- 

czach. Obejrzałem nadgryzione belki, które 

w chwilach strasznego bólu zębów gryzł, Nie 

On proszę pana, jak czasami to z ko- į 

  

  
mogłem zrozumieć, jak człowiek mógł poprzegry | 

wać takie bierwiona. | : 

, Zazwyczaj zabijano” go na piecu deskami 

i siedział tam jak rw kilatce. Nie nie rozumiał 

a jednak tęskniił za słońcem i swobodą, wyrywał 

się często ,,w świat'. Nikomu szkody mie robił: 

rzucał się tylko do jadła. i 

'Uturła się opinia, że nakarmić go nie mo- 

żna było: zdawało się, że zje cały świat... 

S'oslra i szwagier mieli z nim kłopot, nie 

wiedzieli co robić, więc maltretowali w nie- 

ludzki spósób: chcieliby zapewne by prędzej 

zmarł i zostawił im swoją część gospodarstwa. 

Energiczna interwencja z mojej strony polep- 

szyła nieco byt nieszczęśliwca. 

Ale czy może coś naprawdę polepszyć dolę 

wariata szczególnie na wsi? 

Zmarł w jakiś rok potem, siostra i szwa- 

gier odetchnęli z ulgą. 

Straszne to było: pewne rzeczy „powszednie 

ją jednak tak, jak na frowie powszednieje 

śmierć. 

WITOLD RODZIEWICZ. 

  

Wędzarnia nad Naroczem 
rozpocznie pracę w styczniu r. b. 

Dyrekcja Lasów Państwowych przed .paru l Instaluje się już szkiclety żelaznych pieców. | 

miesiącami rozpoczęła budowę dužej wędzar 

ni nad jeziorem. Narocz. Wędzarnia obliczona 

jest na przerobienie rocznie kilkunastu tysię- 

| cy kilogramów ryby, a przede wszystkim sie- 
lawy. Potrzeba tej inwestycji dawała się od- 

dawna wyczuć. Wilno nie bylo w stamie cal 

kowicie wchłonąć dużych transportów siela: 

wy w okresie wzmożonych połowów. Próby 

wysyłania większych transportów ryby naro- 

czańskiej w stanie surowym, do innych woje- 

wództw wprawdzie dały rezultat dodatni, jed 

nakże kalkulacja wykazała, że wysyłka ryby 

wędzonej bardziej się opłaca. 

Budowa wędzarni dobiega obecnie końca. 

  

  

Należy tu podkreślić, że jak dotychczas żelaz 

ne części pieców wędliniarskich były. wykony- 

wame prawie wyłącznie w Pucku, przez wyspe 

cjalizowaną w; tym: kierunku : firmę. Szkielety 

zaś do pieców  wędzarni' . nadnaroczańskiej 

zostały wykonane całkowicie przez rzemieślni- 

ków Wilna, przy tym wykonane bez zarzutu. 

Uruchomienie wędzarni nastąpi prawdopo- 

dobnie w styczniu roku przyszłego, po rozpo- 

częciu zimowych połowów. W; styczniu więc 
ma ukazać się w sprzedaży wędzona sielawa 

naroczańska, która w pierwszym rzędzie zacz 

nie komkurować z importowanymi obecnie z 

Łotwy t. zw. „sztromlingami“, (w). 

"Nowa huta szkiana 
założona przez robotników 

W, Zalesiu, gm. ilskiej, pow. wilejskiego od- 

było się uroczyste poświęcenie nowozałożonej 

chrześcijańsko-robotniczej huty szklanej. W 

uroczystości poświęcenia wzięli udział liczni 

przedstawiciele wszystkich sfer społecznych i 

przedstawiciele władz. 

Po krótkich modłach ks. Cimaszkiewicz po | 

święcił zabudowania i urządzenia hutnicze, a 

w przemówieniu życzył rozwoju, odbudowanej 

wysiłkiem robotników, placówce ;przemysiowej. 

Następnie starosta inż. Henszel uderzeniem mło 

ta rozbił pierścień szklany, okalający wannę z 
rcztopionym szkłem, otwierając w ten symboli 

czny sposób hutę do pracy. Po otwarciu huty 

Urzędnik gminny oszustem matrymonialnym 
Na skutek skargi Tatiany Żuk, mieszkanki | Hryszkiewicz jednak pod różnymi pozonimi u- 

wsi Stara Wieś, gm. świrskiej, i z połece- 
mia wiceprokuratora w Wilnie Wydział Śledczy 
w Święcjanach wszezął dochodzenie przeciwko 
Janowi Hryszkiewiczowi, sekretarzowi gminne 
mu w Twereczu, o popełnienie oszastwa matdy- 
moniałnego. Hryszkiewicz w r. 1933 pod pozo- 
rem obietnicy zawarcia związka małżeńskiego 
a Tatianą Żuk wyłudził od niej i przywłaszczył 
4870 dolarów i 935 rubli rosyjskich w złocie. 

| 
| 

chylal sie od 
w roku bieżącym zupełnie zerwał stosunki z 
Tatianą Zuk, lecz pieniędzy nie oddał. 

W czasie rewizji u Hryszkiewicza znaleziono 
2,360 zł., 100 dolarów, 210 rubli rosyjskieh w 
złpeie i 26 weksli na ogólną sumę 2,220 złotych. 
Na skutek decyzji Sędziege Okr. Śl. w Święcia- 
nach Hryszkiewicza osadzono w więzieniu. 

Krew na weselu 
W. nocy 26 bm. we wsi Chroły, gm. worniań | «mi pobicia są Władysław i Kazimierz Bukiele, 

skiej, został pobity na weselu Wacław Grudel, 
mieszkaniec wsi Filigrinda, gm. gierwiackiej, 
któremu zadano iłuczoną ranę w głowę. Stan 

Grudela żest bardzo ciężki i według oświadcze- 
mia lekarza rejonowego w Wornianach budzi b. 
poważne obawy o życie. Ustalono, że sprawca- 

| 

  

„mieszkańcy wsi Bojniki, oraz Ludwik Czepu- 
„kojć, mieszkanieć wsi Gruszkajcie, gm. worniań 
skiej. Bukiele są nołorycznymi awanturnikami 
i byli już karani za bójki. Wacława Grudela od 
wiceziono do szpitała św. Jakuba w Wilnie. . 

Pożar w więzieniu kobiecym 
w Świecianach 

W noey na 26 bm. wybuchł pożar w więzie- | 
mite karno-śledczym w Święcianach na oddziale 
żeńskim. Pożar powstał wskutek wadliwej bu- 
dpwy komina. Zapaliły się wiązania sufitowe | 
wraz strych. Po usunięciu odbywających karę | 

kobiet de innych ubikacyj, miejscowa straż po' 
żarna przy pomocy władz bezpieczeństwa i lud 
ności złokalizowała i ugasiła pożar w ciągu 3 
godzin. Wypadku z ludźmi nie było. Spłonety 
jedynie większe zapasy bielizny. 

Na co chorują w Wileńszczyźnie 
Tnspektor lekarski województwa wileńskiego | py, po 9 wypadków róży i błonicy, 8 wypadków 

sporządził wylkaz zachorowań uzgónów na cho- 

roby zakaćne i inne, występującę nagminnie za 

czas od 15 do 21 bm, według którego zanolo- 

waio 95 zachorowań na jaglicę, 29 wypadków 

gruźlicy w tym 10 zgonów, 11 wypadków gry- 

duru brzusznego, w tym 1 zgon, 8 zachorowań 

na płonicę, 7 wypadków ospy wietrznej, 3 wy- 

padków odry, 5 wypadków krzuśca, | wypadek 

zapalenia opon mózgowych i 1 wypadek Heine 

Medima. 

  

@Ва Adsministracji 
„Prosimy Ozanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty na 

miesiąc grudzień i wyrównanie zaległości. 
Do numeru dzisiejszego załączamy wszystkim naszym prenumera- 

torom zamiejscowym blankiety przekazów rozrachunkowych, przy któ- 

rych urzędy pocztowe od wpłacających nie pobierają żadnych opłat. 

spełnienia obietnicy, a wreszcie . 

  

  

|   

hutnicy, popisywali się wobec zebranych spraw 

nością w wyrobie butelek rozmaitego rodzaju, 

słojów, kałamarzy, popielniczek i t. p. 

Nowiootwarta huta daje zatrudnienie około 

100 osobom, dotychczas bezrobołnym. 

Głębokie 
— OFIARA NA FON. W: dn. 24 bm. Antoni | 

Korolenek, mieszkamiec wsi Bryczeniki, gm. 
porpliskiej, posiadacz 22 ha ziemi (emeryt) za- 
ofiarował, jako dar na Fundusz Obrony Narodo 
wej obligację 5 proc. premiowej pożyczki inwe- 

stycyjnej w kwocie zł. 100. 

— PRACE MELIORACYJNE NA TERENIE 

POWIATU dziśnieńskiego dokonywane są obcc- 

nie przy regulacji rzeki Berezwicy, łączącej je 

zioro Głębokie z jeziorem Kahalnem. Roboty 

są prowadzone w celu obniżenia lustra obu je- 

zior o 75 cm., co ma na celu osuszenie podino- 

kłych gruntów okolic Głębokiego. Wobec tego, 

że obniżenie poziomu jezior nie dałoby możnoś 

ci zaopatrywania wodociągu kolejowego w wo- 

dę, kierownictwo regulacji wstrzymało obniże- 

nie poziomu jezior aż do chwili dostosowania 

wodociągów kolejowych do odpowiednio w tym 

celu przeprowadzonych prac melioracyjnych. 

— OPIEKA NAD GROBEM BOHATERA. W 

| zagajniku około wsi Kosakowszczyzma, gm. Głę 

bokie pochowane zostały przez ludność miejsco 

wą zwłoki żołnierza polskiego, poległego w cza 

sie wojny polsko-bolszewickiej. Aby mogiła ta 

nie uległa zapomnieniu, opiekę nad nią rozto- 

czyła kierowniczka szkoły powszechnej w Cho- 

roszkach przy pomocy dziatwy szkolnej, która 

wykonała nasyp nagrobka oraz ogrodzenie. 

Święciany - 
— PRZESZŁO 16 TYS. ZŁ. NA FON. w 

źwiąrku z nasileniem akoji na: pomoc zimową 
bezrobo!nym komitety gminne i miejskie zmniej 
szyły nasilenie zbiórki ną FON. 

Dotychczas zebrano na FON 290 zł, 86 gr, 
nie licząc sum zebranych na łem celi opodatko- 
wania się urzędników, przem*słu i handlu oraz 

ziemian, gdyż świadczenia od tych grup były 
przekazywane pnzez mich bezpośrednio do Kom! 
tetu Głównego lub do swoich cenitral organiza - 
cyjnych. 

Zebrana suma zł. 16.290.86 pochodzi z daru 
та FON drobnego rolnietwa. 

— POMOC ZIMOWA BEZROBOTNYM. Z 
nastaniem mrozów zbiórka ziemniaków na rzecz 
zimowej pomocy bezrobotnym została: 'wstrzy- 
mana, natomiast gminne i miejskie kom. przy- 
stapily do imtensywnej zbiórki pieniężnej, zbo- 
ża i innych artykułów, według ostalinio ustało- 
nych norm przez Wiojewódzki Kom'tet, 

Według sprawozdania: Powiatowego Kiomi- 
tetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Święcia- 
nach za drugą dekadę bm. ma terenie powiatu 
zebrano 76.707 kg ziemniaków, 967 kg zboża i 

775 zł. 25 gr. gotówką, nie licząc opłat od pobo: 
rów urzędniczych i świadczeń handlu i przemy 
słu. Część ziemniaków, a: mianowicie 5 №адо- 
nów 15-tonmowych przesłano do Wilna. 

  

  

| Brasław | 
— LIKWIDACJA FABRYCZEK SAMOGONU. 

Ostatnio brygada kontroli skarbowej w Brasła- 
wiu wspólnie z policją państwową alikwidowa 
ia kalka gorzelni, a mianowicie a Anny Kukuć 
we wsi Milejki, gm. nowo-polioskiej, u Siona 
Tierentiewa i Agaiona Blinowa we wsi Woroń 
ki, gm. jodzkiej, oraz u Bazylego Pałagoszki 3 
Szymona Ławrynowicza we wsi Szurpaki, gm. 
jodzkiej. We wszystkich wypadkach m 20 
stały zakwestionowane oraz zniszczono 220 Hi- 
'trów zacieru, przygotowanego . "do wyrobu. pSA- 

ki; 
— ODBYŁA SIĘ W: STAROSTWIE POWIATO 

WYM W BRASŁAWIU BOZPRAWA KARNO- 
ADMINISTRACYJNA przeciwko 13 handlarzom 
2 Brasławia, którzy w swoim czasie zostali uka 
rami przez starostę w trybie nakazowym za nie- 
ujawnienie cen. ma: artykuły pierwszej potrzeby 
i od nakazów tych wnieśli sprzeciw.. We wszy» 
stkich wypadkach dotychczasowe Gary grzywny 
zos'ały utrzymane, natomiast areszt zastępczy 
w kilku wypadkach zos:ał podniesiony z trzech 
dai na siedem dni i na cztermaści dni > 

— POD PRZEWODNICTWEM STAROSTY 
POW. ODBYŁ SIĘ W' BRASŁAWIU ZJAZD 
WÓJTÓW, I. SEKRETARZY GMIN, „powiatu bra- 
sławskiego. Na zjeździe oiówiono ` sprawy 'z. za 
kresu poruczonego i samorządowe, Najwięcej 

uwagi poświęcono sprawom opieki społecznej, 
szikolniatwn, mie rolnym oraz gospodarce ` 

innej. 
" Wójtowie ii sekretarze: otrzymali na zjeździe 

Rake. wskazówki co'do układania prelimi 
narzy budżetowych na: rok. 19378, przy czym, 
przy omawianiu budżetów gminnych obecni byli: 
zainteresowani kierownicy urzędów niezespoło-- 
nych pierwszej instancji, którzy smawiali z wój 
tami poszczególne działy baidżetów. | 

Poza tym wójtowie złożwłi sprawozdania z 
wylkomamia tegorocznych budżetów gminnych о- 
raz szarwarku d ego. 

— W OPSIE, POW. BRASŁAWSKIEGO, OB 

RYŁ SIĘ ZJAZD DELEGATÓW KÓŁ MŁODEJ 

WSI z terenu powiatu brasławskiego. Na zjazd 

przybyło 50 delegatów. Poza tym na zjazd przy 

był poseł Alfons Jozamis, inspektor. przysposo-- 

bienia' rolniczego "Wileńskiej Izby: Rolniczej A. 

Swiackiewicz i wielu innych PROC от- 

gani acyj spotecznych. 

Ze sprawozdania złożonego przez prezesa A. 

Policiewicza wymika, że ną terenie pow. brasław 

skiego istnieje 31 Koło Zw. Młodej Wsi skupia 

jące około 800 członków. W okresie ubiegłym 

największą uwagę koła zwróciły na akcję przy-- 

sposobieniia rolniczego i samokształcenia się. 

W akcji p. r. pracowało 27 kół i w wymikar | 
tej pracy wszys'kie koła na wystawach rejono- 

wych lub powiatowej otrzymały nagrody w 
postaci narzędzi rolniczych. | ; А 

Następnie uchwalono budżet zarządu powi 

towego iw wysokości zł: 1.202 oraz płan pracy 

na. przyszłość, który przewiduje orgamizaeję пЮ 

wych kół oraz wzmocnienie organizacyjne kół 

już istniejących. : 

Prezesem zarządu powiatowego został wybra: 

my na rok, następny dotychczasowy prezes Ale- 

ksandez Policiewicz, któremn delegaci złożyli 
podziękowanie za dotychczasową pracę. 

Wilejka pow. 
— „ŁĄDAMY KOLONII DLA POLSKI*, Pod 

tym hasiem odbyła się w Budsławiu dnia 22 
listopada rb. uroczysta akademią z udziałene 
КОР-п, przedstawicieli samorządu i społcczeńst: 
wa. Na program akademii złożyły się: P> 
wiemia oraz występy orkiestry wojskowej. Ucze 

stnicy rozeszli się w. głębokim przekonawiu o: 
słuszności, . prawiewi « komieczności . posiadania 
kolonii, oraz ,powzięli rezolucję, by przez pow 
szechny udział w L. M. i K. dać wyraz zdecydo-: 
wanego ustosunkowania się do kwestii koloniak 
nej. B. 

Mołodeczno 
ZEBRANIE POWIATOWEGO KOŁA. 

TOM-u. 'W| Mołodecznie w dniu 29 listopada b. 
r. w niedzielę o godzinie 12-ej w Sali Posiedzeń. 
Wydziału Powiatowegó* (Starotwa) odbędzie się 
Walne Zebranie Powiatowego Koła T-wa Opie 
ki mad Zdolną a Nięzamożną NMłodzieżą Szkol- 
ną „TOM'* 

, Na powyższe Zębranie przybędzie.z. Central-. 
nego Zarządu TOM-u w Wilnie Ob. Józef Po-. 

szewiecki, który wygłosi reefrat o akcji TOM-u.. 
— KRWAWA ROZPRAWA. W dn. 21 bm. 

podczas libaeji powsiała kłótnia, która następ: 
nie przeszla w bójkę pomiędzy Dymitrem Osi- 

/powiczem że wsi Zaškiewicze, gm. Bieniekiej a: 
Pawłem Konopackim ze wsi OQleniec, W czasie 
bójki Osipowicz zudlał kołkiem hb. ciężkie uszko- 
dzenie ciała Konopackiemu, którego skierowane 
dp szpitala w Mołodecznie. . ‹ 

Postawy 
— ROZPRAWA NOŻOWA. W dn. 22 bm. 

około północy na ul. Pierackiego w Postawaeh 
Kima Szałkowski zadał nożem b. ciężkie usz- 
kodzenie ciała Janowi Kryulee. Obaj są miesz-- 
Kancami Postaw. 

Obieg b lonu i borów Funduszu 
Inwestycyjne0 | 

Na dzień 1 paździermika rb.- było w. obiegu 
bilonu na sumę  440.455.000 zł, z czego na hi 
lon nabyty przez Bank Polski ma własność — 
przypada  —27.668.187 zł. 

Bonów Funduszu Inwestycyinego było wo 
: biegu na sumę — 2.214.700 złotvch, 

"
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Ni oł st 
_ (ihoć droga dobra, a na przedzimku na wsi 

„sA roboty i człowiek więcej rna Gio, na 

„rynkach wczoraj było *pustawo. 
— Nie ma co wieźć, panie, — ma się 

„wieśniacy. — Nic na wsi nie ma. Kartofle stra- 

"szno wieźć — - zmarzuą, a mleka mało, ogrodo-- 

wizny mało — co człowiek może zabrać na 

„targ? | 

Było jednak na rynkach trochę i SB | i 

„ogrodowizny“ i innych produktów wiejakich. ° 

„Nawet „ uie zważając ma to, że „mało mleka”, 

“masto staniało — 35 zł. kilo, staniały jaja—1 zł. 

„ma dziesiątek, sery chude od 35 do *50 gr., śmie 

'tankowe — 1,50 zł. kiło. Droga stosunkowo by-- 

"ło śmietana - — do 180 zł. litr. 

„Nie duży jednak targ był na nabiał. Jakoś 

mie widziało się większego - ożywienia. Nadspo- 

dziewamic żywiej szła sprzedaż kapusty, za któ- 

rą początkowo. płacono 1,70 zł. za pud, a pod 

„koniec rynku, gdy dozorca z dzwonem zaczął 

biegać „po placu. i trzeba było zawracać yć do- 

“mu — po i,20 zł. 

Kartofli przywieziono mało i proszono 50— 

0 gr. za pud. „Produkt ten w większej części 

„powieziono z powrotem — mało było nabyw- 

ców. To samo z. burakami, 'które kalkulowały 

się po A bė za pud. i brukwią — 1,10 zł. Sto-- 

"aunko wo. więcej sprzedano cebuli —: ua pudy po 

3,20. zł., 

po 40 gr. wianek. | 
Jabłek bylo | niewiele — na „kilka zaledwie 

wozach. Dwa tylko gatunki można było znaleźć 

|Ma całym rynku: pepinki po 45—50 gr. kilo i. 

podgnile antonówki. RO 25. gr. 

Chrzan przestano już sprzedawać na: pęczki. 

Sprzedaje się teraz pa korzonki — _ trzy oe 

korzonki za 10 gr. 

Jednego tylko towaru boś koniec J 

ле świecą mie można było znaleźć — żurawia, 

sza które płacono po 25 gr. za litr. : 

Poza towaraimi, roziožonymi na *ózach: był 

„cówńióż artykuł, sprzedawany, pokryjomu, z 

pod poły, zdala od oka władzy. Bite gęsi. 

Z powodu tych gęsi wśród wieśniaków panu 

- „je wielkie rozgoryczeńie. \ 

— Ma gospodarz jakiego gęsiaka,. zabije, ; 

-oskubie, żeby , pierże zostało dla siebie, zawie- < 

gie na targ do, Oszmiany — wolnó sprzedać, * 

«a zawiezie do Wiilma — protokiuł, kara. Musi 

sprzedawać kradkiem, bo jak policjant złapie, 

‚ ste cały targ nie opłaci się. Czemu w Oszmianie 

-wolno, a w Wilnie nie wolno? 

W samej rzeczy: * dlaczego w Oszmianie bite 

3 oskubane gęsi są przedmiotem handlu legal- 

: SR a w Wiinie za tenże handel grozi protc- 

'kuł ś grzywna” —wiez. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 
— Dzisiaj w: sobotę i jutro w niedzielę wić- 

«czorem (0 godz. 8,15) „współczesna komedia 
„Tempo 120“. 

— Jutro w niedzielę, 

gandowych, ukaże się juž po raz ostalni, wspa 
niale wystawione poetyckie SPORE Fr: 
Schillera In tryga- i miłość”. --- 

— W' końcu przyszłego tygodnia Gals sbl 
“ię nowa premiera teatru, subtelna komedia 

„psychologiczna p. t. „Oto kobieta" znakomitego 
Pea angielskiego W.. Somerset Maughama. 

Przedstawienie akademickie p. t. „Tempo 
‚ 120“ odbędzie się w Teatrze na Pohulance we 

*środę dmia 2 grudnia. br.. Sprzedaż biletów, ze 
-względu na utrudniony dostęp do lokalu AZ$., 
odbywać się będzie codziennie, za wyjątkiem 

‚ miedzieli w Kasie teatru na „Pohulance od godz. 
10—14-cj; w dniu przedstawienia ponadto od 

18 do 20. Bilety można nabywać jedynie za oka 
Taniem legitymacji akademickiej. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Ostatnie występy Elny Gistedt. „Frasgui- 
*ta*, po cenach propagandowych. Dziś grana bę 
odzie w dalszym ciągu posiadająca piękną muzy 

kę i ożywioną akcję wartościową op. Lehara 
„Frasguita“. 

Popoładniówka niedzielna. Jutro, wobec 
kończących się występów Elny Gistedt, ukaże 
się ma przedstawieniu some op. Le 
ibiara „Frasduita“. | 

— „Dokola Miłości Stranśca w „Lutni“. We 
"wtorek najbliższy wejdzie ma rejertuar teatru 
„Lutnia“ pelna humoru i zabawnych sytuacji 
«p. ©. Strausa „Dokoła Miłości*. W roli głów 
nej wystąpi świeżo pomyskana primadonna tea 
tra poznańskiego Z. Łubiczówna w otoczeniu. 

całego zespołu artystycznego pe reżyserią K. 

Wyrwicz-Wichrowskego 
| — Występ tancerki hinduskiej Nyota Inyoka 

w „Lułni*, W przyszłym tygodniu wystąpi na 

Los „Łutni* słynna tanecrka hinduska Nyota | 

dnyoka, która budzi powszechny zachwyt. 

"Wszystkie tańce tworzone przez uroczą egzoty 

"czną tamcerkę są rekonstrukcjami osnutymi na 

podstawie dawnych dokumentów. W programie 

tańce religijne, see czne. i bohaterskie Indii 

i: Egiptu. 

TEATR „NOWOŚCI. 

A —- Dziś w sobotę 26 listopada br., przedostat 

"mi dzień rewii"p. t. „Mełodie "Wilna“: Codzienie 

| "dwa przedstawienia o godz. 6,30 i 9,15. 

ma wiamki — po 25 gr. Czosnek —. 

я па ророш@момут _ 
„przedstawieniu (o, godz. 4,15) po cenach propa: 

"Temp. 
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„KURJER* z dnia 28 listopada 1936 r._ 

KRONIKA 
  

ia AC 

* sobota Dziś: Móqzzeti i Rufina M.M. 

28 Jutro: Saturn.na B. W. 

| w. | wschód słońca > godz. 7 m.15 

Listopad й Ьс_!_іад słońca — godz. 2 m.59 

Spostrzeżenia. Zakładu Motoereiogii U. S. B 

w Wiime z dnia 27 XL: 1935 © 
Ciśnienie 769 
Temp. średnia —3 
Temp. najn. —1: 

najw. —4 
ślad. = 

Wiiatr: wschodni 
Tend. bar.: lekki spadek 
Uwagi: pochmurno, -wiėczorem krupy 

  

‘Ораа: 

— Przepowicinia -pogody wg. P. L. M. do 
wieczora dn. 28. XI. 1936 г.; ; 

Przewažnie pochmurno, mgilisto, z drobnym 
śniegiem, zwłaszcza ma moe" kraju. 

Mroźno, 
Słabe lub daiaikówene wiatry z kieruników 

wschodnich. 

ъ DYŻURY APTEK, 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sapożn'kowa (Zawalna 41); 2) Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4); 3) Augustowskiego (Mic 
kiewicza 10); Narbutta (św. Jańska 2); Zasław 
skiego (Nowogródzka 89). : 

Ponadto dyžurują apieki: S-6w Paka (Anto 
'kolska 42); Szamtyra (Legionów 10); 

skiego (Witołdowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

A pay przystępna 

  

  
PRZYBYLI DO WILNA: 

— PRZYBYLI DO HOTELU GEORGES* “A: Dą 
bikoryska. Janina z Warszawy; Klońce Samuel 
z Łodzi; hr. Chrapowicki Ign. z Wołkowyska; 
Bogdanowicz Wacław z Wołkowyska; Korybut 
Daszkiewicz Jam; inż. Świeżyński Władysław z 

4 Wlanszawy; Reiss Thelma z Londynu; 

" Tohn z Londynu; Mankiewicz Henryk z Warsża 
t wy; Bamaszkiewicz Michał z Warszawy; prezes 
Krupski Gzesław z Banranowicz; wice woj. So 
'chański Marian z Nowogródka; Lopolt Witold. 
z Baranowicž. 

"HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzęiny. — Ceny przystępne. 
"Teletony w OCL Winda osobowa 

MIEJSKA, 
— Во‹ія"юте ošwietlenie Cielętnika. Dla 

podniesienia stanu. bezpieczeństwa w ogrodach 
miejskich, magistrat postanowił / wzmocnić 
oświetlenie w Cielętniku, w szczególności zaś 

  

  
  

"ma rogu ul. Arsenalskiej i Zygmuntowskiej. 
= pyszerzenie ul. św. Piotra i Pawła. Zarząd 

miasta przystępuje do poszerzenia ul. św. Piotra 

i Pawła na odcinku ut. Wiosennej do ul. Sło- 
necznej. Koszt tych robót wyniesie około 11006 
złotych. 

Właściciele przyległych. posesyj wyrazili zgo 

dę na odstąpienie potrzebnej ilości gruntów 

wzamian za posadzenie przez Zarząd Miejki 

koło poszczególnych a drzewek i 

krzewów. 
— Rozpoczęte zostały 'rohoty ziemne przy 

budowie drogi ma ul. Zbożowej 1 Grochowej 
oraz roboty przy budowie drogi do Dębówki. 

" Na robotach tych zatrudnionych będzie kil 
kadziesiąt robotników. 

— Budowa studni artezyjskiej w Jerozolim 
ee. Magistrat postanowił wybudować studnię 

artezyjską w Jerozolimce. Ze studni tej korzy 
stać będą bezpłatnie Wszyscy okoliczni miesz 
kańcy. 

— Remont mostu. Bernardyńskiego. Zarżad 
Miejski zamierza przystąpić do gruntownego re 
montu mostu Bernardyńskiego. i 

Na ten cel wyasygaowano 6000 zł. 

WOJSKOWA. 

— Rejestracja rocznika 1916. Z dniem 30 
bm. upływa termin rejestracji mężczyzn uro- 
dzóonycn.w roku 1916. Rejestrację przeprowa 

dza referat wojskowy Zarządu Miasta. 
Mimo, że de końca rejestracji pozostało za 

ledwie kilka dni, wielu poborowych obowiązku 
do tego dotychczas nie wypełniło. W. związku 
z tym należy przypomnieć, że za uchylenie się 

od rejestracji winnych aa surowe kary. 

HARCERSKA 

— Konierencja instruktorska i odprawa 
huicowych. 6, 7 i 8 grudnia br. odbędzie się 
w Wilnie przy Komendzie Chorągwi Harcerzy 
Konferencja |Instruktorska i. Odprawa Hufco | 
wych. Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. 

Między innymi w programie zjazdu jest 
zorganižowanie instytucji międzyzrzeszeniowej 
starszoharcerskiej, sprawa kampanii zimowej 
wycieczek i obozów, oraz założenie biblioteki 
przy Komendzie Okręgu. 

— Zlot Wileńskiej Chorągwi Harcerzy w 
1937 roku. W związku z przypadającym na 
rok 1937 25-lecia Harcerstwa na Wileńszczyź- 
nie Komenda Wileńskiej Chorągwi Harcerzy › 
wespół z Komendą Chorągwi Harcerek zamie 
rza zorganizować Zlot obu Chorągwi który naj 
prawdopodobniej - e się nad jez. Na-- 
rocz. f 

Zajączkow--' 

Hunt 
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białoruskiej 

jącego: jubileuszu, 

° — Organizacja  „kuźniey | harcerskiej" w 

Wilnie. W dniu 25 listopada 1936 r. z inicja- 

tywy Wydziału Starszego Harcerstwa Komen 

dy Wil. Chor. Harcerzy, starsze harcerstwo 

wileńskie przystąpiło do . przygotowawczych 

prac zmierzających do zorganizowania w Wil- 

nie „Kuźnicy Harcerskiej, która ma być pla 

cówką pracy harcerskiej, mającej na celu wno 

szenie do życia starszego społeczeństwa zasad 

harcerskich, oraz tworzenie .i prowadzenie 

ośrodków społecznej pracy harcerskiej. Kuž- 

nica będzie skupiała starsze harcerki i star- 

szych harcerzy z terenu m. Wilna, zrzeszo- 
nych w Kręgach Starszo Harcerskich, instruk 
torów i instruktorki zrzeszonych w gronach 

starszyzny harcerskiej, oraz b. skautów (z o- 

kresu walk o Niepodleglošė) zrzeszonych w 

Kole b. Skautów. Kuźnica nie przekreśla prac 

poszczególnych wymiemionych zrzeszeń. Pier 
wsze: organizacyjne zebranie Kuźnicy odbędzie 
się dnia 9. grudnia br. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

— W 20-tą ROCZNICĘ ŚMIERCI „CIOTKE*. 

W: roku. bież.: upłynęło 20 łat od (dnia śmierci 
„o kulturalno- społecznej i politycz- 

wej „działaczki, jak równićż i. utalentowanej 
poetki Paszkiewiczówny- -Kiejrysowej, pisującej 
pod 'pseudonimem '„Ciotka*. Z racji przypada 

Wileński Oddział Białoru- 
skiego Instytutu Gospodarki i Kultury urządził 
w dniu 22 bm. w lokalu przy ul. Zawalnej 1 
uroczystą akademię ku jej czci. 

ECHA KONFISKATY KALENDARZA 
BIAŁORUSKIEGO NA R. 1937. Jak podawaliś 
my, wileńskie Starostwo Grodzkie zajęło cały 

nakład Białoruskiego Kalendarza Kartkowego 
na r. 1937, wydanego ma spółkę przez białoru 

skie księgarnie w Wilnie. Jak podaje obecnie 
prasa białoruska, wileński Sąd Okręgowy 7a- 
twierdził zajęcie tylko dwóch kartek i zarzą- 
dził zwrot nieskonfiskowanej części nakładu. 

— RADIOWE WYSTĘPY CHÓRU BIAŁO- 
RUSKIEGO. 30 listopada br. przed mikrofo- 
nem Polskiego Radia w Wilnie, Chór Białoru 
ski pod batutą p. Szyrmy wykcma szereg bia- 

łoruskich pieśni ludowych. Audycja ta będzie 
transmitowana ma wszystkie rozgłośnie P'ol- 
skiego Radia. Początek o. godzinie 21 (9 wie- 
CZÓT),: . 

— Odczyt © Mandżurii po białorusku. Jut- 

mo w niedzielę 29 listopada br. ks. J. Herma 

nowicz, członek Zgromadzenia 00: Marianów, 
po swym powrocie z misyj na Dalekim Wscho 

dżie, wygłosi 1-szy swój odczyt z cyklu „Man 

„džuria — kraj'i ludzie”. 1) Przyczyny i pow 

stamie | politycznej formacji Mandżu-di-Go. 2) 

Chińczycy i Japończycy w Mandżurii. 3) Napór 
i wpływy państw pozaazjatyckich. 4) Wschod 

nio-chińska i południowo-mandżurska kolej. 5) 
Chun-Chuzy i ich działalność. 

Odczyt urządza . Wileński Oddział Biał. In 

stytutu Gosp. i Kultury we własnej sali przy 
ul. Zawalnej 1—1. Początek o godz. 17 pun- 

ktualmie. Wstęp wolny i bezpłatny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Na posiedzeniu Sekcji Historii Sztuki 

T. P. N. które odbędzie się w dniu 30 listopa- 

da (poniedziałek) 1936 r. o godz. 7 wieczór w 
sali Seminarium Archeologii Klasycznej USB. 
ul. Zamkowa 11 (drugie podwórze w prawo) 
zostanie wygłoszcmy referat prof. dr. M. More 
lowskiego p. t.: „Pokrewieństwa i daty rzeźby 

, włoskiej XVII w. w Bawarii, Austrii i Wilnie. 

— Dnia 30 listopada © godz. 20 w lokalu 
Instytutu Nauk Handloko-Gospodarczych w 
Wilnie (ul. Mickiewicza 18) odbędzie się od 
czyt p. imż. A. Bajkowskiego z Instytutu Nau 
kowego Organizacji i Kierownictwa w Wiarsza 
/wie ma temat „O wykrywaniu i zwalczaniu mar 
notrawstwa w przemyśle”. Wstęp "wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— ANDRZEJKI! Dziś w sobotę 28 listopa- 

da ZPOK. urządza w swoim lokalu (Jagielloń 
ska 3/5 — 3) a godz. 7 wieczorem osobliwy 
wieczór pošwięcomy. wróżbom regionalnym 
Na program składają się wróżby oraz muzyka 

(fortepian, skrzypce i cytra). Na wieczór ten 
ZPOK. zaprasza członkinie. Zbiokowanych Or: 
ganizacyj Kobiecych z rodzinami. 

Ze wzglądu na mistyczno-wróżebny nastrój 
upraszamy о punktualne przychodzenie, aby 
wchodzenie i szmery mie przeszkadzały sean- 
som. A. więc dziś, godzina 7-ma wieczorem. 
Punktualnie! Czekamy ma gości obojga płci. 

— Zarząd i Komenda Akademickiego О4- 
działu. Związku Strzeleckiego w Wilnie wzywa- 
ją wszystkich członków do stawienia na zbiór 

kę 'oddziałową w sobotę dnia 28 listopada br. 

ogodz. 19.30. .Po zbiórce „Wesołe Andrzejki“ 

. ZARAWY 

— Kemitet Rodzicielski Szkoły Powszech- 
nej Nr. 13 tą drogą zaprasza jak majszersze rze: 
sze wilnian na zabawę taneczną, która się odbę 

dzie w sobotę dn. 28 bm., w sali Kursów Han 
dlowych przy ul. Biskupa Bandurskiego 4 m. 1. 

Początek o godz: 20,00. Orkiestra jazz. bu 
fet ma miejscu. Wistęp 99 gr. Cały dochód z tej 
imprezy przeznacza się na dożywianie nieza 
możnej dziatwy. 

  

m 4 KADDADOGAADAADAD AAA 

pierwszorzędny 
Gėrnašlask, konc. WĘGIEL 5: 

M. DEULL 
WILNO, ulica Jagiellońska 3, tel 8-1' 
W asna bocznica: ul. Kii w:ka 8, tćl 9 99 
„Dostarczamy t»nowo w wozacn zaplom- 

bow nych loc> oiwnic?. 
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Listy do Redakcji 
Do 

Wielce Szanownezo Pana Redaktora 
„Kunjera Wileńskiego". 

W odpowiedzi na notatkę p. t. „Już nie wea- 

szą dekli*', umieszczoną w dniu 27 Listopada zle. 

w. Koliiumnie „Ruch miodych* Dziennika Wileń- 
skiego Nr. 325, uprzejmie proszę o łaskawe @- 
mlieszczenie w. poczylnym piśmie Szanowiege. 
Pana niniejszego oświadczenia: 

Wobec tendencyjnego' rozpowszechniania % 
pewnych kołach nieprawdziwych wiadomości d6 

tyczących mojej osoby — oświadczam co na- 

stępuje: 
1) Nieprawdą jest jakobym został skreślotty 

2 listy członków czynnych Polskiej Akadzmie- 
kiej Korporacji „Śniadecia”. 

2) Nieprawdą jest, że podpisałem protest 
„220“, 

Prawdą natomiast jest: 
1) że w dalszym ciągu jestem czynnym człom 

kiem Polskiej Akademickiej Korporacji „Śnia- 
decia“, 

4) że podpisałem rezolucję, uchwaloną ha 

zebraniu przedstawicieli organizacyj w Kole 

Prawników w dniu 16 listopada rb.. jako prezes 
Koła Medyków, a nie jako członek Korporacji 
„Šniadecia“. 

Łączę wyrazy szacinku i powažautia 

JERZY ŁYŻWA 
Wiilno, dnie 28 listopada 1936 r. 

Do 
Wielce Szamownego Pana Redalktora 

„Kurjera W'lleńskiego". 

Uprzejmie proszę © umieszczenie w Jego: -po- 
czytnym piśmie niniejszego oświadczenia: 

W dniu 27 łstopada rb. w „Dzienniku Wi- 
leńskim* (Kolumna Młodych) została umieszcze 

na wzmianka p. t. „Już .nie noszą dekli*, której 
treść nie jest zgodna z prawdą. Wobec czego oś- 
wiadczam: 

1) Nieprawdą jest jalkobym pnzestał być czym 
nym członikiem Polskiej Akademickiej. Kónpora: 

„Šniadecia“ 
ia Natomiast prawdą jest, že noszę dekel 

Korporacji „Šniadecia“ i jestem nadal jej czym- 
nym członkiem. 

Z poważaniem 

KUŻMA BOLESŁAW 

Wilno, dn. 28 listopada 1936 r. 

  

DEALNIE GOLĄ! 

  

RADIO 
WILNO 

SOBOTA, dnia 28 listopada 1936 r. 

6,30: Pieśń; 6,33: Gimnastyka; 6,50: Muzyka 

(płyty); 7,15: Dziennik poranny; 7,25: Program 

dzienny; 7,30: Infonmacje i giesda rolnicza; 735 

Muzyka ną dzień dobry (płyty); 8,00: Audycja 

dla szkół; 8,10 — 11,30: Przerwa; 11,30: „Spie 

wajmy piosenki”; 11,57: Sygnał czasu; 12,00: Hej 

nał; 12,03: Koncert w wyk. orkiestry symfoniaz 

mej; 12,40 Mała skrzyneczka — listy dzieci cmuė 

"wi Ciocia Hala; 12,50: Diziennilk potudniowy; 

3,00: Koncert życzeń (płyty); 14,00 — 14,30: 

Dinius: 14,30: „O tem. jąk czas zasnąl' — słu 

chowisko dla dzieci; 15,00: Wiad. gospodarcze; 

15,15: Koncert reklamowy; 15,20: Życie kulturai 

ne miasta i prowinoji; 15,30: Codzienny odcinek 

powieściowy; 15, 40: Ze starych operetek (płyty); 

16,05: Siknzyneczka techniczna, listy słuchaczy @ 

mówi Mieczysław Galski; 16,15: Koncert orkie 

stry Wiieńskiej pod dyr. Władysława: Szczepań 

dkiego; 17,00: Koncert solistów; 17,50 Przeglad 

wydamwniciw; 18,0: Pogadanka ak'ualna; 18,00: 

Wiadomości sportowe; 18,15: Wileńskie wiado 

mości sport.; 18,20: Muzyka sąsiadów z. połud 

nia (płyty); 18,50: Pogadamika aktualna; 19,06: 

Audycja dla Polaków z zagranicy; 19,30: Mała 

ork. pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego; 20,30: 

„Nowości literackie"; 20,45: Dziennik wieczor * 

ny; 20,55: Pogadanka aktualna; 21,00: Koneert 

kameralny; 21,30: Łódzka orkiestra salonowa; 

22,00: „'alefon usprawnia życie”; 22,30: Tańczy 
my (płyty); 22,55: Ostałtnie wiadomości dzien. 
raxłjowego; 23,00: Zakończenie programu. 

NIEDZIELA, dnia 29 ŁISTOPADA 1936 roku. 

8.00: Sygnał czasu i pieśń; 8,03: Gazetka 

rolnicza; 8,18: Muzyka; 8,27: Rozmaitości rał 

nicze dla ziem Półn.-Wschod.; 8,35: Muzyka; › 

8,45: Program dzien.;. 8,50: Dziennik par; т 
9,00: Transmisja nabożeństwa; 10,30: Koneert 

symf.; 11,57: Sygnał czahu; 12,00: Hejnał; — 

12,03: Muzyka polska; 13,00: Przeciw pożarom 

— wygł. mgr. Pianko; 13,06: Przeciw pożarom: 

-— wygł. vice-prezyd. m. k. Grodzicki; 13,10: 

Życie kulturalne; 13,12: Koncert; 14,00: „My 

awahgarda” — transmisja; 14,25: Polska kape 

la ludowa Dzierżanowskiego; 15,30: Audycja 

dla wsi; 16,00: Koncert. rekl.; 16,10: 1) „Pow- 

stanie listopadowe na Litwie* — pog. wygł: J. 

Ostrowski, 2) Muzyka; 16,30: „Za broń* report. 

historyczny Jerzego Ostrowskiego; 17,00: Kem 
cert symf.; W przerwie ok. 17,55: Pogadanka 
aktualna; 19,00: Wyspiański i Noc Listopada 
wa“ —- szkic literacki; 19,15: Koncert życzeń; 
20.20: Wiad. sportowe; 20,40: Przegląd polit.; 

20.50: Dzien. wiecz.; 21,00: „Na wesołej lwow 

skiej fali“; 21,30: Recital skrzypcowy Wiktora 
Winterfelda; 22,00: „Abecadło panieńskie wzglę: 
dem wyboru męża*, audycja muz.; 22,40: Mu- 
zyka taneczna; 2,55: Ostatnie wiad.
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CGJINE | 
Początek o godz. 2-ej 

  

DZIŚ swoi 

Eb ia Wasik ace EB Н» :„’„:“'‚Ёт‚ A 
м 

KURJER SPORTOWY 
Tymi wędrówkami warto się 

zamteresować... 
Duže wrażenie na terenie Łodzi wywołuł 

taiki: zwolnienia z ŁKS Władysława Króla, re- 

prezentacyjnego hokeistę i jednego z najlep- 

szych piłkarzy Łodzi. Król przenosi się na Śląsk 

gdzie wtępuje do katowickiego Dębu. Klub ten 

wsławił się ostatnio błyskawicznym /utworze- 

miem szeregu sekcyj, złoożnych z oudzych zawa 

dników. M. m. Dąb skompletował sekcję pii- 

karską, pływacką i hokejową. Charakterystycz 

me, że Król zrezygnował nawet z posady w łódz 

kiej elektrowni, Katowieki Dąb oparty o jedną 

z kopalń śląskich wiidocznie potrafi zapewnić 

zawodnikom inne posady, 

Podobną politykę uprawia. Warszawianka. 

Klasyczny przykład ze Staniszewskim byłym 

graczem Ogniska. 

  

  

TRE, A RES 

Państwa Południowej Ameryki 
pozostaną w międzynarodowej 

federacji piłkarskiej 
W Santiago odbyło się zebranie związków 

półkarskich państw Południowej Amerytki. Dłuż 
szą dyskusję wywołała propozycja Peru wystą 
pienia tych związków z międzynarodowej Fede 

racji Piłkarskiej ze względu na słynną aferę na 
oŃmpiadzie z Peru. Peru w następstwie tego 
skandalu, jak wiadomo( wystąpiło już z między 
narodowej federacji piłkarskiej. 

Niemieckie biuro informacyjne donosi, że 
propozycja Peru nie została przyjęta i państwa 
południowej Ameryki pozostaną w dalszym 
«ciągu w międzynarodowym Związku  Piłkar: 
skim. 

Nowa Biblioteka 
(WYPOŽYCZALNIA KSIĄŽEK) 

zaopatrzona w aktualne nowošci beletrys- 

tyczne oraz lekturę dla młodzieży 

Mickiewicza 23 m. 5 
— Ceny bardzo przystępne — 

  

  

  

Wyjątkowy nadpregram. TYLKO U NAS. Całkowit 
oraz wręczenie kuławy Marsz. 

    

„KURJER* z dnia 28 listopada 1936 r. ` 

Dziš premiera! 

Wiadomości radiowe 
AMERYKAŃSKIE RADIOSTACJE 

W POLSCE 
PIERWSZE TEGO SxsreMU W EUROPIE. 

Polskie Radio posiada obecnie dwie 50-kilo- 
watowe stacje |we Lwowie i Wilnie w kiórych 
po raz pierwszy w. Europie zastosowano najno- 
wsze amerykańskie udoskonalenia techniczne. 

Nowy system polega na logicznym rozdzie- 
janiu członów energii wysokiej częstolliwości (t. 
zw. fali nośnej w anienie) od czionów niskiej 
częstotliwości, czyli t, zw, modulłatora. Мойша- 
tor jest w tym wypadku niczym innym jak kil 
kustopniowym wzmacniaczem prądów mikrofo 

nowych, składający się w stopniu ostatnim z 6 
wodą chłodzonych lamp katodowych. 

Eneugia tego modulatora steruje bezpośred- 
mio falę nośną anteny i inlensywnością odpo- 

wiądającą zmiennym prądom mikrofonowym, a 
więc dynamice przekazywanego dźwięku. W tew 
sposób jak zmienia się dynamika mowy lub mu 
zyki, amienia się moc modulatora. Moc ta na 
ostatnim stopniu modulatora przy pełnej dyna- 
mice modulacji dochodzi do wartości szczyto- 

wych, odpowiadających, w przeliczeniu na popu 
łarnię znane jednostki mocy, 100 koniom moto- 
rowym. Średnie jednak wartości poboru prądu 
z sieci są stosunkowo niskie i w tym leży zna 

czna oszczędność energii elektrycznej szczęgól- 
nie przy stacjach większej mocy w stosunku do 
stacji darwnego typu, gdzie pobór mocy z sieci 
wynosi, stale maximum odpowiadające szczytom 

morulacji, a nadmiar energii odprowadzany jest 
w ciepło. 

Badanie i pomiary mowych stacyj dały re- 
zubtaly bardzo korzystne i odpowiadające w zu- 
pelmeści: wynikom osiągniętym przy majnów- 

szych stacjach amerykańskich tego typu, Odnosi 
się to tak do wydajności energetycznej jak i 
warunków technicznych jakości modulacji, Zwła 
szcza: przy transmisjach lokalnych wierność od- 
dania audycyj radiowych jest w obu stacjach 
dużo: lepsza niż poprzednio. 

Przebudowa stacji mie obejmowała systemu 
anteny i stacji, tu posługują się madal dawnymi 

wieżami antenowymi. (Plany jednak pawnych u- 

lepszeń są opracowywane. Chodzi w tym wypad 

ku o powiększenie skutecznego promieniowania 

przyziemnego, a: więc. zasięgu dziennego, który 
zależny jest przy danej długości fali od mocy w 

antenie, właściwości terenu i skuteczności an- 
tenv. Pomiary tego rodzaju rozpoczęte są we 
Lwowie, a późnie; przeprowadzone będą w 
Wilrie. 

  

Dziś początek seansów o godz. 12-ej 

  

Największ 

Kino MARS | п 
Ostrobramska 5__ | 

„KŁOPOTY SPORTOWCA*. 
wy I aktualne dodat -i. 

rewelacja świata 

Genialny komik 

w komedii sportowej pełnei zabawny.h sytuacyj. aaqów i pomysłów 
Na widowni salwy śmiechu. 

Celem spopularyzowania naszego kina wyznaczylismy aż do od: woła ia 

Joe Brown 
Nad program: Kolorowy, rysunko- 

ceny; Balkon 25 gr., parter od 54 qr. na wszystkie seanse Pocz. o 4-ei, w sob. i niedz. od 12 ej 

SWIATOWID | 
Dzis po :az pierwszy w Wilnie 
czarująca symfonia. miłości 

Miłość cygana' ae a 
w rol. gł. ERNEST VEREBES, GRETA THEIMER i PAWEŁ VINCENTI. — Nowe romanse 

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

DOKTOR MED. 
3. PIOTROWICZ. 
JURCZENKOWA 
Qrdynator Szpit Šawia: 

Choroby skórne, ' 
weńeryczne kobiece 

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

AG is LA O PAD 

Lao TOK 

Blumowicz 
Chorcby weneryczne, 

skórne i moczopłciowa 
Wielka 21, tel, 9-21 

Przyjm. od 9—1 | 3—8 

Duży lokal 
dwupięt owy. nadaje 
się pod skład, ga'aż 
lub fabrykę — do wy- 
najęcia—-Sadowa 23—4 

    

  
ido wynaęca 

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r.do гч 
ul. 3. Jasińskiego 5-— 
"Ga Ofarnaj ob. Sadu 
  

Poszukuję 
mieszkania z utrzyma- 
niem przy inteligentnej 
rodzine dia ucznia 
gimnazjum _Je7ui ów. 
Zgioszeni: do Admi 

pod „Jezuita“ n. 

MIESZKANIE 
z dwóch pokoi i kuchni 

na salce, suche, cieołe 
i słoneczne Z wygodami 

i elektrycznością 
Popow- 

arzacie) 

  

5Ка 7 -- 1. (Z 

   

IEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk, Bandurskiego 4. 

Afmeinistracja ступпо ed g. 9*/,—3!/, ppoł. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

| elekiryzacje 
ul. Gradzka nr. 27 

(7 mwisrzvniec) 

  

DOMY 
do sprzedania jeden 
lub dwa, murowane, 

jednomieszkan. z ład- 
nym owocow ogrodem 
możne z dług. bankow 

ul. Witebska 19 
(rej, ul. Piwnej i Rossa) 

  

Gustowne 
koszule, krawaty, bon- 
jurki, pijamy, galanteria 
trykotaże w. NOWICKI 

wilno, Wielka 30 
Cenv fabrugzoe niskie | 

     КОЫ 

Poszukuje się 
do nabycia interes han. 
dlowy dobrze prospe- 
rujący z wyrobioną kli: 
jentelą, ew, lokal han- 
dlowy przy ргупсура!п. 
ul cach m, Wilna. Ofer- 
ty pisemne do admin. 
Kurjera pod „M. S.“ 

młoda, bardzo zdolna 

krawcowa 
Oferty nadsyłać do ad- 
ministrac:i „Kurjera W.” 

pod „Krawcowa“ 

  

Pianina 
łub fortepian kupię 

bez pośredników 
Niemiecką 22—19 front   

    
W EEN PGA лара    

  Tank 

Nad program: 

Smigžlemu Rydzawi jako tež wspaniał 
2) 

Pracy poszukuje |   
DM 

DODATKI i AKTGALIA. 

  

FUMEE 
PERFUMY i WODA TOALETOWA 
OSTATNIA KREACJA 

LUBIN 
PARIS (France) 11 Rue Royale. 

Przedst.» A Weinstein, Warszawa, Poznońsko 14 
  

Franciszek F.lonek 
nie zawinił 

Czytelnik ma czasami żal, że gazeta przynio- 
sła nieścisłą wiadomość. Niesposób jednak cza 
sami nieścisłości umknąć. Nie każdą wiado- 

mość można sprawdzić na miejscu, przesłuchać 
świadków i osobiście oe się jak było w 
istocie. 

Niedawno, na podstawie meldunku policyj- 
nego, zamieściliśmy wzmiankę © mieszkańcu 
Wilna, Franciszku Filonku, FSA or miał 
zrabować pewnej niewieścić” %orebkę z 8 zł. i 
czmychnął na wózku. 

Po paru dniach złożył wizytę w redakcji 
Franciszek Filonek, a następnie nadesłał spin- 

stowanie, mówiąc, że w natatce nie byłe ani 
słowa prawdy. 

‚ lstotnie wyrządziliśmy niechcący Franciszko 
wi Filonkowi krzywdę. Z drugiej strony wemian 
ka wyssana z palca nie była. W policji meldu- 
nek przeciwko Franciszkowi Filonkowi był zło 
żony. Okazało się jednak, że był niesłuszny. W 
istocie p. Filonek przypadkowo uderzył wóz- 
kiem w rękę kobiety, wytrącając torebkę. Tam 
ta pomyślała, że hył to rabunek į pochopnie 
zaalarmowała policję. 

Obecnie sprawa została wyjaśniona. . (е). 

HELIOS | bziś! 

КАМ МАВЕ 
Ciark GABLE "5x. «c. 

y reporteż z przyęcia Naczelnego Wodza Arrrii Polskiej przez Armię i Naród Francuski 
y dedatek kolorowy. Początek o godz. 2-eh 

| szczyzny o zajęcie podobnego słanowiska”. 

  

Wspaniały ата EGZOTYCZNY 

Człowiek dwóch św 
Na czele zespołu ELISSA ŁANBDF. 

ató 
Sala dobrze ogrzana. 

ATER 

  

Uczniowie gimnaz um 
'w Święcianach na F.O.N. 

'Wałtne zgromadzenie Samorządu  Uemiów: 
„Wyścig Pracy" przy państwowym gimnazjum. 
im. J. Piłsudskiego w Anosgrej- o na. 
stępującą uchwałę: 

„Riozumiejąc, iż w chwili obecnej, gdy całe 
społeczeństwo skupia swe siły w imię obronno- 
ści Państwa: i: pomocy głodnym. i aziebnietym,: 
imy młodzież, nie możemy pozostać obojętnymi 
i rozpraszać swych sił ma waśnie, postanowiliś: 
mty przekazać ze swych fumdaszów abligację Po 
życzki Narodowej war'ości zł, 50 na FON oraz 
zł. 10 na pomoc zimową bezrobotnym. 

Jednocześnie wzywamy inme szkoły Wileń 
jie 

100 000 zł. na remont 
mostu Zw'erzynieckiego 

Jak niedawno donosiliśmy, most Zwierzys 
miecki jest zagrożony. Ponieważ zachodzi ko 
mieczność jak najszybszego i to kapitalnego” 
remontu tego mostu, magistrat postanowił wsta- 
wić do nowego preliminarza budžetowego 100“ 
tys. zł, na przeprowadzenie remontu. Ponadto: 
Zarząd Miejski zabiegać będzie e. dótację na. 
ten cel-z Fumduszu dąc 

Ofiary. 
Gimnazjum Państwowe im. El. Orzeszkowej: 

w Wilnie złożyło w redakcji składkę ma Fyn- 
dusz Obrony Narodowej za miesiąc listopad! 
1936 r. w kwocie 56 zł. 80 gr. j 

— Na spłaty dla niezamożnych studeatów. . 
P. Leon Wiilmański złożył w. redakcji zł. 5. 
(pięć) na opłatę czesnego dła niezamożnych sta 
dentów USB, chrześcijan: Na teń piękny o 
redakcja otwiera rubrykę ofiar: 

Na wileńskim bruku 
WYJAŚNIENIE, . 

W związku z notatką pł. „Kiedy się skoń: 
©2а harce*, jaka się ukazała w waszym pismie 
w dnin 28 sierpnia rb, zaznaczamy, że p. Jó- 
zet Bodzewicz nie wspólnego z zamieszczeniem. 
tej wzmianki nie miał. : 

NAGŁY ZGON. 
Wizeraj wskutek ataku sercowego zmasłą ne- 

gle Katarzyna Lubańska p przy ul. 
Stefańskiej 33. 

  

Film, który ukazuje niezbadane drogi miłości... 

    

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

Wzruszające S6GNISKO | 
arcydzieło 

  szpiegows. Miłość szpiega 
W rolach ci6wnych: Jarmila Narotna, Iwan Petrowicz, Gerda Mavrus i inni 

Nad program: dodatki dźwiękowe. 

  

Studio Rytmo — Plastyki Tanecznej 

KOŁAKOWSKIE!-ŚMIETAŃSKIEJ 
przyjmuje zapisy Pań i Dzieci 12—1, 18—20 
indywidualne iekcje tańców towarzyskich" 
Nowość sezonu E!-3on, Passo-Dobie i inne. 

Ww. Pohulanka 19—12-a. 

       
        0 ANK STT SIS SEMTNS WREN 

Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczeiny przyjmuje od g. 2—3 ppol. Sekretarz redakcji przyjmuje od g.. 1—3 Fe 
Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 0'/,—3%/, i 7—9 wiecz, 

Konte czekowe P. K. O. nr. 80.750, Drukarnią = ul Bisk. Bandurskiego 4, tełefon 3-40, 

GY8i/ PAENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem de doma lub przesyłką pocztową 3 zł, z odbiorem w administr, 

  

NTA : 

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

DOBRZE PROSPERUJĄCA duża spółdzielnia 
poszukuje wykwalifikowanej odpowiedzialnej 
ekspedienik* w dziale kolomialmym i galanteryj 
nym z kaucją gotówkową '2000—2500 "złotych, 

oraz jednej praktykantki z kaucją do 1500 zł. 
Zgłoszenia kierować pod „Ekspedientki* do Ad-. 

ministracji „Kurjera Wileńskiego" w terminie 
do dnia 1 grudnia. br. 

  

2 sł, 60 gr. zagranicą 6 zły, 
GRA OGŁOSZEŃ Za wiersz milimetr. przed tekstes — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za WYTARY 
(Be tyci: cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. 

i AA WE OM? mie odpowiada. 

Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy, Za treść ogłosneś 
Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

  

Redaktor Gab, Ry iii) Kabiez. 

 


