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ad je. śię, że śtówoę] 
Re posiedzenia..| х 

аті‹ту będzie czas” jałeie ! 
ie dla zadecydowania, jaka | 

: A. w; „następstwie lik-. 
| ramałżeństwa mor” 

'e to zagadniemie- jest” 

już obetnie nieistniejące. Nie bylo by | 
najmniej mowy o tym, aby gabinet miał | 
przedstawiać pewnego rodzaju ultima 
tum czy też jakąś formalną radę; królo' 
wi, co. do tego jak się * 'ma zachować. 

Wszysiiko co nastąpiło do tej chwili. by 
ło jedynie następstwem demarche króla 
u prezesa rady ministrów co do możli 

wości zalegalizowamia małżeństwa mor 
ganałtyczmego. Premier. Baldwin odbył z | 
królem narady w'których oczywiście pa 
ruszana była czyniona już poprzednio 
ałuzja, iż rząd. zjednoczonego królestwa 
podobnie jak rządy” dominiów nie są“ 
skłonne występować z inicjatywą usta 
wodawczą, co.do legalizacji małżeństwa 
morganatycznego. Przedmiotem obrakl 
gabinetu 'było przygótowanić: fonmial- 

"nych dokumentów; które - jednakże zo 
staną zrewidówane w wypatlku powzię ' 
cia przem króla decyzji;: togążej mieć 
następstwa kohstytucyjne: Chociaż pre 

  

   

    

  

" mier: Baldwin złoży prawdopodobnie ju 

kofion wypadku 
a Hali Gąsienicowej 

a: zginął por. Burhard | 
ŻAKOPANĘ. (Pat.) Wiczorajsza katastrofa 

górska zdarzyła się na stokach Uhrocia w stro 

nie Halj Gąsienicowej ńa' zbóczu. górskim mię- 
dzy Szezylem Kasprowego a Kopą Magury. 

Stosunkowo niedużych wozmiarów lawina po! 
rwała z sobą $. p, porucznika Witolda Burhas- 

da z Wiilna i zmiosła w dół w stronę schroni- 
ska, zasypując>go* złekkii.. Ofiwrę: lawiiry zauwa 
żył „przypadkiem + pizejaždžający na tariach 
przez śspadłe  niasy: śnieżne, w: godzinach: popo- 

łudniowych «p. Zieleziewski, który wydobywszy * 
š.- p por. 'Burhamda 'ź „pod śniegu, "dającemu " 
jeszcze: znaki życia: przyszedł: z piórwszą' po- ' 
mocą, a'-nastęjpinte" zaalarmował: "schronisko. 

Mimo usilnych zabiegów po. zniesieniu ofiary 
wypadku do *schromiska 5. p. pow. Burhard ok. | 
godz. 19 mie odzyskawszy: przytomiiości zmarł. 
Tatrzańskie "ochotnicze. ° gogotowie ratunkowe 
w. dniu dzisiejszym po południw wzniosto zwlo 

ki do Zakopanego. Bezpośrednią przyczyną zgo 

ПЙа rządu, powodowała podniecenie w. 

  nu ś. p. por/ Bufharda były: prawdopodobnie | 
obrażenia "wewaiętrzne, lub' atak serca. 

  

Walnv ziazd żeńskiego Fidac U 
WIARSŻAWIA. (Pat.) Dziś o 6 godz. 10 rano | ̀  

w oficerskim, kasynie garnizonowym (A1. Szucha 

29) odbyło. się otwancie 2-go walnego zjazdu , 

Uniii - Polskich Związków ORPOREE Ojczyzny * 

(Fidacu żeńskiego). L я 

Zjazd otworzyła przewodnicząca Unii. PZ00. 

i zarazem honorowa prezeska Fidacu żeńskiego 

p. Aleksandrówa Pilsudska, która po powitaniu | 

checnych, nakreśliła, historię i zadnnia Unii. " 

Zebrani powstaniem z miejsc i 2-minutową ' 

ciszą, uczcili pamięć Marszałka Piłsudskiego. 

Na: zjazd * nadesłali. depesze. z - życzeniami: 

Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz, mini: 
strowie:. Spr. Wojsk. gen. T. Kasprzycki, Spr. 3 

Zagr. Józef Beck, Opieki. Społecznej M. .Zyn-.; 

dram-Kościałkowski, p. Maria Śmigłowa-Ry- 

dzowa i in. na 
Z kolei posłanka Wanda Pełczyńska i Han- 

na -Póhóska wygłosiły referaty -p: t „Wiskaza-- 

, pamiec: H. Fabierkiewiczowa, W. Oricz-Dresze- 

Wilno, Poniedziałek 7 grudnia 1936 r. 

- Rozmowy. a narady us х i a | 
tro w Tabie Gmiń deklarac nakże . 
„deklaracja ta będzie | się zać do 
ałiminowamia „wszystkich, Alinva Kon 
‚серсу}, jakie mogły być: :powziete. Przy. 
czyną narad ministrów w czasie 

wie;fk-eńidu „było zdanie sobie sprawy. 
z faktu, iż pogłoską, o rzekomym. ukio; 
Aėniu królowi. terminu powzięcia decy 
zji w ciągi tej nocy podważała zaufanie 

   

„rózmaitych stórach hidności i w. ZMACZ 
nej mięrzę „paraliżowała działalność | 
„rządu. w. sprawach . „międzynarodowych, ' 
Prówizoryczne przygotowamia więc nie 

„mają innego celu, jak cel już wzmian, 
kowany, to zmaczy umożliwienie zaję;, 
cia się, anożliwie bez zwłoki: *wszystłimi | 

|: kwestiami konstytucy jnymi, mogącymi 
się wyłonić pa ostatecznej decyzji króla. 

PARYŻ. (Pat.)   
„Havwas - dokiosi, z. Londynu: ; 

|: "Ardybiškup Canterbury odwiedził po poładatu -. 

premiera Baldwina. Podczas jego przybyć: a na 

„Downing Street tłam powiłał 40 okrzykami: 

| „cheemy. króla Edwarda“. | . 4 

    

k ADRYT, (Pat). Rada obrony Ma 
drytu ogłosiła ® poludnie, 
"komunikat: | " 

Na froncie Madrylu w ciągii ubiegłej 
doby nie zaszły żadne zmiany. Astylekia L 
powstańcza bomhbarduje centrum ania | 
sta. Pociski spadły na ulice Funeietral i| 
Hartalez, zabijając i 4 raniąc wiełe osób. | 
Na odcinku Usera w ręce oddziałów rzą 
dowych wpadłó 32 żołnierzy Niemców. 
Na froncie baskijskim iwojska rządowe 

| podchodzą de miasta Vittoria. Ewakua; 
cja tego miasta przez przeciwnika jest 
pośpiesznie przepfowadzana. Lotniet- 

wo rządowe. strąciło wczoraj dwa samo 
loty myšliwskie typu c japroni. ` 

  

MADRYT, (Pat). Dzień (wczorajszy 
na froncie Madrytu przeszedł dość spo 
kojnie. W godzinach rannych lotnictwo 
powstańcze: "pomhardowało stolicę, zabi 
jajac £ raniąc wiele josób, pa południu 
zaś bomby lotnicze spadły na centrum: 
„miasta, po ując. znaczne szkody i li-- 

cznę ofiary w ludziach. Pod: wieczóż 
wojska. rządowe odparły, ataki powstań 
cze na, odcinkach | poludniowo-zachod 
nim frontu madryckiego, zadając ataku 
jącym znaczne straty. Artyleria, rządo | 
wa zniszczyła dałkowicie wiaskę Anon- 
ver del Rio. zmuszając. ma pla powstań 
cze do cofnięcia się. ( 

nią Marszałka Piłsudskiego”. 

Po „wspólnym obiedzie obrady Kóeżyky się 

ay dalszym ciągu w Stowarzyszeniu Rodziny 

Wojskowej przy ul. Królewskiej 

Przewodniczyła p. Jadwiga  Miechałowska, 

Po dyskusji nad sprawozdamiami przystą- 

piono do wyboru członków prezydium. Zgodę 

p. marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej na 

wniosek walnego. zjazdu o dalsze przewodnicze- 

nie Unii powitano entuzjastycznymi oklaskami 

i powstaniem. Poza tym do prezydium weszły 

5 m. 

powa, posł. W. Pełezyńska, H. Szykowska, L. | 

Śliwińska, M. Wiltekowna, D. Dk M. 

Wocalewska. л 

   

`рга ттши»ше „które przyjęto gorącymi 

oklaskami: 

« koordynowania w. ysiłków, dla zapewnienia moż 

  
Do komisji rewizy jnej i „Fozjemiczej "pamie: | 

Z.. Berbećka, W, .Gercówna,. H.. Hudecowma, B. 

Hoesinkówna, A. Kujawska; St.. Kamienska, H. | 

Kudelska, H. Statterówna, „Z, Wańkowiczowa, 

J..Dadołkowska. г ` 

tom program, obejmujący 8 punktów, 

ж 

„ytkeką, Canicriiry. spó Dowókiy 
Street o godz. 16,25. -Tłam pomownie demonstro 

wał. + policja z trudón utorowała, drogę samo- 
chodowi arcybiskupa. Na „skrzyżowaniu Dow- 

, ning Street i White Hall dwie kobiety. trzymały 
“transparent & №. „Zostawcie naszego kró- 

"a, w spokoju. bdykacja p e sygnałem, do 
rew ohi е ki 

Pani i Simpson | w Cannes 
CANNES, (Pat). Pani Simpsom przy- 

była o godz. 23,35 do Cannes i zamiesż 
kała w willi „Louwies* u państwa Cro 

i cr przez których była oczekiwana. | 
€ PARYŻ. (Pat.) Hayas donosi z Cannćs, że | 

przybycie pam Simpson do tej miejscowości | 
wywołało * tam wielkie  zaciekawienie. 

przyjawiół pani, Śimpsón, u których się zatrzy” 

ILENSKI 

—
 

Cena 15 groszy 

  

   
    

    
   

Poselstwo rumuńskie 
w Warszawie 

nie -źpodawało w'adomości. 
0 rrzvi Źdze króla Karola 2-90 

WARSZAWA. (Pat.) Polska Agencja Telegra 
M 

ficzna jest upowaźmiona do stwierdzenia, iż 
wiadomość, która ukazała się w niektórych 

| dziennikach 2 niedzieli dn. 6 b. m., jakoby: 

poselstwo rumuńskie w Warszawie podało pew 

ne dane dotyczące wizyty J. K. M, króla Ka- 
roła II w Polsce, |» Perona wszelkich 

podstaw. 

Poselstwo rumuńskie mie 

sprawie”żadnych intormacyj. 
udzielało w tej 

Ston zdrowie Olca Św, 
GITTA DEL VATICANO, (Pat), Stan zdro» 

wia Ojca św. pozostaje bez zmiany. Noc przemi 

nęła zupełnie spokojnie, W apartamentach pa- i 

| pieskich dyżuruje staldę jeden z lekarzy. O godz. 

mała, oblegana jest przez reporterów i foto- | 

grafów, lecz nikt nie jest dopuszczany do willi, 

strzeżonej przez służbę i policję z psami poli- 

cyjnymi, /Qkna willi są, szczelnie zasłonięte. 

Willa 

į 

I 

8 rano Badał Ojca św. profesor Aminta Milani, 

Ojciec św. miał zamiar wstać, aby być obóćnymi 

na mszy, lecz profesor Milani stanowczo się 

tema sprzeciwił. Dziś Ojca św. 

siostra, 

Syn Mussoliniego 
pośwleca s'ę fi' mowi 
RZYM. (Pat.) Syn Musscliniego Brunon: wstą 

, pił w związki małżeńskie w Mediolanie i wyjeż 

dża niebawem dv Hollywood, gdzie zamóiwza 

poświęcić się. pracy w dziedzinie fihmowej. 

  

_ Ofenzywa wojsk rządowych 
PP 

"MADRYT. (Pat). Jak donoszą z Bil- 
ha, sa tsoncie Avała na odcinki. Ortu- 
na, wójska rządowe podjęły gwałtowny | 
atak, który cioprowadził do co4nięcia 
sie przeciwnika. Wiojska rządowe zajęły 

wzgórze Szn (Pedro, stamcywiące Mader 
ważną pozycję, «iominującą nad pozycja 

| ni powstańczymi na Adeinku lzarra. Na 
odcinku Villa iRdal nieprzyjaciel bom 
pią ai gwałtownie, lecz: bez większej " 

  

skuteczności pozycje wojsk rządowych. 
Baterie rządowe energicznie odpowiada 
ły. Nieco później addziały powstańcze 

podjęły silny atak na pozycje wojsk rzą. 
dowych w okolicach Udała, lecz zostały 
odparie ke zuacznymi stratami. Wojska 

rządowe parajdują się w bezpośredniej 
bliskości uniasta Vittoria, całkowicie 
-wakuowanego, które powstańcy pośpie 
sznie itortyfikują. 

  

Posiedzenie Rady Naczelnej 
Związku Strzeleckiego 

„WARSZ AWA, -(Pat); Dnia 6 bm. od | Za siebie, czy dekonališcie tego ce zostało za- 

było się w Warszawie posiedzenie Rady: 
Naczelnej Zw: Strzeleckiego w obecnoś | 

"ci dyrektorą PUWF.;i PW. gen. Olszy | 
ny-Wilezyskiego i komendanta naczelne 
go. Zw., keęgionistów płk. Adama Koca. 

Przewodniczył obradom prezes Z. 5. 

Fr. 'Paschalski; 
Prezes, Paschalski. w swym przemó 

wieniu inauguracyjnym schąrakteryzo 
wał rolę i obecne znączenie Z. S., e 
kreślając pełną dyspozycyjność Z. S. 
gotowość „podporządkowania się bez za 
strzeżeń, interesom państwa i narodu. 

Z kolei „płk. Koc wygłosił następujące 

    

PRZEMÓWIENIE PŁK. KOCA 

„Koledzy, zebraliście się dziś dla o:uowie- 

mia taloksziattu waszej pracy, celem dalszego   liwie korzystnych warunków dła przyszłej pra 
cy twórczeż, „krytycznego obejrzenia się wstecz, 

„8 punktów 
BUENOS AIRES. (Pat.) Na wczorajszym ple 

narnym posiedzeniu konferencji pokojowej, 

przemawiał sekretarz stanu Hull, który zaała= 

kował energicznie narody „gwałcące traktaty 

i przygotowujące wojnę i przedstawił delega- 

celem 

utrzymania pokoju w Ameryce i na całym świe 

cie: 

1) Wpajanić doktryny pokojowej przez 
| wszystkie rządy; 2) odbywanie regularnych kon 
fereńncyj międz$* przedstawicielami narodów, ce 

mieizone. Jestem starym śtrzelcene, kolalzy, 

przeto zawsze z największym zainieresowaniem 
słarułem się przyglądać waszej pracy. Te wieł- 

ka misja — elbrzymie kadodo: Zwiazelk. Strze:. 

lecki ma przed sobą wielkie, nie kończące się za 

dunie do wykonania. 
chowaniem zestępów młodzieży i powołania 

jej do służby dla państw. Związek Strzelecki 

$;ą, zawsze wierny idei Komendanta Józefa Pił. 
sudskiego, wierny Polsce. 
Wodzewi Marszałkowi Edwanlowi Śmigłemu- 

Rydzewi serdecznie i wiernie oddany — półni 
służhę wielką w naszym państwie służąc jego 

sile i wielkości. Życzę Związkowi: Strzeleekie- 
mu jako zespołowi wiernej służby dla państwa 
polskiego dalszych coraz większych twórczych. 
osiągnięć. 

WARSZAWA; ( 
Zw. Strzeleckiego; 
6 bm. wysłała depesze hołdowmieze do 

Pana Prezydemta R. P. p. marszałka 
Śmigłego Rydza, pani Marszałkowej Pił 

  

at). Rada Naczelna 

Jest fo praca nad wy-. 

obradująca w dniu 

odwiedziła: jego 

lad yt pod gradem bombi pocisków 

Dziś — Naezelnema | 

sudskiej, p. premiera Sławoj Składkow : 
skiego i p. ministra spraw wojskowych 

gen.-Kasprzyckiego. 

pokojowych“ 
| lem rozwiniecia zrezumienia dła współpracy 
narodów; 3) dla uchronienia narodów amiery- 
kańskich „przed podwcływaniem się dla wojny 

rządy poszczególnych państw winny. zapewnić 
skuteczność układów pokojowych, do których 
przystąpiły; 4) stworzenie «amerykańskiej poli- 
tyki wspólnej neutralności; 4) wprowadzenie Ii- 
beńżlnej polityki handlowej, przeętidującej znie 
sienie barier celnych; 5) zas'msowanie padsta- 
wewęj. zasady współpracy międzynarodowej: 

6) przywrócenie i wzmocnienie prawa miołzy 
naredowego; 

i traktatów miedzynarodowych. 
7) poszanowanie układów paktów



ооы оья 

z Nowotworami 
Wczoraj w Wilnie w auli USB. na- 

stąpiło uroczyste otwarcie IV ogólnopoł 

skiego Zjazdu do Walki z Nowotwora- 

mi, nad którysm protekltorał objęli p. mi 

nister WR. i OP. oraz p. minister Opie 

ki Społecznej. 

W uroczystošciach .otwarcia Zjazdu 

wzięli udział przedstawiciele Rządu, woj 

dka i Świata naukowego z Polski i za- 

granicy. 
Zjazd zagaił wiceprezes Wilenskie 

go Komitetu do Walki z Now otworami 

proi. dr. K. Michejda. 

W imieniu Rządu R. P. powitał Zjazd 

Przewodniczący IV Ogólnopolskiego 

Zjazdu — b. minister dr. Witold Chodź 

ko, wygłaszając dłuższe przemówienie 

(które dajemy oddziełnie). 

Następnie Zjazd witali w imieniu U. 

S.'B: rektor prof. sko ik w imieniu 

Służby Zdrowia Armii — gen. dr. Stani 

sław: Rouppert, w imieniu Wydziału Le 

karskiego USB. — prof. dr. St. Hiller i 

w imieniu m. Wi na — Prezydent dr. 

-Maleszewski, w imieniu Ligi Niemiec- 

kiej do Walki: z rakiem proć „dr. Auder 

E Berlina. 
Po powitaniu ukomstytuowały się 

Władze Zjazdu następująco: 

Przewodniczący: b. min, dr. W. 

Chodźko. 
Zastępca — gen. dr. St. Rouppert. 

Sekretarzem Generalnym Zjazdu — 

prof. dr. K. Pełezar. 

Przewodniczący Sekcji Społecznej 

— Nacz. dr. St. Rudziński — Wilno; 

dr. Skokowska-RudoMowa Warsza 
wa; dr. J. Skarżyński — Łódź. 

Sekcja Anatomo - Patollogiczna — 

prof. dr. K. Opoczyński — Wilno; dr. 

J. Laskowski — Warszawa; dr. R. Ре- 

necke — Śląsk Cieszyński: Sekr. doc. 
dr. Mahrburg — Wilno. 

Sekcja Chirurgiczno - Ginekologicz 

na — prof. dr. Jurasz — Poznan; prof. 

dr. K. Michejda — Wilno; s dr. F. Ra 

szeja — akad doc. dr. J. Rutkowski 

- Warszawa. 
Sekcja Rentgenologiczna 

St. Januszkiewicz -— Wilno: d 

kaszczyk — Warszawa; sekr. 

3iatoszabski — Wilno. 

Sekcja Ogólna prof. dr. Z. Oriow 

ski — Warszawa; dr. J. Marzyński — 

Łódź; dr. Floksztrumpf-Kofodziejski — 

Warszawa. 

Sekcja Naukowa — prof. dr. L. 

Hirszteld — Warszawa; dr. Br. Wejnert 

- Warszawa; dr. E. Czarmecki; dr. Z. 

Zakrzewski — Warszawa; dr. Murza- 

Murzicz — Wilno. 
Z kolei dr. B. Wejnert z Warszawy 

wygłosił b. ciekawy referat na temat 

„idea walki z rakiem w Polsce', po- 

czym ma zakończenie uroczystości zwią 

zanych z otwarciem Zjazdu prof. Mi- 

chejda odczytał itreść depesz hołdowni 

czych. jakie zjazd uchwalił wysłać do 

Prezydenta R. P.. Marszałka Śmigłego 

Rydza i Pani Marszałkowej Aleksandry 

Piłsudskiej jako protektorce ositałtnie- 

go Zjazdu, oraz listy i depesze, jakie 

nadesłane zostały na ręce Prezydium 
Zjazdu. Między innymi depesze z życze 
niami pomyślnych obrad i osiągnięcia 

jak a WyYnLEŻW aa Z jazdm 
Świę 

tósław ski oraz wybitni uczeni ; z Polski, 

t zagramicy, jak Paryża, Berlina, Rzymu 

Tuluzy, Antwerpii. Leningradu, Pragi, 
Budapesztu, Lowanii. 
"Po uroczystym otwarciu Zjazdu ucze 

stnicy udadi się na nabożeństwo. do koś 
cioła św.Jana, po czym złożyli hołd Ser 
cu I Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

składając przy Mauzoleum na Rossie 
wieńce od Komitetu Zjazdw i od Ligi 
Niemieckiej do Walki z Rakiem. 

W  gadzinach popołudniowych w 
gmachu Anatomii Opisowej (Kolegium 
Czartoryskich). rozpoczęty obrady Sek- 
cja Społeczna i Anatomo-Patologiczna. 

Przewidziane jest wygłoszenie około 
16 referatów. 

W. ramach Zjazdu. kitóry trwać bę- 

dzie do: dnia 8 bm. będą wyświetlane 

- prof. dr. 
r. F. LA 

dr. Wt. 

  

                                  

  

filmy naukowe oraz otwarta została wy 
"eV iš stawa naukowa. 

  
  

„KURJER* z dn. 7-go grudnia 1936 r. 

IV. Ogólnopolski Zjazd do Walki 

  

Wilnie 
Przemówienie Przewodniczącego IV Ogólnopolskiego Zjazdu | м 

Sz. P. P. 
* Daiekujae Kolegom uajserdeczniej za wielce 

zaszczytny dla mnie wybór, tym bardziej' mi 
miły, że ze sprawą, która nas tu dzisiaj zaj- 
muje, kontakt mój ogranicza się do jednej 
tylko dziedziny, jej strony społecznej — śmiem 
stąd wnioskować, że uznajecie Kołedzy, iż: spa 
łeczny charakter problemu nowotworów nie 

, jest mniej ważny, niż inne liczne tego ciężkiego 
problemu oblicza. 

Darujele mi Koledzy jeduą jeszcze dygresję 
osobistą -— chciałbym wyrazić wielką moją 
radość, iż znalazłem się w tak bliskim mi Wil- 

(nie, owym miłym mieście Józefa Piłsudskiego, 
który tu pod Qstrą Kramą Serce swoje położył, 
aby po wieczne czasy broniło Jego ukocha- 
nege bohaterskiego grodu od wrogów i burz 
dziejowych, mieście, po którym snują się cienie , 
Jagiellow, Batorego, Kościuszki, Jasińskiego, 
Miekiewicza, Śniadeckich, Lelewela, Szymona 

Konzrskiego,. Syrokomii, Moniuszki i tyłu tyla 
innych mecarzy ducha, z dzielnicy tej na ob- 
rone całości i niepodległości Qjezyzny przez 
Opatrzność wyczarowanych albę ż nią silnymi 
więzy zespolonych. 

W Wilnie też można zaczerpnąć więcej mo- 
że, niż w każdym innym mieście polskim tej 
maty: ducbowej i €ntuzjazmiu, kfóre obok wie 
dzy i mądrości tak wam wszystkie Są potrzeb 
ne w walce ze Straszłiwa zmorą nowvtworów. 

Nie jest więe może dziełem przypadku, że 
ten Zjazd Wileński przebiegać będzie prawdo- | 
podobnie w atmosferze nieco jaśniejszej niż 
poprzednie Żjandy przectwrakowe, gdyż wśród 
licznych i cennych. prac, zgłoszonych do Wil- 
ma, ujawią się już takie, które stanowia prze- 

btyski i zapowiedzi, obiecujące lepsze i pewniej 
sze, bardziej konkretne perspektywy opanowa- 
nła <ławiacej bezlitośnie ludzkość choroby. 

Jakiekolwiek jednak osiągnciihyśmy postę- 

  

do Walki z Nowotworami 
py i sukcesy w dziele uwaiczania nowotworów 
złośliwych, zostanie jeszcze na dłago problem, 
dotad w medycynie leczniczej nie gałatwiony, 
probłem ogólny, a tak ważny właśnie w leczę- 
ułu nowotworów — zagadnienie wczesnego тох 

poczęcia leczenia. 

wczesąego zwracania "się 0 poradę lekarską 
nie dają wyników dostatecznych: w Stanach 
Zjednaczwnych A. P., gdzie propaganda uświa 
go przybrała tak wielkie rozmiary — 

sprawozdania Deavera z r. 1931, о 
kn E ej akcjł, kobiety dotknięte rakiem 
sutek zjawiają się u lekarza przeciętnie załęd 
wie o 3 i pół tygodnia wcześniej niż w epoce 
przedpropagandowej; a cóż mówić e uowotwo- 
rach narządów wewnętrznych, których biisko- 

ści j niebezpieczeństwa wcale się nie odczuwa, 
= do chwili, kiedy na leczenie jest już naj- 
„ezęściej za późno. 

"Sądzić należy, że dotychczasowe metody u- 
świądamiania, a mianowieie dokształcanie leka 
rzy, pouczanie specjalne pielęgniarek, położ- 
mych oraz bezpośrednie uświadamianie szero- 
kich kół publiczności nie są wystarezające: na 

| dza bmdania masowe kobiet zdrowych w wieku 
od tat 530—70, zarówno w samym Królewcu, jak 
iw małych miasteczkach i na wsłach na nowo- 
twory sutek; dzięki współdziałaniu władz za- 

wywołująe żadnych psychicznie złych skutków, 
jak up. €aucerophebia, przeciwnie, badanie ma- 
sowę działało uspokajająco i przyczyniło się do   

Wszelkie dotąd zastosowane metody aódka: 3 
domienia pubiśczności w sprawie Kkonieczności 

odmienną , drogę wszedł prof. Liiwen, dyrektor | 
kliniki „ehlrurgiczaej 'w” Krółewcu; który Gd: Kif-. |. 
ka łat. na terenie Prius Wsebednich przeprowa: 

równo państwowych jak i lokalnych ondż sto 
warzyszeń kobiecyvh i ster Iekarskich, akeja : 
ta objęła kilka tysięcy . kobiet zdrowych, mie 

owałezenia fobii u wielu kobieta — zresztą |   

słuszne jest mdanie Eiselsberga, že „Cancweo- | 
phobia jest mniej szkodliwa „niż cancer. 

„ Lūnne żąda eorocznego badania kobiet sdre- 
wych, znajdujących się w wieku nowotware- 
(wym, a proń. Liiwen parzychyla się do opinii, 
że należy: wprowadzić ustawowe obowiązkowe . 

"badanie zdrowych zaz do roku, gdyż, jak twier 
«lzi, wszelkie zarządzenia, które opierają się 
na dobrowolnej gotowości publiczności do pod- 
dunia się badaniu lekarskiemu zapobiegaweze- 

pa będą miały zaledwie częściowe powodze- 
nie“, 

„ Cokolwiek byśmy mogłi sądzić o możliwości 
realizacji projektów oba iiczonych niemieckich, 
to jedno jest jasne, iż przebija w nich idea 
medycyny zapobiegawczej. Nam lekarzom po- 
wtarzać nie trzeba faktów, tak dokładnie zna- 
nych, iż medyeyna zapobiegaweza. wyprzedziła 
w wiełu razach medycynę loczniczą, torująe 
sobie yłotąd mozolnie swoją dnogę — jeden: 
tytko przykład ospy naturalnej, której metody 
leczenia dotad nie znamy, wystarczy, jak są- 
dzę. 
"W. programie naszego zjazdu idea metody. 

zapobiegawczej znalazła już swój wyraz; — 
wszystko co zjazd ten uczyni dla pogłębienia 
i rozwinięcia metod zapobiegawczych w ddłzie- 
„dzinie wałki z nowotworami stać gię może 
„początkiem błogosławionego dzieła uratowania 
milionów niewinnych ofiar, 

!, współczucie nasze. zasługu jący: 
Życzę naszemu zjazdowi, m dzieło jego 

zapisane zostały błotymi zgłoskami w kroni- 
kach medycyny i higieny poc i w pamięei 
potomnych. 

* 8 * 

“ Ministerstup Opieki Społecznej włożyło na 
mnie miły i bardzo zaszczytny obowiazek po- 
witania zjazdu w imieniu rządu i złożenia mu 
najtepszych życzeń powodzenia jego prae dla 
dobra maszego państwa i całej ludzkości. 

  

W 400-ną rocznice urodzin Skargi 
Wczoraj odbył się w Wiłnie uroczy 

sty dbchód iku czci ks. Piotra Skargi, 

pierwszego Rekltora Wszechnicy Wileń 
skiej z okazji 400 roczmicy jego uUro- 

dzin. 

Uroczystość rozpoczęła się nabożeń 
stwem w akademickim kościele św. Ja 
na, które odprawił J. E. Ks. Arcybiskup 
Metropolita Wiłeński R. Jałbrzykowski, 
a.kazamie wygłosił ks. prof. Cz. Falkow 

ki. 
Na nabożeństwo przybyli: senat aka 

demicki USB.. przedstawiciele władz 
uczestnicy Zjazdu Inteligencji Katolic- 
kiej Archidiecezji Wileńskiej, uczestni 

cy IV Ogólno-polskiego Zjazdu do 
Walki. z Nowotworami, wszystkie korpo 
racje akademickie, delegacje szkół, or 

ganizacje społeczne oraz liczne rzesze 

społeczeństwa wiłeńskiego. Bezpośred- 
nio po nabożeństwie na dziedzińcu uni 
wersytetu ustawiły się w <czworohok 
wszystkie delegacje ze sztandarami o- 
bok pamiątkowej tablicy pierwszego 
rektora uniwersytetu wileńskiego ks. 
Piotra Skargi, przed którą rektor USB. 
prof. Jakowicki złożył od senatu akade 
mickiego wieniec. Drugi wieniec złożyli 
uczniowie z gimnazjum im. Piotra 

wu
 

Skargi w Wilnie. Na tablicy pamiątko 
wmurowanej do - 

od stony dziedziń. 
wej ks. Piotra Skargi, 
kościoła św. Jana 
ca Jego imiemia widnieje następujący na 
pis: „Ksiądz Piotr Skarga Powęski T. J. 

    

urodzony 1536 7 zm. 1612 Wielki Sługa . 
Boży. Kościoła Świętego Apostoł Żarłi- 
wy, Narodhi Sumienie i Światło Wiecz 
nie Żywe, Maluczkich Orędownik Ser- 
deczny, Kaznodziejstwa Wzór Nieśmier 
telmy, Prozy Polskiej Piastun Niezrów 
nany, Kultury na Rubieżach Krzewiciel 
Wytrwały, Akademii Rekitor Pierwszy 
— w eziterechsetną rocznicę urodzin”. 

O godz. 11,30, w : auli. Kolumnowej od 
była się uroczysta akademia ku czci 
Piotra Skargi, na którą przybyli senat 
USB., przedstawiciele władz z p. woje 
wodą Bociańskim, przedstawiciele: du 
chowieństwa katolickiego z J. E. Arcy 
biskupem  Jałbrzykowskim i 

biskupem Teodozjuszem, wojska z gen. 
Skwarczyńskim. miasta z prezydentem 
Maleszewskim, władz szkolnych z kura 
torem Godeckim oraz przedstawiciele 

ducho. 

wieństwa prawosławnego z J. Е. Атсу. 

orgąnizacyj naukowych 
Akademia rozpoczęła się odšpiewa- 

waniem. przez chór Pan pią 

„Wszechmocny Panie” 

mėžki, po czym: (zagaił ją” Fdkkór USB. 
„prof. dr. Jakowidki i podkreślił wiel- 
kie zasługi pierwszego rektora Wszech 
nicy Wileńskiej, który opromienił uczeł 
nię blaskiem swego nazwiska i dzięki 

             

'|któremu większość obecnych murów-U. ‚ 

„Stanowisko Skangi w dziejach litenatu S. B. w czasie jego rektorstwa powsta- 
ła. Jakkołwiek Wszechnica Wileńska 
za czasów swego istnienia, mówił dalej 
prof. Jakowidki, — przechodziła różne 
kgteje, to jednak mie zachwiała się w 

W ramach unoczystości Skargowskich, orga 
nizewanych przez Wileūski Komitet Obchodu 
Jubiłeuszowego ku azci ks: Pidtma Skargi, — 10 
„stała otwania Wystawa Skangowska w Bibliote 
ce Uniwersyteckiej. Mieści się ona w dawnym 
refektarzu . Kolęgium Jezuickiego, gdzie Skarga 

| za okresu swego rektostwa bywał, Samo miejs 
се zatem jest jak najlepiej wybrane. Wystawę 
tę, z ramienia Komitetu Obchodowego, zorgani 
zował pmzewodmiczący sadkcj; wystawowej dr. 

| Michał Brensztejn. 
Wystawa Skargowska w sali Smuglewicza za 

wiera zbiór pamiątek, portretów, dzieł i opraco 
wań, dotyczących postaci księdza Piotra Skarg 
i jego: działaności. 

"Honorowe "miejsce wystawy zajmuje toga i 
biret rek'onski I rektora Akademii Wileńskiej 
własność 'T-wa Przyjaczół Nauk w Wilnie. Trzy 
portrety, z których jeden uważą się za autenty 
czny (z okresu późniejszego, niewspółczesny ze 
Skarga), dragi za domniemany portret. Skargi i 
wreszcie tnzeci nowoczesny, małowany przez Ga 
domskiego, — odiwarzą postać najwybilmiejsze 
go polskiego jezuity. Te trzy większe portrety 

Rrtysta-małarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkanie, biura, sklepy i t, d.) 

- Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

Kontrola statków 
sowieckich 

MOSKWA. (Pat.) Agencja Tass donosi, że 
okręty wojenne powstańców hiszpańskich w 
dniach 28—30 listopada zatrzymały w cieśninie 
Gibraltarskiej, celem kontroli dokumentów i re- 

wizji ładamku statki sowieckie: „Rion”, „Ko- 
sariow , „Emba, „Stepan Chałturim* i „Char- 
kaw. Statek sowiedki „Szezons“ piynący х Коё- 
terdamu był ostrzelany przez powstańców w 
Cieśninie Gibrakarskiej. 

  

  

  

  

  

istnieje między 

społecznych: | pracach, wierna chlubnej tradycji. Na 
zakończenie prof. Jalkkowicki wnaz z ca 
łą Poiską złożył hołd ks. Skardze i wy. 
raził podziękowanie tym wszysłikim, 
Którzy zadokumentowali łączność, jaka 

-społeczeństwem a 
Wiszechnicą Wileńską. i 

Następnie dłuższe przemówienie o 
księdzu Piotrze Skardze wygłosił prof. 
Marian Zdziechowski, a / odczyt p. t. 

ry polskiej — prof. K. Górski. Na za- 
kończenie akademii chór łącznie z or: 
kiestrą wojskową odśpiewał F. Nowo 
wiejskiego „Ojezyznę“. 

Wystawa Skargowska w sali Smuglewicza 
uzupełnia zbiór przeszło 20 wizerunków £ fote- 
grafij z rozmaitych reprodukcji Piońra Skargi. 

Twórczość pisarska i kaznodziejska Skargi, 
zamiknięta w. jego pracach. została na wystawie 
zamknięta w dwa działy. Pieowszy zawiera dzie 
ła. Skargi, drugi dzieła o Skandze. W. dziale 
pierwszym zgromadzono niezwykłe interesttjące 
najstarsze wydania, bardzo rzadkie, często w 
kilku zaledwie egzemnlarzach się zawierające, 
dzieła Skangi. Przyszły: tu/z pomocą najbogat- 
sze biblioteki w Połsce, jak: Jagielfońska, Osso 
Aineum. Czartoryskich i nne, które na okres 
Wystawy Skargowskiej wypożyczyły cenne dru 

j ki, Na uwagę zasługują tu zwłaszcza: I-sze wy- 
danie „Kazań Sejmowych", I-sze wydanie dzie 
ła „O jedności Kościoła Bożego” (zachowane 

„tylko w 5 egzempłanzach), najstarsze wydania 
„Żywotów. Świętych", „Kauai na miedzielę i 
święta”, kazań przygodnych, najstarsze wyda 

; nia Htera'ury religimej jak „Wałka o dogmat 
; Bucharystii" i „Walka o dogmat Trójcy św... 

Wigkszość. druków wystawionych zawiera 
' sobie uwagi: „rzadkie”, „b. rzadkie”, Rękopisy 

  

roprezentuje na wystawie kwit, mapisany przez 
ks. Piotra Skargę w r. 1601, będący obecnie 
własnością Twa Przyjac'ół Nauk. 

W działe drugim zebrano bogata diteraturę, 
dotyczącą dzieł i działalmości Piotra Skangi. 
Opracowania te zawiera.a . wielkie bogactwa 
Spraw, poruszonych * Ww związtku «4 ks, Piotrem 
„Skargą * mie: ograniczają się tvkko a opracowań 
w języku poliskian. Podkreśłają one różnorod 

| ność działalności Skargowskiej. Na wielką ilość - 
fiteralury o Skardze wpłynęły. niewnipliwie ob 
chody jubileuszowe w rm. 1884 i 1912, Medale 
jubitenszowe rwydame przy tej okazji majdują 
się na wystawie Skargowskiej. Tegoroczne obr 
chody subileuszowe, organizowane w Warsza- 
wie i Krakowie, reprezentuja na wystawie zdję 

Gia ztych uroczystości i plakaty. 
Plakat wileńskiej wystawy. Skangowskiej, cię 

ty w linoleum, jest pomvsłu zdolnego grafika 
wiłeńskiego Achrem-Achremowicza. 

Wileńska Wystawa: Skargowska paski mg 
ciekawe dzieła i namslatki no Pierwszym Rekto 
rze Akademii Wiłeńskiej. 

„siojętiej na 
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"godzinach w krzakach. 
Szuka ją awosków na: odwłoku. Nie wie- 

„TRS o 1 ` | 
šios Jester: wściekty: Asystent ani 

na „chwilę nie odstąpił mnie asystentki. 
Wracam do Harward. į 

16-40. Lapatem čmy. na wabie. Hako 
"przynętę posadziłem żonę w. białym ka- 

A 

. mę maskowania komunizmu. 

ŻART NA STRONIE 
  

  

HARWARD.. ‘ 
1i-go. Nic osobliwego. Jedna libellu 

Ja aurea i pasikonik virżdis. Przychodził 
Dr. Pleose i opowiadał o raku. . Naj- 
pierw (słuchałem z zaciekawieniem, lecz 
się.potem okazało, że to nie ax byt 
lecz choroba. 

12go. Wyjeżdżam do Yalle- badać 

„mrówki. Podobno koło jeziora Michi- 
gen samiczki mają na odwłoku włoski. 

Biorę ze sobą asystenta i asystentkę. 

13-g0. Prawdziwa feralna trzynasika 
W, Yalle asysteniika mi się zawieruszyła, 

zaś niezdara asystent wrzucił do jezio- 
ra probówkę z samiczkami. Nawelt nie 

wiem; czy miały włoski. 
14-g0. (oraz gorzej. Dzisiaj asystent 

„ka zawieruszyłą się -razem z asysten - 
tem. Znalazłem ich dopiero po: dwóch 

peluszu, sam zaś iz asystentką ukryłem 

się w zaroślach. Udało się nadzwyczaj. 
nie: 4 okazy daphia pulex, jedna ame- 
ba, papilio machaon i ARR africa- 
nus. 

17-g0. Echidna hystrix. Ricinus vul 
garis, Majantemum bifolimmn. Mało. 

18-g0. Dr. Gowley .adzi, żebym ła 
pał ćmy na lep. Dał receptę: trzy czwar 
te łoju z mustangów syberyjskich, pół 
miodu «z pszczół 
waleriany. Sprobuję. 

  

Zakochany | 

  
    

-— Ż każdym dniem stajesz się: r 
Mario! 

— E, mała przesada! 
-— No dobrze, powiedzmy # : každym dru- 

gim dniem. 

Metody konspiracji 
Czy każdy Białorusin jest komunistą? 
Podobno tak, Tak twierdzą przynajmniej n'ż 

si funkcjonariusze policji i niektószy 

rżędnicy miejscowej administracji. 

(i sami zresztą, gdy ich zagaduąć z innej he- 

czki, przyznają, że Białorusinów wogóle niema, 

Jeżeli ktoś uważa się za Białorusina, kryje się 

w tym najczęściej zamaskowana forma komu. 

nizmu. Białorusinów niema — są komuniści. 

Świetna metoda konspiracji. Jestem Polakiem 
Zasmakowałem w komuniźmie. Dla niepoznaki, 

ukrycia się przed policją, zaczynam udawać Bia 

łorusina. Skutek murowany. 

Gdybyśmy mieli rząd endecki przypuszczałnie 

zrobilibyśmy inne odkrycie. Najprawdopodob- 

niej wyznanie mojżeszowe ummrakkyśmy za for- 

Żydów niema, ale 

муг U 

„est żydeskomimna. 

Jaka szkoda, że nami nie rządzą endecy. O 

ileż łatwiej byłoby wówczas odróżnić komuni- 

stę od nie komumisty. Trudności przy rozróż- 

niamiu mogłyby nastręczać wówczas tylko 

kobiety. 
( 

" myślił. 

  
Twierdzą, że. 

australiskich,' m 

    

S Т ССа 

mik amerykańskiego 
owadoznawcy | 

19-go. Cowley telefonował, że się roz 

Jednak sprobuję. 
20-g0. Połów fenomenalny. Brawo 

Cowley. Coprawda zamiast łoju użyłem. 
ale rezultat przechodzi wszelkie 

r ARA. 
piwa, 

marzenia. 180 gatunków ciem 
„pchła. Skąd? - 

21-g0. Wszystko: datki: „łobize, ale 

nie mogę:się.domyślić, jakim sposobem 
znalazła się ta.pchła. Napiszę komuni 
kat do ./The -Entomrogical Weekły”. 

Odnalazł Teodot Bujnieki. 

si z dzieckiem 

  

m Dlacžėgo płaczóśz, 
— Uuuu, bo brat mój ma teraz 4 dni" wa- 

SPAC a ja nie! 

wnały? — 

— Tak — a dlaczego 'lyś nie dostal? 

— Bo do szkoły jeszcze nie chodžę .' 

Żaba na plaży 
Gdy gorąco z nicha- praży, 

widząc ludzki tłum na plaży, . 

  

pewna żaba uiezmiernie ciekawska 

opuściła. błętne trawska 

i by przyjszeć się dokładnie 

nagle na plażę wpadnie. 

Ropiero wrzask! 

ar HA Ucieka ik sl'uga baba 

„Katankuć — : wołają - — 

„Żaba. и я 

пшзіа krzyczy: й Nu 
„już ml słabo, - 

Mężu, obron mnie przed žabą“, — 

Až wreszcie pewlen pan w gumowym kasku 

wypędził żabc, tłakąć mioeno łaską, 

i gdy się z nią już uporał 

powiedział taki morał: 

„Gdy jesteś żnbą, ani się waż 

uczęszczać do publiezńiyćh płaż". 
M.-F. CAMILLUS. 

uzna 

U.S.A 
— Papciu, co dasz mi w prezencie 

na zaręczyny? 
= Ależ ja mie nie wiem o twoich za- 

ręczynach! ` 
A [POCÓŻ miami « ci o *yft opowia- 

dać? Czytasz przecież gazety! 

Tanio 
Ona: — Nie mam co włóżyć na sie- 

biel 
On: —Otul się milczeniem! 

Mądry pies 
ze - Ładktg: pies! Czy” a dry? 
— Nadzwyczajnie! "Wezoóraj przy: 

stanąłem na wlicy i pytam go: „Fifi. czyś 
my coś zapomnieli? 

— No i co, pobiegł do domu” 
— Nie, usiadł na chodniku, zaczął ' 

   
   

się drapaówza uchem i myślał nad tym 

coby to МОО być 

w zeszycie szkolnym 

„Afganie są narodem bardzo górzy- 
stym. _ 

O kawie. 
- Kawa to strasznie głupi napój! 

— Т)’]а‹‘геяво‘? 
— Najpierw ją się pali, żeby była 

czarna, potem dolswa się mleka, 225 у 

była biała, micsza się z cykorią, żeby 
była gorzka i dodaje się cukru, by 

- dla uproszczenia: 

  
  

ostodzič. Wreszcie grzeje się ją, żeby by | 
ła gorąca, a potem dmucha, żeby. 0»- 

i tygła! 
= "= 
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Czarna magia 
—— Byleš w cyrkų? 
— Owszem! 

- Noi jak ci się podobał program? 
Nadzwyczajnie! Najbardziej jed 

nak podobał mi się ten magik. Dałem 
mu 5 złotych fatszywych, on je zamknął 

"do pudełka ipo chwili z całkiem innego 
pudełka oddał mi 5 złotych prawdzi- 
wych! 

Metamorfozy współczesne 
— Kto to była ta blondynka, z którą 

„widziałem cię w Środę? i 
— Znaisz ją przecież, to tarbruńśtka, 

której przedstawiłem cię w niedzielę. 

e 
Hrabina P... "przyjęła "nową pokó: 

wię 

Jak ci na a 
-- Helena. 

— Dla uproszezenia sa cię nazy 
wała „Marysią. Takie imię mosiła twoja 

| poprzedniczka... 
— . Dobrze, a ja będę nazywała panią 

panią Rabinowicz... 
"Takie nazwisko nosiła poprzedniczka 
"pani hrabiny! | 

Odprawa 
Ona. — 

człowieku, który podarował swej żonie 
kolię za 10,000 złotych. _ Mnie się to 
„nie zdarzyło. 

On. — A ja ezyłam właśnie o | jego- 
* mośŚciu, który wytłukł swoją żonę. To 
się obie też nie zdarzyło. 

Czas to pieniądz 
— (zak to. pieniądz, mój drogi! 

Zgadzam się z tobą. Hwióntdzam 
to za każdym razem, gdy mioja żoma się 
zjawia i pyta, czy mam chwilę czasu! 

W sklepie 
  EOS z R 

  

  

— Istotnie, wszystko bardzo ładne ; piękne, 
moja pani — ale ja właściwie przyszłam kupić 
szalik, 

  

Zdradczyni 
— Mamusiu, tatuś jest zabawny: do 

mnie mówi „duża dziewczynka a do 

 pokojówki „maleńka myszko”. 

Katar 

— Co cię zaprowadziło do, więzie- 
mia? 

-— Katar! 
R RASY 
— Richnąłem i obudziłem stróża no- 

tnego. 

Coś z metafizyki 
— Gzy wierzysz w wędrówkę dusz? 

— А ftak. Mieliśmy takiego kasjera, 
który uciekł z całą kasą! 

— A cóż to'ma wspólnego z wędrów 
ką dusz? 

— Ależ on był duszą naszej spółki. 

Widocznie 

— Jemy teraz tylko siirowiżn?. 
— Dziwne! Więc już i gaz wam zam 

knięto? 

Nowoczesność 
Nańćzyciel: — A więc już ópowie- | 

działem wam o Dianie, Hebktorze itd. 

Uczeń: — Panie profesorze, a dla- 
czego «ci bogowie mieli 
nazwy? 

-Qzyłłalm właśnie w gazecie o 

  
takie psie , 

z cyklu „Portrety bliźnich” 

paz" 

х \ 
+ 
   

36 
Hiobowe — jak krrrauki i kawki, 

Ponire — jak głupstwa Warszawki 

Kto? — Wieści! 

Trrragedia, egzotyka, dynamika, 

Martyrołogia i panika — 

Gdzie? — W mieście! 

Wilno! To kolosssalnė 

Niech stanie, pra-dawne i walne 

„Na apel: 

„Wandalów wypgdzi z grodzisk 

Niby huragan i pocisk — 

Kto? — Zapał! 

Więe infernalna figura 

Chodzi i węszy po górach 

Wśród Świerków: 

Gdzie Litwa słynęła ogromem 
I gdzie trenował rzut gromem — 

Kto? — Perkun! 

A jeszcze rękę na pulsie 

I nas w ciekawości impulsie 

Weiąż trzyma: 

                    Veni gloriae adseriplu: 

Rądegast, Gog, Indra, Eegyptus — 

Kto? — Liman!! 

Tekst i rysunek 

JÓŻEFA MAŚLIŃSKIEGO. 

K D IL SR ABA 
м 

‚ Podejrzane 
Do jednej z redakcyj - wileńskich 

przychodzi początkujący poeta i kła- 
dzie na biurku redaktora rękopis. Wy- 

wiązuje się dialog. 
Co to ma być? 

— To moj pierwszy poemat, podob- 
no doskonaly. 

Redaktor przegląda rękopis, wpa- 
truje się chwilę w twarz poety i nagle 

pyta: 
— Był pan z tym już w jakiej re- 

dakcji? 
— Nie, nie byłem: 

-— To dlaczego ma pan podbite oko? 

Uczciwy znalazca 
Muzyk do dyrekitora opery: 
— Jak pan znajduje moje melodie? 

- Właśnie o to samo R pa 
na zadYtaći : 
_ 

MATERIALY DO „ŽARTU NA STRONIE“ 

NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES REDAKCJI 

DLA ANATOLA MIKUŁKI 

ЕНЕ ое 

U doktora 

  
Doktór: — Pani jest przepracowaną, zale- 

cam bezwzględny spokój! 
Pacjentka: — Alež, paniė 

spojrzeć na mój język... 
Doktór: — Jak powiedziałem, 

tylko. spokój! 

doktorze, 

m qja 

proszę 

pani,
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Kurier Sportowy 
  

  

  SAPPORO Žan La m STENA 

$port na lodzie 
| młodzieży szkół powszechnych, która korzysta Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w 

sezonie zimowym ozdobą Wilna jest ślizgaw 

ka, która położeniem swoim i urządzeniami 

technicznymi budzi zachwyt u przyjezdnych. 

Niestety, nie może obudzić chociażby zadowo 

lenia wśród stałych mieszkańców miasta. Już 

sami nie umieją tak jakoś jest, że wilnianie 

cenić tego co mają. 

Ślizgawka jest rzeczywiście piękną zdoby- 

czą miasta. Położona u stóp góry. Trzech Krzy 

ży z widokiem na Górę Zamkową, tworzy pię 

kną panoramę. Do tego. dochodzą urządzenia 

sportowe j; imprezy, 

Z.punktu widzenia spórtowego, ze wzglę 

. du poprostu korzyści rozrywkowo-zdrowotnych 

warto, żeby ślizgawka obudziła w Wilnie nie- 

co większe zainteresowanie. Czyż nie lepiej za 

wybrać się na kilka go- 

dźwiękach muzyki 

miast pójść do kina, 

lód i 

się? 

dzin ma tam przy 

odświeżyć 

W 

ba, że i na ślizgawce są pewne wady, 

im czasie pisałem o koniecznej potrzebie wpro 

wadzenia poręczy pomocniczych do nauki. Na 

wszystkich większych ślizgdwkach są krzesła, 

względnie poręcze. Ma to ogromne znaczenie, 

zwłaszcza przy uczeniu j 

ci. Poręcze muszą być! 

zabronienie jeżdżenia na panczenach w 

największego skupienia, to znaczy 

głównym placu. Niech pamczeniści 

I tutaj rzecz dziwna. Mamy sporo 

imię bezstronności przyzhać jednak trze 

W swo- 

azdy na łyżwach dzie 

Druga sprawa — to 

miej- 

scach po 

ježdžą so- 

bie alejami. 

panczenistów, a nie mamy prawie zupełnie za 

wodńików. Szkoda to wielka, bo gdyby byli 

zawodnicy, to przecież można byłoby dla nich 

ma treningi, a te 

lodzie, stra- 

specjalne godziny 

"gania 

wyznaczyć 

kilku młodzieńców po raz 

sząt innych. Były przecież w roku ubi 

wypadki złamania NA SZ 

czalne. Kontrolerzy 

rzy przekroczą regulamin 

dzony prze zwładze bezpieczeństwa. Tu cho 

dzi w pierwszym rzędzie o porządek i o gwa- 

rancję pewności, że z zakrętu nie wypadni ja 

i nie powiedziawszy nawet 

Są ALTO CY Mia 

tych, 
załtwier 

  

powinni karać kid 

ślizgawki, 

kiš „panczenista“ 

„przepraszam“, wywróci ledwo trzymającą się 

na noagch łyżwiarkę. 

To są. nasze zastrzeżenia. Zmając jednak 

bardzo dobrze szlachetne pobudki sportowe dy- 

rektora Kazimierza Andrzejewskiego, który jest 

kierownikiem ślizgawki, jesteśmy przekonani, 

że uwagi nasze zostaną uwzględnione. 

A teraz słów kilka o atrakcjach sportowych 

na ślizgawce. Trzeba koniecznie ze względów 

czysto propagandowych organizować jak naj- 

częściej iipjprezy sportowe. Wiemy, 

pięknych projektów mają nasi hokeiści, ale i 

że szereg 

niemal wszystko. od kierownictwa 

imprezach 

o sobie znak 

low. Łyż- 

wiarskiego, ma czele J. Glat- 

man. Więcej życia panowie. Trzeba zerwać ze 

starą formą a sięgnąć nową treść. Opinia 

sportowego Wilna domaga się od łyżwiarzy w 

pierwszym rzędzie przeprowadzenia szeregu po 

pisów łyżwiarskich z udziałem przyjezdnych 

Trzeba te ianprezy robić na początku s 

tutaj zależy 

ślizgawki. Nie koniec 

wych. Powinni raz nareszcie dać 

życia sportowego członkowie Wil. 

którego stoi inż. 

na hokejo- 

po' 

zomu, ale mie tak, jak dotąd: na wiosnę. 

Łyżwiarstwo w Wilnie stoi na bardzo nis 

kim poziomie sportowym. Jest to winą Wil. 

Tow. Łyżwiarskiego. Trzeba organiziwać kur 

sy. Trzeba wysyłać zawodnków. Trzeba wer- 

bować nowych członków i żyć życiem sporto- 

wym. 

Wilno: pod względem łyżwiarstwa musi wy 

płynąć na szerszą widownię. Nie rozumiem, 

dlaczego w Warszawie mamy lepszych łyżwia- 

rzy, niż w Wiilnie. Mamy przecież i lodu wię 

cej i czasu więcej. Więc brak nam chyba chę 

ci i zmysłu organizacyjnego. Jesteśmy głębo- 

ko przekonani, że inż. Glatman, znany w Wil- 

nie ze swej energii y owocnej racy pchnie na 

nowe tory Wileńskie Towarzystwo Łyżwiars- 

kie. Jeżeli zajdzie potrzeba usunięcia kilku lu 
dzi, którzy przeszkadzają w pracy, to trzeba 

z nimi rozstać się, gdyby nawet byli członkami 

i. założycielami, a że. są w. Wil- honorowymi: 

Tow. Lyžwiarskim tacy ludzie to wiem. 

"ych przykrych słów może nie pisałbym, 

gdybym miał zaufanie do pracy naszych łyż- 

wianzy. Wolę więc szczerze wylać żółć na pe 

czątku Wezonu i mieć potem czyste sumienię, 

mym 

i 

i 

"naszych - nadziei. 

      
: by. К: ap: tan 

  
  

że uprzedzałem, jak można ustrzec się choro- 

hy, która nazywa się „sportowy uwiąd starczy”. 

Ghcemy 'coś wiedzieć o planach łyżwiarzy. 

Na rękę i tutaj pójdzie kierownictwo ślizgaw- 

ki Wizystko więc zależy od inicjatywy i dob 

rych chęci panów z zarządu, 

Dotychczas najwięcej inicjatywy wykazywa 

ły władze szkolne. „Organizowane były impre- 

zy łyżwiarskie i hokejowe. Mamy nadzieję, że 

r w tym sezonie młodzież szkolna nie zawiedzie 

W, pierwszym rzędzie. hokej, 

a potem łyżwiarstwo, ale łyżwiarstwo pomyśla 

ne w sposób poważny i planowy. 

Warto może* pomyśleć lo zorganizowaniu 

jakiejś większej imprezy propagandowej dlą 

| z daleko idących ułatwień technicznych. Kilka 
dziesiąt tysięcy młodzieży wchodzi. na ślizgaw 

kę bezpłatnie — to jest wielka zasługa propa- 

gandowa kierownictwa -ślizgawki. - Kuratorem 

ślizgawki jest wielki przyjaciel sportu i mło- 

dzieży: prof. TP. Czeżowski, który w miarę moż- 

liwości uwzględnia zawsze wszelkie projekty 

sportowe i dzięki niemu - dochodziły  dotych- 

czas do skutku mecze hokejowe. Pod'tym 

; względem sytuacja nie uległa zmianie . 

Jest więc nadzieja, że w tym sczonie zoba- 

czymy w Wilnie kilka ciekawszych meczów ho 
kejowych, ale o nich będziemy mieli możność 

pisać innym razem, SA 
YN. 

Kawalerzyści wrócili 2 Paryża 
Wczoraj rano iwróGiła z Paryża do 

Wafrszawy delegaaja Polskiego Komite- 
tu Jeździeckiego, która potrafiła) obro- 
nić stanowisko sportu połskiego w zwią 
zku z głośną sprawą protestu Czecho- 
słowacji — |damagajądego się oddania 

Hokeiści biorą 
Walne zebranie. hokeistów wileńskich wy- 

raziło niezadowolenie, że kapitan sportowy Pol 

skiego Zw. Hokeja na Lodzie nie uwzględnił 

Wilna przy układaniu kalendarzyka imprez 

międzynarodowych w Polsce. Powyższa spra- 

wa dotycząca osobiście Sachsa skierowana z0- 

stała do - Warszawy. "Zarząd: Główny smiiowie- 

dział, że list z Wima skierowamy zosta Lo 

    

imo SREREA dzi (miejsce zamieszkj 

swóttowy. zechejał łaskawe 

Wilno. Zad: 

stadnie” px salatwiona“ i 
Wilnie Kilka drużyn zagranicznych, zwłaszeza, 

że jakoś wyjątkowo zaczynają u 

kładać się warunki finansowe. 

Na. walnym zebraniu dokonano wyboru no: 

Skład zarządu przedstawia się 

red. Jarosław Nieciecki; 

pom. nieć WAŁ po WYŻSZA SPAWWW dO 

zobaczymy w wnyślnie 

pomyślnie 

wego zarządu. 

stępująco: prezes — 

E
 
—
—
—
 

—
 

ZÓ
 

  

   
Wawiązany 

przez Polskę srebrnego medalu olimpij- 
skiego. 

Delegaje ja odniosła piękny sukces, bo 
Międzynarodowa Federacja jeździecka 
odrzuciła protest Czechosłowacji przy- 
zna jąe zwycięstwo Polsce. 

się do roboty 
wiceprezes — insp. Feliks Wasilewski; Goch 

Hirsz, Andrzej Kisiel, kapitan. sportowy 

prof. Władysław 'Wiro-Kiro; skarbnik — Ale- 

ksander Okułowicz; sekretarz —— Abram. Git- 

muło; członkowie zarządu: K. Andrzejewski, 

Romuald Hołownia. 

pierws RYMY   r zędźio; 

A |, k , 

i najyiėe jmpycz *5 ' 

zostanie kontakt sportowy | nie” tyl 

ko z drużynami krajowymi, ale ji zagraniczny 

  

mi. Wysłano „już. szereg listów do Prus: Wschod | 

nich ż Finlandii. W najbliższym czasie powin- 

ny: nadejść odpowiedzi. « Wilnianić pierw- 

szych dnach grać będą W Krynicy, gdzie odbę 

dzie się wielki międzynarodowy sic: hoke 

jowy. 

w 

Katówice — Berlin 6:3 
Ilokejowa reprezentacja Katowic od | Katowiczanie wykazali - doskonałą 

niosła wczoraj piękny sukces sportowy | formę. We wszystkich trzech tercjach 
zwyciężając reprezentację Berlina 6:3 | mieli zdecydowaną przewagę. * 

(2:1, 21, 2 

Warszawa — Stutgart 9:7 
bokserzy Warszawy pokonali po | rzy Stutgartu. 

ciekawej, a równorzędnej walce pięścia- Mecz zgromadził 2 tysiące widzów. 

To też sport 

  

Któż z nas nie lubił bawić w 

Ten „sport“ 
mych sportów, gdzie w grę wchodzą ambieje, kulisy, 

Śnieżki, albo lepić 
i prawdziwa radość życia, a nieraz nawet i ry walizacja z kolegami 

jest nieraz o wiele szlachetniejszy od tych wszystkieh :nnych, powiedzmy poważ- 

świeże powietrze 
to nie sport? 

słońce, 

czyż 

Śnieg, bałwany. 

ułamki sekund i centymetrów. 

  

Cieszące się powszechnym uznaniem, naturalne 

WINA KRYMSKIE i KAUKASKIE 
Stołowe: białe i czerwone, oraz deserowe: słodkie i półsłodkie. 

Do nabycia w pierwszorzędnych handlach win i restauracjach. 

  

! 
1 wileńskie 

  

JUTRO MECZ BOKSERSKI. 
Wezoraj miał się odbyć  międzymiastowy 

mecz bokserski Białystok—Wilno, który 2w- 
stał odwołany. Całe więe zainteresowanie zwró 
cone zostało na jutrzejszy mecz SE AZS. 
wileńskiego z KPW. Bydgoszcz. , 

Mecz odbedziė się o gódz. 18 w sali: przy 

ul. Ludwisarskiej 4. 

AZS. wystąpi w sio - składzie na 
czele z Lendzinem, Kuleszą, Igorem, SRP 
kiem i Wojtkiewiczem. 

Mamy nadzieję, że AZS. 
wyjść z tej walki. 

OGNISKO KPW i AZS MIST RZAMI 

WILNA. 

al wczoraj turniej. między Zakończony о8Ё 

klubowy pilki siatkowej o mistrzostwo Wilna. 
W, konkurencji panów mistrzostwo zdobył 

zespół Ogniska K. P. W. przed A. Z. S. i. W. 
*. S. Śmigły. Gracze Ogniska w pierwszym me 

zu pokonali AZS 2:0, a w drugim przegrali 

1:2, mając więc jeden punki więcej przychyih 
szalę na swoją stronę, 

W. konkurencji pań mistrzostwo . „ponownie 
zdobył zespół А75. 

Turniej niestety nie stał na Subak ia ožio, 

Ro " gogłnie 

     

   

miie. 

ODWOŁANIE MECZU 

HOKEJOWEGO. 

Wczoraj miał się odbyć mecz hokejowy na 
votwarcie sezonu zimowego w Wilnie. ; 

Reprezentacja Wiłaa miała grać z drużyną: 

Ogniska KPW. Ze względu jednak na zły stan. 
lodu mecz został odwołany. : 

TURNIEJ PING-PONGOWY 

O MISTRZOSTWO HARCERSKIEGO . 

KLUBU SPORTOWEGO. 

Odbędzie się w niedzielę dnia 13 grudnia na 

sali Komendy Uhoragyi Н: псег/› przy i ul, Os- 

  

     

  

irobrameskie, JAA 

tej 
  URM 

  

      В h drużyn harcersk: 
System rożgry, składać się z trzech zawodników, 

wek olimpijski. re 7, 

" Zgłoszenia imienne należy kirównć: dó'H. K. 

S-u, lub referadu w. f, przy Komendzie Hufea 

Harcerzy do dnia 11 grudnia. 

Wpisowe do zawodów 20 goszy. 

CRACOVIA — GARBARNIA 7 :6. 
W, Krakowie odbył się wczoraj: towarzyski 

mecz piłkarski między Cracovią a Garharnią. 
Zwyciężyła Cracovia 7:6. Mecz stał na wyso- 
kim poziomie. 

ŁOTEWSKA DRUŻYNA GIER SPOR- 

TOWYCH W, POLSCE. 

W obotę dnia 12 grudnia odbędzie się w Ło- 

dzi mecz siatkówki i koszykówki męskiej po- 

między repreezntacją Łodzi a łotewską YMCA, 

iw skład której wehodzą równie” reprezentacyj- 

ni zawodnicy łotewscy. 

Następnego dnia łotewska YMCA rozegra w 

Łodzi mecz z drużyną KPW z Poznania. 

Szkoda wielka, iż Łotysi nie przyjadą do Wil 

na, Koszt minimalny, ale brak sali paraliżuje 

svszelk'e -iniejatywy - Związku Gier: Sportowych 

w. Wilnie. 4 : 

YAMAGISKI PO RAZ TRZECI 

MISTRZEM TENISOWYM JAPONII. 

Mislirzostwo tenisowe Japonii po raz trzeci 

z rzędu zdobył lidro Yamagishi, który w finale 

pokonał Alk'masa Miurę 6:4, 4;6, 3:6, 7:5, 6:0. 

W grzę podwójnej mistrzostwo zdobył rów- 

nież Yamagishi, bijąc wraz z Murakai parę Ade 

—Kawachi 14:12, 6:2, 6:2, 
i 

WYDALENIE Z NIEMIEC 

ZA SPRAWOZDANIA OLIMPIJSKIE. 

Korespondent sportowy „Paris Soir* p. Wał- 

ter Bing został wydalony z Niemiec, Dzienniki 

francuskie twierdzą, że decyzja władz niemiec- 

kich pozostaje w związku ze sprawozdaniami 

„Paris Soir“ z ;grzysk olimpijskich. 

  

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

Jutro: Niepok. Pocz. N M. P. 

    

tr. Zakładu Metesrstegii U. S. B 
|» wńime Z dmia 6.XI1. 1835 r ' 

. Giśnienie 706 
Temperatura Średnia — 1 
Temperatura najwyższa e 
Temperatura najniższa — 2 

Opady: ślad 
„AWiatr. południowy : 
'Tendencja barom. bez zmian 
Uwagi: pochmurno, przelotny śnieg kod 3 

Przepowiednia „pogody w- -g PIMa do wieczora 
wś. ЫН 1936 r.: 

Zachmurzenie zmienne, Z przelotnymi opa- 

w. „górach umiarkowany, na wschodzie lekki 

<DrÓŻ, „POZA sa temperatura wpobliżu zera 

topai, 
Umiarkowane wiatry ze wschodu i południo- | 

srachodu na wschodzie, a z południa i południo- . : 

zachodu ma, eachodzie. kraju. 

DYŻURY APTEK, 

"Da w „cy dyżurują następujące apteki: 

śmiczewskiego (W. Pohulanka 25); 3) Miejska 

(Wileńska :23); 
fNiemiecka 15); 5) Wysockiego (Wielka 3). 

| Poza tym dyżurują apteki: 11 Paka (Anto- 
Gzolska 42); Szamtyra (Legionów 10) i Zającz- 
porsiwa ( pe 22). 

` 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 
Hotel St. GEORGES 

w WILNIE 
| Apartamenty. łazienki, telefony. w pokojach 

Ceny bardzo SS A 

Wschód Roda — goaa 7 m.29 

  
4) Turgiela i aa 

  

  

PRZYBYLI DO WILNA: 

‘ — Юю hotelu Gcorgesa: Kutowicz Stefan; 
(Mtemtarski: Kazimierz, prezes, Ratyński, prof. dr. 
Artur Hans z Berlina; mgr. Sabiniewicz Stefan 
+ Pemania; dr. Oberman Brunon z Poznania; 
«ir. Fedorowicz, dr. Speidel, dr. Pruszczyński 
„Aleksandor; dr. Dmochowski Leoniusz; dr. 

. Wiłodkowski Władysław; dr. Tyszkiewicz An- 
udrzej; dr. Maciejewski; dr. Chodźko Witold e 
Warszawy; dr. Wejnert Bronisław z Warszawy; 
«dr. Wilner; dr. Dłusko Bronisław; dr. Lukas+1-- 

"czyk Franciszek; dr. Szreiber; dr. Laskowski 

«Józef; dr. Niewiadomsici; prof. dr. Alkiewicz; 
«dr. Rahoza Bdward z Warszawy; dr. Zakrzew- 
ski Zygmunt; dr Nobłinówna Halina; dr. Ście- 
miński Kazimierz z Łodzi; dr. Piotrowski; Ma- 
relska; Jadwiga siem. z Warszawy; Jabłoński 
Antóni z Warszawy: naczelnik Lepkowski Jan 
% Warszawy; dr. Tursz Dawid 'z Warszawy: 
dr. Płońskier Maurycy z Warszawy; Pinczerski 
Stefan z Lodzi, dr. Penecka Prychowa; dr. Ke- 
«se Wilhelm z Rygi: dr. Ossuchowski Marian 
ze Lwowa; dr. Karczewski Marceli; Nosanczuk 
Mowsza ze .Stolina. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 

kuo w ia Winda osobowa 

ADMINISTRACY. JNA. 
— PROTOKÓŁY ZA POTAJEMNY HANDEL. 

Wczoraj organa. połicyjne. sporządziły 7 proto- 
skułów za uprawianie pea handlu L nie 
„dziblę. 

  

  

  

| MIEJSKA, 
— BEZROBOCIE. Ostatni tydzień wykazał 

dałszy wyrost bezrobocia w mieście, W stosun-. 
*ku do tygodnia poprzedniego liczba bezroboi- 
mych wzrosła o 50. Ogólna cyfra bezrobotnych 
na terenie Wiłna dochodzi obechie do 6300. Wię 
śkszość stanowią pracownicy umysłowi i niewy- 

twalifikewani cokotnicy fizyczmi. ! 
-—- POWROTNA FALA GRYPY. Ostalnio po- 

mowaie wzmogia się ma terenie miasta ilość wy 
„padków zasłabnięć na grypę. Obecnie grypa ma   

POWOD z dn. . To grudnia 1936 г. 

RONIKA 
q przebies cięższy, mamionu ję ja wysgka tema- 
| herafera. 

— NAJBLIŻSZE PLENARNE POSIEDZENIE 
RADY MIEJSKIEJ odbędzie : się w drugiej poło 
wie bieżącego anieśjąca. Termin jeszcze ściśle | 

|nie został okreśłon$. 
-— PRACE MAGISTRATU NAD SKONSTRUO 

WANIEM PRELIMINARZA BUDŻEOWEGO w 
ogókiych zarysach dobiegaja już końca. Nowy 
budżej w styczniu prótwdopodobnie już trafi na 
kolegialne.-posiedzenia Zarządu miejskiego. 

W mowym budżecie mają być zwiększone nie 
co kwoty na walkę z bezrobocie. 

GOSPODA KC #& 

EGZEKUCJA ZALEGŁYCH. PODATKÓW 
MIEJSKICH. Wydział podatkowy Zarządu mia- 
sta przystąpił «do sporządzenia: listy-<płatników 
samoistnych podatków miejskich, których ter- 
mią płatności wpłynął 30 listopada: Listy te ze, 

stańą niezwłocznie pnzesłane: do urzędów skarbo 

wych celem NO AA YCKO wszczęcia fknro- 

ków egzekucyjnych. : 
-— NALEŻY POSPIESZYĆ Z NABYCIEM 

ŚWIADECTW „PRZEMYSŁOWYCH. Dotychczas 
nabywan:e śwviadćctw przemysłowych 

iębiorstwa ma rok 1937 postępuje stosun 
kowo Stabo, Przedsiębiorstwa zwlekają z naby 

„ciem świadectw. 
W! związku z tym należy Śrrygjaodiie, że za 

raz po 1 

wszystikich przedsiębiorstw. 
Właścieiele zakładów przemysłowych i rzemie- 
śln'czych oraz skłepów którzy do tego terminu 
nie nabedą Świadeciw -— będa karani. 

— PDEKARNIE W SUTERENACH. MECHA- 
NIZĄCJA ROZŁOŻONA BĘDZIE NA SZEREG 

| LAT. Władze zdecydowały się zezwolić na urzą 
dzanie piekarń w sułerenach, co do mechaniza- 

cji:tó.ma ona być rozłożona na szereg Jat. 
"Wzrost kosztów utrzymania. Podług prowi- 

zorycznie dokonanych obłiczeń koszty utrzyma- 

mia w listopadzie w stosunku do grudnia wzro 
sły © przeszło 1 procent. Wzrost icosztów za- 
notowano w grupach żywnościowej i obuwia- 
nej. : 

. ZE ZWIAZKÓW I STOW. 
— WIALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW. TO- 

, WARZYSTWA KURSÓW TECHNICZNYCH w 
* Wilnie odbędzie się dnia 9 bm, o godzinie. 19 m. 
380 w sali Stowarzyszenia Techników Polskich 
przy ml. Wileńskiej 33. 

| =— S. K. M. A. Odrodzenie podaje do wia- 
domości, że zapisy na Tydzeń Społeczny przyj- 

„muje do dn. 9.XII b. r. w godzinach od 13—14 

i od 17-—18 w lokalu własnym przy ul. Uni- 
wersyteckiej 7 m. 9. 

Tydzień Społeczny odbędzie się we Lwowie 
od 13 do 18 gradmia. Koszta podróży i utrzy- 
mamie wynoszą 29 zł.- ? 

— Sodalieja Marlaūska Akademikėow U. 5. В. 
w Wilnie zawiadamia: dnia 8.XII 0 godz. 9 
odbędzie się w kaplicy sodałicyjnej Msza -Św. 
z Komunią Św., 
własnym (Wifłka 64) zebranie ogółne z refe- 

ratem p. t. O roli czynu. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w poniedziałek wieczorem (o g. 
8,15) po cenach propagandowych komedia no- 
woczesna „Tempo 120“. 

— Jutro, we wtorek, po południu (o godz. 
4,145) po cenach propagandowych, wznowienie 
wespłej komedii „Stare wino". 

Wieczorem powtórzenie komedii W. 
merset-Maugham'a „Oto kobieta”. 

So- 

"TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 
—- Ostatnie dwa występy Elny Gistedt. Cenę 

propagandowe. Dziś po cenach propagandowych 
grama będzie op. F. Gordona „Yacht miłości*”' 
śitóra/ zdobyła sobie ogromną popularność. Jut 
ro po południu odbędzie się ostatni wystęn 
znakomitej primadonny Elny. Gistedt. 

— „Dokoła miłości. Jutro o .g: 8,15 wraca 
na ropertuat wesoła i melodyjna p. Strausa 
„Dokoła miłości” z Z. Lubiczówną w roli głów- 

nej. 3 , 
— Drugi występ słynnej taucerki hinduskiej 

Nyota inyoka w „Lutnić W piątek najbliższy 
wystąjji po raz drugi i ostatni: wszechświatowej 

sławy tancerka hinduska Nyota Inyoka. W pro 

gramie tańce starożytne i współczesne ładii i 
Egiptu. Bilety już są do nabycia w kasie Te- 

'atru „Lutmia“ codziennie 11—9 w. bez przerwy. 

  

Kurjer sportowy 
Hokeiści Pragi Czeskiej chcą przyjechać 

do Wilna 
Hekeśśeś Ogniska KPW. otrzymali list z 

Pragi czeskiej od jednego z klubów czeskich, 
iktóry pisze, że chce wozegrać w Wilnie dwa 
mecze towarzyskie na warunkach rewanże- 
wych. Czesł ie zaznaczają, że cheą 

am grać mie tylke w Wiłnie, ale i w innych 
"miastach Polski i proszą Ognisko 0 zakontrak- 
'owanie kilku spotkań. 

Ze swej strony cieszymy się bardzo, że Og 
misko ma tak słobrą matkę sportową za grani 
«a, ale mam e zastrzeżenia czy uda 

się zakontraktnwać Czechów de Wilna, bo jak 
tyko PZHL. przyłoży swają rękę, a p. . Sachs 

te można być pewnym, że Cze 
«h przyjada te Polski, ale w Wilnie grać nie 
bedę.   

Mamy nadzieję, że kierownik sekejł hboke- 
dowej Ogniska Andrzej Kisiel w danym wypad 

u dopnie swego i nie pozwołi byle komu mą- 
eić wody. 

Trzeba czym prędzej porozumieć się g inny 
mi okręgami i zakontraktowač ma pierwszą 
połowę stycznia Czechów cło Wiłna. 

Jest to jedna z lepszych drużyn czeskich. 
W. liscie nadesianym de Ogniska wymieniają - 
pni wszystkie ważniejsze swoje sukcesy, a mię 
dzy innymi. podkreślają, że pokonali słynną 
drużynę W. E. V. 

Przyjazd Czechów do Wilna obudzi niewat- 
płiwie ogromne zaciekawienie. Trueba więc da 
łożyć 'wszelkich ana żeby skorzystać z 0- 
ferty. 

"przez 

stycznia podjęta zostanie na terenie 
' miasta kantrola 

4) Sakołowstkiego (Tyzenhauzowska 1); 2) Cho- | 

po czym o godz. 10 w lokalu ; 

Borkowski (Subocz 7). 

“zapalenie pluc į zmarł.   

| Wiadomości radiowe 
ŁEKKA MUZYKA Z ANGLII. 

transmisja koneertu europejskiego. 

Do szeregu welkich koncertów  „europejs- 

ikich' orgamizowanych przez Międzynarodową 

Unię Radiotechniczną przybywa obecnie koncert 

nadawany przez broadcastingi angielskie. Odbę 

dzie się on dnia 8 gmdnia o "godzinie 20.25 i 

transmitowany będzie Przez liczne radiostacje 

europejskie, w tym również polskie. 

Tym razem program angielskiego koncertu 

złożony, wyłącznie z utworów muzyki lekkiej, sta 

nowić będzie jakby poutpurri z najcenniej szych 

i najbardziej charakterystycznych kompozycyj 

tego rodzaju (w układzie G. Mc. Copnela). Mu; 

zyka leklka, do której zaliczyć maležy np. rów- 

nież t. zw. „opery żebrącze:, które; swego .cza- 

SU Ww Londynie stanowiły dła oper: Handła tak 

wielką konkurencję, posiada w „Anglii starą, bo 

przeszło 200-letnią tradycję. Najwyższy jednak 

jej rozkiwit przypada na wiek 19-ty, kiedy dzia 

| łają czołowi kompozytorzy . tego gemreu mtuzy- 

cznego: Edwaqd German i-Artur: Sullivan, 

Muzyką lekka wieku 19-go nie posiada już 

* tak wybitnie angielskiego charakteru jak muzy 

ka stułecia ubiegłego. ulega bowiem wpływom 

obcym, przede wszystkim jazzowi. Z współczes- 

nych «probuje Vaugham Williams stworzyć styl 

czysto angielski. W koncercie uropejskim usly- 
szą połscy radiosłuchaczć utwory zarówno kom 
pozytorów wymienionych, jąk też i jprzedstarwi- 

cieli innych kiemunków muzyki lekkne.,. 

Wykonawcami koncertu będą: Orkiestra B. 
B: C., złożona z 29 członików obok chbsady jazzo 
wej — pod dyr. Stanforda Robinsoma, chór re- 
wiowy, złożony z 20 członków, oraz jako soliś- 
ci: słynny baryton Harołd Wiliams, Percy Ho- 
ming — pierwszy $piewalk oper i operetek, Jan 
van der Gucht, Tessa Deane — sopran subret- 
kowy i Mariel Lee Pelty, $piewaczka: australij- 

ska. 

'Pierwszorzędne . wrządzemia . techniczne 

St. George'a Hall, skąd koncert będzie nadawa- 
ny, zapewmiają jak najlepsze warunki wykona- 
nia i odbioru, tego miezwyłułe. ciekawego wie- 
€zoru. ' 

йа wileńskim bruku 
REKORD... 

Jerzy Blisztejn (Ostrobramska 5) pobił re- 
kord. Licząc 9-ty rok życia zapragnał przygóst, 
Skradł swej mamusi 20 złetych i uciekł. 

9-letni awanturnik nie długo „cieszył. się 
wolnością”. Został zatrzymany przez poliejant 
kę i odstawiony do domu. (e) 

KRWAWA ROZPRAWA. 

Na ulicy Suhocz wynikła wezoraj krwawa 
bójka, podczas której został dotkliwie poranio 
ny neżami 29-letni robotnik Ludwik Makare- 
wiey (Majowa 15). 

Pogotowie ratunkowe przewiozłó go w sta 

nie poważnym do szpitala Św. Jakuba. 
Jednego uczęstnika krwawej rozprawy no- 

żpwej policja zatrzymała. (e). 

NIEOSTROŻNY . STRZAŁ. 

Mamipułująe rewolwerem. Jan Raubo (Ko- 
szykowa 7) spowodował. przez. własną  nieost- 

rożność strzał. Kula przebiła Raubie prawe. ra 
mię. 

Raubę skierowano do szpitala (e). 

Z WYCIEŃCZENIA. 

Upadł wezoraj na chodnik ul. Wielkiej 
miody mężczyzna © wycieńczonej twarzy. 

Okazał się 26-letnim  Remualdem Żerom- 
skim, hey stałego miejsca zamieszkania. Przy 
były lekarz stwierdził, że zasłabł z wycieńcze- 
nia i głodu. 

Przewieziono go do Szpitala ..a Hezył iai 
26. (e). 

W. KOMISARIACIE... 

Pogotowie ratunkowe wezwano wczoraj do 
3-go komisariatu P. P., gdzie zasłabł dostar- 
czony z ul., poturbowany pwdczas bójki, Józef 

(e) 

sali. 

‘л
 

RADIO 
WILNO. "FM 

PONIEDZIAŁEK, dnia 7 grudnia 1936 r. 
£,30 — Pieśń, 6,33 — Gimnastyka; 6,50 — 

Muzyka; 7,15 — Dziennik; 7,25 — Program; 
7,30 — Informacje; 7,36 — Muzyka; 8,00 Au- 
dycja dla szkół; 8,10—11,30 — Przerwa; 11,36 
—. Audycja, dla 'szkół — Kolęsław Prus; 11,57 
— Sygnał czasu; 12,03 — Koncert zespołu Pa- 
wła Rynasa; 12,40 — Dziennik poł.; 12,50 — 
Nie przeciążajmy dzieci pracą — pog.; 13,00 — 
Muzyka z płyt; 14,00—15,00 — Przerwa; 15,00 
— Wiadomości gospod.; 15,15 — Pogadanka 
KKO.; 15,20 — Koncert reklamowy; 15,25 — 
Życie. kulturalne; 15,30 — Odcinek prozy! 15,46% 
Muzyka z plyt; 1515 — Skarga a Wilno — 
wygl. L. Sienkiewicz; 16,00 — Muzyka z płyt; 
16,15 — Skrzynka językowa; 16,30 — Piosenki 
w wyk.-cłrótu Wiehlera i 2 fortepiany; 17,90 

'-7,Ks. Fabian Birkowski — znakomity kazno- 
dzieja —— pog.: 17,15 — Koncert kamer.; 17,50 
— Niedźwiedzie w Polsce —- pog.; 18,00 — Pe 
gadanka; 18,10> — Wiadomości 'spertowe; 18,20 
O płatnej i bezpłatnej pracy-spółecznej- — pog.; 
dr. Arcimowicza; 18,30 — Wędrówki muzyczne 
— aud. dla młodzieży; 18,50 —— Hodowła owiec 
— koniecznością gospodarczą — pog.; 19,00 — 
Dzień pracy żołnierza polskiego — aud. z Wit 

„na; '19,30.— Koncert muzyki lekkiej; 20,45 — 
Dziennik wiecz.; 20,55 Pogadanka'akt.; 21,06 — 
Artystyczna dynastia — wieczór literacki; 21,3% 
— Wieczór Schuberta; 21,55—22,00 — Przerwa; 
22,00 — Koncert symfoniczny; 23,00 — Muzyka 
<aneczna. 

WIFOREK, dnia 8 grudnia 1036 r. 

5,00: Sygnął czasu i pieśń; 8,03: Muzyka 
lekka; 8,50. Dziennik poramny; 9,00: Trans- 
misją nabożeństwa w Kościerzynie; 10,30: Mu 
zyka z płyt; 11,57: Sygnał czasu i hejnał; 
12,03: Koncert symf.; W' przerwie: O paszach 
treściwych — pog. roln.; 13,10: Życie kułtu- 
ralne; 13,13: D. c. koncertu; 14,00: Mikrofom 
na Kaszubach, reportaż z Kościerzyny; -14,30: 

Tańce, pieśni i melodie polskie; 15,00: Pa- 
mietny most — dialog dla wsi; 15,55: Skrzynka 
P. K. O. 16,10: Ze spraw litewskich; 16,20: Wig 
zamka melodii; 16,30: Muzyka z płyt; 16,35: 
Wielkopolski kołowrotek — audycja; -17,05: 
Dni powszednie państwa  Kowałskich — po- 
wiašč; 17,20: Konkurs orkiestr 'mandofinistów; 

18,15: Polskie ozdoby ma polskiej choince — 
pog. 18,30: Cztery nece'w Tokio — monolog 
Gałczyńskiego; 18,40: Sonaty skrzypcowe Beet- 
hovena; 19,00: Czy kobieta mająca rodzinę po- 
winma zawodowo pracować? — dyskusja; 19,20: 
Imieniny Marysi — koncert; 20,00: Fragment 
z zawodów bokserskich Stuttgardt—Łódź; 20,15: 

Pogadanka; 20,25: Rezerwa; 20,30: Koncert euro 
pejski z Anglii; 21,45: Dziennik wiecz. 22,00: 
Kompozycje Jana Sebastiana Bacha; 22,30: 
Kwadrams poezji nkraińskiej; 22,45: Muzyka r 

płyt. 

„Dyrekcja P. K.P. przygotowała się 
jaż do walki ze š+'erlem 

W związku z nastaniem okresii zimowega 
Wiileńska Dyrekcja P. К. P. poczyniła już 
przygotowania do walki ze śniegiem na. ko- 
lejach. W Wilnie oraz na główniejszych sta- 
cjach trzymane już są w pogotowiu specjałme: 

pociągi z p.ługami odśnieżającymi. 

nauczyceł MUZYKI 
a lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

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

  

  

  

  

Pomoc bezrobotnym 
to nie jałmużna, 

to obowiązek 
i nakaz sumienia.   
  

  

Odcięty brat sjamski 
będzie uczyć się... chodzić 

Pisma, amerykańskie (piszą o niezwykle rzad- 

kiej operacji, dokonanej w Nowym Jorku. Je- 

den ze sjamskich braci Godina zachorował na 

Bliźniak nosił trupa 

przez parę Ani, wreszcie dokonano ryzykownej 

"operacji, która powiodła się znakomicie. Simpli 

cio Godina odbywa obecnie okres pekonwelescen 

cji w jednym ze szpitali nowojorskich. 

Po wyzdrowieniu: będzie on. musiał dosłow- 

| nie zacząć życie na maowo. Po śmierci brata stez: 

| cił on wszelkie źródła utrzymania. Ponadto Sim :. 

plicio, który obecnie już liczy 28 lat, będzie mu 
. siał uczyć się chodzić Był on zrośnięty ze swym 

brałem 'w krzyżu. Obaj bracia byli stale ohró- 

ceni do siebie tyłem. Zmarły szedł naprzód, a 

Simplicio cofał się tyłem jak rak. Obaj bliźniacy 

byli żonaci. 

Afera w starostwie Iwowskim 
Aresztowano 37 osób 

Przed rokiem wykryto w starostwie powiato- 

wym lwowskim wielką aferę, przy ožym wdro- 

żono dochodzenia przeciwko 20 osobom o wpi 

sywanie na listy inwalidzkie osób nieuprawnio- 

nych i fałszywe wpisywamie procentu niczdol- 

mości do pracy, co naraziło na straty skarb 

państwa. 

Śledztwo spoczywa w ręku sędziego śłedcze- 

go do spaw szczególnej wagi dr. Wańigórskiego. 

Obecnie z jego polecenia odbyły się rewizje w 

40 dalszych osób. Daprowadziły one do areszta- 

wania 37 osób.
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HELIOS | 
Premiera. Potężna epopea o boha- 
terstwie, przygodzie i niebezp: > 
weaług powiesci Finimoie'a GC, oper 

  

W rol. gł.: bohater NA — HENRY WILCOXON, 
ATRAKCJE KOLOROWE i HKTUALIA. Nad program: 

w mówie z obchodem skargowskiim 

Koło wileńskie Zw. Inteligencji Katolic 

kiej urządziło, 6 bm. pierwszy zjazd Im 

teligenc ji Katolickiej Archidiezecji Wi 

leńskiej. Zjazd rozpoczął się o godz. 

15,30 w sałi Śniadeckićh USB. i trwał 

trzy godziny. Przybyli nań wojewoda 

wileński Bociański, arcybiskup Jałbrzy 

kowski, biskup; Michalkiewicz i przeszło 

300 osób z Wilna i z poza Wilna. 

Zjazd zagaił przewodniczący Zw. Pol 
skiej Inteligencji. Katokckiej prof. Bos- 

sowski, który "powitał * przybyłych па 
zjazd i zaprosił па przewodniczącego 

prezydium dziekana Komarnickiego, 
prof. K. Górskiego na asesora i Gustawa 

Malawikę na sekr. — protukulamta. 

Dziekan Komarńicki w krótkich sło 

wach przedstawił cele zjazdu, następnie. 
zaś dr. Henryk Dembiński, profesor uni 

wersytetu lubelskiego wygłosił referat 

aa temat „Inteligencja Katolicka wobec 
społecznych problemów * współczesnej 
kultury", a prof. Marian Zdziechowski 
mówił na temat ,„Bolszewizm naj- 
większy wróg kościoła i kultury . 

Po referatach wywiązała się ożywio 
na dyskusja, w której konkłuzji przyję 

to 9 rezolucji. 

REZOLUCJE: 

WD 

Polska inteligencja katolicka, zgromadzona 

na zjeździe w Wilnie stwierdza, że zsjkinie 

a nakazami swej. wiary i polska tradycją wie- 

kową, szanuje „wierzenia religijne wszystkich 
wwoich obywateli, a uważając za jedną z pod- 

staw życia indywidualnego. i. zbiorowego ludz- , 

kości wiarę w Boga i uznanie Jego praw. Ja)" 

tępia wszelkie zakusy bezbožnicze i laicyzację 

  

WK OM SFOR l 

  

  

  

_ Zjazd Inteligencji 
życia człowieka, tudzież domaga się poszano- 
wanie zaszył religijnych w życiu publicznym, 

litėraturze i sztuce. 

Н 
Zjazd Polškiej Inteligeneji Katoliekiej, uwa- 

žając rodzinę za rodstawę społeczeństwa, do- 

maga się zachowania jej religijnego charakteru, 
podkreśla niebezpieczeństwo grożące rodzinie 
z powodu zamachów na nierozerwalność mał- 
żeństwa, w szczególności przez rozwody udzie- 
lane katolickim małżeństwom przez konsystorz 
owrangelieke-reftermowany w Wiinie — wzywa 
opinię społeczeństwa katolickiego Vo stanow- 
czego przeciwstawienia się zakorzeniającym się 
w naszym życiu obyczajom rozwedewym, — 

wyraża nadzieję, że w niedługim czasie cywilne 
ustowedawstw» małżeńskie dła katolików be- 

dzie uzgodnione na terenie całej Polski z. zn- 
sadami prawa Kościoła Katolickiego. 

mi. 
Zjazd wzywa rodziców i opiekunów młodzie 

ży, aby diali o religijne wyckowanie dzieci, 
opierając to wychowanie ua zasadach i przy- 
świeeająe przede wszystkim własnym przykła- 
dem. Zjazd stwierdza, iż do cohowiązków rodzi- 

eów również nalcży czuwanie, by wychowanie 
w szkole nie było sprzeczne z wyckowaniem 
religijnym w domu. W tym celu radzicie winni 
się domagać: 1) szkoły wyznaniowej, 2) wy- 

tworzenia w szkole takieh warunków pracy 

dła księży prefektów eraz katechetów, ahy nau 
czanie i wychowanie religijne n»gło być osiąg- 

nięte w całej pelni, 3) aby postulat władz szkol 
nych e uzgodnieniu nauczania innych przed- 
miotów z nauką religii hyl iaktycznie w prak 
tyce szkolnej realizowany (Rczp. Min. W. R. 
1 O. P. z vlnia 24.N1X 1936 r. Nr, 1I-Pr-5541/35 
w spr. korelacji nauki poszezeg. przedmiotów 

z nauką religii rz.-kat.). 
Wobec coraz ezśściej ujawniających sie dą- 

żeń wolnomyšlieieiskich i komunizujących na 
terenie życia szkolnego, Zjazd zwraca sie do 

odnośnych władz szkolnych z żądaniem ukróce 

nia tych szkodliwych wpływów. 

Iv. 
Zjazd wzsywa polską inteligencję katalicką 

do podjęcia poważnej pracy nad pogłębieniem 

GRUDNIA! 
czołowych gwiazd ekranu: 

Niemirzenka, Andrzejewska, 
Zum ńska, Zzabczyński, 
Krukowski, Gierasieński, 

"Fertner, Junosza-Stępowski 

MUZYCZNEJ 

  

  

LUX| 
DZIŚI 

Według słynnej powieści Rafaela Sabatiniego 
Niewidziane sceny tortur. 

Balkon 25 gr. 
„Program nr 14 

Teatr Art. Lit. | 

Nowości | 
Ludwisarškė 4 p R A Wisią Nowacką 

S6NISKO | 
w kapitainej A Ri T E 
komedji 
Mad program: dodatki dźwiękowe. 

ny czwartek po 

Adolf DYMSZA 
K POLICMAJSTER 

Kiubleniec 
publicznošci 
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m wek cen Golfeaa sią sa ogloszenia cyfrowe i tabałaryczne 56%, Dla 

| vwbrykę „pady NEM mie WZ 

      

Wydawnictwa „Kar jer Wilenski“ Sp. x ©. *. 

119 minut niezapomn. wrażeń | wzruszeń. 

KBE 
Burzliwe życie najsłynniejszego korsarza świata 

Gigantyczne. biiwy morskie. 

BLOOD * 

Udział biorą: Irena Reżyńska Irena Dorlani, B Majski, Wł Borwński, Al. Szpa- 

"kowski, K. Ostrowski że swoim znakomitym baletem, trio kowackich z feno- 

UWFGA: „Tanie czwartki" w każdy nieświątecz- 
cenach propagandowych. 

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

„KURJER* z dn. 7:go grudnia 1936 r. 

Ostatni 
RANDOLPH SCOTT i ANGEL. Miłość indianina do białej kobiety. 'Bohat. dzieje pionera „Sokole Oko“ 

  
Superfilm korsarski niebyw. wzruszeń: 

    

  

  

Początek o godz. 4 ej, w niedziele i święta o 2-ej. 

  

wiasnego uda Tońsieśika reftfijnego, w szeże- 
gólności przez lekturę encykliki papieskiej, 

- dzieł i czasopism katolickich, przez propagandę 
dobrej książki oraz zakładanie i wspomaganie 

bibliotek wiedzy neligljnej. 
Jednocześnie zjazd wzywa polską inteligen- 

cję katolicką do czynnegp udziału w ukcii spo- 
łecznej, oświatowej i czuwania nad tym, żeby 
biblioteki szkołne i publiczne zawierały dział 
książek treści religijnej. 

ki v. . 
Zdając seb! esprzwę z, ujemnych wpływów 

żydowskich па kalturę polską i na życie gospo- 
darcze, zjazd wzywa polską inteligencię kato- ' 
licką do walki z tymi wpływami į do Anandas 
wienia przemysłu i handlu polskiego. Zarazem 
zjazd podkreśla, że dążenia te winny być urze- 
czywistniane nie w myśl rasizmu i drogą gwał 
tu, lecz w duehu zasad chrześcijańskich В ю- 
wytywną twórczą praca. ” 

VI. 

Uważając komunizm, za największego winga 

eywilizacji ehrześcijańskiej, kościoła ka'nlie- 
kiego, nareslu i państwa ppiskiego,: zjazd wzy , 

wa całą inteligencję katolicką do i atwałyczć 

  

Od €-go grudnia b. r. 
WIELKA 
DOROCZNĄ 

-| Piotra. Skargi,   
SPRZEDAŻ GWIAZDKOWA. 

  

atolickiej 
i niejszej walki z nim we. „wsżełkieb jego 

jawseh, jak również z masdnerią, R de: dn 
Bo przygotowuje gsunt dla komunizmu. .^ 

VII. 

Zjazd wzywa polską oteligóweję katolicką. 
do ;skupłenia się i tworzenia Kół P. Zw. Int. 
Katol., celem tym wydatniejszej praey i tym... 

' skuteczniejszego oddziaływania na szerszy ogół © 
społeczeństwa. 

WA VI. ЗН 

Zjezd wzywa polską iuteligeucję katolicką 
„do ofiarnej, ideowej i reałnej pracy społecznej. -.. 
w organizacjach, akcji katoliekiej, moze 4 
1 rzemieślniczych. ' : 

IX. мо : 

Zjazd zwraca się do ia eń z” 
gorącym. wezwaniem © poparcie i przyśpiesze: 
nie zabiegów w związku z beatyfikacją księstza 

wielkiego , nauczycjeła , Polakėw — 
w zakresie życia prywatnego i publieznego.. 

Kino MARS. 
Ostrobramska 5 

     

an
a:
 

  

  

Dużo resztek i towarów wysortowanych, wełnianych i jedwabnych Kupony na ubrania 
i płaszcze damskie i męskie po rewelacyjnie niskich cenach poleca | 

LALEL NOZ 
Wiir 6, Niemiecka 19, tel. 890. 

  

MARIA 
| Nieodwoł. tylko dziś 

STU 
Jutro premiera: 

Moc okażyj. „ceny hajniższe. 

  

  

„Ada to nie e wypada” 
  

CASINO 
Ostatni dzień. 

FILM 

SZPIEGOWSKI 

    SUZY 
Dzieje: kopie. DNA 

  

. której ideałeń — je 

była Mata: Hari. a 

  

К) MARS 
— Ostrobramska 5 | | 5 

Ostatnie 2 dni 

Nastepny 

program BO “ 5 
ai 

Mah; 
   

   ARLO 
(Niezapomniany. jako FRANKENSTEIN) w” filmie „ZEMSTA JOHNA ELLMANA* 

SMIERC MASZERUJE 
Potężne arcydzieło sensacji'i grozy, 

Marty Eggerti 
CE „CAREWICZĘ "u" 

$WIATOWID | 
Po raz e w Wilnie l. 

opisowy film 
w czarującej reke 

  

K. GORZUCHOWSKI, Zamko»a 9 
Poleca zegarki szwajcarskich fabryk, wyre- 

gulowane z gwarancją. Wyroby złote i srebr- 
„Ne papierośnice, najnowsze fasony.   
    Selidna naprawa. Ceny konkureneyjre. 

AKUSZERKA Į 

M. Brzezina Blumowicz 
masaż leczniczy Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 8-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8 

I elektryzacja 
ul, Grodzka nr. 27 
„(żwierzyniec) 

| eraz, Gabinet keemetycz. 

  

- Najbardziej elektryzujący film. 23 

  

GUSTOWNE 
Sukmie, swelerki, salis 
„Aroki, blazki, wytwosma. $m'ałowska 

    

odmladzanie cery, USU- ® у т Wal 

    

  
wanie zmarszczek, Wąz | a X 

| grów, piegów, broda- 
wek, łupieżu, usuwanie AKUSZEBRĄ 
tluszczu z bioder rea Marja — 
cha, kremy odmładzają- į 3 с 
ce, wanny elektr., elek- i knerowa 
tryzacja Ceny przystęp” | Przyjmuje od 9 r. do 7 w.. 
ne. Porady bezpłatne. | uł. l. Jasliekiogo 5—18% 

Zamkowa 26—8 róq Ofiarnej (ob. Sądn?! 
‚ 

Ы уе pst - | p 

Kemie czekowe P..K. O. nr. 80.750. Drukarnią — ul Bisk, Bandurskiego 4, ielefon 3-40. 

z odr oszeniem do domu lub przesyłką pocziową 

Druk. 

    

Administracja zastrzega so 

inte) b 

JAZZ AN d 

3 zl, x odbiorem w administr. 

„Zniez* „Wilno, 2 c Bakas ikijo 4. tel. 3-40. 
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