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"Zažarte walki o Madryt 
Okopy do połowy w błocie 

PARYŻ (Pat). Korespondeni Havasa 
z Talavera de la Reina (po stronie pow 
stańców) donosi: Dnia 28 bm. wojska 
rządowe usiłowały natrzee znienacka na 
prawe skrzydło wojsk gen. Varela. Po 
godz. 8 zrana ukazały się nagle 2 pocią 
gi na linni Arańjuez — Madryt. Pierw 
szy z nich był złożony z wagonów. pan 
cernych, potężnie uzbrojonych, x drugi 

a siłnym konwojem. Pociągi stanęły po 
między  Ciempozuelos i Val-de-morok 
Pociąg pancerny począł ostrzeliwać po 
zyeje eów, milicja zaś rozsypa 
ła się w. .tyralierę. „Jednocześnie kawale 
ria rządowa ukazała się w dolinie rzeki 
Jarama, esłaniając atak od północy. Do 
wództwo | ańcze skoncentrowało ką. 
wałerię, 3 baterie dział, Po godzinnej ka 
nonadzie wojska rządowe cotnęły się. Po 

— eiągi również ©otnęły się. o „godz. 11 z, 
rana z spokój. 

PARYŻ (Pat). Korespondent Havasa 
donosi z Madrytu (po stronie powstań- 
ców): Dnia 28 bm. po piekielnej kanona 
dzie piechota powstańcza zaatakowała 
okopy wojsk rządowych w dzielnicy Te 
tuan vis ą vis Cuatro Caminos i zdobyła 
kilka domostw, zamienionych na forty. 
Zajęto między in. sześciopiętrowy dom, 
broniony przez 32 karabiny maszynowe. 
Zdobyto też 2 forty na końcu Casadel-- 
Campo. Powstańcy nie próbewali posu 
wać się dałej. Do godziny 16 artyleria 
powstańcza ostrzeliwała przeciwnika, at 
tyleria rządowa odpowiadała zrzadka, 

sterstwa wojny w ciągu dniw 29 bm. na wszyst 

kich odcinkach frontu środkawego panowała na 
ogół cisza. Na odcinku rzeki Tago wojska rzą- 

dowe umocniły się na nowych pozycjach, zdoby 

»tych w wałkach ostatnich dni. Na odcinku Aran 

juez artyteria rządowa bombandowała pozycje 

„donosi z Talavera de la Reina (po stro 

nareszcie i wojska powstańcze rozpoczę 
ły ed rana generałny atak na Madryt. A 
taki dokonywane są na. wszystkieh od 
einkach północno - 
niowych, a poparte są przez b» 

ABA 

nadejściem urzędowego sprawozdania z 

Rzymu, japońskie MSZ. odmawia wszeł 

kich wyjaśnień w sprawie pogłosek pra 

sy © umowie włosko - japeńskiej, znajdu 

MOSKWA (Pat) — Komisarz spraw: zagra-   ale celnie. Postępy, jakie czyni artyleria 
rządowa, wskazują, że ma się do czynie | 
mia z inną armią niż poprzednio. Niepo Kia 
goda uniemożliwia operacje łotnicze. O 
kopy są do połowy. nieomal w błocie. 

MADRYT (Pat). W dzielnicy uniwe: 
syteckhiej po usiłnym przygotowaniu te | 
renu przez artylerię powstańcy ruszyli | 

„ do ataku, który odparto. W ciągu 28 hm. 
wojska rządowe atakowały miejscowo 
šei Ciempozuelas, Getafe i Villaverde, 
zdobywając nowe pozycje. Powstańcy 
ponieśli duże straty. 

$yn premiera Larqo Caballero 
żyje? , 

SEVILLA (Pat) — Gen. Quipo de Llano 

oświadczył w audycji radiowej, że pogłoski 

e rozstrzelamu syna premiera Largo Caballero 

zą nieprawdziwe. 

'Przywrócenie sądów 
honorowych 

BURGOS (Pat) — Gen. Franco przywrócił 

zniesione przez rząd republikański sądy hono- 

rowe alicerskie w armii i marynarce, 

Bunt w Sewilli? 
WALENCJA: (Pat) — Ageneja rządu Hisz 

pańskiego dońosi, że w La Coruna i Sewilli wy- 
buchły rozruchy uliczne, garnizony tych miast 

zbuntowaly śię. 

Krążownik niemiecki płynie 
do Hiszpanii 

WALENCJA (Pat) — Agencja rządu hisz- 
pańskiego donosi, że krążownik niemiecki „Em- 

den“ płynie lo Hiszpanii, eskoriująe dwa okrę 

ty naładowane materiałem wojennym, przezna- 

emnym dla powstańców. Załoga tych okrętów 

jest trzy razy większa od normalnej. Część za- 

łogi zejdzie na ląd, aby zasilić wojska pow- 

stańcze. - 

Fabryka włoska w Pizie i fabryka Capro- 

mi, według zapewnień agencji rządu madryckie 

ge, produkują samoloty dla powstańców. 

Aresztowanie b. ministra 
spraw wewnętrznych 

TENERIFA (Pat) — Rozgłośnia powstań- 
€za donosi: Anarchiści aresztowali b. ministra 
spraw wewnętrznych Cezara Quiroga, który w 
swoim czasie podżegał do zamordowania przy- 
wódcy monarchistów Calvo Soteli. Quirega po- 

słobno usiłował uciee z Madrytu i wobec tego 

wietów przemówienie, w którym ostro zadtako- 

wał Niemcy, Włochy i Japonię, w związku z 

"ładu o zwalczaniu międzynarodówki. moskiew- 

skiej. 
Faszyzm włoski „— «daniem Litwinowa — 

Obecnie poszedł. śladami narodowego , socjaliz- 

Agenci faszyzmu niemieckiego zostali ostatnio 

w Sowietach — oświadczył Litwinow 
dujemy własnymi siłami bez uciekania się „do 

aawieramia układów międzynarodowych. 

Przechodząc do wojny domowej w Hiszpa: 

PARYŽ (Pat) — W, kołach politycznych du 

że wrażenie wywołała pewńego rodzaja pėlo- 

ficjalna demarche przedstawicieli : partii rady- 

kalnej w osobach min. Deladiera, prezesa stron 

nictwa, oraz min. Dełbost, b. przewodniczącego 

grupy radykalnej u.premiera Bluwia, dokonana 

w sobołę dnia 28 bm wieczorem. Wizyta mi- 

mistrów radykalnych u premiera Bluma jest je 

dnym' z. dałszych ogniw” poważnego zatargu w 

łonie frontu ludowego, jaki mimo ustawieznych 

nawoływań do jedności, rośnie z każdym dniem 

i przy każdej okazji między partią radykalną 

i) 

BUKARESZT (Pat). Dziś powrócił do 

Bukaresztu minister spraw zagranicz- 

nych Antonescu, witamy: na dworcu 

przez personel posełstwa R. P. na czele 

z charge d'affaires Póminskim i attache 

wojskowym Kowałewskim oraz przez u 
rzędników MSZ. Cała delegacja jest w 
najlepszym nastroju i wykazuje duże za 

dowolenie z przebiegu wizyty w Warsza 

wie. 
Przy wwwiądaniu Z pociągu minister 

spraw zagr. Antomescu zapytany przez   sostał przez anarehistów zatrzymany. korespondenta PAT. o wrażenia z poby 

nie pewstańców): Dziś wypogodziło się. 

nicznych Litwinow wygłosił - na kongrecie s0*: 

wojną domową w Hiszpani ji: zawarciem uk: « 

do niedawna był ruchem wewmętrzno- „włoskim. 

mu, który okazuje wielką ekspansję zagranicą. | 

wykryci w ZSRR. Niebezpieczeństwo faszyzmu | 

—zlikwi. 

zchodnich i Z. i 

Litwinow oskarža 

  

  

| 

| 

ъ 

„ma zimowego, gdzie mówca radykalny 

Komunikat ministerstwa wojny: 
"34ADRYT" (Pat). Komińikał urzędowy: mini | przeciwnika. Nad rzeką Manzanares powstańcy 

usiłowali atakować, ale zostali natychmiasi od 

parci Samoloty powstańcze próbowały unosić 

się nad stolicą, lecz zostały natychmiast zmuszo 

ne do ucieczki przez samoloty rządowe i bate 

rie dział przeciwłotniczych. 

Generalny. szturm 
= 

PARYŻ (Pat). Korespondent Hiavasa | wanie z samolotów i dział. 
"Od godz. 9 rano miasto znajduje się 

w półkolu ognia i żelaza. 27 samolotów 
powstańczych unosi się nisko nad sto 
lieą. Najbardziej zaciekłe walki toczą się 
na Paseo de Rosales i w dzielnicy Tetu 
an na północy. 

_ Sojusz japońsko- włoski? 
TOKIO (Pat). Agencja donosi: przed. | jąeej się w trakcie rokowań. W kołach 

| dyplomatycznych mówią, że obecne ro 

kowania dotyczą wyłącznie rozszerzenia 

stosunków handlowych włosko - japoń 

skieh, a nie zagadnień politycznych. 

Włochy i Niemcy 
syłania rządowi madryckiemu broni i instruk 

torów sowieckich, natómiast zaatakował ©5- 

tro Niemcy i Włochy 'za dostarczańie- pomocy 

gen. Franco oraz londyński komitet interwencji. 

Umowy włosko-niemieckię i. niemieckó-ja- 

pońskie mają: charakter napastliwy. Litwinow 

przypomina, że Japonia: nie udzieliła odpowie 

dzi na sowieeką propozycję paktu nieagresji, 

a obecnie odpowiedź ta uzależniona jest od Nie- 

W. zakończefijiu*=swej mowy Litwihow pod- 

kreślił pokojowość połityki Sowietów, które 

nie nawołują do żadnego sojuszu, bloku, ani 

kombinacji, & że bezpieczeństwo Sowictów Die 

zależy od tekstów pisanych i kombinacyj po- 

lilyki zagranicznej, lecz opiera się na. własnej 

nii, Litwinów pominął milczeniem sprawę wy- | gile. 

_ Zatarg w łonie frontu ludowego 
we Francji 

a komunistami. Ministrowie radykalni, jak 

wskazują w kołach politycznych, oświadczyć 

mieli premierówi Blumowi, iż współpraca ra- 

dykałów z komunistami w tego rodzaju okolicz 

nościach, jak np. podczas wielkiego meetingu 

zorganizowanego w ubiegłą sobotę przez pa 

ryski komitet frontu ludowego w. sali welodro 

dep. 

Campinch został prawie wygwizdany przez wię 

kszošė komunistyczną sali, staie się coraz tru- 

dniejszą. | 

Min. Antonescu powrócił do Bukaresztu 
Zadowolenie z wizyty | 

tu w Polsce, oświadczył: „było wspania 
le, jestem hardzo zadowolony. 

Prasa w dalszym ciągu podkreśla 
wielkie znaczenie wizyty warszawskiej, 
oraz podpisanej umowy kulturalnej w 
Warszawie i dodaje, iż: współpraca bę- 

dzie jeszcze rozszerzona przez bliskie wi 
zyty szefa sztabu, ministra oświaty i gu 

bernatora banku narodowego. 

Komunikat wydany o wyniku wizyt, 

jest komentowany z dużym zadowole- 
niem. z 4 3 

  

Cena 15 groszy 

ILENSKI 
  

Horthy w Wiedniu 
WIEDEŃ (Pat). Dziś o godz. 10 rano 

na uroczyście ozdobiony i udekorowany 
flagami o barwach narodowych węgier- 
skich na wiedeński dworzec wschodni 
przybył regent Węgier — Horthy z mał 
żonką i otoczeniem. Razem z regentem 
przybyli premier węgierski Daranyi o- 
raz węgierski minister sp. zagr. Kanya. 

Po kótkim cercle w salonach recep- 
cyjnych dworca, regent Horthy wraz 7 
małżonką i otoczeniem cdjechał ulica- 

mi miasta, udekorewanymi flagami wę 
gierskimi i austriackimi, wśród szpale- 

rów ludności wiedeńskiej, wznoszącej 
na jego cześć powitalne okrzyki, do zare 
„Imperial“. Następnie rozpoczęły się 
konferencje. 

Zeeland opuścił Londyn 
ŁONDYN (Pat) — Premier i minister spraw 

zagranicznych Belgii Van Zeeland opuścił w 
dniu dzisiejszym Londyn. 

Klęska socjalistów 
w wyborach do kantonu 

GENEWA (Pat). W sobotę i niedzielę odby 

wały się tu wybory do rady stanu, czyki nządu 

kantonu genewskiego. Udział wyborców — 82 

procent, Stronnictwa mieszczańskie odniosły nie 

oczekiwanie wielkie zwycięstwo, przeprowadza: 

jąc wszystkich swoich 77 kandydatów. Poprzed 

nia rudą składała się z 4-ch socjalistów i 3 człon 

ków 3 stronnict mieszcz. Socjaliści, którzy 

dotychczas posiacali większość w radzie stanu, 

ponieśli zupełną klęskę i nie uzyskali ani jedne 

go mandatu. Charakteryslycznym jest, że szef 

rządu kantonu genewskiego Nicole (komumiził 

jący socjalista) otrzymał że wszystkich kandy 

datów najmniejszą ilość głosów. Kloskę socjal. 

stów należy żawdzięcząć złej gosp. finans. oraz 

sympatiom, jakie socjaliści genewscy okazywał 

komunistom. 

Litwa chce wymienić (6 więźnów 
wh 8.8 R. 

RYGA (Pat) — Jak donoszą z Kowna, rząd li- 

tewski zwrócił się do ZSRR, o wymianę 15 u- 

więzionych ostatnio Litwinów, obywateli sowie 

okici, przeważnie księży ną aresztowanych w 

Kownie Rosjan komunistów 

skich. 

Konsul R. P, we Wrocławia 
ranny w katastrofie samochodowel . 

POZNAŃ (Pat) — Na szosie Dębno—Ra- 
wiez wydarzyła się katastrofa samochodowa. 

Przy wymijanłu wozu -wiešniaezego sampehėd, 
kierowany przez konsula polskiego w „Wracła 
wiu p. Sudłowskiego wpadł do rowu przydroż 
nego i! uległ rozbiciu. Konsuł i jego małżonka 
oraz szkretarz osobisty ednieśli ohrażenie od 
cdłamków Szkła. Szofer wyszedł bez szwanku. 

Rannym udzielono 'pomocy lekarskiej w szpl- 

taiu rowiałewym w Rawiczu. Na miejsce wy- 
padku przybyły włądze policyjne z miejsęc- 
wym starostą powiatowym na czele. 

Tegoroczna zima 

najostrzejszą od stu lat? 
BERLIN (Pat). Wiobec pierwszych opadów 

śnieżnych w Berlinie, 

obywateli litew= 

prasa zamieszcza wyjątkł 

brósziury uczonego frameuskiego na. temat 

1936-37“. 

francuskiego, 

„ost 

rej zimy Według oświadczeń badacza 

tegoroczna zima będzie najostrzej 

szą od przeszło 100 lat, Opady śnieżne mają być 

bardzo obfile. Mrozy rozpocząć mają się rze 

komo dopiero 3 grudnia i potrwać do 7 marca. 

Dane te obliczone są jednak pnzede wszystkim 

na Francję, 

Wróg Nr. f obsabował artystkąj 
NOWY JORK. (Pat). Na artystkę Rose Lee, 

występującą w teatrze „Ziegfeld Follies“, napa 

dło 6 bandytów i zrakowali jej kosztowności war 
tości 25.000 dolarów. Podobno rabunku dokona 

ła bamda Kreuslera, który obecnie zwie się „Wra 
giem Nr. 1“; й
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Normy świadczeń na pomoc zimową 
Wajewódzki 

Pomocy Bezrokotnym w Wilnie podaje do wia 

domości NORMY. ŚWIADCZEŃ NA POMOC ZI 

MOWĄ: 

a) Świadczenia od lokali, uchwalone przez 

Wydz. obo Wojewódzkiego Obywatei 

skiego Komitetu ZPB. (ostaseczne). 

Komitet Obywatelski Zimowej | 

Posiadacze lokali w miastach i osiediach Ф. 

charakterze miejskim opłacają Świadczenia w 

następującej wysokości: 

W WILNIE: 

Od 2 izb po zł, 0.25 miesięcznie od izby w 

aiągu 5 miesięcy; 

Od 3 izb po zł. 6.50 miesięcznie 

ciągu 5 miesięcy; 

Od 4 iwb po zł. 0.75 miesięcznie 

ciągu 5 miesięcy; 

Dd 5 tab po zł, 1.00 miesięcznie 

ciągu 5 miesięcy; 

Qd 6 i. więcej zł. 1.25 miesięcmie od izby w 

ciągu 5 miesięcy. 

NA PROWINCJI: 

izb po zł. 0.15 miesięcznie w 

| —— 

od izby * 

od izby w 

od izby w 

u
 Od 2 ciągu 

sniesięcy; 

Od 3 *zb po zł. 0.36 

miesięcy; 

Od 4 izb po zł. 0.45 

miesięcy; 

d.5 izb po zł. 0.80 miesięczmie 

miesięcy; 

Qd 6 .izlx po zł. 0.75 

miesięcy. ' 

Osoby pozostające w stosunku najmu pracy 

ma rzecz akcj: 

z
 miesięcznie ciągu 

miesięcznie w ciąg: i 

miesięcznie 

i opodaikawujące się dobrowoln'e 

pomocy zimowej za pośrednictwem w skali, usta 

łonej przez Naczelny Wydział Wykonawczy w 

porozumieniu z Centrażną Komisją: Porozumie 

wawczą Związków. Pracowniczych. jak równ'eż 

ameryci, cpodatkowujący się w analogicznej wy 

swka ci — świadczeń lokalowych nie ponoszą. 

Zwwolmione są również od tych świadczeń loka 

ie służbowe i zawodowe (handlowe, przemysło 

we ' rzemieślniczę) oraz lokale mieszkalne „rze 

mieślików i drobych kupców połączone z war 

ształłami i sklerami, o ile właściciele ich nisz 

czają opłaty od patentu lub od obrotu. 

b) Świadczenia od handlu. 

Przedsiębiorstwa handlowe ponoszą ojpłatv 

odpowiednie do kategorii wykupionego świaie 

€!lwa pizemysłowego, niezależnie od dochodu 

wedłe następiujących norm: 

Kategoria I minimum zł. 500. 

Kategoria II dla całego województwa od 00 

do 150 zł.; 

Kategoria Mb dla całego województwa od 

25 do 50 zł.; 

Kategiria III dla: całego województwa: zł. 

Kategoria IV dla całego wojowództwa zł, ?. 

Są to nornzy uchwadone przez zbę Przemysło 

o - Handiową w. Wilnie. 

ciągu 5 

ciągu 5 

0. 203.     

cj Przedaóiótrstwa przemysłowe. zostały pe 

dw: na 3 grupy i opłacują śwańdczenia wit 

obrolu, niezależnie od dochodu, w wysakości I 
do 3 promilie obrotu zą 1985 r.: głupa 1 — 
1 proc.; em, II —- 2 proc. i grupa III — 3 pro 

cent. 

„Rzemieśln'cy opłacają, osiada, w. m" 
kości I do 2 promidle od obrotu za 1936 e. Noc 

my świadczeń od rzemiosła zostamą: ustalone w 

«pierwszych dniach grudnia rb, na ua/lliższym 

zebraniu przedstawicieli rzemiosła: 

а) ŚWIADCZENIA ÓD DOCHODU. 
1) Osoby pozostające w stosunki najmu pra 

cy opodatkowują się wedle Skai ustalonej w 

w prozwmieniu z Centralmą Komisją Porūmimio 

wasyczą, Związków. Pracowniczych . (pod tym wa 

runkiem 5а zwolnione od świadczeń. lokalowych! 
+ opłacają składki miesięczne za pośrednietwem 

swych pracodawców. 

Skala świadczeń z tago tytułu od miesięczne 

go dochodu brutto wynosi w ciągu 5 miesięcy: 

do zł. 300 — pół proc.; 

od zł. 301 do zł, 400 —- 3/4. prac.: 

tod zł. 401 do zł. 600 — 1 proc; 

od zł. 601 do zł. 800 1 i pół proc; 

od zi. 801 do zł. 1.200 — 2 proc.; 
od zł. 1021 do zł. 2580 —3 proc; х 

od zł. 2.501 wzwvyž -- 5 prec, ! ? 

Emeryci opodatkowują się wedle. ideutyc:- 

uej skali, opłacając Świadczenia za pośrędnict- 

wem właściwych lzb Skarbowych i pod tym 

  
| 
3 
\ 

marunkiem będą zwsdań od świadczeń koka 

® 3 oso opidjiiiice. dkóbiety podatek docię 

dowy z jakiegokotwiek tytułu z wyjątkiem z ty 
tulu wynagrodzenia za pracę najemną oraz do 

chodu «4 przedsiębiorstw i grintów, ' ponoszą 

świadozemia wie dochodu wal neateina) 

skadi: 

Od zł. 401 (a zł. 600 miesięcznie koja 

uetto — 1 proc; ; 

Od zt. 501; do. „zł. 1.000. miesięcznego S dagkiodii 

netto == t i pół proe.; ŚL; 

©d i A do zł. 2.000 wresięcnego dochodu * 

netto — 2 proc.; 

Od zł. 2.001. 45 zł. 3.000 miesięcznego docho 

du netto — 3 proc.; 

Od zł. 5.001 to at. 5.000 miesięcznego docho: 
du nelt6 — 4 proc; 

netto — 5 proc. 

Świacłozemia te pładne są w ciągu 5 miesięcy. 
ine zwalniają od „wokedczeń z tytułu zajmowa 

nia lokali, 

Wi wzystkie opłaty należy wmosić ma konto 

PKO. Nr. 70.204. Wojewódzkiego Komitetu. Oby 

wałdskiego Zimowej Pomtcy eM w 
Wilnie. 

Każdy, kite mokė wpłacić zgóry za cały ok 

res zimowy, niech przyczyni się do ekuteczni=; 

szej walki z głodem, alien sałata a ROTNIĘ: 

jędnonantne: .. ; 

оае1и/а 
do pracowników zatrudnionych w: Instytucjach i zakładach 

prywatnych oraz właścicieli tych zakładów — w sprawie 
pomocy zim owej bezrobotnym. 

Miejski Komitei Obywateiski Źlinowej Pómo 

cy Bezrobotnym w Wiiłnie niniejszym powiada- 

mia, iż pod. wysokim protektoratem Pana, , Pro 

zydenta Rzeczypospolitej, prof. : Ignacego. Moście. : 

kiego i Marszałka Polski, Edwarda Smiglego.. - 
Rydza. zostałą. zorganizowana przez. całe 3pQę- 

caeństwo pomoc dla bezrobotnych NA 5-СЛО MIE 

SIĘCZNY OKRES ZIMOWY, POCZYNAJĄC OD 

1-G0 GRUDNIA R. B. 
Do świadczeń na: rzecz pomocy bezrobotnym 

zostało powołane całe społeczeństwo a w 6zczę 

gólmości i w pierwszym rzędzie świąt pracy © 

to. zarówno pracownicy umysowi (urzędaicy pań ' 

stwowi i samorządowi oraz pracównicy prywat 

ni), jak również pracownicy fizyczni. 

Osoby, pozostające w stosunku najemnej.pra 

cy, opłacają składki miesięcznie za .pośredniet 

wem swych pracodawców. Świadczenia te są Ob 

liczane od uposaženia — wynagrodzenia za pra 

cę brutio i polracame są przez pracodawcę przy 

wypłacie wynagrodzenia. 

Wyjaśnienie w sprawie norm 
uboju a. 

"Wobec szeregu nie prawdziwych i nie ści- | i reform rolnych nie ustalało kontyngentów u- |. 

słych wiadomości, jakic ukazały się w niektó- boju rytualnego. 

rych pismach w sprawie przebiegu:.prac przy | | 

gotowawczych do wykonania ustawy © uboju 

zwierząt gospodarskich w rzeżniach, Ajencja 

„Iškra'“ otrzymuje od ministerstwa rolnictwa 

i refogm rolnych następujące wyjaśnienie: 

, Rozporządzenie ministra rolnictwa i reform 

rolnych z dnia 26 sierpnia rb. o sposobach i 

warunkach uboju rytualnego postanawia, że 

ubojówi rytualnemu może być poddana tylko 

taka ilość zwierząt, która odpowiada potrzebom 

łudności właściwych wyznań, przy..czyme Oce- 

nę tego zapotrzebowania w poszczególnych wo- 

jewództwach oraz wyznaczenie ilości zwierząt 

do' uboju rytuąłnego porucza wojewódzkim 

władzom, administracji ogółnej, ustalając za- 

sadę, że cała ilość mięsa pochodzącego z uboju 

rytualnego, t. zn. części przednie i tylne, - win- 

na być przy tym brana w rachubę. 

Wobec powyższego, ministerstwo rolnictwa   

Natomiast prawdą jest, że na konferencji, | 

odbytej w ministerstwie rolnictwa, i reform год- 

nych w dniach 12 i 18 bm.,, ustalono SZACHN- 

kowo, że żydzi, muzułmanie i karaimowie Spo - 

żyli w ostatnich latach 50—60proc. tej ilości 
mięsa, która pochodziła z uboju rytualnego. 

Według. wstępnych obliczeń dla roku ubie 

głego stanowiło to 144-173 tys. ton mięsa ży- 

wej wagi, czyli czternaście do siedomnastu pro- 
cent ogółu mięsa, otrzymanego w Polsce w roktt - 

1935 z uboju bydła dorosłego, cieląt, koni, o- 

wiec i kóz oraz trzody chlewnej, czyli 1.041 tyg. 

tonn żywej wagi. 

Również nie są prawdziwe wiadomości o 

zmianach, jakie miały nastąpić w przepisach 

wykonawczych ustawy. Wszelkie przepisy usta 

wy oraz postanowienia wykonaweże wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 1937 roku w brzumie 

niu ogłoszonym w śwoim czasie .w Dzienniku 

Ustaw. + 

Mussolini uda się W podrdž po Europie? 
PARYŻ (Pat) — Havas donosi z Rzymu, że 

według krążących tam -pogłosek, Mussolini. ma 

w ciągu 1937 roku udać się w podróż po Euro- 

pie środkowej, odwiedzając szefów „rządów. Nie- 

miec. Austrij i Węgier. Pogłoska ta powstała 

wobec wiadomości, że w maju -1937 roku. król 

Wiktor Emanuel IIl-ci uda się z rewizytą do 

regenta Horthy-ego i że wówczas towarzyszyć — 

mu (będzie szef rządu Mussolini. W czasie tej po 

dróży nastąpić by miała oprócz rewizyty w Bu- ; 

dapeszcie wizyta w Wiedńiu, a podobno i spot 

kanie w stosunkowo niedalekim od Wiednia 

Berchtesgaden. Wszystkie te pogłoski trzeba 

przyjąć —pisze Havas — z zastrzeżeniem. W 

szczególności zaprzeczają im koła miemieckie. 

WYSOROŚĆ TYCH OPŁAT. zostala ustaloni 
przez. Naczelny Komitet. «w. porozumieniu: z Cen 

«rolną Komisją Porogygpiewawecza Zw.” oO 

"ników, i jest następująca: 

Przy wymągrodzeniu miesięcznym 

do 800 zł. — */, % 
4 od 30! „-400 „-— 05 

„ 401 . 600 . — 1 % 
„ 601 „ 600 „ — 1'/; % 
„ 2801 „1200 „ — 2 '% 
„(1201 .2500 ‚ = 3 % 

2501 i wzwyż —5 %` 

Komumikując © powyższym — Komitet 

Miejski apduuje do wszystkich pracowników ‘а 

stytucyj i zakładów prywalnych zatrudnionych 

wynagrodzenia w dniu 1-ym grudnia złożyli na 

ręce swych pracodawców składki na bezrobot- 

aych w wysokości wyżej określonej. 

Jednocześnie Komitet wyjaśnia, że pracowni 2 

CY (zarówno "umysłowi, jak i fizyczni), opłaca 

iący Świądczenia na rzecz bezrobotnych od wy 

nagrodzenia, zwołnieni zostali od świadczeń na. 

rzecz bezrobotnych z-tytułu zajmowanych - loka - 
t. 

w zwiąsku z z powyższym Miejski Komitet pro 
si praeodawoów o złożenie w Biurze Komitetu 

(Domipikażaką 2, oficyna), W TERMINIE DO. 

5-60. GRUDNIA R. R, WYKAZÓW WSZYST. 
Кн „PRACOWNIKÓW zatrudnionych w. da 

  

nym przedsiębiorstwie. tub . instytnoji. Wykazy Ф 

te mają zawierąć aastępujące dane: 

Nazwiskoj Wysokość: ||. . « | Czy .zamie- 
«| wynagrodze: |. Miejsce szkuje w cha- 

ай maobliczona rakterze lo- 
pracow- w Žakaris: zamiesz katora głów- 

ik " "| kania nego, czy - 
nika | miesięcznym. - | Jako sublok.         

  
W "nieresie wszystkich pracowników leży, 

aby wykazy te zostały złożone przez pracodaw - 

ców, bowiem na pódsławie tych danych świat 

pracowniczy 'zostanie zwolniony od świadczeń 
z: tytułu zajmówanych lokat. 

Pracodawcy zainkasowane składki od Łakrid” 

nionych u nich pracowników proszeni są o wpła 

canie w terminie 3-dniowym w Urzędach Pocz 

towych, lub; Pocztowej Kasie Oszczędości za po 

mocą przekazów ozekowych na konto PKO. Wo 

jewódzkiego Komitetu Nr. 70209. Druki przeka- 

zów są do olnzymania w xasach tychże Urzę 

dów Pocztowych i PKO, 

Przedsiębiorstwa i instytucje znajdujące się 
w .Wiłaie przekazują należności według prze- 

kazów czekowych, na odwrocie których odbl 

ty jest stempel: „Komitet Miejski". 

Dr. MALESZEWSKI 

Przewodmiczący Miejskiego Komitetu 

Obywat. Zim. Pomocy Bezrobotnym 

w. Wilnie. 

lokalu Szkoły Nauk Polliiibycka 

  

Od zł 5001 wawyż miesięcznego dochodu , 

  

Uroczysty obekód Rocznie 
Posstania Listopadowogo W 

Naok Poltycznych w ŚR A © ji 

ztole 

  

    
vył się uroczysty obchód 106 rocznicy Powsta- 
nia listopadowego. | + 

<,Uroczystość zagaił p. dyr. Wł. Wielhorski, 

| ai znaczenie owej chwzi, z przed 106 
iaty, w historii walk o wyzwolenie Ojczyzny. 

Następnie p. Stefan Wiszniewski / wygłosił 
referat nasteinat .,,Geneza:. Powstania: 'Listopado 

| wego”, .po którym zespół. artystyczny K! Orien- 

| tia w historycznych mundurach podchorążych 
cdtworczył recytację inscenizowdną „Rok 1830“ 
— pióra L. Szafranowskiego, w reżyserii p. 
A. EHenberga. „Rok. 1830" wykońano w 5 fra- 
gmeńtach (Noc listopadowa; W. Książe Kon- | 
stanty. — Łukasiński; Olszynką Grochowska; | 

Ogizolęka,, „Przejście granicy). Efektowne świa 
tła, i zgranie. zespołu wywarły wska: obecnych 

"le „B wraženie 

| Zespėl muzyczny i orkiestra 3 baonu Sap. 
Wdleńskich, : ' 

‚ Еп\чуівц uroczystość zaszczycił swoją о- 

hecnością p. konsul Donas oraz wiele oe 
ze starszego społeczeństwa. 

L. 

  

Zebranie w: 
„Adwokackiej 

W dnia 29 biń w pierwszym dniu walnego | 
zgromadzenie Rady Adwokackiój-w Wilnie do - 
konono wyborów: na miejsce: ustęptjących czł. | 
Rady, Sądu Dyscyplinarnego piw SRA 

do Rady Naczelnej.  . 

Jako nowi członkowie zań io wybra- 
ni pp. adw. J. Łuczywek, J. Matyasz, St. wę . 

cławski, A. Zaboklicki, N, „Fejfer. R ' 

Do Sądu Dyscyplinarnego wybrano - pp. 

ad: "W. Rymkiewicza, J. Wiściekiego, E. Ko- 
'zlowskiego, J. Czernichowa. 

Bo Rady Naczelnej wyrabno PP. adiw.: R. 

Jasińskiego, M. Engla. 
„Wybory dziekana Rady i kkk od- 

będą się w drugim dniu walnego zgromadzenia 

ty. w poniedziałek, a 

Awanse w sądownictwie žė 
Ajeneja „Iskra“ dowiaduje się, że Prezy- 

dent Rzeczypospolitej mianowal: 

sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie, = 
Adama Bergera — prokuratorem Sądu Najwyż- . 
szego, sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu, 

Jana Pliukiewicza — sędzią Sądu Apelacyjne- 
go w Warszawie, sędziego Sądu Okręgowe 
w Lublinie, Józefa Gajerskiego -— sędzią Sądt 
Apelacyjnego w Lubłimie, sędziego Sądu Groiz 

BE 

ceprokuratorem Sądu Apelacyjnego w Wilnie, | 
wiceproekuratora Sądu Okręgowego w Piotrko | 
wie, Henryka Izdebskicgo — wiceprokuratórem 
Sądu Apelacyjnego w Włarszawie, adwokata 
w Wilnie, Zbigniewa Turskiego — wieeprokn-- 
ratórem. Sąda . Apelacyjnego w. Katowicach, wi : 
сергокига'ога `баби Apelacyjegno, w Warszawie 
Kazimierza Guszkowskiego. — prezesem Sądu 
Okręgowego w Płodku, sędziego Sądu Okręgo- 
„wego w, Warszawie Zygmnnta Niezgodzińskiego 
— wiceprezesem Sądu Okręgowego w Łodzi, sę | 
dziego Sądu Okręgowego w. Lablinie, > Edgara 
Piotra Lesiewicza —wicepreezsent' Sądu 'Okrę ' 
gowego w Sósnowcu, sędziego Sądu' Grodzkiego ża 

"w Stanisławowie Emiliana Pacławskiego — isę- 
ie, sędzie. 

  

@та Sądu „Okręgowego м oka, MO 
"go Sądu Okręgowego. w Pułtusku, Ed i 

szewskiego — wiceprokuratorem "Sądu Okręga - 

wege we iwowie i in. -- ogółem 43% papūbs. Ri 

Grzeszolski skazany: 

„na 3 miesiące aresztu. 
W stylzie „grodzkim w Sosnowca -Jecejti się 

sprawa Pawła Grzeszpiskiego, oskarżonego © 

obrazę sędziego śledczego. Sprawa: ta wiąże się 
| ze śledztwem, prowadzonym Swego. czasu prze. 
ciwko. Grzeszolskiemu, który przebywająe - w 

areszcie prewencyjnym złożył skargę na 
go Śledczego, używająe obraźliwych słów, za 
co został pociągnięty do odpowi : 
ЗЙ ро rozpatrzeniu-sprawy skazal Grzeszol- 

„ha Pi 
skiego na trzy miesiące kę A, sap S aż 

wiedziała apełńeję. 

 Przebudowany trakt in. Narst. 
Piłsudskłeco 

WARSZAWA (Pat). Dziś odbyła się w Ra- 

dzyminie i Wyszkowie uroczyst. otwarcia -prze- 

budowanego przez województwo warszawskie 

trałkitu im, Marszałka — Pumucskiege: 

„Gryf na wodzie 
HAVRE (Pat). w niedzielę ranó w stoczni 

Augustyna Normamda w Hawrze odbyło się epu 
szczenie na wodę nowego okrętu wojennągo Rze 
czypospolitej, stawiacza min, który otrzymał naż 
wę „Gryf*. Jest to drugi okręt wojenny, wykona 
ny w tejże stoczni, która poprzednio zbudowa 
ła już polską łódź podwodną „Wiłk”. 

na terenie m. - Wilna, aby - przy: otrzymywaniu -| kiego w Wilnie, Whelawa Cywińskiege — 'wi-



ŻART NA STRONIE 
  

„KURJER* z dnia 30 tistopada 1936 r. 

_ Sztuka pisania listów 
- Uzupełnienie popularnych podręczników 

Dotychczas wydane podręczniki pisa- 

„nia listów stanowczo w  nuszej epoce 

kina, radia i sportu są przestarzałe. O- 

: ‚ bok *niewątp'iwie cennych 

- jak np. wzór listu do narzeczonego w 
sprawie niedotrzymania obietnicy. ślubu, 

„2 | „lub wzór: listu; do narzeczonej % prośbą 

o „pieniądze na Ślubne ubranic — znaj- 

dują się tam wciąż jeszcze ; archaiczne 

dziwolagi, jak list z potwierdzeniem od. 

bioru 1000 złoiych od_. dłużnika i tp: 
nonsensy. Brak natomiast: tak ważnego 
działu, jak korespondencja radiowa, któ 

° га bez odnośnych wzorów. błąka się po 

„manowcach nieporozumień . stylistycz: 

| nych. Autor niniejszego chce choć w dro- 
bnym stopniu. przyczynić się do wypeł- 
nienia tej luki, podając w załączeniu kil 

ka wzorków KHst6ėw do Radia. 

‚ О one: 
b 

"WZÓR I 
Dla osoby poważnej (płci żeńskiej) 

` Do Polskiego Radia : 

Szanowny Panie Dyrektorze.. 
Długo się nie mogłam zdobyć na ten 

list, ale widzę, że kadio stacza się na 

"bezdroża i przyglądać się temu biernie 
jest poprostu grzechem. o, co się dzie 
je w powierzońej Panu rozgłośni, prze 
chodzi ludzkie pojęcie.  Rozbestwione 
dźwięki murzyńskich miazmatów mu- 
zycznych, bezwstydne tanga, których 
stowa wywolują rumieniec wstydu na- 
wet na mojej twarzy, cyniczne dowcipy 
pańskich spikiarow — oto treść codzien 
nej strarwy radiowej, jaką truje Pan i Pa 
nu podobni doradcy duszę dorastające - 
go pokolenia. Dodajmy do tego jeszcze 

komunizm, jaki ciągie stara się przemy 
cić Radio, dając miejsce w programie 
różnym pogadankom i wierszom wymie 
rzonym Poźenai Duszy szczerego pa 
trioty. у 

. Apeluję: dą: Pańskiego. sumienia, dy 

rektorze. Niech pam przerwie swoją zgu 
bną działalność, lub niech krew zgorszo 
nych spadnie na Pana głowę. 

| „ „Łączę wyrazy ne ow oto SZACUN- 
ku i poważania LE, 

"NN. 
Matrona polską. 

« й ; oe 
"WZÓR Ii. 

Dia poważnego pana, ziemianina. 

| „, Szanowny Panie Dzieju. 

Dość; panie dzieju, tego. Niech minie 
"dinder świśnie, ale dobrodziejowie prze 
holowaliście: trochę, kochany dyrektor- 

R RI i i ss i i IS 

: i DBastal... 

"Chłop potęgą jest i basta! © 
Rzekł Wyspiański. Lecz to > 

0* potędze hy się zdało 

Zjeść choć czasem trochę masła. 

; : - РЕЫК$ ZANDLER 

i wbienikedii L 

“Ten najlepszy 

Osman Pasza, namiestnik sułtański 
w Hercegowinie, podczas jednej ze 

swych podróży j po kraju spotkał sędziwe 
go starca, ż którym nawiązał rozmowę. 

— Mu paszów bylo-tu za weż pamię 
ci? = spytał. 

— Tylu, ile lat sobie liczę — | Kleakkia 
ła odpowiedź 

—A który z nich ką najlepszy? - = 
zapytai znowu namiestnik. : 

: -— Niech Allach jak najdłużej ma cię 
w swej opiece, o panie — odparł starzec 
— lecz raz przysłano nam tu z Konstaun 
tynopolu paszę, który - „już w drodze u- 
ać Ten sę ta jlepszy ze. „vesinik: : 

Amant 

„Już od dwóch godzin Kuba emabhije 
pannę Różę. Siedzą na werandzie pen- 
s jonatu. 

W końcu panna Róża kiwa się: ' 
— Czy nie zrobiłby pan ładnej i dłu 

giej przechadzki? 
Kuba promienieje: 
— Ach, z największą chęcią. 
— No to nie zatrzymtzję pana. 

"A „„ (Be „Sepijas“). 

materiałów, . 

  

ku. Trochę tej muzyczki, to może było 
by i niezłe, ale panie tego wy całemi g0 
dzinami tylko dylu dyłu na badylu, ja- 
kieś trutrutru, jakieś „nie tiani kata. zi 

chwost', jak mówią kacapi. A gdy przer 
wiecie muzykę, to odrazu panie dziejski, 

komunikaty sportowe dla tych bęcwa- 
łów, co to zamiast nad książką, w różne 
narty i fotbule się bawią. Radio jest pa- 
mie dziejuniu dla starszych, którzy przy 
kominku. sobie lubią posłuchać wieści z 
szerokiego świata, i o pogodzie, i o po 
lityce, i o rolnictwie, panie mój kocha- 
ny. Mój projekt jest panie tego taki: że 
by ten wasz szpinak, czy szpikier, jak go 
tam się wabi, czytał przez radio wszyst 
kie dzienniki — tak od deski do deski. 
To było by i pożyteczne i słuszne, panie 
dziejumiu najdroższy. 

Sługa ee dobrodzićja kochanego | 

"M. M. 

"aki 

WZOR III 

Dia rałodej panienki ze szkoły śeólej, 

Szanowny i Kochany Panie Dyrektorku. 

Mam do Pana wielką, wielką prośbę. 
Wierzę, iż Pan Dyrektorek mi nie od 
mówi, bo widziałam Pana fotografię i 
wiem, że Pan jest taki miły. Prosiłabyra 
io/u.o, żeby Pan Dyrektor zmienił syg 
nał naszej radiostacji na pierwsze dwa 
takty tanga „Ostatnia niedziela' 'dobrze? 
Jestem teraz taka smutna, więc chciała 
bym ciągłe słuchać czegoś žatobnego, po 
ważnego. I program radiowy niebardzo 
mi się podoba. Czy nie możnaby było u- 
sunąć trochę tych nudnych audycyj, a 
dać więcej muzyki tanecznej? Taki np. 
sygnał czasu? I tak każdy wie, że o dwu 
nastej jest godzina dwunasta. Albo te o 
/kropne komunikaty meteorologiczne, al 
bo giełdowe. Sportowe mogą zostać dla 
chłopców, niech coś też mają. 

Z góry dziękując Panu Dyrektorowi . 
za spełnienie mej prośby pozostaję szcze | 

ч rze oddana 

Renia. 

P.S.;.W koncercie życzeń, proszę: 
„Spiewają fale" i „Mój kochanek to ban 
dyta' od Reni dla Jurka w Kołomyi. 

ZESTAWIŁ M. F. CAMILLUS. . 
(GO 

Z cyklu „Portrety bliźnich” 

Dr. Orda J. 

  

33 
W „Poprostu* pisywał, był „ich* kapelanem, 

O sztuce przemawiał i kończył nad ranem, 

Znał architekturę i scenę! 
Gdzieś a Rudnickiego bił w łeb Bujnickiego 

Tym samym w kółeczko refrenem: 

tere į 

tere kuku 

„strzela baba z luku 

wiedzą nieomyiną 

Orda 

| orde A Vilno. 

  
| Tekst ij rysunek 

| JÓZEFA MAŚLIŃSKIEGO 

Miłosz 
Nie zdająe sprawy ze spraw, które czyni-— 

lew pewien ryczał wśród Radia pustyni. 

JERZY ZAGÓRSKI. 

Fraszka z aluzją 
208 prof. K. Górskiego 

jan Kasprowicz (poeta) 

u Górskiego mir ma. 

Lepszy iuny Kasprawicy. -— 

dobrych wódek firma. 

Na cześć | 
A. F. Ossenaowskiego 

Gdzie nie był, ©o nie cierpiał, ezego nie za- 
strzelił 

Z Dalaj Lamą w Tyheeie opłatkiem się dzielił,   
| W lndoehinach tygrysa własnem mięsem kar- / 

mił — 

w Rodbaji go trzykrotnie zabili żandarmi— 

Tłumaczony na chiński i na esperauto, 

Na baskijski, czylijski i narzecze bantu — 
Nie wiedzieć — czy Don Kiszot, czy tylko 

Rosynant —: 

| Profesor Ossendowski Antoni Ferdynand. 

| TEODOR BUJNICKI 

  

K, Wyrwicz- Wichrowski opowiada: 
INCYDENT NA „ZBOJCACH“, 

W miasteczku Kłaj tamtejszy zespół 
straży pożarnej wystawił staraniem miej 
scowego społeczeństwa arcydzieło Schil 

1га „Zbėjey“. Kostjumy i dekoracje 
były nowe do tego stopnia, że nie zdą 
żyły jeszcze wyschnąć. 

Podczas sceny w lesie stary Moor, 
midręczony chorabą, przysiadł na pnia- 
ku i w pewnej chwili słowami Schillera 
zawołał: 

— „Odprowadžcie mnie do lasu!“ 
— „Nie“ — krzyknął starszy zbójca. 
— „Odprowadžcie mnie do lasu“ — 

w dalszym ciągu domagał się zbolałym 
głosem sterany starzec. 

I tu dwóch drabów, jaik to wynikał” 
z akcji, chwyciło pod: ramiona znękane 
go Moora i powlokło go w głąb sceny. 
Ale świeżo małowany pieniak pozosta- 
wił widoczny ślad na szacie artysty, co 
spowodowało głosny okrzyk z galerii: 

— O, psiakrew, za późno! 

° ОМА TEŻ CHCIAŁA ŚPIEWAĆ. 

W operze. W 7-mym rzędzie nerwo 
wy gość. Za mim muzykalna dama przez 
cały czas półgłosem Aa le śpie - 
waczce. 

: Nerwowy gość odwraca się raz, dru 
gi. Wreszcie odzywa się ze zjadliwym 
  

     BA -— to rozmowy z pz” ludźmi 
NOW 

‚ Wypożyczalnia Książek 
       

  

16 — 9 
Osaka ROR NOW | — naukowe — bele- 
trystyka KLASYCZNA i lektura szkolna 

    

Czmna a aa świąt. g o i6z a 
zł, K 2 zł. 

  

         

+ uśmiechem: | 

—— O jalki ładny głosik... 
— E, nie... — odpowiada wstydliwie 

paniusią. 
— No, to jak nie, to zamknij, żę pa 

ni buzię. 

FRENKIEL — SOLSKI. 

MW oczekiwaniu przyjazdu Teatru Na 
rodowego z Warszawy, który miał ros- 
począć występy w „Lutni* zebrali się 
na Wileńskim iłworcu nie tylko aktorzy, 
ale i: nieprzebrane tłumy publiczności 

‚ а nawet przybyła i dęta orkiestra. 
Okazało się, że te tłumy publicznoś 

ci i orkiestra zjawiły się na powitanie 
przyjeżdża jącego tym samym pocie 

pewnego znanego działacza. 
Po nadejściu pociągu, kiedy na wżnie 

sieniu schodów ukazała się wyniosła po 
stać mistrza Frenikla, padł krótki roz- 
kaz: „grać”. Rozległy się gromkie dźwię 
ki marsza powitalnego, a zgromadzona 
publiczność, sądząc, że ma przed sobą 
oczekiwanego działacza, zaczęła wiwato 

wać na jego cześć. Mistrz Frenkiel by 
najmniej nieskonfundowany z powagą 
dziękował za owacje, salutując na leśvo ; 
na prawo. 

W tej chwili drugi mistrz Solski, któ 
rego żyłka reżyserska zadrgała bólem na 
widok tej kiepskiej reżyserii, podbiegł 
do Frenkla i tragicznym szeptem rzucił 
mu w ucho: 

= 10 przeciež mie dla ciebie!.. 
Frenkiel, mie tracąc olimpijskiego 

spokoju i nie przerywając ukłonów. od 
powiedział krótko: 

_ — Nie szkodzi... 
cież trzeba. 3 
|. Wszystkie powyższe amegdoty są auten- 

Podzięk ować prze     

  

  

Zmienił zajęcie 

Zdarzyło się to jeszcze przed wojna. 
Na tarasie kawiarni w Paryżu spotkali 
się dwaj przyjaciele: Stefan Lauzanne, 
redaktor dziennika „Matin“ i Artur Mea 
nier, redaktor brukselskiej „Independai 

ce“; ' ski: оЬ 

— (oś się zmieniło w twojej gazecie 
zrobił uwagę paryżanin. — Dawniej 

czytywaiem tam ciekawe artykuły eko- 
nomiczne i polityczne, podpisywane „Ci 

  

vilis“. Od kilku tygodni podpis ten nie 
ukazuje się więcej. A szkoda. 

— Tak, szkoda — westchnął Meu- 
nier. 

Należało utrzymać owego współpra 
cownika za wszelką cenę. 

- 5tarałem się, ale bez powodzenia. 
Zmienił zajęcie. 

— Czymże jest teraz? 
— Albertem Pierwszym, 

gów. 
królem Bel 

Definicja 
— Józiu, jak się nazywa człowiek, 

który mieszka samotnie na pustyni? 
— Dziwak! 

1936 

- Powiedziałem jej, że odbiorę so- 
bid; życie, jeśli mi da kosza. 

- A ona? 

Zapytała mnie, czy w takim razie 
jej brat będzie mógt dostać moją posa- 
dę. 

Oświadczyny 

- Jeżeli przyjmiesz mnie, obiecuję 
ci, że stanę się innym człowiekiem. 

- Dziękuję ci bardzo, ale ten inny 

człowiek już się zjawił. 

Dialog małżeński 

ON — Zmowu masz swoje bóle gło- 
wy? 

ONA — Moje bóle głowy? Czyjeź bó- 
le głowy miałabym mieć? 

Możiiwe 

—— Gdy byłam młoda, odbierałam hoi 
dy od króla, klęczał przede mną. 

-— Spadł widocznie na ziemię przy 
kartach. 

Powód 

i opssa jest dzisiaj twarde jak ły 
- skarży się małżonek. 

- Ach, zapomniałam ci powiedzieć, 
mój niai, že nasza Marysia odręczyła 
się z sieżuikiewi 

ko: 

„.Węzełek na chusteczce 

— Czego pan sobie życzy? 
— Ależ, panie profesorze, pan kazał 

mi przyjść o godzinie 'piątej. ` 
— Ach, tak! To pan znaczy jest tym 

węzełkiem na mojej chusteczce. 

jW sądzie 

- Oskarżony kłamie bardzo po ama 
torsku! Lepiej było panu wziąć adwo- 
kata. 
WWE DOO SZEZREO DODY OCOZZEG ORCACIED 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRONIE* 
NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES REDAKCJI 

DLA ANATOLA MIKUŁKI. 

  
Lotnik francuski Andrć JAPY dokonał rekor- 
dowego lotu, mianowicie trasę Paryż —- Tokio 

przeleciał on w ciągu 2 i pół dnia. Na ptze- 
strzeni tej, wynoszącej 33.000 km wyłądował 

on zaledwie raz jeden na 6 godzia.



      

Na sztucznym totze łyżwiarskim w Katowi 

each od diwóch przeszło tygodni trwa sezom ho 

kejowy, a w całej Polsce dobiegają konca przy 

Hokej wileński 

„KURJERŚą dnia. 30 listepada 1936 ©. 

  

wały się z podkreśleniem, że jeżeli nie odezwą j kania Na propagandę nie wała to dodatnio. 

| BIĘ, 

gotowania techniczne przed wyjsciem na lód. | 

tylko w Wilnie jakoś: na razie nie nie słycna? 

o na szych graczach. 

Mówiąc o hokeju wileńskim, oofnąć się trze 

ba pamięcią: do. lat ubiegłych. lokaj z roku 

1934 i hokej z roku 1936-37 nóżnić się będzie nie 

Wóważas 1ae 

Wy- 

wątpłiwie pod wielu względami. 

liśmy doskonałą drużynę i piękne wymiki. 

że Ognisko pokonało Čraco 

ajsilniejszą drużynę 
starczy wspomnieć, 

wię, która uważana była za 

Polsce, 

wiowym „żubrom 

no z tych zwycięstw. 

w ą teraz kto wie, czy uda: się przysło 

powtórzyć przyaajmaiej „ed 

Zapylą nie jeden, dlaczego jesieśniy , yn 

stycznię usposobieni do stanu obecnego. Temnt 

ten trzeba nieco szerzej rozwinąć, Gracze nie 

mieli zaprawy zimowej, «w. nie mieli tylko dla 

tego, że kierownictwo klubu, na czele którego 

stoi p. Kisiel, nie chciało zadać sobie fatyg:, 

żeby zorganizować kurs suchej zaprawy. Coś 

iam niby było, ale treningi nie miały niestety 

charakteru zbiorowego i poważnego. Odbije się 

to bardzo ujemnie na forme 'dfnżyny. Druga 

sprawa to skompletowanie zespołu. Staniszew- 

ski graw Warszawiadnce. Nuszel odbywa powi 

wojskową w: Grodnie. - Godlewski pluje 

niezb yt 

ność 

krwią i po wyjściu ze szpitała czuje się 

Czasznicki ma zamiar ulotnić się na pro 

tam. kawałka chleba: Słowem 

jak niektórym panom z za 

Wilnie na uni 

dobrze, 

wincję, szitikając 

nie jest talk dobrze, 

biurka może się zdawać. Jest w 

wersytęcie jeden z dobrych graczy krakowskich 

Żursa, ale nie wiadomo у 

której drużynie zagra. Więcej chęci mą grać w 

nic jeszcze pewnego, 

AZS., wie jednak że, AZS. to słaba: drużyra, ale 

nie ma zaufania do Ogniska KPW., bo wie, że 

wszystko tam załatwia się na kolanie. A jednak 

warto porozumieć się z Bursą. Może on wzmeoc 

nić drużymę, 

A teraz rzecz najważniejsza, dotycząca Ży-   
ia organizacyjnego. Wiemy, że walne zebranie 

Wil. Okr. Zw. Holkeja na Łodzie wybrało na pre 

p. Michała Puchalskiego, jednocześ 

nie jest prezesem KPW. 

zesa który 

Wiemy, że pan prezes 

nie był ani razu: na zebraniu i nie: zainteresował 

się życiem hokeistów wileńskich ani z' obowiąz 

ku prezesa KIPW., ani też prezesa WOZH. Wia- 

dome jest związku 

pchał wiceprezes, 

że pałcem nie tknie, bo przecież istnieje pan-pre 

zes, który powinien formalnie wszystko załat- 

wiać W ubiegłym tygodniu wyzmaczone zostało 

walne zebranie hokeistów. Na zebramie nikt nie 

przyszedł. Nie było komu nawet zebranie odwe 

łać. 

Co będzie dalej — powiedzieć 

p. Puchadski i jego pomocnik p. Kisiel. W każ 

dym razie wanto byłoby jak najprędzej zrobić 

z tem wszystkim porządek i jeżeli p. Puchalski 

ma zamiaru nadal pracować na stanowisku 

ogólnie, że pracę w 

ale teraz zapowiedzial 

može tylko 

me 

prezesa to' niech fpawie otwarcie. Nikt do niego 

nie będzie miał urazy. 

Tyle byłoby o rzeczach rzeczywiście smut 

nych i przykrych. Dotychazas nie pisaliśmy © 

nich dłatego; że sądziłiśmy, iż łada dzień przy 

niesie nam: jakieś konkretne rozwiązanie spra- 

wy. 

W ubiegłym *tygodniu zamieściliśmy krótka 

notatkę o krzywdzie, jaką wywządza hokeistom 

Ogniska KPW” p. Sachs i artykulik ten zakoń- 

czyliśmy apełem do władz Ogniska, żeby odez 

  

  
  

to znaczy, że na czele klubu stoją ludzie, 

którzy pozwalają sobie dmuchać w kaszę. Do 

nie wiemy o interwencji 

Przykre to, ale 

dnia dzisiejszego nic 

Ogniska. Wniosek jest 

prawdziwe. 

Zapytujemy więc, gdzi е jest zarząd, gdzie s* 

bo że są zawodnicy to wie 

że zawodnicy Ogniska 

jasny. 

prezesi i kierownicy, 

aie wiemy rówmież, 

znańjdują się bez żadnej opieki, a na cze 

my, 

KPW. 

le wszystkich sekcyj sportowych w Ognisku stoi A 

jeden człowiek — talk jakby w Wilnie, na ter: 

nie całej dyrekcji wileńskiej, nie bylo ludzi, któ 

rzy mogli dźwignąć z upadku klub sportowy 

przy KPW. 

Wracajmy do hokeja, Poczta pantoflowa przy 

że jakoby Ognisko KPW. wy 

słało Łilka listów zagramicę, że prowadzone są 

pertraktacje z: Finlandią 1 z*Prisami "Wschod 

"Belgią, ale nie nie 

niosła wiadomość, 

nimi, a mawet'z Rumnią ® 

ma. konłkretnego. W każdym bądź razie ze 100 

pewmością powiedzieć, że do 

dnia dzisiejszego nie zostałą zakon 

traktowana ani jedna drużyna do Wilna. 

Czy nasi wyjadą gdzieś — to też zmak zapy 

jproc. imożemy 

formalnie 

tania. Niewątpilnwie, * 

tych dawnych lal 

Nas jednak bardziej interesu ją mecze rozegrane 

w Wiinie. Warto zaznaczyć, że od.trzech lat 

mie mieliśmy ani jednego. poważniejszego. spot 

że wyjadą, bo Qgnisko z ; 

mia  dobrącmarkę sportową. | 

į 

{ 

  
| szkolnymi. 

Zdziwi. się może kog0ś, 

ograniczyliśmy : się. do drużyny Ogniska ale ci, 

którzy: znają stosunki lokalne; wiedzą, że Wii 

ao faktycznie „posiadam . jedną -dmtżynę O pozio 

mie ogówmopolskim., Jesteśmy wielkimi sympaty 

że pisząc: o hokem 

kami zespołu AZS. ale niestety . nie możemy 

akademików "pod - waględem wyników  sporto- 

wych postawić na równi z graczami Ogniska. : 

„Akademicy: mają wiecznie młodą „drużynę, 

która w przyszłośc. *-dopiero może 'stać się po 

ważbyan przeciwnikiem Ogniska. 

Słów: kilka młodzieży szkolnej. Nadzieją : 

hokeja : wileńskiege -jest: właśnie młędzież szkoł 

na. Pamiętamy doskonale te wielkie, wspaniałe 

zawody, o mistrzostwo Polski młodzieży szkoł 

nej. Entuzjazm, admibicja, zapał sportowy i t. p. 

walory sportowe nie spotykane w drużynach klu 

bowych są wielkim atutem do wykorzystamia. 

Ale i tutaj owyczuwa 'się bark wspólnej linii -- 

, hokejowego z władzamt powiedzmy, zwiiązku 

Możemy . więc, powiądzieć, że: hokej, wileński 

| przeżywa kryzys i organizacyjny i sportowy: Je 

| 
| 

| żeli jednak nasi szamowni › działacze 

sportowi weamą się. dzielnie. do pracy, to zmar 

nowąany,, czas. dal, się jęszcze , jakoś « „odrobić. Mai 

leży wszystko. od dobrych chęci kilku ludzi, któ, 

rzy mogą, ale, nie zawsze chcą. 

J.* NIECIEGKI.. 

panowie 

COO. W O 

$port w kilku wierszach 
Szwedzkimistrz*oHmpijski*w biegu nareiar 

skim na 18 klm. otrzymał złoty medal, nagro- 
dę. dziennika sztokholmskiego, przynawaną co- 
rocznie najlepszemu sportówcowi Szwecji. 

* # 
# 

Bokserskie mistrzostwa ižuvopy (amatórskiej 
1937 soku rozegrane zostaną w Mediolanie w 

dniach 5ł0' maja. 
Tytułów mistrzowskich bronić dk w śojaj 

ności wag: ję 
Palmer (Anglik), Enekes (Węgier), Kaest- 

ner (Niemiec), Faccini 

Szigeti (Więger), Zehetmayer 

lund (Finn). 
Zawaz. po mistrzostwach Europy zestawiona 

' zostanie bokserska reprezentacja Europy, któ: 

ra 16 maja wyjedzie z Genui do Stanów Z jedno 
czonych na mecz Europa—Ameryka w Chica- 

go dnia 26 anaja 1937 roku. 
% * . * 

były francuski mistrz Europy: wiwAdze mu 
szej i koguciej, bokser Hua, znokautowany: zo 

stał w Londynie POJ 18-letniego įAAnė w 7-ej 

rundzie. 
® * 

® 

Reprezeńtacja żydowskich zapaśńików Nie- 
miec odbędzie w grudniu t ournee «po: An- 

glii. Reprezentacja składa się z 3 Frankfurt- 

czyków i 2 Wiesbadeńczyków i rozegra między 

2 a 9 grudnia mecze zapaśnicze w Londynie, 

Oksfordzie; Cambridge + ;Birminghamie. 

m z) p #Е , 

W: driiach 20 i 21 dutego «na międzynarodo 

wych zawodach, szormierczych w-San Remo star 
tować i będą zawodnicy wielu krajów. M. in. za 

proszeni zostali Polacy. 
* a 

® 

Św ietny francuski. pływak — -Taris. - po 
przejściu ma zawodowstwo objął oficjalnie we 
francuskim Związku  Pływackim posadę tre- 
nera. 

а ® 
® , 

Zakrzebska družyna pilkarska Griansky od 
była todrne po Anylii; wywožąc w bilansie ro: 
>< granycb spolkan 4 poražki 1 1 remis. 

Mistrzostwa narciarskie armii w Wilnie 
Ze źródeł dóbrze poinformowanych dowia- 

dujemy się, 

ma być *jedhocześnie mistrzostwami narciars- 

kimi armii Wobec takiego postanowienia władz 

sportowo-wojskowych do Wilna przyjadą wszys 

cy najłepsi marciarze wojskowi. Marsz stanie 

się rzeczywiście piękną i wielką imprezą nar- 

ciarstwa nizinnego. Termin marszu wyznaczony 

został na *koniec lutego, ale'czynione są stara- 

nia, żebymiógł się 'om odbyć wpołowie: lutego. 

Giekawą' również jest rzeczą, że postanowio 

no między innymi zwiększyć w tym' sezonie 

ilość startujących zespołów z 50 na'80, a więc 

na starcie 320 zawodników. Trasa marszu po- 

biegnie z Żuława do Niemonczyna, a z Niemen 

' czyna przez Kojrany i Nowowilejkę,.do Wilna. 

£e marsz narciarski Żułów —Wilno : 

, wtarciarzy: 

Nocleg mieścić się będzie w Niemenczynie. War 

t zaznaczyć, że tegoroczny marsz odbędzie się 

udziałęm w konkurencji międzynarodowej z 

Łotwy,. Estonii i „Finlandii. 

Regulamin marszu opracował mjr. Cz. Mie 

  

rzejewski. Na czele komitetu organizacyjnego 

ma stanąć gen. Skwarczyński. Wszystkie spra 

wy sportowe spoczy wać będą w ręku Wił. Okr. 

Zw. na czele. którego Stoi a 

Janieki. 

Narciarskiego, 

Marsz A opowóki |  żułów. Wilno, nišų naje, 

większą imprezą naniarstwanizinnega 484 P0l- 

sce, SEN Take! 
a 

7 į 

(Włoch), Gleave (Anglik), ; 
"(Austriak) i' Baer- | 

| 

* 

W. miejscowości Vakai założona zo 

stala fińska akademia sportu; "obejmująca sze- 

reg budynków. szkołnych i tereny sportowe, u- 

możliwiające praktykę niemal „wszystkich spor- 

tów. i с 4 
; ЧЛ Ag ; 

* ; 

\/ оБеспо$сй 3.500 widzėw hokcjowa repre 

zentacja Pragi pokonala па swoim kęiska druży 

mę German Kanadians 3:2. 
* . #— й, 

› * 
ЪЪ 

Bokserski mistrz Europy w. wadze lekkiej 
Włoch "Tamagniui,: wałezyć: będzie 3-grudnia w 

'Paryżu 2*Farneuzem: Hlaumery. owswój-tytubomi- 
strzowski. 

* * 
m 

Zaay: „ saaaochodowy. wc angiejski, 

Austin Dobson, zakupił wóz Alga- Romeo,” na 

którym nie dawno Nuvolari ustanowił. e ge 
szech nowe” rekordy świata. в 

„Na nowozakupionym, wozie „Dobson zamie- 

rza atakować 24 gódzinny rekord świała. || 

у * ®° 7.3 

(- Zatwierdzone zostały oficjalne: 3.nowe .re=. 

kordy . światowe szybkości samochodowej w kla 

sie B, ustanowione przez (pragołę dnia 26 ub. 
m., a mianowicie: 

: 1 klm ze'startu Jotnego —- 9,88 io 364,4 

klm/godz.;, 1, mila .ze startu lotnego, 15,79.-sek.. 
366,9 kim/godz.; 5klm ze startu Jotnego 52,86 

sėk: — 340,5 klm /godz. ' " 

* ° ® 

Ыгие]есюс mistrzostwa świata; 1937. roku 

rozegranc zostaną w Helsingforsie. Z tej racji 

parląment fiński przyznał subwencję 6,2 mil 
na budowę standów - peak © matek fińskich 

kich. 

  

3 

o „wasaeskj konstrukcji 'stątku Gem Mary“   

bak x 

  
  

    

  iśruba - ać so me ® рог(›\шщцп & obok stojącym samochodem. 
„atylko** 35 ton.   
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Tor saneczkowy i ślizgawka 

dla niezamożnej młodzieży 

Staraniem Miejskiego Kom. W.F. i P. 
W..w Wilnie otwarty zostanie na Górze 
Bouffałowej tor saneczkowy a na 2 
Lukiskim ślizgawka dla miezamożne 
młodzieży w ileńskiej. Kierownictwo te 
chniczne powierzone zostało Ośrodkowi 
WF. 

Tor saneczkowy posiadać będzie prze” 
szło 500 mtr. Pa 

Garbarnia występuje 
no drogę sądową 

Na ostatnim posiedzeniu zarządu Garbarni 
omawiano sprawę niesłychanych ataków prasy 
śląskiej na klub. Pisma śląskie mianowicie za 
rzucają Garbarni nielegalne wejście do Ligi. 
W, związku z tym zarząd Garbarni uchwalił wy 

| stosować, specjalne pismo „do Pol. Związka Pi 
i ki Nożnej, w którym 'wykazuje jakie szkody po 
| nosi sport piłkarski, przez. „ozsięwanie tego 
rodzaju oszczerstw. Pismo oskarża dizałaezy 

_ śląskich inż. 'Olszaka, prezesa Dębu į inž. Czu- 
| szka, wiceprezesa Śląskiego Związku piłkarskie 
go e rozsiewańie tych pszczerczych wiadomoś 

| ci.' Niezależnie od skargi do PZPN Garbarnia 
występuje „przeciwko wymienionym qziałaczom 

ną slrogę. sądową. 

"Hunesści w Grodnie _ 
Pij jednym z najsimiejszych klubów w 

Grodnie powstać-ena sekcja hokejowa. Trenin- 
gi obejmie znany. .zawodnik wileńskiego 'Ognis 
ka.— Nuszel, który .w Grodnię odsługu je „WOj- 
sko. | 

„Diužyna hokejowa 
Av Biąłymstonu —. 

KPW jest pierwszym klubem w Białymsto- 
ku;-który organizuje „drużynę hokejową. | 

Zazpączyć warto, że sport hokejowy .zy-. 
skuje obecnie popularność na kresach północ 
no-wschodnich. Dotychczas sport ten rozwijał 
się jedynie w Wilnie. : 

100 am. na godzinę 
- Wzorem. lat. ubiegłych Akademicki Związek 

Morski RP w Wilnie organizuje w czasie. od 
26 grudnia br. do 10 stycznia 1937 roku LI 
Ogólnopolski Obóz Żeglarstwa Lodowego nad 
jez. Narocz, dostępny dla wszystkich «członków: 

PY) 

'" AZM-RP, oraz w wypadkach wyjątkowych. dla 
osób nie zrzeszonych w AZM. „Uezestnikom 
przysluguje.82 proc. zniżki kolejowej. "Žakwa- 
terowanie w przepięknie położonym schronisku 
Tow. Miłośników Naroczy. Poza pełną emocji 
i niecodzienności jazdą na ślizgach, która jest 
pewnego rodzaju rządką atyąkcją dla żeglarzy 
— sportowców, przewidziane jest szkolenie na 
„nartach: i.łyżwach. „Na zakończenie" Obozu ©4- 

„będą się regaty, które ze względu na znaczne 

'szybkości osiągane przez: ślizgi (w roku ubie- 
głysm ustalono nieoficjalny rekord Polski. = 
134,5 km na godz.) budzą olbrzymie zaintere 
sowanie. Szczegółowych 'informatyj dótyczących 
Obazu. udziela „sekretariat :AZM. ul. „Wielka :17 

п 4…№…т№д…№ isoboty „W.BQdZ.117. 
—19. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmo 

мапе 5а do dnia 5 grpdnia giagznie. 

Teoretyczny. „K-rS žegiarstwa 
|. „JQdowego . 

Akademicki Związek „Morski. -Rezgpamiiwa, 

że następny„„wykład, przewidziany , Programem 
teoretycznego kursu „na iske ой- 
będzie-się-we śwtorek«1 grudnia o godz. 19 w 

lokalu AZM. Zapisy na powyższy kurs są przyj 
mowane nadal. Uc ist. bezplainv. 
Jednocześnie nadmienia* się, że ukończenie po- 

e ma kursu; sea a szan k 
m pomyślnym lwa ‚ 

przyjęcia 'na' Obóz area" LSA „AZM. 

ее РУЕ ИАЫ 

    
PYCET (31M KW GOP TUE M 

« świadczyć "może uwidoczniona ma rysunku 
Šrubą ta waży, 

э



: A „KURIER z dnia 30 listopada 1936 r. 

) вн ° Roz oczęt został Tydzień Przeciwpożarowy” | Koncert kameralny | D ж РЕ 
“ Thelmy Aeiss i Уойла Ми | 3е заеачеагсчуло ва = 

RADIO 
"WILNO „„Wiezoraj rozpoczął się na terenie | becni byli p. starosta grodzki Wielowiey ; _ Wilna Tydzień _Przeciwpożarowy. Ty- | ski, wice-prezydent miasta Grodzicki, | | PO WEDZIAŁEK, DNĄA 30 listopada 1036 r. 

6:30. Pieśń; 6:33 Gimnastyka; 6:50 Muzyka; 7:45 
Dziennik poranny; '7:25- —. Program dzienny; 
7:30 — Informacje; 7:36 — Muzyka; 800 — 
Audycja dla szkół; 8:10—11:30 "*Prrerwaz 

„ppułk. Aleksandrowicz i inni. Wszystkie 
"straże pożarne istniejące na terenie m. 
"Wilna, nie wyłączając micjskiej straży 

    

„ 

     

  

4 Augielsey artyści po raz pierwszy grali w | Ibrowal J. E. ks. Biskup Miehalkiewicz, 
Wilnie, dając w: :piąteiswój koncer("W yLutni". 
Rieznani, dotąd w Polsce budzili zrozumiałe za- 

| cickawienie iv jak się pokazalo — nie zawiedli. 
А USM LLR RS : = 

; Program zawierał pozycje „muzyki kame- į. 

ralnej, piękną, eokołwick mało zwartą „wb. 
dowie, sonatę Brahmsa oraz orygigalną sona- 
tę Baxa: Zadokumentowali.w nich muzycy, iš 

tworzą bardzo zgrany zespė! Zharmonizowany 

Hunta w tych partiach, gdy forma muzyczna 

wymagała dużej finezji i lekkości, o którą 

jest wiolonczeli tak tudo. | 
Interpretacja óbu utworów pozostawiła wra 

enie bardzo dobrej kultury muzycznej oraz 
starannego opracowania tekstu. To też żało- 
«wać wypada, iż program zespołowy byt tak 

szęzypły 
| di afiszów. 

Pozatym oboje wystąpili z, utworami „solo- 

ionczelowej C-dur Bacha. Sam wybór tego u- 
tworu wskazuje na poziom kultury artystki, 

%iórą cechuje bardzo skupione podejście do 
«tworu przy znacznej swobodzie interpretacyj- 

mej. Możną.by jedynie stwierdzić, iż.ma: co; 

Aolwiek miało ciepły ton, matowy zwłaszcza 
w niskich nutach. 

Pianista — John Hunt — wykonał sonatę * 

iWaldsteinowską Beethovena. Zdaje się, że na 

| jego interpretacji zaważyła. cokolwiek . rutyna 

- zespołowca. Zabrakło w niej momentów potęż- 
awńejszych, kontur ogólny był poniekąd zniwe- 

dowany o. wyraźnym .piętnie poetyckim. Nieza 

przeczenie trzeba by było <oś więcej usły- 

«szeć by wyrobić całkowicie pewne zdanie © tym 

„płaniście. Wykonany nad program walc Brahm- 

| sa podkreślił raz joszcze wdzięk jego interpre- |- 

ie ZZNÓONA Aidas 
Galość tego wieczoru pozostawiła wrażenie 

dobrej muzyki, wykonanej przez świadomych 
obowiązków sztuki artystów. To też dziwić się 

mależy, iż tak „miewiehi. stałych bywalców. wy: 

brało się. na. ten koncert. Tu. jest. właśnie: miejs 

sce. na jedną uwagę marginalną. 

Zgromadzona wcale licznie publiczność skia 

dała się w. lwiej części z przygodnych słucha- 

czy, nie dorastających swym poziomem do te- 
go poważnego programu. Kto wie, czy nie ścią 
gnał jej fakt, iż koncert się odbył pod pro- 

". gektoratem ambasadora Wielkiej Brytanii i Bry 
tyjskiego Komitetu dla Współpracy z Zagranicą. 

wej sposób bycia pozostawiał wiele do życzenia. 

łumne wychodzenie do westibulu po pierw- 
szym utworze, a zwłaszcza oklaski, którymi się 

spotkało wożnego podńosżącego wieko fortepia 

mu, to emutny objaw nieobycia się z salą kon- 

certową, ooraz rzadziej spotykany nawet w. ma 

łomiasteczkowym * audytorium - —niemile ra- 

żący w. Wilnie. hhk. 

kd 

"KURJER SPORTOWY | 

__ Eliminacje 
Wczoraj odbyły się pierwsze w tym sęzn- 

mie zawody bokserskie, były to zawody .elimi- 
|) nacyjne przed spotkaniem w. Białymstokiem, 
j Gijre, odbędzie się w najbliższą niedzielę. 

1 

| 
Jeżełi chodzi © poziom samych zawodów 

p stwierdzić należy, że tylko paru zawodników 
ymaprawiło się, prozstałi to starzy nasi znajomi 
m łat ubiegłych z których nic poważnego nie 
będzie. Dobrą formę wykazali: Malinowski, 
Nowicki, Kułesza i Iwański. | 

Na płerwszy ogień. poszedł Lendzin AZS, 
apotykając się ż 0 prymitywnym ale twar- 
„dym ry II „WKS. Wygrał zdecydowa- 
nie Łe » 1 Ogk wyńik w ten spo- 
sób, że Lakmin- jrał przez techniczny K. о., 

-. wważamy jelask;. 25 faka decyzja krzywdzi 
«mocno Łukmina. NATE 

| W. wadze koguciej Dąbski IH WKS wygry- 
wa łatwo z Galiezynem z AZS. Szkoda że Dąb- 
skl nie atakował lewą w III rundzie tak, jak 
4е czynił w rundzie pierwszej. 3 

Walka Kuleszy AZS z Nowickim WKS, któ 
| wa prowadypna była prawdziwie po kawalersku 

eakończyła się sensacją, zawinili tu znowu 
sędztowie ogłaszając zwycięstwo Nowickiego — 
"widownia wynik ten przyjęła nie bardzo przy- 
$emnie. Obaj zawodnicy przedstawiają dosko- 

| mały materiał fizyczny i prawdopodobnie pod 
„opieką dobrego trenera byliby dobrymi zawo- 

V dmikami, ałe tu w Wilnie szkoda gadać. 

|| Ro) z 
Ciekawą walkę stoczył Malinowski (Ognis- 

wem (Elektrit) obaj zawodni- 
| gy bylł w jednym klubie, dziś jest inaczej wał- 

erą в + 
Z wałki swyclęsko wyszedl Malinowski, któ 

*y znacznie poprawił się fizycznie i taktycznie, ł 
‚ «swycieżył om zupełnie czysto I zasłużenie. 

| Kogaty zawiedli, Bagiński (Elektrit) do- 
giero w trzeciej rundzie dostał Czamego WKS, 

i srównoważony, z pewną przewagą pianisty, 

(, szczuplejszy, niż to podały zapowie- 

wymi. Thelma Reiss dała 4 wyjątki z suity wio. 

który następnie,w gorących i serdecz- 

prez ochotniczych straży pożarnych. 
— Na nabożeństwie obecni byli przed-* 
stawiciele władz administracyjnych са 
uteżządowych i asfiejskich. Między ia. 
Aa 

  

Dziś Andrzeja i Justyny 

Jutró: Eligjusza. B., Natalii M. 

Zachód słońca — godz 2 m.57 

  

     
    

w Wilnie z dnia 29.XI, 1985 r 
Ciśtienie 766 | 
"Temperature średnia —3 
Temperatura najwyższa — 2 
Temperatura najniższa — 4 

Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 
Uwagi: pochmurno. 

-— Przewidywany. przebieg pogody do wiecz. 
glnia 30 bm. w-g PIM'a: Przeważnie poch- 

- dzie. Nieco cieplej. 

DYŻURY APTEK, 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ców Au- 

gustowskiego (Kijowska 2);.3) Romeckiego i 

Paka (Antokoiska 42); 7) Szantyra (Legionów 
10); 83 Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Hpartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Ceny bardzo przystępne. || — 

PRZYBYLI DO WILNA: : 
— Dn hotełu Georges'a: Grabowski Antoni 

z Lasochowa; Wakar Janusz z Warszawy, adw. 
Porębski Ignacy z Wołkowyska; Janicki Wac- 
ław z Poznamia; Penczak Marcin z Warszawy: 
adw. Lobman Rafał z Grodna; Woźniak Józe”? 
z Wiarszawy; adw. Klajewski Mikołaj z Nowo- 
gródka; adw. Szarejko Cyprian z Nowogródka; 
Otto Wiitold z Łunińca; adw. Swiryd Paweł z 
Nowogródka. 

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

    
  

    
  

bokserskie 
który cały, ezas deSkonale zasłaniał się zupeł- 

„nłe nie atakując. Zwyciężył pewnie Bagiński. 
W wadze piórkowej Sezamew  (Elektrit) 

wygrał swą walkę przez techniczny k.o. rozci 
/ nając brew Szczypiorkowi AZS. ' 

Walka Dębskiego WKS e Iwańskim (Eiekt- 
„rit) to walka najładniejsza zawodów, szybka, 
otwarta 1 ciekawa, szkoda że zakończyła 
kompromitacją sędziego punktowego, który @- 
mylił się, w sędziowaniu mając odmienny głos 
od całej widowni — zawsze zwyciężała wię- 
kszość — w sporcie jest inaczej, przy takich 
sędziach ten sposób byłby skuteczniejszy. 

downia jest innego zdania. | 
Iwański to plierwszorzędny materiał. 
W wadze lekkiej Wator KZS poddaje sie 

po beznadziejjnej walce z Szypowskim WKS. 

Szkoda wiełka że Borys KZS zabłysnął w 

Ignisa (Elektdit). © faktyeznej jego formie tru- 
dno toś powiedzieć. 

Jedni wygrywają, drudzy przegrywają, a 
PP- | Pieczuł WKS z Igorem AZS zremisowali w swej 

walce I ebaj są pewnie zadowoleni. 

W wadze średniej stary nasz znajomy Un- 
ton (Elektrit) dobry zrobił początek występu- 
jąc pierwszy raz w barwach nowego klubu,, 
gdyż wygrał wałkę z Ruekiewiczem WKS wobec 
poddania się tegn ostatniego. 

Waga półciężka to pięta Achillesowa bok- 
su — zupełny poprostu brak jest w tej wadze 
materiału dobrego. 

Wałkę wygrał Połiksza (Elektrit), gdyż Dau 
kszewiez WKS poddał się w III rundzie. 

Zawody zorganizowane zostały sprawnie i 
rozpoczęły się punktidałnie, zawiedłi tylko myl   

się | aguonas 

Zwyciężył według sędziego Dębski — wi- | 

nych słowach zwrócił się do wiernych z | 
apelem „jakna įgoretszego: poparcia im- | 

   

  

„Spestrzsženia Zakladų Metosrateg)i U. S. B.| 

murno z opadami, głównie na północy i zacho |. 

Zielańca (Wileńska 8); 4) Frumkinów (Niemiec | 
Ка 23); 5). Rostkowskiego (Kalwaryjska 31); 6) | 

—
 

„Ww radio, w kinach i teatrach. 

tygodnia 

  
"pierwszej tyłko rundzie zwyciężając przez kw. | 

  nymi orzeczeniami pp. sędziowie. 

ogniowej stawiły się na nabożeństwo 
wraz z sztandarami. 

> W.Tygodniu Przeciwpożarow yin, któ 
ry trwać będzie od 28 do 4 grudnia zo 
staną wygłoszone odczyty i pogadanki 

   

  

ADMINISTRACYJNA. 
— — PROTOKUŁY ZA POTAJEMNY, HANDEL, 
W ciągu dnia wczorajszego organa policyjne eo 
rządziły 6 protokułów za uprawianie potajem 
nego hamdłu w niedzielę. R 

SPRAWY SZKOLNE 
4 — Dyrekeja..-Kuts6w...Maturalnych .Sekeji 
Szkolnietwa Šredniėgo ZNP w Wiinie zawiada- 

„mia, že przyjmuje od 1 grudnia zapisy na 
,Kurs z zakresu 6 klas : starego typu gimnazial 
nego. Ё 

Zapisy przyjmują się w lokalu gimnazium 
Zygmunta Augusta w godzinach 17—18. 

RÓŻNE. 
— BEZROBOCIE ZWIĘKSZA SIĘ,  Liczóa 

bezrobotnych na terenie Wiłna w ubiegłym: ty 
 godniu wykazała dalszy wzrost. W stosunku Go 

roprzedniego liczba bezrobotnych лузго 
sła o przeszło*60 osób. 

Widno. liczy obecmie ponad 6200 bezrubot- 
nych, w tym najwięcej pracowników uny:ło- 

"wych į niewykwałifikowanych robotników fi. 
zycznych. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dzisiaj w poniedziałck wieczorem o go: 
dzinie.8.15 po cenach propagandowych po газ 
ostatni sztuka .W. Wernera „Ludzie na krze*, 

— Od wtorku wieczorem, wraca na afisz 
komedia „Tempo 120“, 

= Wi końcu bieżącego tygodnia nowa pre- 
miera sezonu, znakomita współczesna komcjia 
p. t. „Oto kobieta. 

—- Teatr Objazdowy Teatru Miejskiego z 
Wilna —gra dziś, 30 listopada w Stołpcach 
znakomitą współczesną komedię p. t. „Kobieta | 
i jej tyran“. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Pożegnalny występ Elny Gistedt. „Fras- 
quita". Dziś o godz. 8.15 wiecz. znakomita 
artystka Elma Gistedt żegna Wilno w swej 
świetnej kreacji Frasquity. Ceny propagando- 
we. 3 

— Jutrzejsza premiera „Dookoła miłości*, 
Jutro po raz pierwszy grana będzie w Wilnie 
operetka O. Strausa „Dookoła miłości* z Zo- 
fią Lubiczówną w roli głównej w otoczeniu ca 
łego zespołu artystycznego „Lutni". Reżyseria | 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Przy pulpicie M. 
Kochanowski. Choreografia J. Ciesielskiego. 

Wystawa nowa. 

— NYOTA - INYOKA w „Lutni*. W piątek 
najbliższy odbędzie się w „Luthi* 'ekscentrycz 
ny wieczór tańca wspaniałej tancerki hinduskiej 
NYOTA-INYOKA. Zainterescwanie olbczymie. 

TEATR „NOWOŚCI. 

— Dziś w poniedziałek 30 listopada pre- 
miera pl. „1000 wolt humoru“ ; nowozaanga- 
żowaną Śpicwaczką Ireną Doriani, Różyńską, 
Majskim, Rybaczewską, Misiewiczem, Boruńs- 
kim i „Trio Nowackich“. 

Codziennie dwa przedstawienia o godz. 6.30 
1.9.15. 

11:30 -= Audycja dla szkół; 11:57 Sygnał cza- 
su; 12:00 — Hejnał; 12:03 Symfonin: (pasterska) 
Baba: Be — O zdrowie wói; 12:50 — 

ziennik południowy; 13:60 Muzyka: po ujarna 14:00—15:00 — Przerwa; 15:00 Zewiadomości; 
g08p:; 15:15 — Końcert rekłamowy; 15:25 — 
Życie kulturalne; 15:30 Odcinek - pówieściowy; 
1640 — Muzyka; 16:50 — Tegoroczne prace 
konserwacyjne w zamkach wileńskim i trockima 
pog. wygł. dr. Ksawery Piwocki (konserwator); 
16:00 —-Nocne- nastroje; -16:46 —- „Staropolskie 
nazwy miesięcy'* — odczyt; 16:30 — Arje i pieš 
ni w wykonaniu Stani Zawadzkiej; 17:00 — 
Powstanie listopadowe — odczyt; 17:45 — 
Koncert. kameralny;. 17:50 — „Skrzydlaci śpłe- 
wacy Pomorza“ — pog.; 18:00 — „Zapora wa 

„Wizyta w Świ 
młodzieży; 18.50-—. Kącik dla mlodziety wiej- 
skicj; + 19:00 — «Audycja strzelėcka;' 19:30 Koa 
cert; 20:45. Dziennik. wieczomy;. 20:55 —. Po- 
gadanka aktualna; 21:90 —- „Andrzejki* — am 
dycja lit. muzyczna w opr. Częsława Miłosza.: 
21:30 — Piosenki w wykonaniu chóru Zygmun 
ta Wielera; 22:00 — Koncert; — 29:56 ostatałe 

* wiad. 

Wiadomości radiowe 
UTWORY PIERWSZY RAZ WYKONYWANE 

w Polskim Raclio, 

Symfoniczny koncert orkiestry Polskiego 
Radia pod dyr. G. Fitelberga dnia 30 listopada 
o godzinie 22.00 zapowiada się nadzwyczaj cie 
kawic — przyniesie bowiem trzy utwory, ki6- 
re zostaną wykonane w radio po raz pierwszy; 

stym roku życia; „Gymnopedies* —utwór śmie 
łego nowatora i ojca współczesnej szkoły fram 
cuskiej — Eriea Satie. Nazwa kompozycji, zim 
strumentowanej przez Debussiego, .wywodzi się 

z uroczystości starożytnych Spartan,. urządza- 
nych na cześć Apallina, trzecim utwotćm bę- 
dzie „Uwertura Marionetek* — Weinbergera; 
utwcrem kłóry po raz pierwszy usłyszą adio 
słuchacze będzie „Humoreska** Tadeusza Sygie 
tyńskiego, kompozytora znanego słuchaczom 
zwłaszcza z doskonałych utworów folklorystycz 
nych. 

OLA OBARSKA I CHÓR WIEHLERA 
w Radio : : 

Wieczór” poniedziałowy - dnia30* tistopada   przyniesie dwie audycje radiowe 9 charakterze 
pogodnym. O godz. 19.30 nastrojowe piosenki 
odśpiewa Ola Obarska i Jerzy Lawina. Poza- 
tym Mała Orkiestra Polskiego Radia pod dyr. 
Z. Górzyńskicgo wykona kilkw popularnych me 
lodyj. O godz. 21.30 wystąpi przed mikrofonem 
chór Zygmunta Wiehlera. W programie pie- 
senki lekkie oraz „Humoreska* Dworzaka. Poza 

ją na dwa fortepiany kompozycje E.* Fischera 
i M. Jaworskiego. 

STAROPOLSKIE NAZWY. MIESIĘCY 

Odczyt radiewy 

Obecnie używane nazwy miesięcy. ustaliły 
się w naszym jęz. dosyć późno; istniały «przed 
tym nazwy miesięcy pochodzące:od Gkolity; ra 
dzaju zajęć, a często i fantazji naszych praoj 

ły do nas wraz z kalendarzem chrześcijańsłkimm 
nie znalazły: uzaania, gdyż nazwy te. brzmiały 
zbyt obco i twardo Zamiasł trudnych i obcych 
nazw używano rodzimych,. malowaiczych okre 
śleń. Opowie o tym przez radio dnia: 30 Msto 
pada o godz. 16.15 p. Alfons Szyperski. 

nauczyciel MUZYKI 
  

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

  

Zaišcia w Wornianach 
# Wornian, položonych niedaleko Wilna, 

donoszą, iż onegdaj doszło tam do zajść. Z ©- 

kazji odbywającego się tego dnia w Wornia- 

nach ryuku, kiłku agitatorów zaczęło przema- 
wiać do chłopów, przybyłych na rynek. 

W. rezultacie grupa chłopów zaczęła tłue 

szyby w sklepach i domach żydowskich. 

Szybko interweniująca policja położyła 

kres zajściom. Tego dnia w Wornianach wybi- 

tych zostało 18 szyb. Ponadto poturbowano 2 

| żydów. 

Z mostu Zwierzynieckiego do Wilii 
Wezoraj o godzinie 11 w nocy na moście 

Zwierzynieckim rozegrał się dramat samobójczy 
Przechodnie zauważyli w pobliżu mostu jakąś 
niewiastę, która nerwowo przechadzała się tam 
ix powrotem. W pewnej chwiłi kobieta weszła 
na most i przez barierę rzuciła się w lodowa- 
te wody Wilii. 

Stało się to tak szybko, że ani policjant, 

ani przechodnie nie zdążyli przeszkodzić, Nie- 
zwłocznie zorganizowano akcję ratunkową, lecz 
bez skutku. Samebójczyni nawet nie ukazałe 
się włęcej na powierzchni wody. 

Zwłoki jej mimo usilnych poszukiwań nie 
| zpstały wyłowione. Narazie więc tożsamość za- 
gadkowej samobójczyni nie została wyjaśnio- 
na. Policja prowadzi dochodzenie. 

Krwawa napaść na ul. Wiłkomierskiej 
Wiezoraj wieczorem na ul. Wiłkomierskiej 

zostali poranieni nożami 20 letni Jan Rynkie- 
wiez i jego 34 letni brat Stanisław. Sprawcy 

poranienia Rynklewiczów zbiegli. 
Rannych skierowano lo szpitala. Za spraw 

eami policja wszczęła pościg. 

dna w Porąbce*; 18:18 — OHmpiada z punktu , 
widzenia nańkowcalekarza  ——pog.; '18:30 — 

ców. Łacińskie nazwy miesięcy, które przyby : 

udzieła lekcyj GRY NA-FORTEPJANIE |. 

ięcianach"';*18:30 —— Koncert dla . 

będą to: pełna pogody i wdzięku symfonia C- > 
dur VI Schuberta, skomponowana w dwudzie- 

tym Jam Żyński i Władysław Szpilmait odegra —
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Największy 
z wielkich, 

najpiękniejszy 
z pięknych 

RIA STUAR 

  

селме | 
  

Nastepny program! 

Wstrząsający film 

SZPIEGOWSKI 
Dziś nieodwołalnie ostatni azień 3 

- Premiera. 
Rajmond, Kiro MARS 

Ostrobramska 5 

NADPROGRAM: Komedła w 2-ch aktach p. t. „Wstydliwy Don Juan“ i 

Bywało już - 

*ysięce śensac; |. 

lecz 

znakomita obsada: Gene 

Henry Huli-i Frances Drake 

“Ww emocjonującym. dramacie niewinnie oskarżonego о zabójstwo 

„ICH TROJE" 

„KURJER“ + dnia 30 listopada 1936 r. 

nz, 

E, & 

  

   ZY 
1) Człowiek owoch Światów. 

  

Balkon 25 groszy; parter od 54 gr. na wszystkie seanse. 
dodatki. Początek © 4-ej. Celem spopularyzowania naszego kina wyznaczyliśmy aż do 

najwiekszej miłości w dziejach 
- Najdroższy film świata, 

który pobił wszystkie rekordy 

w Fredric MARCH 
i Katarzyna Hepburn 

—Jutro premiera w kinie 

„i? A R“ 

W roli głównej: 

Jean Harlow 
i Gary Grant 

2) Ręce zawiniły | 
s 

p 
W 

. Ъ į 

4534 : „ { с 

" 

° 

k i - 

‚ Р 

z Miriam Hopkins i Merie Oberow. 

będzie rewelacją. 

Jutro w kinie 

  

PAN| 
= B 

Ie, NOWOŚCI | 
Ludwisarska 4 

Z udziałem ponownie powigkszonego 

ni, Różyńską, Majskim, Boruńskim, 

czewską i Misiewiczem. 1000 Volt humoru, 

sportu Wiisia Nowacka i „Trio Nowackich“), 

Ceny nie podwyższone. Codziennie 2 seanse о 

zespołu 

RESTAURACJA 
KABARET 99 

rojektów art. mal. W. Zalewskiego. 

la Danowicz — wodew listka, 

„Wesoła para“ -- duet qro eskowy. Pocz o g 

dzielę i święta o g. 5-€i PP- Dancing towarzyski z występami artystów. Konsumcja 1 zł. 

Marty Egg 
CAREWICZ* 

Miłość szpiega 
iwan Petrowicz, Gerda Maurus 

$WIATOWID | 
Po raz pieiwszy w Wiłnie! 

opisowy film 

w czarującej operetce 

Fr. Lehara Ф ® 

OGNISKO | 
arcydzielo szpiegowskie p. Ф 

“9 Jarmila Narotna, 
Nad program: UROZMAICONE DODATKI. 

Dziś 

Wzruszające 

W rolach 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień 

OHATER — 
Dziś wielki imponujący program. 

cipu, satyry i roman- 

tycznego nastroju p. t. 

Szpakow skim oraz pożegnałnie występującymi St. Ryba- 

ASTORIA 
Nowość! Od 1 grudnia b. r. codziennie CHIŃSKIE NOCE. Wspaniała dekoracja łokału w*g 

Występy nowozaangaż. sił artyst.: E. Odrobiński 

Marysia Małeszkówna — 

HELIOS | 
i AIR 
Ciark GABL 

Rewja śmiechu, wesołości, dów- 

1000 VOLT HUMORU !!! 
z nowozaangażowaną śpiewaczką Ireną Doria- KINA_I FILMY 

„RĘCE ZAWINIŁY* ; 1000 Volt emocji sportowej (cudowne dzieci 

1000 Volt gracji i balet Konrada Ostrowskiego. 

godzinie 6.30 i 9.15. W! niedzielę od g. 4-€j. i 

„CZŁOWIEK DWÓCH ŚWIATÓW* 

(Kino „Casino“). 

Zawinily ręce...scenarzysty. 

Mickiewicza nr. 9 
(d. Ziemianska) 

Problematyka „zagadnienia mordepstwa“ 

niczego nie uczy, nie jest problematyką, wnie- 

siona została do filmu, by całkiem krysninalnej 

historii dodać quasi naukowych cech. : 

— kom К, 

tance, akrobat. Duet Gronowskich oraz 

9-ej wiecz. Ceny umiarkowane. Ulwaga! W nie- 

Fabuła z gatunku tuzinkowych. Ktoś, kto 

daje się być pogonią za niesamowitością:i t. p. 

-- z braku lepszych elementów artystycznych. NAD PROGRAM: 

Atrakcje I 
„Człowiek dwóch światów * — to -Eskimos, 

kiórego ekspedycja naukowa zabiera z rodzin- 

nych lodów. Kskimos nie daje się „przeszcze- 

pić” mimo, że Ignie do „białej”. Zresztą w do- 

mu zostawił żonę i córkę... ZA 

Kończy się więc tragicznie: łyknąwszy „kuł 

tury* musi wracać. Właściwie nie tragicznie, 
bo Eskimos cieszy się w rezultacie z powrotu 

\ Pocz. o g. 4, w niedziele i šw. o g. 2 pP. 
—= - | do swoich. 

  

STUDIO RYTMO — 
Plastyki tane znej 

Kolakowskieį- 

Śmietańskiej 
przyjmuje zapisy Pań 

ł Dzieci 12- 1, 18—20. 

indywidualne łekcje | 

tańców . towarzyskich 

Nowość *ezonu EL-SON   

Nowa Biblioteka 
(WYPOŻYCZALNIA KSIĄZEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- UUKT 

tyczne ora2 lekturę dła młodzieży 

Mickiewicza 23 m. 5 

— (eny bardzo przystępne — 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 
uł. Jagiellońska 8 22 
————— 

Przez reżysera zostało w pełni wyzyskane 

„nieuctwo* człowieka wichrów i lodów. Film 

zawiera wiele zabawnych sytuacyj na tym tle 

Są one bodaj przesadzone, należą jednak do 

najlepszych miejsc obrazu. 

Nie potrafią do widza przemówić dwaj sta- 

rzy pamowie w szelkach (naukowcy!), którzy 

przez cały czas nic innego nie robią, jak ty) 

ko pulą papierocy. ani słodkawa panienka, co 

OR 

' Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

  

PĄSSO-DOBLE i inne. 

W. Pohulanka 19—12 a 

— оВУ МЕ 
AKUSZERKA 
мага kalosze, Śniegowce, 

deszczowce, pat, ranne 

olęca wytwórnia 
W. NOWICKI 

Wilno, Wielka 50. 

Ceny niskie 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w 
ul. J. iasłtskiego 5 -— ti 
róg Ofiarnej (ob. Sądu   

   

  

Qdżministracja czynna sd g. 91/,—33/, ppoł. 

Gia PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem de domu lub przesyłką pocztową 

GRA OGŁOSZEŃ Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc, 

Bo tych cen dolicza sią za ogłoszenia cyfrowe 

  

     
$uDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Eandurzkiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—8 

Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Redakcja mie odpowia 

Si BRW SEZ OAZA 

tn chciałaby, ale wreszcie sama uie wie czego 

chte. 
Wielka 21, tel. 9-21     

i DR. MEI, Przyjm, od 9—1 i 3—8 + 

— Mimo wszystko film warto zobaczyć: poka: 

ZYGMUNT AKUSZERKA zują jazdę psami na sankach, białego nie- 

žwiedzia... KUDREWICZ |M. Brzezina) "© o. 
Chor wenerycz., syfilis masaż leczniczy Dodatki Fata stare. Oglądaliśmy już je dwu 

skórne i moczopłciowe i elektryzacja krotnie w innych kinach. Warto zapytać: dla- 

Zamkowe 15, tel. 19-50 ul. Grodzka nr. 27 czego kino toriuruje niemi publiczność? 

Przyjm. od 8—1 i 3—% (Zwierzyniec) 
a. m. 

  

TN ST         

  

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

Kento czekowe P. K. O. ur. 60.750, Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, 

3 zł, z odbiorem w administr. 

i tabelaryczne 

    
    
   

  
  

Nad program: Atrakcja kolorowa ! 

wierzy w przeznaczenie — może uważać, że 

faktycznie „tak było przeznaczone”, by morder 

ca zginął ż ręki... trupa. Dla „przeciętnego. 

widza” jednak takie „postawienie sprawy” wy- 

  
ppoł. Sekretarz redakcji przyjniuje od g. t—$ pr 

Ogłoszenia żą przyjmowane: od godz. 9!/,—3/, i 7—89 wienas 

TT KATOS СО ERC 

" 

HELIOS 

DZIŚ! Film, który ukazuje niezbadane drogi miłości...: > 

WE MABEL 
walczy o zdo- 

bycie serca Marion Davies. 
aktualia. Seanse: 2—4—6—8—10.15 

Z OSTATN'EJ CHWILI 
Rada nauk ścisłych | 

_. i stosowanych | 
0 WARSZAWA (Pat) — Dziś w wielkiej salė“ 

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w pa 
łacu Staszica odbyło: się w obecności p. móimi-- 
stra WR i OP prof. Świętosławskiego, wicemš- 
nistrów prof. Ujejskiego.i Ferek Błeszyńskiege-, 
posiedzenie inauguracyjne Rady Nauk Ścisłych 
i Stosowanych. ; 

Nowa ta organizacja naukowa o dowiosłym: 

dla Państwa znaczeniu powstała pod auspicja: 
mi pana ministra prof. Świętosławskiego powo 
łana została do życia przez komitęt porozumie 
wawczy 4-ch najpóważniejszych insłytucyj na- 
ukowych w Polsce, a mianowicie. Polskiej Aka=- 

demii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego” 

Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego we 

Lwowie i Akademii Nauk Techmacznych. 

Posiedzenie inauguracyjne, w którym wzię 

1 li udział przedstawiciele: komitetu porozumie- 

wawczego, oraz 15 komitetów naukowych zaga-' 

ił prezes PAU prof. dr. St. Wróblewski, jake” 

prezes komitetu porozumiewawczego, a tym Se 

mym w myśl statutu, prezes Rady Nauk Ścił: 

łych i Stosowanych. Poczym zabrał głós pam 

minister WR i OP prof. Świętosławski, obra- 

zując w dłuższym przemówieniu cele i zadania» 

nowo powstałej placówki : 

Kraków przegrał 
w Berlinie 5:4 

W miedzielę odbył: się w Berlinie 
mecz piłkarski pomiędzy - Berlinem @ 

Krakowem przy udziałe 30.000 widzów. 

Mecz zakończył się porażką Krakowa. 
5:4. Przez pewien czas  Kraków- miał, 
nawet przewagę, bo prowadził 4:3, lecz 

w ostatnich minutach Niemcy strzelili 2* 

bramki i tym uzyskali zwycięstwo. 

    

J Žali, 60 gr., zagranicą © zł. 
i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za wyraz: 

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

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

Za treść ogłoszeń 

Redaktor odp, Zygmunt Babicz:


