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Depesze przyniosły nam wiadomość 

o abdykacji J. K. Mości Edwarda VIII, 

Króla Angli, Cesarza Indii, monarchy 

wszystkich dominiów tworzących Bry- 

łyjski Związek Narodów. 

Oddajemy obok głos naszemu współ 

pracownikowi, „który usiłuje ustalić 

właściwe przyczyny tego historycznego 

kroku władcy angielskiego. Teza, że 

istotne przyczyny Abdykacji są natury 
politycznej wydaje się wielce prawdopo 

dobna. 

"Tak, czy inaczej chwila obecna jest 

w życiu Wielkiej Brytanii wielce poważ 

na, wielce dramatyczna. Można rzecz 

nazwać po imieniu. Wie o tym kaźde | 

dziecko uczące się historii współczesnej, | 

że sytuacja połityczna Anglii nie jest 

dziś pomyślna. Wielkie Imperium świa 

tówe jęst już w defensywie. Broni swego 

stanu posiadania i swego znaczenia:poli 

tycząego przed „rosnącymi szybko dy- 

namicznymi imperializmami państw no 

wych wkraczających na arenę polityki 

światowej. Wzrastająca potęga Japonii, 

Włoch, Niemiec źle wróży na przyszłość 

mocarstwu =Bryty; jskiemu. Chmury zbie” 

rają się na horyzoncie. Wojna abisyń* 

ska była przegrana Anglii. Byte to grož 

ne memento. ! : 

w takiej. chwili, krę zys dynastycmny:- 

jest zdarzeniem poważnym. 

   

Czy się sto komu podoba, czy nie, 

idea wództwa zwyciężyła dziś w Euro- 

pie 4 w świecie całym. We wszystkich 

państwach „wybija się na czoło jednost- 

ka reprezentująca najwyższy autorytet 

narodawy. W wielu państwach monar- 

chicznych autoryletem i wodzem staje 

się sam „monarcha. W Anglii popular- 

ność dynastii panującej znajduje się chy 

ba w punkcie kulminacyjnym. Dhugolet 

nie panowanie powszechnie kochanego 

Jerzego V zespalało jak najsilniej dyna- 

stię z narodem, zyskując jej miłość 

wśród obywatełi metropolii i wszystkich 

dominiów. Dlatego abdykacja 
VIII jest wydarzeniem tak bardzo donio 

słym. Szezególnie, że — jak wiemy 

jest lo pierwsza abdykacja od 500 lat. 

Edwarda 

Ciężkie kłopoty imperium Brytyjskie 

go nie mogą być dla nas obojętne. Poli 

tyka polska i polityka Angii idą od dłuż 

szego czasu wspólnym szłakiem. Nie wol 

no SaGkekówć. že Wielka Bryłania jest 

w chwili obecnej najskuteczniejszą opo 

ką pokoju światowego. Spokojna i ostroż 

na polityka Londynu zmierza wytrwale 

do rozładowywania i eliminowania ener 

gii wybuchowej gromadzącej się w róż- 

nych punktach zapalnych po wszyst- 

kich częściach Świata.- Właśnie Anglia 

jest dziś najkategoryczniej 

tworzeniu się wrogich bloków państw w 

Europie. Na tym tle nastąpiło naturalne 

zbliżenie naszej polityki zagranicznej z 

przeciwna 

polityką angielską. 

Z tych względów zrozumiałe jest 

zaniepokojenie z jakim opinia polska 

odbierała wiadomości o angielskim kry 

zysie królewskim. 

Cała Polska z radością powita osta- 

LONDYN, (Pat). Premier Baldwin 
wręczył orędzie królewskie 5 spexkerowi 

| Ieby Gmin, który je odczytał. 
° W orędziu które kontrasygnowałi 
trzej bracia królewscy, król oświąd- 

cza, że wysitko sobie ceni prośby, z jaki 

   

inną decyzję, ale postanowienie jego jest 
nieodwołalne. 

Wszelka dalsza zwłoka — oświail- 
cza król w swym orędziu — głaby 
być jedynie szkodliwa dla naradów, kte 
rym starałem się służyć, - jaka sic 

Walii i jaką król. 
*Opuszczam me narody. w głębokiej 

nadziei, iż droga, którą obrałem jest naj 
Jepszą dla trwałości tronu i pomyślneś 
ci mych ludów. 

Orędzie kończy się: życzeniem; by nie 
było żadnej: zwłoki w wykonaniu doku- 

mentu, który podpisał, i aby niezwłocz- 
nie zostały wydane zarządzenia, «apew 
niające wstąpić e na tron prawnemu 
następcy króla, bratu. jego, ks. Yorku... 

Następnie po przemówieniu premie 

  

| ra Baldwina pariament przerwał swoje 
' obrady; które wznowione zostaną w pią 
tek rane. 

Fymczasem rząd przedstawi 
projekty niezbędnych ustaw, w którye + 

|. sf na. ao o 

ustawy we „wizyśtkieh . trzech „ee: 
niach. 

PARYŻ, (Pat). kaipo donasi > Lon- 

się pogłoski, iż król Edward opuści An- 
glię wkrótce po podpisasniu aktu abdy- 
kaeji; nastąpi to wa ko gs 

„wieczorem. | 

łomans króla Edwarda Vižtigo z p. 

Simpson ząkonczony zrzeczeniem się 

tronu pasjonuje nie tylko szerokie ma 

sy publiczności. Niewątpliwie nie jedea 

rząd i nie jeden polityk zadaje.w duchu 

pytanie, czy tyłko zwykły konfliki, od- 

wieczny konflikt serca i obowiązku, kry 

je się na dnie królewskiego romansu. 

s jeżeli nie, to co? 
Mogą być dwie hipotezy. Albo pani 

Simpson stala sie nieświa: lomym narrę: 
dziem w rekach jaiiszos oncego, wIu* 
giego Anglii wywiadu, albo kali ist jest 
sztuczną mgłą dla. konfliktu „ustrojow e- 
g0. 

  

Pla pierwszej hipotezy na razie brak 

danych. 
A dla drugiri” - 
Anglia jest jedynym krajem na Świe 

cie którego ustrój pozostał nie zmienio- 

ny od czasów-przeiwożcmiych Amery- 
ka Północnej pod rządami Roosevęlta i 
Francjo pod rząłiay Bluma, przestały 

'być krajami liberancj ortodoksji Na 

opustoszałym placu Liberis pC40- 
stała tylko Anglia. Król Edwin jest 
człowiekiem nowoczesny Nie mógł 

tedy tego nie widzieć. Wprawdzie W. 
Brytania, jak Ameryka i Rosja, jest ra- 
czej częścią świata, niż krajęm, ale us- 

trój kuli ziemskiej w czasasi. obecnych 

zdaje się zbliżać pod naksyciem dwuke- 
lorowym do jednego wsyólunęśo mian0- 

wnika. Korporacja zamiast parłamęn- 

tu. Pod nakryciem tradycyjnej ;,eWwG'u- 
cji angielskiej, mogły się tedy wytwo-   teczne i pomyślne rozwiązanie tej smut 

nej sprawy. } 
rzyć dwa prądy. Zachowawczy, usiłują- 

cy zakonserwować liberalizm sugielski 

mi sie do -niego zwracane, by: powziął - 

Edie 

dynu: w kołach pelitycznych rozeszły | 

#‹ 

  | 
r 

załatwione mają vy abdykaeja i sukee 5 
twomie.-. 

W piątek parlament załatwić i ma * 

  

  

Panowanie króla Edwarda VIH było b. krót 

kie i wwało załedwie 10 miesięcy i 20 dni, Król 

    

    

| LSandringham). 

 stapil. jak Anglik. Sympatia mas nie wy- 

% 

P. Windsor 
król Edward wyrzekł 

wszystkich swoich tytułów. 

Po ahdykaeji będzie używał nazwi- 

ska p. Wingsor. Prawdopodobnie nastep 

ca jego nada mu tytuł księcia. 

Nowy król | 
LONDYN, (Pat). Dotychczas nie wia 

donio, jakie imię ohierze sobie nowy 

kxól Anglii, W kołach politycznych prze 
waża. pogląd, iż książe. Yorku wstąpi na 

tron jako Jerzy VI 
LONDYN, (Pat). Data koronacji nowe 

go królzx zostanie wyznaczona prawdo- 

podobnie na dzień 12 maja, 
LONDYN, (Pat). Fajna: rada sukce- 

syjna' zostanie zwołana % sobotę rane. 
Nowy krół będzie proklamowany Ww s0- 
kotę popolūdniu. 

sie trenu i 

Życiorys nowego króla 

Zztward VII wstąpił na tron po Śmierei ojca 

swego Jerzego V; 

1936 r. 

Po abdykacji Edwarda VII na tron królew- 

który zmarł dnia 20 stycznia 

ski wstępuje jego młodszy brat, drugi syn Jerze 

go V-da "obecny książe za 

„kilka dni 41 sat. 

- Albert, Fryd: Foryś "Artur, Jerzy książe 

urodził się 14 gr ucha 1893 r. 

U. kūne zył on 

Jorku, który kończy 

Joxku 

w Yok Cotlage 

królewską szkołę 

morską Uartomoeir, 

19181, 

dział w bitwie 

w po czym jako kadet w   odbył. podróż do Indii zachodnich, Brał 
' 

morskiej pod Skagerrakiem, a 

6w- p, 1917. przydzielony został: do wojsk laelni- | 

czych w charakterze piłota. | 

Po skończeniu wojny w r. 1919 skończył | 

i postępowy usiłujący popchnąć Anglię 

w kierunku ustroju korporacyjnego. 

Król! — Romantyk nie czuł się na si- 

łach rozstrzygać tego sporu. Król 

Romantyk ustąpił. . 

Ale eko a byłyby przyczyny 
które: skłoniły królewicza z bajki do ab 
dykacji, kryje się'w* tym kroku coś, co | 

jest specyficznie: angielskie: angielska | 

uezciwość, angielskie poczucie honoru. 
Nie nadarmo każda kobieta, w każdym 
kraju: zapytuje cudzoziemca, do które- 
g0 poczuła sympatię: „Czy pan jest An- 
glikiem?* Nie na darmo słowo „jestem 

Anglikiem' jest najlepszym paszportem 

zągranicznym. Król Edward VIII, postą 
pił jak człowiek szlachetny, to zn. po-   
rzeknie się swego ulubieńca. 

Jakie będą następstw: 
warda VHI-go? 

Nie trzeba być 
ażeby napisać, że następstwa te 
olbrzymiej wagi dla całego świata. 
Ster statku angielskiego, czuwającego 

nad pokojem światła, przejdzie w ręce 
księcia Jorku, którego męskie rysy, ty- 

Zmarł Leon 
WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 5 

nąd ranem zmarł w Warszawie Ś. p. Le- 
on Wasilewski, dyrektor Instytutu Ba- 
ań Najaowszej Historii Polski, redak- | 

tor maczełlny czasopisma „Niepodleg- 

abdykacji KEd- 

wielkim politykiem, 
będą | 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

ILENSK 
I Edward VIII abdykował 

_ LONDYN (Pat). Agencja Reutera donosi: krėl Edward VIII 
abdykował, zrzekając się tronu jak we własnym imieniu, tak 
i w imieniu swego potomstwa. Na tron wstępuje Książe Yorku. 

Cena 15 groszy 

    

  

  

  
EDWARD 

SUS RIVALITA 

VIII. 

prawo i nauki ekonomiczne w Trinity College w 

Cambridge. W r, 1920 otrzymał lytuł księcia 

Jorku. W r. 1921 został mianowany komando 

rem floty wojennej, a w rok później pułkowmi 

kiem pałku strzeleów z Yorkshire. 

W 

związki małżeńskie 

kwietniu 1923 r. książe. Jerku wstąpił w 

Elžbietą Malgorzata 
į King 

Jest te jedna z najstarszych rodzin s2la- 

W r. £923 księstwo 

odbyH kita padróży: reprezentacyjnych mt. 

z lady. 

Bowces-Lyon. córką hrabiego Strathmore 

horne. 

checkich w Szkocji. Jorku 

ia. 

do Afryki wschodniej i na uroczystości dwor- 

NET. 

Jorku został prezydentem. wystawy imper'alnej 

1927 odbyt z małżonką 

Australii 2 Nowej. Zelaadji. 

skie do Rumunii r Jugosławii. 1925 książe 

w. Winmhledom=a w r. 

peędróż de 

NE 

rałem, 

1936 ks: admi 

senorajem 1 marszałkićm lotnóctwst. 5 

Jorku został mianowany 

Obecnie po wstąpieniu na tron księecią Jorku 

następczynią tronu, est Królewna. Elżkieta, wro 

dzona 21 kwie'nia 1926 r., która obecnie 

10 łat. 

lat" v. 

liczy 
Mlodsza córka Maigorzaty Kczy obecnie 

  

Po abdykacji 
powe rysy oficera armii angielskiej, nie 
znamionują romantyzmu. Jest to ra- 

czej twarz Kiczenera, niż Królewicza z 

ba aki“ 
Decyzja króla, Edwarda wywoła nie 

wątpliyyie rewolucję psychiczną w Sta- 
nach Zjednoczonych. Na pewien czas 
Monarcha, który się rzekł tronu dla A- 
merykanki, stanie się niekoronowanym 

królem Ameryki. Czy będzie to miało 

wpływ na zbliżenie angielsko-amerykań 
skie? Dodatni wpływ miałoby raczej 
małżeństwo. Ale nie ulega watpliwości, 
że w tej chwili bożyszezem tłumów a- 
merykańskich jest „Ten, który poświę- 

<cił tron dla Amerykanki" 

* * 

Trudno jest niewatpliwie powie- 

dzieć, jaki wpływ na losy. šŠwiata wyw- 
rze ten nieoczekiwany kataklizm angieł 
ski w bliższej i dalszej przyszłości. W 

rękach sterników nawy brytyjskiej znaj 
duje się przecież Pokój świata. Jedno 
jest tylko pewne. Ster polityki angiels- 
kiej objął ponownie tradycyjny realizm 

angielski. 

Kazimierz Leczycki. 

Wasilewski 
łość*, były pierwszy minister spraw za- 
granicznych Rzeczypospolitej, prezes Im 
stytutu Narodowościowego, członek In- 
stytutu Naukowo-Bad. Europy Wsch. 
prol. Szkeły Nauk Polit. w Wilnie. 

 



2 „KU RJER% z dnia 11 zrńiiniA 1936 r. 

Sojusz polsko - rumuński 
jest trwały 

Szef sztabu głównego Rumunii w Warszawie 
Przyjazd do Warszawy 

WARSZAWA, (Pat). 8 min 8 

przybył z Krakowa do Warszawy szef rumuń- 

Dziś o godz. 

skiego sztabu generalnego gen. „Samsonovici 

wraz z towarzyszącymi mu: sekretarzem obrony 

państwa gen. Atanasiu, płk. Rosin, płk, Liteanu, 

pik. Stevrat, mjr. Davidescu oraz mjr. Siminel. 

Tym samym pociągiem powrócił do War- 

Stachiewicz 

kił 

szawy szef sztabu głównego gen. 

wraz z towarzyszącymi mu gen, Reguiskim { 

ku oficerami W, P. 

Po odegraniit przez orkiestrę hymną narodo 

wego rumuńskiego gen. Samsonovici w towarzy 

stwie gon. Stachiewiczą przeszedł przy dźwię- 

kach marsza generalskiego przed frontem kom 

panii honoorwej. 

2 

niem 

dworca gen. $amsonovici wraz z otocze 

udał się do zarezerwowanych dlą siebie 

apartamentów. 

Wizyty i prayjęcia 

O «godz, 

chiewicz podejmował gen. 

Sta- 

Samsonovici i ofice- 

14 szef sztabu głównego gen. 

rumuńskich śniadaniem w hotełu Ipuropej- 

Ww 

nia gen, 

rów 

skim. czasie śniadania wygłosiłi przemówie 

Stachiewicz i cen. Samsonovici. 

W godzinach przedpołudniowych szef rumuń > Į l А 

skiego sztabu generalnego gen. Samsonovie: zło 

żył wizyty p. premierowi ger. Sławoj-Składkow 

skienu p. min. spraw wojskowych gen. Kas- 

  
| 
| 
| 

  

Beckowi, 

Stachiewiczowi i 

przyckiemu, p. ministrowi spraw zagr. 

szefowi sztabu głównego Zen. 

zastępcy szefa sztabu głównego. 

O godz. 12,30 Samsonovici złożył wieniec 

w Belwederze i wraz z towarzyszącym, mu 0s0- 

bami zwiedził muzeum Belwederskie. O godz. 

13,20 do' księgi 

audjencjonalnėj' na Zaiiku. ; 

13,40 gen, 

stwie przybyłych z nim wyższych oficerów armii 

gen. Samsonovici wpisał się 

O godz. Samsonovici -w. towarży- 

rumuńskiej złożył wieniec na grobie Nieznanego 

Żołnierza. Uroczystoścj asystowała (kompania ho 

norowa z chorągwią i orkiestrą. 

O godz, 14 goście rumuńscy byli podejmowa 

ni śniadaniem przez szefa sztabii głównego ger. 

Stachiewicza, w czasie którego wygłosili przemó, 

gen. i gen, Samsonovici. 

Wieczorem p. min, spraw wojskowych po- 

dejmował gen. Samsonovici i towarzyszące au 

osobsy wic w hotelu Europeiskim. 

wienia: Stachiewicz i 

  

Polska wysłała memorandum 
w sprawie reformy L. N. 

WARSZAWA, (Pat).Minister 
zagr. J. Beek przesłał do Ligi Navodów 

spraw | reformą paktu Ligi. 
(Tekst memorandum z powodu póź 

memorandum zawierające uwagi na te | nego otrzymania od PAT- -a przytoczymy 
mat. rozpoczętych przez Ligę p nad | jutro). 

Rząd francuski zezwolił na sprzedaż 
broni dla Hiszpanii? 

RZYM (Pat) — Prasa obszernie komentuje 

ujawniony dzisiaj list z dnia 25 lipca wysłany 

z Paryża przcz pełnomocnika rządu hiszpań- 

Sesja Kortezów w Walencji 

  
W: obecnej siedzibie rządu madryckiego w Wa lencji. odbyła się nadzwyczajna sesja Koriezów J 3 5 y ; : 2 7 J 

(parlamentu hiszpańskiego). które 

stolicą przy odgłosach 

mową. Zajęcie” nasze 

korlezy, 

armat powstańczych, 
przedstawia prezydium 

momencie inauguracji obrad prźóż przewoduczą cego p. 

obra dowały w 

u chwaliły 

tak miesamowitych warunkach, poza 

szereg usiaw, związanych z wojną do- 
1 = С лы si 

w pałacu rządowym w Walencji, w 

Martinez „Barrios. 
Kortezów 

Rząd sowiecki zgadza się na pośred-| 
nictwo między walczącymi w Hiszpanii 

MOSKWA (Pat) — 
dzielił wczoraj ambasadorowi 

Komisarz Litwinow u- 

w Moskwie odpowiedz: na piopozycje, złożoną 

w dniu 5 bm. w sprawie udziału rządu 

tów w akcj; pośręlnictwa criem położenia kre 

su zbrojnemu konfliktowi w Hiszpanii. 

Litwinow w odpowiedzi podkreślił, że rząd 

cowietki uważa za bardzo pożądane uzgodnie 

nie działalności państw zainteresowanych ©- 

łem zapobieżenia niebezpieczeństwom, wypływa 

jącym z interwencji peszczególnych państw w 

- wewnętrzne sprawy Hiszpanii. 

Zdaniem rządu sowieckiego — podkreśla 

wota — mnie można uważać 

wykonywanie przez inne państwa zamówień, a 

Anglii i Vraneji 

za akt interwencji | 

w tej liczbie į zamówień na materiały wojenne, | 

udzielonych tym państwom przez rzasd przez | 

mich uznamy. Natomiast należy uważać za wy- | 

raźną interwencję Sprzeczią z normami prawa | 

Sowie- | 

| międzynarodowego, zaopatrywanie w broń bun 

wystąpi; przeciwko lojałne- 

samowolne uznanie ich kie- 

towausków, którzy 

mu rządowi oraz 

rownika jako głowy rządu. 

Rząd sowiecki — mówi dalej nota — gotów 

jest wraz z innymi państwami oświadczyć po- 

nownie e wstrzymania się od bezpośrednich 

lub pośrednich działań, które by mogły dopro 

wadzić do zbrojnej interwencji w Hiszpanii, 

lecz spodziewa się, że będzie zabezpieczona 

lub zagwarantowana pełna kontrola. takiego 

stanowiska i ze strony innych państw. 

W konkluzji rząd sowiecki oświadcza, że 

jest w zasadzie przyłączyć się do usi- 

łowań położenia kresu zbrojnemu konfliktowi 

w Hiszpanii w drodze %tproponowania pośreęł 

nietwa i nawiązać w tym celu z rządami im 

nych państw rozmowy i rozpatrzenia form ta- 

snłów 

kiego pośrednietwa, 

{ 
i 

| 
| 
| 
| 
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" džący. 

"materiały, 

  

skiego p. De Los Rios do premiera rządu hisz- 

Girala. 

„Messagero“ 

rzeczą jasną, žė upowažnienie rzą- | 

du feancuskiego danc prywatnemu przemysłowi 

w. sprawie zaopatrywania Hiszpanii w broń i 

działać у 
warciem akładu o mieinterwencji, jak i pó pod- 

pańskiego p. : 

pisze, że dokument jest miaż- 

Jest 

«musiało zarówno przed za 

pisaniu tego wkładu. Okoliczność, że Francja wy 

sunęła inicjatywę w sprawie nieinterweneji do 

piero _3 sierpnia, a jest z 25, lip 

ca, pozbawioma jest smaczenia . ponieważ 

franeuski obiocał, jak 10 7 dokumentu wynika 

nieść symbr KRC mimo wszęlkiego ryzy- 

ką. ! 

1ist datowany 

rząd 

"posiedzenie Senatu 
"i Selmu 

WASZAWIA, (Pat). Marszałek Senatu Pry- 

stot wyznaczył pienanne posiedzenie Senatu na 

poniedziwięk dnia 14 dm. na godz. 10,30 rano. 

Na porządku obr ad — dyskusja nad „expose 

rządu. ы 

Plenarne posiedzenie Sejmu „zwołane a a 

przez nuirsz. "Cara na «wtorek na godz. 16. Po- 

rządek abrad nie został jeszcze ustalony. Obej 

mie on prawdopodobnie «tebe 

ustaw, które w tym tygódniu uchwalone będą 

- przez komisję. | 

Porządek obrad R. L. N. 
GENEWA (Pat) — Dziś po południu odby 

ło się poufne posiedzenie Rady Ligi Narodów 

wa kiórym ustalono, że na porzadek abrad obe“ 

cnej sesji Rady 

madryckiego oraz poruszona przez 

wejdzie sprawa skargi rządu 

rząd turec' 

ki sprawa sporu (rancusko-tureckiego. 

Publiczne posiedzenie Rady odbędzie się ju 

piątek o godz. t1-ej rano. 

nad projektami ›   

  
„Kobieta, dła której Edwaid VIII HPA PY 

koronę. 

"Min. spraw wewn. 
Węgier w Berlinie 
BERLIN (Pat) — W; czwartek rano przybył 

|do Berlina na zaproszenie ministra dr: 

węgierski minister spraw wewn. Kozma. 

Finlandia elektryfikuje 
swoje północne obszary 

Od dłuższego CZASU , już prasa ć 
"dzka zajmuje się kwestią. ana aa pół- 
noenych krain swojego państwa. Jak się do- 
wiadujemy, Rząd fiński postanowił przystąpić 
do rozbudowy przemysłu drogą elektryfikacji | 
tych terenów. Postanowiono wyzyskać wszyst- 

© kie górskie potoki, których wartki nurt nadaje 

się łatwo do przemiany na siłę elektryczną. Cho 

dzi tu głównie o rzekę Oulu, której dopływy 

mogą być łatwo wyzyskane. Plan inwestycyjny 

przewiduje budewę 6 elektrowni. Nad potokiem 

Niskakoski, którego długość wynosi 7,25 klm., 

a spad 34,4 m. — staną 3 elektrownie: w Kanko 

o sile 7500 KW., w Jylhama o sile 20000 KW. i 

w Nuojia na 27000 - 

której Rao wynosi 17,8 klm., a spad 56,3 m. 

staną 2 elektrawnie: w Pali, o sile 20000 KW. i 

w Pyhakoski na 66500 KW. Wreszcie szósta 

ciektrownia o sile. 14000 powstanie nad rzeką 

Merikoski. Z biegiem czasu rozbudowa tłek- 
proc, ażeby po- ‚ ieść o 50 frowni ma się podn tyt i 

tem można było łatwo po 
północnych obszarów pomoce prąd na 

Południe Finlandii. 

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE 
" WITRYN SKLEPOWYCH © 
wykonuje grupa absolwentów Wydziatu. 

Sztuk Pięknych. Pracownia: 3 Maja 9—10 

A mr 
  

z» 

GDYŽ UŻ NASLADOWNICTWA: - 

ORYGINALNE: PROSZKI. MIGRENO-NERVOSIN" KON 

de TYLKO JEDNE 
ZE Z RYSUNKIEM KGGUTKA 

PROSZKI as KERVOSIN“ są TEZ W TABLETKACH. 

  

  

Lo. w 

ZIOŁA 

muj = 
Laborat. Fizjolog. - Chemiczne 
Warszawa, Nowy-Świat nr. 5 
— Apteki i składy apteczne. — 

Broszury bezpłatnie.   

Stosuje się przy chorobach: 

i. Choroby wątroby i na jej tle; 
Kamienie żółciowe 

Żółtaczka 

Chroniczne zaparcie stolca 

Katary (nieżyty) żołądka i kiszek 

Ii. Na tle złej przemiany materji: 
Podagra (artretyzmówa) 

Ischias i inne newralgje artretyczne 
Choroby skėry na te z!ej przemia- 

ny materji (trądzik it p.) 

KW. Nad rzeką Pyhakoski, 

  
  

   Cedil'a 3ą modna,    

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA. 
HURTOWY SKŁAD. PAPIERU iMATERJAŁÓW. PIŚMIENNYCH 

WILNO ,UL. 

  

z 
У а: AG: Polec 

ZAWALNA 15 

KALENDARZE na r. 1937, OZDOBY CHOINKOWE | 

Fricka |



bytu wywiózł jak najłepsze. wrażenie. 

den krok w utrwaleniu ścisłej przyjaźni 

e” gdy nie przemi jającej „wartość i AAS] 

|. przymierza. | 

I dalej: 

020). „KURJER% z dnia 11 grudnia 1936 r. 

"Na arenie politycznej 
Gen. SŁ AS weż w Polsce — Co bedzie z frontem ludowym weFrancji—Angielski 

zatiar«dg konstytucyjny — Wojsko rządzi krajem Wschodzącego Słońca 

Wizyta. szefa rumuńskiego Sztabu 

Generalnego w Polsce gen. Samsonovici 

jest dalszym zacieśnieniem przymierza 

rumuńsko - polskiego. Niedawno bawił 

w Polsce min. Antonescu, który 2 ро-. 

Obecnie gošei gen. Samsonovici. Przyby 

cie jego niewątpliwie stanowi jeszcze je 

  

między dwoma „państwami. 

Ppłk. Adam Rudnicki zamieszcza Ww 
е 2 

„Polsce Zbrojnej” na tey, iemat takie 

uwagi: ^ : . 
Piętnaście. lat Is życia, jakie ma 23 

sabą sojusz polsko- „mumnński, lat, w któ | 

rych- żadne : „tłukduacje - nie , tyle : polityczne, 

ile. personałne, nie zdołały madwyrężyć ne 

szego przymierza — le najlepszy dowśd mi 

W «dzisiejszych czasach, gdy o:losach nj- 

rod6w. stanowi ich zorganizowana | TO20M- 

nie stosowana siła — jednym z majbardio: 

realnych wysńzów przyjaźni między paójt- 

wami są ich sojusze wojskowe. Marszałkk 

Piłsudski, który lak wielką wagę nadav 

zagadnieniom wojską i wojny, kładł zaw. 

sze zasadniczy macisk na sojusz wojskowy, 
istniejący pomiędzy naszymi dwoma sprły- 
mierzonymi krajami. Rozpoczęła, przez Wist 

          

al 

kiego Marzałka, nigdy niczym nie Zmącdna 
i zawsze żywa współpraca między  sSsta- 
bami rumuńskim i polskim i obu 

mi braterskimi armiami, zacieśnią się 
bardzej — czego widomym dowode jej 

- „obecnie wizyta w Polsce gen. Samsojovici. : 

i * * * 

We Francji doszło ostatoio ф 
ważnego kontlikiu między koainyst: ami. 

i socjalistami. Rza1 biuma zna pi stę 
wyraźnie w opałach. 'W= fronciq ln4o- 
wym rysitją się cor. aż zlębsze szłchiny 

Prasa ocenia je po klajna 
nie frontu“. : 

W artykule poil 1ym ala mfienryk 
Korab- Kucharski, ko: soonden „Gaze- 

ty Polskiej” w Paryżu, pisze: ' 
Rząd pozostał na posterunku; ile wobec 

dego, że p. Blum postawił Wyražie „pod ad- 

resem komunistów kwestię zau "4 nie 

Gy raz 
1. jest 

   

   

  

    

   

  

   

  

Tas jakų Щ 

  

maszy- |. 

  
    

uzyskal о — front ludowy - pzestal już 

$styreć „praktyce nie w, swym „pie ciem " 

mym skł: po A on ma i jeż ciąg na 

się jesaę ze 

Kaiejśkej, fodznać iż. 
Ta dwuznaczna sytuacj; 

nąć się nie może, Komuniści 

Kominternu. próbują jeszcze 
Bluma drogą masowych wiec vyd 

stracji i Ztnić so do interwencj 
"pani. Ze swej strony p. Bhum ха wał je- 

szcze szczyptę złudzeń, że uda się ko- 
munistów nawrócić do lojalnej pa 
Ani jedno; ani drugie udać sięfie moż 
P. Blum nie pójdzie ną rozkaxKominter- 
nu, a Komintern mu tego nie wfczy i bę- 
dzie szukał innych dróg. do. ksiądn. ęcia 

„swych celów. - 
|. iPe separacji z. dnia 6 gruja, rozwód 
wydaje się nieunikniony, į R 

' * * | 

Angielski. zalarg korstyfyjny wy: 

    

   
    
   

adis 

pód uciskiem 

asifjszyć p. 

   
    

demon 

w Hisz- 

    wołał dosłowną ромуб ! prpidy wan i 

Sąsiedzka romowa | 
nauczyciela Z gostdarzem | 

(Silne pukanie do mieszkia nauczycielu 
ponieważ narazie nikt się niędzywa — puka | 
jący mówi: „A, musi. jeszcze i nasz pan nczy 

ciel, a już óśma wybiła, nięjre ludzie do kuś 
cioła ido, a może jaka, uchfaj Boże — niesz 
czenscie przydarzyło sie, €g0 trzeba moc 

niej zabarabanić (stuka no; do drzwi). 

Nauezyciel (ziewaąt): A, któż to 
tak puka, że aż wapnopiasek sypie się: 
na głowę z sufitu. A, Met w. niedzielę 
człek nie zaśnie dłużł W nocy rozbu- 
dził mię sołtys. dorękjąc mi pismo z 

gminy, bym przybył/m dziś na zebra 
nie w sprź twie organićj! niezorganizo- 
wanych jeszcze ongizacyj. tu znowu 

ktoś, oj doloż ty, 19, nauczycielska! 
' Trzeba otworzyć, /że ktoś ma pilny 

interes. (Odmyka Mowi): A. pan są- 
siad, proszę, myśląn, że tO. ktoś obcy, 

proszę, co słych: dario już nie gawę- 

dziłiśmy. 
аща Gospodarz) kak; musi jeszcze na | 

nowiku, a dziś ny, chwała Bogu — | 
ostatnią już a | 

Nauczyciel: $o nie pamiętam, gdyż 

  

komentarzy. Takie » nie jane załatwie: 
nie sprawy będzie miało oczy 
nastepstwa polityczne. 

„Kurjer Polski“ w 
skie imponderobilia“ 

Wišelė s%e 

artykaio „Andic- 

stwierdza: 

Ujawniło: się ty/ mianowicie, że w społe: 

czeństwie angielskim stanęły naprzeciw sie- 

biej cześć «Па króla I miłość dła Edwarda 
VIII. Jeśli bowiem --hine; ; wielki odłam 
społeczeństwa io iv przeciwko, małżeń 
stwu króla z p. Simpson, kieruje niemi nie 

ат ' wiosk AE króla uczucie, tylko 

przeciwnie, przekonanie, oparte na wielkiej 
dla majestatu królewskiego «czci, że mał- 

Żeństwo to byłoby: dla króla Ang bi в «а 
Anghi nieodpowiednie, czy wręcz szkodłi- 

we. .W tym stanowisky na płan pierwszy 
wysuwa „się właśnie. szacunek, cześć dła kró 

"la, jako dia zwierzchnika państwa, a „więc 
sut. generis. instytucji. Po 

„Ci znowu, którzy opowiada ją się za po- 
zostawieniem Kdwardowi VIII swobody: w 
doborze małżonki, powodują się uczuciem 
miłości dla tak lubianego i popularnego mo 
marchy. Twiendzą, że: nie moża "žądač odė 

  

| 

‚ Program wojska jednak,   

"tak wieikiej 
„ona niepotrzebna, 

Tak samo jedmak jak przeciwnicy mał- 
żeństwa z p. Simpsón nie mogą być uważa 

ni za ,wrogów króla, tak samo nie możda 

pomawiać uwo'enników pozostawienia . kró- 
„swobody o brak szacunku dla monar- 

i jako człowieka i jako króla. Anglii. 

niego osobistej ofiary, że jest 

  

„Wojsko rządzi krajem Wschoczą- 

cego Słońca” lak opiruuje wewne'rzna 
sytuację Japonii Ałeksate'cs Janta-ł'ol- 
czyński na łamach „ttzienaika. Poznań 

skiego". Na ile linia zewnętrznej pori- 
tyki Japonii usiłuje brvz jednoiitą, na 
tyłe wewnątrz kraji stery gospodarcze 
nie chcą  pedporządkować się daleko 
idącym żądaniom wojska: 

iżądającego: ko- 
łosulńych nawet jak ma japońskie słosunki 

dodatkowych M budżecie na własne, 
wyłączne. potrzeby. i przewidującego podob- 

ne zapotrzebowanie m ma. najbliższych 
lat godzi oczęwiście w. podstawy 

sześć 

‚зозро-   

darczej. struklury (Japonii. To też prze- 
mysł i kapitał twierdził jednomyślnie: nie 

możemy. Wejsko natomiast. stanowczo i 

stale: musicie. 

Dualizm, jaki w poprzednich gabinetach 
i rządach i okresach ekspansji zarysował 
się w postaci roźdźwięku między minister- 

sitwem spraw zagranicznych i spraw wojsko 

stosunków  jak- 
nie istniał. To znaczy ma terenie zagra- 

nym i ma obszarach najbliższej ekspan 

sji idą ręka: w rękę, Ręka w ręxawiczce, mo 

wych, w obecnym układzie 
by 

  

ižnaby sparaliżować to powiedzenie, przy 

czym ministerstwo spraw zagranicznych 
   

gra rolę rękawiczki. To się zwłaszcza odno- 

st do Chin w ostatniej fazie rozwoju wzaje- 
mnych stosunków i wzmacniania się potęgi 

chińskiej już nie tylko w sehsie obronmym. 
Nazewnątrz front wwvglądą šedno- 

licie i zgodnie. Wewnątrz natomiast woj- 
sko. skarży. się, że za mało jest w rządzie i 
sterach  panłamenutarnych entuzjazmu do 

wprowadzenia „nowego ładu 

Dotąd rząd Hiroty, borykał się z tru 

dnościami pozytywnie. Kivzys jednak 
wydaje «się zbliżać. Tuw. 

więc 

  

Apel Anglii i Francji 
w sprawie zakończenia wojny w Hiszpanii 
LONDYN (Pat). Dnia 9 bna: 

ogłosiło następujący komunikat: 

wieczorem MSZ: 

Rząd. J.K. .M. 

i rząd francuski w ciągu tygodnia bieżącego wy.: 

mieniły między sobą poglądy o: położeniu, 

wołąnym przez wojnę domową w Hiszpanii i 

niebezpieczeństwach, które wynikają stąd. dla 

MAYA 

| 

pokoju w Europie. 
| cji w.stwierdzemiu ścisłego wyrzeczenia się 

Po rozważania "wspólnym położenia dmia 4 | wszelkiej akcji bezpośredniej. lub pośredniej, 

„grudnia się do rządów Niemiec, 

"Włoch, ZSRR. pośrednictwem 

ich przedstawicieli dyplomatyczny ch, 

zwrócono 

Portugalii i za 

aby pań 

Brytanii stwa te przyłączy ły się do W. i Fran 

  

'0 kolonie zamorskie dla Polski 

A uosą 

L ka Ausis 4 sias 

W. witrynie Muzeum Przemysłu i "Fechhiki w 

sująca diorama, związana z propagandą kolonii 

dukujemy na naszym zdjeciu, 

odmianom księżyca specjalnie nie przy 
glądam się, ale wiem, że będzie tennt ze 

trzy tygodnie. — No i cóż tam słychać 
panie gogpodarzu? O, proszę papierosi- 
ka, zapalimy to i saweda. raźniej nam 
późdźi Ć, _ 

Gospodarz: Dziękuja pokornie Za 
raktament, ale ja pańskiego tytuniu nie 

fbi. on nadto słaby, to i smaku nie 
czuisz. O, machorki kab można było tu 
zapalić. to insza sprawa, 

Nauczyciel: Ależ proszę, choć to dla 
mnie trochę za mocny, ale głupstwo. 

Gospodarz (zapalające, mówi): Ot tó 
najgorzej; co to przednówek już rozpo- 
czął sie na Świecie. Wszystkie z: ipasy 
na czysto kończyli sie, choć ty nie wia 
domo co rob. Jeszcze człowiek siak, tak 
— przebadzia sie jakości miarkujuczy 
ale. co żywiała, to do nie w ytrzymania: 
ryczy w chlewie zgłodniawszy i choć 

ły.. skąd .:nie „wiadomo... co bierz 
i jej dawaj. Cały poszor. dla niej 
— lo wrzos z lasu, bo trawy jeszcze za- 
wszystkiem mało, a niektóre ludzi to 
strzecha dro i żywiołu na sieszka krojo. 
Ot co dziej sia! I to kużdyn tak rok, wi 
domo, ziemi mało kilko tych aktarów, 
a do tego, jak panu widomo —- piase- 

  
Warszawie, 

jest stale, podziw iana 

  

  

„drobnych, to chyba 

DAĆ RÓLSCE KOLONIE 

a Z AB 

została umieszczona bardzo intere- 
zamorskich dla Polski. Diorama, którą 

przez przechodniów. 
repro- 

um y 

same rojsty, 
do poro: BOO: 1 nie kużdy rok zbie 
rzysz, Bywa co i przepadni. A podatki 
dlatego dażm, 

Nauczyciel: Nie narzekajcie jeszcze 
panie gospodarzu, czytam ciągle w gaze 
łach i słyszę w radio. o najrozmaitszych 
właśnie ulgach dla rolników, zwłaszcza 

tak całkiem źle nić 
jest bo Rząd nasz troszczy się o was. 

Gospodarz: Tak, my i nie narzekami 
tylo na kont, panie uczycielu, tych żuli 
ków, ce to chłopa oszukujo. pominew- 
Szy tych, co to kóły kradno, miod z kło 
dów wybierajo, sery babom z desków 
ściongujo i inne figle robio — to już 
swoje. wioskowe złodziei, ale na kont 
żulików, które z miasty przychodzo, O, 
choćby w tamten tydzień, w naszej wio 
sce ca zdarzyło sie, musi pan uczyciel 
słyszeli już od kogoś? 

Nauczyciel: Nie wiem o czem pan go 
spadarz chce mówić, bo tu ciągle dzieje 
się coś nowego. 

Gospodarz: A A no, ob tych. jak ich 
tam, a, naczysto ż pamienci wyszedszy, 
no, tych, awo, — . agentach. co to na 
sieczkarnie; rowery i zegarki zapisywali 
i brali po pieńć złotych zadatku. I ja był 

    
to i nie kuż-— zamówiw szy 

  
"szukać 

"czego, 

lub zmierza jącej drog. tą ima gą dv interwencji 

obcych państw w załargu i aby przesyłały swo 

im: delegatom w komitecie nadzoru nad niejn 

terwenc ją dla 

koatroli. 

instrukcje organizacji istolnej 

Rządy brytyjski. i francuski zażądały rów- 

nież „od wymienionych A-ch państw, aby zjed 

noczyły się one w iej sprawie w duchu praw 

dziwego humanitaryzmu by uczynić wysilki dla 

położenia kresu zalargu zbrojnemu w  (liszpa 

nii, proponując pośredniciwo w celu umożliwie 

nia wyrużenia, przez. całą: Hiszpanię woli lud 

ności, 

PARYŻ; (Pat). Havas podkreśla, że pódjeta 

" wspólnie „przez Francję L W. Brytanię inicjaty 

wad, w sprawię htszpańskiej, o której doniósł 

dnia 9 bm. wieczorem komuwikat MSZ. brytvj 

skięś jest najpoważniejszym krokiem dypło 

matycznym od początku zatargu w Hiszpanii. 

Według Havasa, ZSRR. śraktuję tę iniejatywę 

życziiwie, Włochy, Portuguia i Niemcy proszą 

o czas do. nimysłu. 
  

Najmnie sza książeczka na- 
suwejąca myśli piękne i szla- 
chetne uczucia więcej jest war- 
ta od wszystkich zapylonych 
ksiąg mądrości i traktatów na- 
ukowych... 

(Anatol France) 

BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
Wilno, Jagiellońska 16- 

WIELKI WYBÓR DZIEŁ 
klasycznych, nowości, lektury szkolnej     
  

czek, łonki — sieczkarmia, bo do Pietru- 
ka wszystko ciongami sie z tymi kułami 
na sieczka. Na i co pan uczyciel powie 

- wszystko zginewszy jak ten nasz: Uyr 

ny spirt. Sołtys, bo i on był zamówiw- 
szy rowerz melidował na kont tego 
policji, to nie widomo ci co wyjdzi z te 
go. Ja spodziewam sie, co tak bendzi, 
jak w przeszły rok х tymi kosami, sierz 
pami i fatagrafiami, co po dziś dzień ni 

nadeszedszy. A to psie bestie, i legityma- 
cje fajne majo i cały szmat okuratnych 
papierów. Przyjdo, przenocujo, nažro 

się darmo, jakich 30 złotych wezmo i ido 
inszych durniów. 

Nauczyciel: 
ostrożnym. 

Tak, z tym trzeba 

Namawiałem was i 
kich w wiosce na założenie Kółka Rolni 

za pośrednictwem którego moż: 
na by było sprowadzać wszelkie narzę- 
dzia rolnicze bez najmniejszego ryzyka 

l tak jakoś sprawa ta do dziś dnia leży. 
A szkoda wielka — inne wioski oszuki- 
wać się.nie dają. Jedynie dlatego. że 
wszelkie sprawy z rolnictwem związane 

są załatwiane w Kółkach Rolniczych. 
Gospodarz: Ni wiem. co to jest, że 

ha wiósna same biedy cisno sie gospo- 
darzowi drzwiomi i oknyma. 

PE 
DO: WC | 

być 
wszyst



* 

„KUBJER*% z dnia 11 grudnia 1956 £. 

Bernard Shaw o konflikcie w Anglii 
„ikćról, który chciał się ożenić z pasterkąś 

Znany pisarz Bernard Shaw zaanieścił w jed- 

nym z pism angielskich artykuł humoreskę 

p. . „Był raz król, który chciał się ożenić z pa- 

sterką”. Artykuł ten dotyczy obecnego konfliktu 

konstylucyjnego w Angli. Bernard Shaw kpi 

ze wszystkiego. stojąc zdecydowanie w obronie 

króla. 

W KRÓLESTWIE... PÓŁWARJATÓW 

„Działo się to mw królestwie półwariałów. 

Miody iksiążę, który już za Życia swęgo Ojca 

gorszył uczucia wielu # pośród swych przysz- 

łych poddanych. po wstąpieniu na. tron popadł 

w konflikt z rządem i z kościołem. 

był 

żonaty, Chcąc prowadzić spokojny żywot, mogą 
Nowy król, mając zaledwie 40 łat, nie 

cy służyć za przykład narodowi. zabrał się za- 

raz do szukanią miłej kobiety o łagodnym cha- 

rakterze, gdyż nerwy miał wrażliwe, a rozmo- 

wy z ministrami nie mogły tych jego merwów 

uspokoić, A znał wlaśnie dadne, kłóra miała 

wszystkie wyśnione zalety. Nazywałą się. - jeśli 

się nie mylę Daisy Bell. Była Amerykaniką, dwu 

krotnie już zamężną. Mogła więc być doskonałą 

żona dla (króla, który sam nie był nigdy żonaty. 

Wszystko to jest normałne, Ale w ikrolest- 

wie pobvariatow byžo by szaleūstwem oczekiwać 

że cokolwiek może się skończyć spokojnie. 

U KRÓLA. 

Pewnego dnia arcybiskup i premier zjawili 

się u króla. Monarcha spędziwszy poranek z pa- 

nią Bell był w dobrym humorze. Zaproponował 

jm coclaile i cygara. Lecz goście nie tylko od- 

mówiii, lecz zdradzali taki rozstrój nerwowy, że 

król zmuszony był zapytać ich z niepokojem, 

co było przyczyną ich poruszenia. 

- Jakże może pan nas o to pytać. Sire 

odrzekł premier. — Dzienniki o niczym innym 

nie piszą. Ogłoszono fotografie.Nie zaoszczędzo- 

no nam nawet portretów małego pieska tej da- 

mv. Cóż Wasza Królewska Mość zamierza czy- 

nić? 

Nic nadzwyczajnego odpowiedział 

krół. W maju będę koronowany a w czerw- 

cu pošlubię Daisy, 

Niemożliwe! -— ikrzyknał premier. — To 

szaleństwo! ; 

To w ogółe nie wchodzi w rachubę 

powiedział arcybiskup. 

Podam się do dymisji zawołał premier 

Te giraszne — mówi król... Ale bardzo 

możliwe, że będzie pan zmuszony podać się do 

dymisji na długo przed koronacją. 

Sankazm Waszej Królewskiej Mości mnie 

Kościół 

zgodzi się na niekonstytucyjny ślub. 

nie dotyczy 'wtrącił arcybiskup. 

nigdy nie 

O, to uwolniłoby mnie od wielu kłopotów! 

Sprawy religijne są dla mnie bardziej skompli- 

kowane, niż dla Wilhelma Zdobywcy, Muszę się 

iiczyć z opinią 496 milionów poddanych. Z po- 

Śród nich chrześcijanie stanowią tylko 11 proc.. 

a i la mniejszość jest podziełona ma niezliczo- 

ne sekty. To też za każdym razem, gdy wypo- 

wiem jakieś słowo. ryzykuję. że zranię czyjeś 

uczucie. Jeśli chodz: o koronację nic nie mogę 

zmienić. Mogę jednak ożenić się, mie obraża jąc 

nikogo, Wezmę ślub cywilny. 

Nigdy mie usłyszano o czymś podobnym- 

Ta urąga wszyslkemu, oświadczył arcybis- 

a IE A O AION NIL BS 

Nauczyciel (przevywając 

nie ma pan sąsiad nowe zmartwienie? 

Gospodarz: Oj, już:ni wiem od cze- 

go tu i zacząć. Po to tu właśnie ja do 

pana uczyciela dziś i przyszed, ale ni- 

jak ni moch od tego zaczonć, aż teraz 

nadarzyła sie ob to gawenda, jak pan 

uczyciel sam domyślił sie, co ja mam 

bieda. Było to w zeszły piontek: baba 

u mnie zachorowawszy i trzeba było 

zjeździć do miasty, jakiego lekarstwy 

przywieźć, a to już gdzie jakie było 

ostawszy sie komu w wiosce na podobiia 

choroba. to już ona wypiwszy i nijakiej 

poprawy od tego nima. 

Nauczyciel (przerywając): Ach. jak 

tak można, panie gospodarzu! Czyż moż 

na pożyczać nieznane łekarstwo, przy- 

tym stare, zwietrzałe w dodatku na nie 

stwierdzoną przez lekarza chorobę! Czas 

już najwyższy zaniechać pożyczania 1е- 

karstw u sąsiadów, nie dopitych przez 

różnych chorych. 
Gospodarz: Panie uczycielu, bywa 

dlatego poprawujom sie od takiego le- 

karstwy. Ot, choćbyś nasza Karusia, co 

tak cienžko chorowała, a dlatego poś:e 

łekarstwy od Marcinowej zaraz wstaw 

szy i patrzaj teraz —chodzi jak łania i 

  

    

  

  

kup, ale ostatecznie dla mnie było ky io 40- 

godne, 

Arcybiskupie — przerwał premier, —'Czy 

zostawi annie pan samego? 

Przyznaję, że chwiłowo nie umiałem nic 

Mości. 

pan z,nim przedyskutuje sprawy konstytucyjne, 

odpowiedzieć Jego Królewskiej Niech 

* \ . . * + ° ° 

a ja zhstanowię się mad moją ocipowiedzią. 

Czy jest pan gołów iść za radą swoich 

ministrów? Oto jedywe pytanie, które pojawia 

się między nami — mówi premier. 

NIECH PAN WYMIENI SWOJĄ: - 

KANDYDATKĘ... 

—— Pięknie, Jakaż jest pańska rada? — mówi 

król — Kogo mam poślubić? Ja dokonałem wy 

boru. Teraz niech pan wybierze. Nie móże pan 

mówić o małżeństwie w sposób abstrakcyjny,   
niech pan wymien; swoją kandydatkę. 

— Ależ gabinet nie zajmował się tym. Nie 

mogę wybierać żony dłą pana, ' 

— W tym wypadku nie może mi pan mdzielič 

rad — odrzekł król. ; 

Wie pan dobrze, czego pragnę. 

wszystkim nie powinna być Amerykanką. 

Wreszcie coś sprecyzowanego! Premier 

Anglii obraża naród, iktórego przyjaźń jest 
* > * * * ъ 

wszak «konieczną dła potęgi mojego Imperium. 

  

1 

į 

i \ 
3 

ł 
| 
| 

Przede | 

| 

į 
l 

| Wszyscy ino: przyjaciele polityczni uważają mał 

żeństwo króła Anglii z Amerykanką za znako- 

mite posunięcie polityczne, 

— Nie powinienem był lego powiedzieć — 

rzekł zakłopołany premier. 

— Doskonałe. Wywreślny te słowa. Ale jeśli 

pan żyje jeszcze w XVHI wieku, to ja żyję w 

ХХ-ут. Żyję w świecie republikańskim, rzą- 

dzonym przez żołnierzy, awansowanych na ofi- 

cerów i przez synów fabrykantów obuwia. Czy 

mam wybrać jędną z ich córek? Niech pań sam 

wybierze: Jesi szach perski, jest effendi Wąhła- 

tuerk, jest singor Bombardone, jest Herr Bottłer 

jest król stali w Rosji. 

— Możę pan abdykować — mówi premier. 

-- Poczucie obowiązku nie pozwala mi bez 

powodu porzucać posteruniku. 

— Pański tron będzie głęboko wstrząśnięty 

  

w swych fundamentach — wtrącH arcybiskup. 

— To tylka mnie dotyczy, bo przecież ja na 

nim siedzę. Ale co będzie z fundamentami koś- 

cioła, jeśli zmust mnie zawnzeć małżeństwo bez 

miłości, ałbo też żyć bez ślubu z kotietą którą 

kocham ? 

— Sadzę, panie premierze, że będzie lepiej, 

jeśli sobie pójdziemy — mówi arcybiskup. — 

Skłonny jestem sądzić, że to diabeł wkłada te 

argumenty w słowa Jego Królewskiej Mości”. 

Rzui ока z lotu ptaka na zamek „Fort-Belvedeve* w którym mieszkał Edward VIII | 

Pani Simpson będzie uwieczniona w powieści 
W Warszawie podobnie jak w całym cywi |. 

zatarg konstytucyjny w i lizowanym Świecie 
Anglii na tle projektów małżeńskieh króla Ed 

warda VIH wywołał olbrzymie zalntereoswanie 

Prócz prasy, zareagowały bano żywo różne 

popularne wydawnictwa, które rozpoczęły rlruk 
broszur o p. Simpson. Jeden ze znanych powieś 

Firma „l AILIMWAA** Lida, Suwałska 55, 
etry, pulowery, szlafroki, bieliznę ciepłą (cien- 

poleca na sezon zimowy w, dużym wyborze sw. 
wełny do robót ręcznyc ką igrubą, najrozmaitsze gatunki 

Zaprasza Sz. Klijenteł 

: Oho, pew | mliko do miasta nosi. 

Ale ja ni kończył opowiadania ob 

swoja bieda. Pojechał ja do miasty, był 

woz wionzków nałożywszy i pół wozu 

wionzków sprzedał ja służoncej jednego 

żydka. Dała ona mnie pieńć nowiusień 

kich złotych. Dał ja jej dwa złoiych resz, 

ty i wionzki te zawioz ja jej na podwó- 

rek. Późniejszo poro kupuje ja u Icy na 

Nowogródzkim rynku otremby dła ko- 

nia i daja te pieńć złotych. Ica popatrzył 

okuratnie obmacał i ni bierzy, mówi co 

falszywe. Tedy jakaści goronc uderzyła 

mnie w głowa i biegne ja do tej miejscy, 

gdzie był sprzedawszy wionzki. Tam ni 

bioro, Ja w ta pora biegiem do konuiss- 

riatu i opowiadam co i jak, co znaczy 

sie stratny ja na siedym złotych, bo dwa 

złoty był reszty dawszy. W komistria 

cie powiedzieli mi. co to nie 1ch parafia, 

a trzeba iść do innego komisariatu. Przy 

chodza ja tam, wszystko co opowiadam, 

a oni mówio, kab ja schodził do Izby 

Skarbowej i wzioł od nich zapiska, Pa 

te pieńć złotych falszywe, to my tedy 

zrobim dochodzenie. Foszed ja w ta po 

ra do tej Izby Skarbowej. nalaz jo na- 

laz i znowu wszystko okuratnie powie- 

dział, ale nijakiej zapiski onv ni dali, ty 

f 

  

ę właściciel firmy Michał Słusarczyk 
O 
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ciopisarzy, który w czasie pobytu zagranicą 

miał okazję zetknąć się z p. Simpson, przyst ą 

pił do napisania powieści, osnutej na „tle jej. 

życia. Powieść ma wyjść pod psetdonimem i bę 

dzie zapewne drukowana przed wydaniem książ 

kowym w odcinku jednego z pism warszaw- 

skich. 

h. oraz różne nowości sezonowa 

  

lo kazali powiedzieć, co kużdy dureń 
pozna, co to falszywe pieńć złotych. 

Dlatego, jak ja tak im w komisaria- 

cie powiedział, to jeden policman po-. 

szed ze mno do tego, kto te pieniondzy 

mnie dał, a ta słażonca powiedziała, co 

dał jej pan jej, a Ten pan znowu powie- 

dzial, co on jest jalim“ i buchgaltereni 

i te pieńć złotych otrzvmał od swego 

chłebodawcy. A dla!tzgo tego buchga:te- 

ra zabrał policeman do komisariatu, a 

mnie kazał jechać do domui powiedział, 

co te falszywe pieniondzy przepadno. 

Zmenczony, ni jadszy i zgryziony wróci 

łem do chaty, ni kusiwszy ani Ickarst- 

wy dła żony, ani soli. ani co — Fak ot 

i przyszed ja do pana uczyciela na та- 

da i benda już pros'ć łaski napisać po 

dańko., ci to do paas starosty ci ta do 

mirnego, to już jak pan uzzyciel dG:a- 

dzi 
Nauczyciel: 7 miłą chęcią, panie go 

spodarzu, proszę przyjść jeszcze dzisiaj 

wieczorem, jak wrócę z gminy, będę 

miał więcej czasu 

Gospedarz: To, dowidzenia ty:ncza- 

sowie. 
Nauczyciel: Do wiec.cra 

Jan Hopko. 

  
  

  

Samobójstwo wilnianina 
w kawiarni w Bydgoszczy 
Jak donosi „Goniec Warszawski, 4 b. m. 

przybył do Bydgoszczy rotmistrz rezerwy 42- 
letni Rohdan de Rosset, zamieszkały w Wiłnie. 
Rotmistrza Rosseta sprowadziła do Bydgoszczy 
wieść, iż w mieście tym przebywa panna P., » 
która od dłuższego ezasu utrzymywał bliższe 
stosunki i dla której porzucił żonę wraz a 

2-giem dzieci. + 
Rotmistrz7 Rosset, spolkawszy P. na ułłey, 

poprosił ją do kawiarnį Sehmelcera przy ul. 

Gdańskiej i tan: po burztiweį rozmowie, па 
oczach licznych gości, dobył rewolweru i strza- 
łem w serce odebrał sobie życie. Wrażenie była 
wstrząsające. Przybyły lekarz pogotowia stwier 
dził tylko Śmierć desperata. Zona samobójcy 
przebywa stałe w Paryżu. 

Podłożem tragedii miłosnej Rosseta był opór 

rodziny panny P. przeciwko poślubieniu rot- 
mistrza. Zwłoki przewieziono do Wilna. 

|  Donosiliśmy o niezwykłej operacji jaka by 
ła dokonana na osobie Simpłiea Godina w 
kiłka dni po Śmierci jego sjamskiego brata. © 
peracja ta udała się pozornie i Simpicło Godin 
odłączony od trupa, rozpoczął życie nowego 

człowieka. 

Jak się okazuje Simpłicio krótko cieszył się 
życiem, gdyż zmarł w nocy na poniedzia 

„. Przeżył on swego brata o 11 dni. i 

Lekarze mieli do ostatniej chwili nadzieję 

owania Simplicio. 

Pe operacji Simplicio czuł się dobrze i zda 

się, że będzie mógł żyć nadal, lecz zupeł 

     

          

   nie niespodziewanie zapadi na zapalenie opon 

móżyowych ,co spowodowało jego śmierć. 

-14-ietnia matka 
| I 68:ietni ojciec 
Przed wydziałem zamiejscowym sądu okręge 

wego v Rybniku stanął 68-letni rolnik Jan Mer 
cinek z Lubomli, oskarżony o utrzymywanie 
słosuniów z i4-letnią dziewczyną. Wynikiem 

   

  

tego Wwpółżycia było dziecko. Niemoralny sta 
rze€ 0021 w swej wiosce za bogatego włoś 
cianin4Ą posiadającego trzy gospodarstwa i 138 
zł. rent miesięcznej. Sąd skazał zwyrodnialea 
na dwą lata więzienia. 

i jego małżonki 
Kiepę w rozmowie z korespondentem P. 

A. A. ośwadczył, że przybył do Wiednia celem 

omówieni szczegółów technicznych z dwiema 

wytwórnią, wiedeńskimi projektu nakręcenia 

jego nablszego filmu „Cyganeria”, nad któ- 

rym рга 

nia 1937 

definitywhie wybrany, w grę wchodzą: Cami 

ne Gallo, Bolvary lub Engel. Nie jest wyklu 
czone, żeżće względów. finansowych film będzie 

nakręcaniiwe Wiłoszech. Ponadto Kiepura mó. 

h zamiarach nakręcenia w 

    

    

   

     

  

   

   

  

       

   

      

   

  

"ima rozpocząć się w końcu kwiet 

'. /Rżyser tego filmu nie został jeszcze 

końce 

h dużych fihnów dla siebie i Mar 

- jednego w Wiedniu i jednego w 

zas swego pobytu w Berłinie Kie 

ł bardzo korzystne propozycje ze 

strony „Tobisć, Rokowania w tej 

sprawie są |toku. 

Co się tyy występów Spiewaczych, to po 

wypoczynku| Krynicy, 9 stycznia ma koncer 

eli, a następnie w Paryżu. Na 

1937 r. dd 

ty Eggert 

Rzymie. P 

pura otrzy: 

wyt$rni 

tować w br 

koniec stycz 

Sztokholm 

Korespon 

przygołowuje artysła . tournee 

-—-|openhaga — Amsterdam. 

PAT. odbywając spacer z 

Kiepurą i Ma| Eggerth po ulicach Wiednia, 
miał możność |wierdzić, jak wiełką popular 

nością cieszy Sjnasz artysta w stolicy naddu 
najskiej. Prawiprzez cały czas spaceru szedł 

za Kiepurą tłu 

gały do niego 

od czasu do czasu podbie 

i, prosząc o autograty. 

Filmwychował | 
chłopców na bandytó 
Kramp dokonywał apadów bamydckich w la 

sach wybrzeża polsigo pod Gniewowem. Chło 

pcy uczęszczali do 1. gdzie nauczyli się ©so 

bliwej sztuki bandjjej, ściśle według scena 

riusza filmowego. Węsie gniewowskim wyko 

pali oni głęboką norw której mieszkali. No 

ra była tak sprytnie konana, że patrolujący 

las leśniczy o jej wę. nie wiedzieli. Obaj 

młodociani bandyci Wi targowe, kryli się w 

jamie, skąd obserwowiruch na drodze. Na 

padali przeważnie, na Nqe, samo'nie idące ko 

biety. Wypadali wówczy nory i, grożąc re 

wołwerami lub sztyletanpprzpowywali kobie 
ty z pieniędzy i żywnośj po czym uciekli 

znów do aDry. | 

Miano energicznych potów, przez dłuższy 

czas nie udało się bandytójchwytać. Dopiero 

przypadkowo odkryto kryjtę bandycką. Sad 

skazał młodocianych prze$ęów po 1 roku 

więzienia.



Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 

—WYDOBYCIE KIELU JACHTU „TEMIDA II“. 
Po kilkutygodniowej pracy, od samego począt 
ku nieumiejętnie zaczętej, zdołano ostatnio wy-. 
dobyć kicl jachtu: „Temida II*, który w sierp- 
niu b. «. uległ awarii w porcie rybackim w Wiel 
kiej Wsi. Wraz z kilem zdołano wydobyć j cen 

„ny ładunek balastu w postaci 14 tonn ołowiu, 
wartości 10.000 zł. Jacht doszczętnie rbzb:ty 
rozebrany został przez ludność na opał. 

„ bLITWA 
'— USTAWA 0. BEZPIECZEŃSY- 

WIE PAŃSTWA. Rada ministrów za- 
kończyła prace nad projektem ustawy о 

bezpieczeństwie państwa, który złożony 
będzie sejmowi. Projekt ten daje rzą- 
dowi lilewskiemu takie uprawnienia, ja 
kie posiadają władze wojskowe w okre- 
sie stanu wyjątkowego. Wprowadzenie 
tej ustawy umożliwi rządowi zniesienie 
obecnego słanu wojennego, co z jednej 
strony — jak twierdzą w koł.ch poli- 
tycznych — wpłynie dodatnio na sto- 

. sunki Litwy z zagranicą, a z drugiej — 
uniezależni bardziej rząd od czynników 

wojskowych, ustosunkowanych krytycz 
nie do obecnego reżimu. 
_— UDZIELENIE OBYWATELSTWA LITEW-. 
SKIEGO. W okresie od t kwielnia do 24 listo- 

pada b. r. udzielono obywatelstwa litewskiego 
372 obcokrajowcom wraz z rodzinami, ogółem 
1.185 osobom. Za udzielenie obywatelstwa tym 
osobom wpłynęło ok. 20 tys. lt. podatku. Spo- 
śród osób, które przyjęły obywatelstwo, 313 

było bez obywatelstwa,/16 — obywateli nie- 
mieckich, 29 — łotewskich, 3 — Rosj* Sowiec- 
kiej, 1 — Polski j in. Komisja do spraw oby- 

walelstwa rozważyła ogółem 547 podań. | 
'  — ZAREJESTROWANO 1199 TOWARZYSTW 

1 ODDZIAŁÓW. W, Ministerstwie Spraw Wew- 
netrznych zatwierdzono 416 towarzystw * 788 

" oddziały rozmaitych związków. : 
— FUNDUSZ ZŁOTA I WAŁUT BANKU 

LITEWSKIEGO. Fundusz ziota Banku Litew- 
skiego dn. 1 grudnia wynos*ł 70,66 mil. It, wa: 

łut zagranicznych — 2,41; banknotów było w 
obiegu na sumę 112,64 mil. lit. Pokrycie w zła- 
cie wynosiło 62,7 proc. w złocie ; walutąch za 
granicznych 64,9 proc. 

— CIELĘ URODZONE W KATASTROFIE 
KOLEJOWEJ. Według informacji z Kłajpedy, 
w tych dniach koło samej Kłajpedy miał miej 
sce niespotykany w dziejach kolejnictwa nad 

' awyczajny wypadek. Pociąg najechał na kqowę 
„właśnie w tym momencie, gdy ona się cieliła, 

„ leżące na torze. Krowa została Śmiertelnie prze 
„jechana, zaš nowo urodzone cielę 

"dzona „sierota została pddana gospodarzowi z 
okolicy na hodowlę. 

FINLANDJA 
— W STOLICY FINLANDII ODBYŁY SIĘ 

WYBORY DO WŁADZ KOMUNALNYCH. Socja- 
liśc” i konserwatyści zdobyli po jednym manda 
cie, natomiast Szwedzi i liberałowie stracili po 
jednym. Stam posiadania ligi patr'otycznej po- 
został bez zmiany. Ogólny wynik wyborów do 
stołecznej rady miejskiej: jest następujący: socja 
liści 24-mandaty, Szwedzi 19, konserwatyści 9, 

Kberałowie 5 i liga patriotyczna 3. Również 
na prowincji nie zanotowano większych zamian, 

W, zachodniej. części kraju socjaliści odnieśli 
zwycięstwo, natom*ast na północy ponieśli sze- 
reg strat. > 3 ' : 

— NOWY INCYDENT GRANICZNY Z -SO- 
WIETAMI. Z miejįseowpšcį Toravaa donoszą © 
uowym incydencie granicznym. Czynniki sowie 
ckie twierdzą, iż ubiegły czwartek ze strony 
fińskiej ostrzeliwano strażnika sowieckiego. So 
wieckj komendant straży granicznej domagał 
się wdrożenia energicznego Śledztwa. Na miej 
see rzekomego wypadku udała się fińska komi 
sja pograniezna, eelem przeprowadzenia docho, 
dzenia. | : 

— ZNOWU TAJEMNICZY SAMOLOT. Nad 

miejscowością Suomussalme onegdaj wieczorem 
zauważono krążący przez 5 minut samolot nie 
znanego pochodzenia, który następnie odleciał 
w kierunku wschodnim. ' 

‚ › — ECHA HISZPANSKIE, Po ukazaniu się 
wiadomości o aresztowaniu w gmachu poselst 

wą fińskiego w Madrycie obywateli hiszpań 

vkich, korespondent PAT. uzyskał w MSZ. Fin 
lamdii następujące informacje: Po wyjeździe 
« Madrytu przed kilku miesiącami charge d'af 
iaires Finlandii i personelu poselstwa, opiekę 
nad lokalam; i archiwum poselstwa powierzono 

obywatelowi hiszpańskiemu Federicio Cachero. 
O ile rządowi Finlandii wiadomo, Cachero prze 
kroczył swoje kompetencje, zezwalając ucieki 
nierom hiszpańskim wejść do gmachu, na któ- 
rym powiewała chorągiew Finlandii. W związ 

© ku z powyższym Cachero został zawieszony w 
tzynnościach. Należy stwierdzić przy tej oka 
eji, že mieszkanie charge d'affaires i kancela- 
via poselstwa mieszczą się w dwóch odrębnych 
gmachach, przy czym każde z tych mieszkań 
posiada po 6 pokoi. Wobec powyższego wiado 
mość o schronieniu tam amunicji i uzbrojenie 
wydaje się nieprawdopodobna. Stwierdzić na 
leży natomiast, że w wymienionych domach 
smajdują się również mieszkania prywatnych © 
bywateli hiszpańskich, które nie mają nie współ 
nego z lokalem poselstwa Finłandii. W odpo- 
wiedzi na depeszę rządu hiszpańskiego mini 
ster spraw zagranicznych Finlandii oświadczył. 
że rządowi Finlandii nie była znana występna 
działalność obywatela hiszpańskiego Cachero, 
wohbee tego rząd Finlandii nie może być od 
wiedzialny sa jego czyny. 

ij”). 

_ silał: artykułami pisma ! У 
„wydany przez M. Pawlika i „Żyttie i Słowo— 

pozostało . znniejszy udział w. życiu party 
zdrowe i 'nietknięte między relsami. Nowouro - miesi ašis už T Wie nia 

dnia 13 bm.   

„KURJER* z dnia 11 grudnia 1936 r. 

Życie i czyny Ś. p. Leona Wasilewskiego 
S. P. LEON WASILEWSKI 

uroyłził się w Petersburgu dnia 24 sierpnia 1870 
roku, kształcił się początkowo w szkole parafial 
nej im. Słostrzeneewicza, później w gimnaz- 
jach klasycznych — 5 į „towarzystwa filantro | 

pijnego* w Petersburgu oraz na uniwersytecie 
“we Lwowie i w Pradze. 

Jeszeze na ławie gimnazjałnej wciągnął się 
do pracy literackiej, Pierwociny swe (tłumacze 
nia z serbskiego oraz przeglądy pismiennietwa 
ruskiego w Galicji) drukował w „Kraju* pe- 
terspurskim. Z Petersburga pisywał 0 „Wis- 
ły” warszawskiej (sprawozdania ze słowiańskich 
wydawnictw folklorystycznych), która rozbudzi 
ła w nim zainteresowanie do badań ludoznaw 
czych. Owocem tych ostatnich był zbiorek za- 
gadek białoruskich, zgromadzonych w Peters- 
burgu, x wydanych znacznie później przez aka- 
diemię umiejętności w Krakowie. W „Ateneum* 
warszawskim drtekował prace z zakresu życia 
społeczno - literackiego Słowiańszczyzny, zwła 

szeza południowej, gdyż z językami słowiański 
mi zapoznał się jeszcze będąc w gimnazjum, 
Poezął też pisywać © sprawach polskich 1 ш- 
kraińskich do wydawnictw postępowych rosyj- 

tej ostatniej. Zostaje też jednym u trzech człon 
ków centralnego komitetu robotniczego PPS 
(wraz z Józeiem Piłsudskim i Walerym Sław- 
kiem). | 

Dnia 7 sierpnia 1914 jedzie do Królestwa z 
pierwszymi oddziałami Piłsudskiego i pozostaje 

, W służbie eywilnej przy nich aż lo powstania 
Polskiej organizacji Narodowej (PON). Reda- 
guje pisma centralne komisariatu wojsk pols- 
kieh w Kielcach i PON (Dziennik urzędowy i 
ruch). Po ewakuacji Kiele przez czas jakiś peł- | 
ni obowiązki komisarza krakowskiego PON i 
szefa wydziału prasowego tego ostatniego, a po 
zlaniu się tej organizacji z NKN przenosi się 
do Wiednia. Pełniąc funkcje sekretarza „Polen* 
zamieszcza w nim dużo artykułów treści polity 
cznej. W tej dobie ukazują się jego prace nie- 
mieekie. (Die Judenfrage in Russiseh-Polen, Die 
Nationale und kulturelle Verhaeltnisse in S.G. 

„ Westrussland — broszury wyxłane przez „Po- 

skich (jak np. Russkoje Bogatstwe* i „Mir Bo-- 

Podczas studiów uniwersyteckich na wydzia 

wymi działaczami rozmaitych odcieni partyj- 
nych. Tu ostatecznie przechylił się na stronę 
socjalizmu, do którego ciążył już uprzednio w 
Petersburgu, zwłaszcza zaś od zapoznania się 
z niepodłegłościowym programem PPS we Lwo 
wie zaznajomił się dokłądnie ze sprawami ukra 
ińskimi, które studiował już w Petersburgu, 

‚ 1 filozoficznym we Lwawie przyglądał się ba- | 
„eznie życiu pelitycznemu į zbliżył się z miejsco 

“len“), 

Od lipca 1915 1. wstepuje do sckretaria- 
tu generalnego NKN, jako szet biura jego se- 
kretariatu, pracując w dalszym ciągu literacko. 

Nakładem centr. biura wydawnictw wychodzą 

jego broszury: „„Rosja wobec Polaków w do- 

bie konstytucyjnej, „Polityka: Narodowościowa 
Rosji, „Z dziejów  męczeńskich Podlasia i 
Chełmszczyzay* (2 wydania) i dzieło „Die ost 
piowinzen des alten Polenreichs“. Z wystapie- 
niem lewiey z NKN usuwa się od prac tego о- 
statniego t bierze udział w galicyjskich robo- 
tach lewiey, poczem, wezwany przez Piłsudskie 

go dp Warszawy, przenosi się tam w styczniu 
1917 r. ' 

W. Warszawie początkown pracuje przy „ Centralnym Komitecie Narodowym i POW, póź 
gdzie zbliżył się był z młodzieżą ukraińską. Za 

ukraińskie  „Naród*, 

organ Iwana Franki. r 1 

W Pradze poznał stosunki czeskie i słowae” 
kie, obeując z młodzieżą i literatami czeskimi, 
zwłaszcza z prof. T. Masarykiem. Pisywał też 
do prasy czeskiej „Rozhledy“, „Czas“, „Nasza 
doba“ (o sprawach polskich). Za pośredniet- 
wem Masaryka uzyskał możność pisywania «lp 
tygodnika wiedeńskiego „Die Zeit” o polskich 
stosunkach  partyjno-politycznych. 

Z Pragi przeniósł się do Zagrzebia, gdzie 
studiował stosunki południowo-słowiańskie, nie 
zaniedbując jednocześnie kształcenia się ogólne 
go w. dziedzinie literackiej i społeczno-ekono- 
mieznej. Od siudiów słowiańskich przeszedł do 
badania stesetnków społeczno-politycznych Eu- 
„ropy zachodniej, rozpocząwszy -od. Szwajcarii. 

Przebywając w listopadzie 1896/97 w Zury 
chu, wstąpił do organizacji związku zagraniez 
negń socjalistów polskich (ZZSP) :    

   
poćzął brać 
m. Po kilku. 

miesięcznym pobycie w 71897), gdzių 
zapoznał się z miejscowym i ogólnoaustriackim 
życiem politycznym, jedzie w końcu 1897 roku 

"przez Zurych do Londynu, gdzie powołany 
przez zjazd ZZSP na członku jego centrali 
zacji (później komitetu). ° 

„ Jednoczešnie korėsponduje do prasy. Warsza 
wskiej i radykaliej rosyjskiej, wydaje broszu-. | 

niej otrzyńuje stanowisko referenta Spraw na- rodowościowych w departamencie Eplitycznym tymczasowej Rady Stanu, przyczem specjalnie zajmuje się sprawami kresów wschodnich „O- 
berost“, Litwy okupowanej biorąc udział w pra- 
„ach t. zw. Komitetu Litewskiego pod przewod 
nietwem E. Sapiehy. Utrzymując w dalszym cią 
gu jaknajściślejszy kontakt z POW, jej praca- 
mi, zwłaszcza publicystycznymi oraz korespon 
dując de „Naprzodu“ krakowskiego, budzi czuj 
ność władz okupacyjnych. W lipeu 1917 zagip 
żony aresztowaniem, powraca nielegalnie do Ga- 
licji i pracuje w „Kulturze Polski*, której re- 
dakeję, jako tygodnika, obejmuje od stycznia 
1918 roku. ! ` 

| Wr. 1915 Akademia Umiejętności powołała 
sp na współpracownika komisji antropalogicz- 
nej. 

Redagując „Kulturę Polski“, wehadzi do 
koła związanego z POW: oraz władzami partyj 

| radykalnych i demokratycznych — koła, które 

two e 

' 
I 

ry popularne o stosunkach krajowych we wszy- | 
„stkich trzech zaborach („Ziemie Polskie pod ber 
łem pruskim*, „Zarys stosunków galicyjskich”, 
„Austria współczesna”, „Litwa i jej ludy" i tp.). |: 

| Występuje jako iektor „Uniwersytetu Ludowego 
im. A. Miekiewicza*, nie przestając brać u- 
działu w pracy partyjnej, jako sekretarz wy- 
działu zagranicznego PPS, redaktor „Robotni- 
ka“, później 1913—1914 zńowu jako reaktor 
„Przedświtu*. Uczestniczy w działalności kra- 
kowskiego „Towarzystwa Słowiańskiego" jako 
członek jego wydziału i zamieszcza w „Świe- 
cie Słowiańskim* szereg artykułów. Wykłada 
na uniwersytecie wakacyjnym w Zakopanem, 
„w Szkole Nauk Politycznych w Krakowie, wre- 

szeie w tajnych szkołach politycznych w okre 
sie, poprzedzającym wojnę, bierze czynny udział 
w pracach polskiego skarbu wojskowego i ko- 
misji tymezasowej skonfederowan. stronnictw 
niepodiegłościowych, jako faktyczny sekretarz 

  

| i dla bezrobotnych. 6 © 
! 

| 

owane Piłsudskiego objęło kierownice 
tw lego. ruchu niepodległościowego ' (Mora- 
ezewski, Śmigły Rydz, Miedziński, Sokolnieki. 

1897), gdzie | Opieliński i td.). Z jego ramienia wyjeżdża w r. 
1917 do Pragi, Zagrzebia i Lublany w celu na 
wiązania stosunków z antyaustriackimi sferami 
Słowiańszczyzny. W roku 1918 wydział fllozo- 
ficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego / zaprosił 
Go do wykładów o stosunkach narodowościo- 
wych Litwy. ` ‹ 

Działalność literacka Leona Wasilewskie- 
go w okresie przed odzyskaniem niepodległości 
była czysto politycznego lub społeczno-politycz- 
nego napisał wielką liczbę prac z dziedziny 
życia kulturalnego Słowiańszczyzny, Rosji, wię 
ksze i mniejsze prace © kwestiach narodowoś- 
ciowych, zwłaszcza na kresach duwnej Rzeczy- 
pospolitej, następnie sporo rzeczy z dziedziny 

A ZYWO a A SON P LS 

Dwa razy daje, 2427: 
kto szybko daje! | 

Składajcie jak 
najrychiej ofiary 
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einograficznej. Nie obcym Mu było t języko- 
znawstwo, © czym Świadczy wydany przez Aka- 

demię Umiejętności „Słowniczek gwary partyj 
nej w Królestwie Polskim*. Dał też parę rze- 
czy z dziedziny prawa i administracji („Współ 
czesne państwo konstytucyjne* j „Administrac- 
ja rosyjska w Królestwie Polskim), 

Próbował też swych sił i w beletrystyce, wy- 
stępując pod pseudonimem Teofila Wojszwiłły 
(powieść „Kariera Janka* i nowele). W artyku 
łach i książkach informował obeych 0 sprawach 
polskich („Sowremionnaja  Galicija*, „Sowre- 
mionnaja Palsza“, „Dneszni polożeni Polaku*, 
korespondując do pism „Oswobożdienje*, „So- 
cjalist rewoluejonier* „Żiźńć t td.). 

Redagował nie mniej niż 20 pism, był współpracownikiem około 70 pism w 10-ciu ję 
zykach. Niektóre z prac były tłumaczone na 
jezyki obce, m. in. francuski, szwedzki, włos- 
ki, rumuński ; t.d. Używał licznych pseudoni- 
mów, między którymi najczęstsze były: St. 
Os..acz, Leon Płochocki, Swój, Informator, 
'T-wo N. Ski i td. 

Po powrocie J. Piłsudskiego z niewoli nie 
mieckiej do Warszawy udaje się tam i obejmu 
je w pierwszym gabinecie niepodległej Polski 
tekę spraw zagranicznych. Po dymisji gabine- 
tu Moraczewskiego mianowany członkiem dele- 
gacji Naczelnika Państwa wyjeżdża do Pary- 
ża, gdzie przebywa w charakterze członka ko- 
mitetu narsdowego do końca lipca 1919 r., 
poczem, wróciwszy do kraju jedzie z Piłsud- 
skim do Wilna t przystępuje do załatwiania 
spraw bałtyckich, opierając się na nawiązanych 
w Paryżu stosunkach. 

Pp pertraktacjach z Litwinami w Kownie 

osiada w Wilnie, bierze udział w pierwsezj kon 
terencji bałtyckiej w Helsingforsie, poczym po- 
"wraca do Warszawy. Uczęstniczy w przygotowa 

niach do rokowań z bolszewikami, po otrzy- 
maniu nominacji na posła polskiego w Rewlu. 
Przebywa tam krótko, gdyż wysłany zostaje do 

Bilderlingskot na 2-gą konferencję bałtycką, a 

po jej ukończeniu bierze udział w rokowaniach 

pokojowych z bolszewikami w Rydze, podpisu 

jąc tak prelimiraria, jak i traktat pokojowy, 

nie wraca już potem do podr S na 0 

delegacji polskiej mieszanej komisji granicz 

ej na akis, która ustaliła w 11.1921—1923 

granicę polskp-sowiecką. 

Po ukpńczeniu tej pracy obejmuje pizewod 

nietwo komisji do spraw granicznych polsko- 
rumuńskich, przekształconej w roku 1926 na 
delegację polską do mieszanej komisji graniez 

nej polsko-rumuńskiej. Jednocześnie podejmuje 
z powrotem przerwaną na kilka lat działalność 

publieystyczno-naukową, zasilając licznymi arty 

kułami pisma periodyczne (głównie „Drogę” 

oraz „Przegląd współczesny*, obok tego „Ex 

libris*, „Bellonę* i td.) i wydając książki i bro 

szury: „Europa po wojnie“, „Litwa į Białoruś", 

„Sprawą ukraińska", „Finlandia*, „Spr. mniej- 

szości narodowych, „Rys dziejów PPS". Zaj- 

muje się specjalnie sprawami narodowościowy 

mi i: jako znawca ich zostaje powołany do ko 

'misji rzeczoznawców do spraw Geno A 

rodowych į wojew. wschoxnich przy prezydium 

Rady Ministrów. ORO Z 

W roku 1926 prowadzi pertraktacje z przed 

stawieielami rządu litewskiego w Kopenhadze 
i w Lugano. i 

Czynny. do ostatniej chwili — zajmował sta 
nowiska wiceprezesa Rady Naczelnej PPS, był 
współpracownikiem Komisji Antropologicznej 
Polskiej Akademii Umiejętności, prezesem, póź 
niej wiceprezesem Instytutu J. Piłsudskiego, 

prezesem Instytutu Badania spraw Narodowoś- 
clowych, reaktorem „Niepodległości*, której 

wydał 39 zeszytów, członkiem komitetu redak- 
cyjnego „Pism — mów — rozkazów” J. Pił- 

sudskiego, członkiem honorowym „Prometeu- 
sza*, Odznaczony był komandorią orderu „Polo- 
nia Restituta* z gwiazdą, Krzyżem: Niepodleg- 
łości, Krzyżem POW i Krzyżem estońskim. 

Jedną z ostatnio wydanych przez niego ksią 
żek były wspomnienia pt. „J. Piłsudski jakim 

' Go znałem*. 

  

МОО E. ieojevndų iui ВОММ 
skiego Kazimierza Dziewałtowskiego 

Gintowita odbędzie się w Warszawie w 
„dniu 14 bm, (poniedziałek) o godz. 11-ej. 
Po nabożeństwie żałobnym w kościele 
św. Krzyża nastąpi eksportacja na cmen 

tarz Powązkowski, gdzie trumna zosta- 
nie złożona w grobie rodzinnym, obok 
trumny zmarłego przed kilku miesiąca- 
mi, jedynego. syna. 

Na pogrzeb do: Warszawy wyjedzie 
z. Wilna delegacja urzędników wileńskie 
go Urzędu Wojewódzkiego w niedzielę 

          

Nabożeństwo żałobne 

W dniu dzisiejszym o godz. 9 rano 
w kościele św. Jana w Wilnie ks. biskup 

Michalkiewicz odprawi nabożeństwo ża 
łobne za spokój duszy Ś. p. Kazimierza 
Dziewałtowskiego Gintowta. i 

    

„EEE 
Pogrzeb ś. p. wicewojewody wileń- Kondolencje 

cewojewody Dziewałtowskięgo - Gintowta, p. 

prezes rady ministrów i minister spraw wewn. 

Sławoj - Składkowski wysłał do p. Ireny Dzie 

wałtowskiej - Gintowt depeszę treści następu 
jącej: 

„Z powodu zgonu męża Pani $. p. wicewo- 

jewedy Kazimierza Dziewałtowskiego - Gintow- 
ta, wybitnego i zasłużonego dla administracji 
pracownika, przesyłam Pani wyrazy głębokiego 
współczucia. | ) ' 

(—-) SŁAWOJ - SKŁADKOWSKI 
Minister spraw wewnętrznych 

Wojewoda Wileński IL. Bociański wysłał do 
wdowy p. Dziewałtowskiej Gintowt w Warsza- 
wie — w imieniu własnym ; urzędników Urzędu 
Wojewódzkiego depeszę kondolencyjną z wy- 
razami (žalų i najgłębszego współczucia: 

„Przejęty do głębi niespodzianym zgonem 
„męża Pani, Drogiego Kolegi i nieodżałowanego | 
najbliższego mego współpracownika, proszę 
e przyjęcie w imieniu molm i wszystkich pra- 
cownikėw Urz. Wnjewódzkiego, wyrazów na- 

WARSZAWA (Pat). W związku ze śmiercią wi : 

szego najgłębszego i najserdeczniejszego współ 
czucia. : 

Po Śmierci wicewojewody przez cały czas 
napływają na ręce wojewody depesze i listy kon 

| dolencyjne, m. in. sy dniu wczorajszym złożył 
! a * 

  

osobiście kondolencje konsul łotewski p. Donas, 

Uzupełnienie życiorysu 
'W uzupełnieniu podanego wczoraj przez nas, 

życiorysu ś. p. wicewojewody Kazimierza Dzie- 

wałtowskkiego Gintowta podajemy, do gimnazjum 

ukończył w Irkucku w r. 1908, a w latach 1908 

1912 odbywał studia prawnicze w uniwersyte- 

tach. w Petersburgu i Kijowie, W czasie studiów 

był parokrotnie więziony za działalność polity- 

czną, Wr. 1912 został zesłany administracyjnie 

na 3 lata do Tunki kolo Mongolii. 

Przedwczesna śmierć wicewojewody Dzie- 

towskiego Gintowta powoduje dla administracji 

ogólnej dotkliwą stratę, ponieważ Zmarły nale- 

żał do rzędu najwybitniejszych i najpożytecz- 

niejszych pracowników administracji spraw we- 

| wnętrznych.
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Środa literacka 

Wciąż jeszcze Paryż... 
Czyżby się coś zmieniło na Środach literac- 

kich, a może nawet i w Wilnie? To pytamie ma- 
suwa widok nowych twarzy, nowych ludzi na 
ostatnich „Śródach*. Fakt, że w dy skusji zabrał 
głos ktoś, 0 si szepty znajomych nic a nic po 

wiedzieć mie mogą, jest zwykle dla stałych by- 
walców „Śróde maleńką rewelacją. Ale fakt ten 
powtarza się coraz częścej — Czyżby koniec 

autarkii „Śród'? Może sprawiły to nawoływanie 

radia, może ten sam ped. który wileńską publicz 
ność kieruje teraz niemal tłumnie do zanied- 
banego przez długie lata teatru, a może szukać 

nałeży przyczyn jeszcze .ełę! szych — jakiegoś 
przyśpieszenia tempa życia w Wilnie, refleksów 

politycznych, kryzysowych itd., bez końca zre- 

    

  

sztą. 

Prelegent, p. Mvcielski, to również „homo 

novus* w Wilnie. Młody muzyk. kompozytor, 
wrócił właśnie z dłuższego pobylu we Framcji, 

a oddalenie od Polski „po.skich równin, ciszy 
i słowików” (synteza polskości według przygod- 
nych towarzyszy podróży — Niemców) pozwała 
na szersze spojrzenie i wnioski. — Referat p. ł 
„Uwagi o stylu współczesnej sztuki polskiej i 

francuskiej" mówił głównie o muzyce i sziu- 
kach »lastycznych. 

Nie bylo to niestely zestawienie merylorycz- 
ne obserwacyj, raczej tylko twierdzenie że Fran 
cja wogóle miała i ma styl w sztuce, a Polska 

jeszcze do stylu mie dószła, Francuskie pojęcie 
stylu jako porządku (Kordre) zaraziło i polskie- 
go gościa. Ogromna tradycja artystyczna, do któ 

rej wystarczy wnieść choćby nie wiele, aby ©- 

trzymać dobrą sztukę, przeszłość, z którą naj- 
więksi artyści francuscy są bardzo żywo zwią- 

zani, umysłowość francuską znańa z konsekwen 

cji i jasności, wreszcie kult dobrego rzemiosła 

— oto źródłą stylu sztuki francuskiej. — Polsce 
brak ciągłości tradycji, a komtakt nasz z zagra- 
nicą nie był i nie jest zdaniem prelegenta — 
dość silmy. Powstawała u nas sztuka o zasięgu 
krajowym — IMoniuszko, Matejko, Sienkiew.cz 
(?) nie związana z ogólno- europejskim mitem 

kultur: alnym. .Przy tym walcząc 6 swoistość stylu 
polskiego zbyt chętnie sięgano do folkloru, z 
którego przecie najwartościowsi, ną skałę euro- 

pejską artyści — Szopen, Szymanowski — czer- 
pali bardzo niewiele, mimo. niezaprzeczonej ipol- 
skości ich sztuki. Na troskę młodych naszych 
artystów walczących o polski stvl prelegent nie 
widzi marazie sposobu — pozostaje więc dbałość 
o doltire rzemiosło, 

W madspodziewanie żywej dyskusji Tadeusz. 
Szeligowski odwojował Moniuszkę dla sztuki 

ogólno-europejskiej. Od konserwatora Piwoc- 
kiego usłyszeliśmy ciekawą uwagę o jednolitości 
elementów folkloru, z którego chcą dziś często 

wyprowadzić swą odrębność. t. zw, sztuki naro- 
dowe. iP. Wierusz Kowalski przypisywał roz- 
wój szłuk plastycznych ny Paryżu centralizacji 
(40 tys. słownie: czterdzieści! — artystów 

plastyków zarejestrowanych w tym miešcie...), 
podczas gdy w Polsce, tak długo rozczłonko- 

wanej, brax i dzi śjeszcze jednego ogniska pracy 

malarskiej W. Orda słusznie zarzucając ogólni- 
kowość i niesprecyzowanie tez referatu, bronił 
możliwości istnienia stylu szłuki polskiej, po- 
sługując się przykładami z architektury. My zre 
sztą nie umiemy często swojej odrębmości wi- 
dzieć, 

Uznając międzynarodowość szłuki i konie- 
czność jej wolnej wymiany. dr. Orda widziałby 
styl narodowy głównie w odrębnościach tema- 

tycznych środowiska, Zast. 

  

  

CY: 

  

lepiėj od nas dostrzegają lo cudzoziem- | 

„KURJER“ 7 dnia 11 gradnia 1936 +. 

Oszust w wielkim stylu 
"mi widzae, že jegomošč wydają na depesze 180 Donpsilišmy onegdaj 0 aresztowaniu przez 

, policję wileńską rzekomego kapitana armii an | 
gielskiej Lasmana - Birnikiewieza. Jak się o 
becnie okazuje, w ręce policji wpadł nie byle 
jaki ptaszek. Przypuszezalnie jest to oszust w 
wielkim stylu, pewne poszlaki wskazują bewiem 

na to, że BYŁ ON AUTOREM SŁYNNYCH „Li 
STÓW z Barcelpny*, gdzie przed wybuchem 
wojny domowej uwiła obie gniazdo banda oszu 
stów międzynarodowych. Między in. ofiarą tych 
oszustów omal nie padł znany na gruncie wileń 
skim kupiec Krakowski o „hiszpańskiej przygo 
dzie* którego w swoim czasie pisaliśmy. 

Aresztowany oszust włada dobrze 13 jęe”i' 
mi, przy czym w Wilnie posługiwał się wyłącz 

nie angielskim. Rozesłane przez policję wileń 
Ską raliogramy już przyniosły obfity plon. Z 
szeregu miast Polski nadchodzą wiadompści © 
większych oszustwach dokonanych przez rzeko 

mego Anglika. Metody jego ilustruje dobitnie na 
stępujący fakt: Oszust wmawiał naiwnym. że 

znajduje się w stałym kontakcie z bankami an 
sielskimi. Wysyłał depeszę do Anglii, która ka 
sztowała go 8 zł., przerabiał pokwitowanie na 

130 zł. i pokazywał to łatwowiernym. Ci ostat 

Łuniniec, szlak Drohiczyn — Śnitowo, na 93 
kilometrze, w koszarce zamieszkałej przez 10 
botnika kolejowego Bolesława Brzezińskiego w 

wach zpstali wstrząśnięci desperackim czynem, 
na jaki się zyłobył przybyły niedawno do Po- 
staw z pow. wilejskiego 40-letni Leonard Paź 
dzior. Paździor od dłuższego czasu cierpiał na 
manię prześladowczą, zdradzając przy tym ob   

  

Dnia 8 bm. © godz. 19 na odcinku Żabinko — : 
| jący się bandyci. 

zł. nabierali przekonania, że jest to człowiek 
'pardzo zamożny, webec czego darzyli go nie 

, ogranieczozym kredytem. Z tych możliwości rze 
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Zdjęcie nasze przedstawia charakterystyczny ob razek zimowy na pł. 

wie: gromada gołębi szuka na śniegu pożywienia 

komy Anglik korzystał bardzo szeroko. 

Największą jednak sensacją jest la, że rze 
komy kapiłan okazał się członkiem niebezpie 
cznej bandy oszustów  barcelońskich. W tym 
kierunku prowadzone jest energiczne dalsze do 
ehpdzenie, 

Widocznie w charakterze oszusta tkwi cho 
robliwy pociąg do „bujania“. Charakterystycz 
ne, że po zdemaskowaniu i aresztowaniu, rzek» 
komy Anglik, usiłował zapewnić badających sp 
funkejonarjuszy policji, że zna osobiście Simp 

sena, a szczególnie panią Simpsen, która dopro 
wadziła ostatnio do zamiany osoby panującego 
na tronie angielskim. Oszust mówił z takim prze 
konaniem, sypał takimi szczegółami, że nara 
zie istotnie mu uwierzono, że znajdawał się w 

stosunkach towarzyskich ze słynną miss į jej 
cx-mężem. Dodać jeszcze należy, że sprytny 
oszust ma ukończone dwa wydziały uniwersy 

teckie, (e) 

Ż bańdyci zabici w starciu Z policją 
starciu z policją zostali zabici dwaj. ukrywa 

Nazwiska ich nie ii e ustalone. 

Wstrząsające samobójstwo 
w Postawach 

9 bm. mieszkańcy ul. Byisławskigj w Posta ; jawy choroby umysłowej. Krytycznego dnia, 
późnym wieczorem, niepostrzeżenie dostał się | 
na dach piętrowego domu, należącego glo Szubi 
cza przy ul. Brasławskiej, skąd skoczył na bruk, 
ponosząc śmierć na miejscu. 

“ 

  

z M zimowego 

  

Trzech Krzyży w Warsza 

  

$port w killku wierszach 
Dorocznym zwyczajem sezon zapaśniczy koń 

czy się w Anglii turniejem najlepszych zapaśni- 
ków o mistrzostwo Europy we wszystkich wa- 
gach w wielkiej hali Olympia w Londynie. 

Do turnieju tego, który odbędzie się 18 bm:. 

zakwalifikowało się trzech Polaków. Sensacją 

będzie debiut w walce amerykańskiej przybyłe- 
go z Ameryki Leona Grapowskiego — Ketcne'a, 

który w kategorii olbrzymów spotka się z bok- 
serem Jack Pettiferem, który również uprawia: 
zapaśnictwo, 

W walce finałowej o mistrzostwo Europy 
Max Krauser spotka się z Amerykaninen Le- 
febrem. 

Wreszcie Karol Szczerbiński walczyć mą z 
groźnym kanadyjczykiem Langevinem, 

# 

W Londynie odbyły się walki meczowe w 
stylu wolnoamerykańskim, w których zwycięst- 
wą odnieśli dwaj (Polacy, 

W walce eliminacyjnej do mistrzostwa Euro- 
py Max Krauser po zaciętej walce pokonał dwu- 

krotnie mistrza Szwecji, Annacomdę, w pierw- 

szym starciu — w 17 minucie, a w dugim w 
8 minucie, 

W wadze półciężkiej krakowianin Szczerbiń- 
ski uzyskał zwycięstwo w storanku 2.1 nad swie 
Inym technicznie kanadyjczykiem Watsonem. 

# * 

W czterech okręgach piłkarsk'ch ZAŁORACZYŃ, 
się rozgrywki o wejście do Ligi rozgrywa ącej 
mistnzostwą Prus Wschodnich. 

Do Ligi weszły po dwa ktuby z każdej 

* „ 

* 

gru- 
py. a mianowicie: i 

z Kr6lewoa — Rasensport Preussen į V, F. B. 
Kónigsberg, 

z Olsztyna — S. V. Hindenbarg i Mas'via 
Lyck, 

z Gumbinnen — Vorck Boyen i 5. V. Godap. 
Wreszcie z Gdańska — S. V. Preussen i Ge- 

dania, 
Rozgrywiki o mistrzostwo rozpoczną się z 

początkiem stycznia 1937 roku. 

* * о* 

Francuski Związek Tenisowy dopiero teraz: | 
'y miejseowego fryzjera Karola Miłkowajtisa. opubrikował listę najlepszych swoich tenisistów. 

Lista: panów przedstawia się nat;pująco: 1) Bo- 
rotra, 2) Desremeau, 3) Boussus, Feret i Martin, 
6) Legeay, 7) Bernard i Jamain, 9! Journu, Le- 
sueur, 11) IBrugnon ; (Petra, 13) Landry, 14: Pe- 
lizza, 15) Gentien i Glasser. 

Lista pan: 1) Maiihieu, 2) de 1а Vavdene, 3] 
Henrotin, 4) Irobarne, 5) Golschmidt : Panne- 
aier, 7) Neufeld, 8) Aubert, 9) Peyre, 10) Ber- 

nard. 
Ž * * DU 

B. bokserski mistrz brytyjski w wadze cioż- 
kiej Larry Gains pokonał w Londynie na punkty 
Niemca Scholza. 

—
—
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щ
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Włoski mistrz świata w wadze półśredniej, 
bokser Venturi wyjedzie w styczniu do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie zamierza spotkać się z 
najlepszymi Amerykanami swojej kategorii. 

  
  

| Litewski tygodnik „Sekmadienis* w dziale | 
1 

й zat 
;| treści: 

| Jestem nauczycielem. Przeł trzema laty zo 
, stałem przeniesiony wraz z żoną i synkiem do 
4 

й 

i dwojgiem dzieci, pokochaliśmy się. Żpnę swą 
" zapewniałem o niewinności flirtu. Z czasem jed 

4 nak stosunki nasze trafiły do czasopism. Dosz 
, ło do tego, że wszezęliśmy kroki rozwodowe. 

  

; Również do porzucenia męża namówiłem swą | 

|| ukochaną, co też ona zrobiła, zarzucając mu 

|| stosunki ze służącą. Obeenie znajduję się w roz 
i, terce, czy ja po zburzeniu szczęścia dwóch ro 
| dzin znajdę szczęście w nowym pożyeiu? Kari 
| mierz B-nis. 

} Przeczytawszy to zapylanie nauczyciel szk 
„ ły lmdowej w Kozłowej Rudzie Kazimierz "Bal 
| trukonis zrozumiał, że zapylanie dotyczy jego 
| i podejrzewał, że jest to prowokacja ze strony 

„Poradźcie eo robić* zamieszcza pytanie nast. + 

| pewnego miasteczka w Suwalszczyźnie. Tutaj | 
na balu zapoznałem się z pewną mężatką z. 

x * 

W Goeleborgu rozegrany został międzynaro- 
dowy państwowy mecz pinz-ponga Szwecja — 
Niemcy, zakończony wysokim zwycięstwem 
Szwedów 5:0. 

* 

* * 

W [Paryżu 26 bm. rozegrany zostawie między- 

państwowy mecz rugby Francja — Niemcy. 
e * + 

'W/ międzypaństwowym meczu piłkarskim re- 
prezentacja Berlina pokonała Hamburg 5:3. 

* т * 

W meczu tenisowym o puchar króla Szwe- 
cji, reprezentacja Francji wysoko jpokonałą Da- 
nię w stosunku 5:0. Barw Francji bronili: Bo- 
rotra, Destremeau i Boussus, Mecz finałowy ro- 

zegrany zostanie pomiędzy Szwecją i Francją w 
Stokholmie w dniach 15 i 17 stycznia. 

Porady prasowe w sprawach 
romantycznych zakończone w sądzie 

Wówczas Bałtrukajtis zwrócił się niezwłocz 
nie do redakcji „Sekmadienis*, skąd otrzymał 
rękopis zapytania z uwagą redaktora, iż na pod 

stawie tego rekepisu, otrzymanego pocztą, za 
mieszezono w piśmie to zapytanie. 

Redaktor „Sekmadienisa* spostrzegł się, że 
sprawa oprze się o sąd, więc też w następnym 

numerze zamieścił ostrzeżenie przed podobnym 
postępowaniem na przyszłość. 

łtrukonis będąc w pposiądaniu rękopisu, į 
chociaż i nie podpisanego, był pewny, że autn- | 
rem jego jest fryzjer Miłkowajtis. Skierował 
on sprawę do sądu, prosząc ukarać na podsta | 

wie paragraiów 532 i 540 Kodeksu Karnego za 
publiczną prowokację w prasie i oszezerstwo. 
Chociaż w zapytaniu nie podano nazwiska, jed 
nak społeczeństwo miejscowe sądzi, że mowa 
jest o Bałtrukonisie. Mikpwajtis sam w nieu- 
czeiwy sposób pragnął wedrzeć się ło jego ro 
dziny. 

Sędzia Rejonowy skazał Karola Miłkowajti 
sa na 3 miesiące zwykłego więzienia, 

Post. Prystorowa 
u Wojewody 

Wczoraj wojewoda wileński przyjął p. pos- 

łankę Prystorową w sprawie zajść, jakie ostatnio 

miały miejsce na terenie pow, święciańskiego. 

Opłaty ma pokrycie niedoboru 
Izby Rzemieślniczej 

W Zarządzie Miejskim, jako władzy przemy 

słowej I instancji, zoslała wywieszona lista 

imienna płatników rzemieślników, zamieszka- 

łych na terenie m Wilna, obowiążanych do nisz 

czenia jednorazowych opłat na pokrycie niedo 

boru dzby Rzemieślniczej w Wilnie za 

1936 wedle wymiaru, dokonanego na podstawie 

ustawy o zasileniu funduszów Izby Rzemieślni 

czej z dnia 17 listopada 1931 r. 

zebrania lzby z dnia 4 listopada 1936 r. 

Wysokość pobieranych opłat ustała się w 

sposób nalępujący 

a) Rzemieślnicy, posiadający karty rzemieśl 

nicze, którzy wykupili świadectwa VII kat. łuh 

są zwolnieni od obowiązku wykupienia świa- 

dectwa — opłacają 2 zł. 

rok 

orąz uchwały 

b) Rzemieślnicy, którzy wykupili świadectwa 

przem VII kat. płacą 6 :zł., VI kat, — .20 zł i 

V kat. — 40 zł. 

Rzemieślnicy, trudniący 

wyrębem a«nięsa płacą zł 3 

Każdy rzemieślnik, prowadzący 

m. Wilna samoistny warsztat rzemieślniczy, wi 

nien wpłacić w ciągu 14 dni poczynając od 10 

grudnia rb. do kasy Izby Rzemieślniczej w Wil 

nie przypadającą aań kwotę. Nieniszczone w ter 

minie opłaty będą ściągnięte w drodze przymu 

sowej wraz z karami za zwłokę i kosztami ец 

się rzeźnietwem i 

na. terenie 

zekucy jnymi przez organy, egzekucyjne skarbo 

we. 
Od wymiaru można się odwołać za pośredni 

ctwem Izby Rzemieślniczej w Wilnie do władzy 

przemysłowej Il instancji. Odwołanie 

można w terminie do dni 14-tu od dnia wywie 

szenia listy imiennej w Zarządzie Miejskim. 

Odwołanie terminu „Skargowskiego 
Tygodnia Miłosierdzia” 

Skargowski Tydzień Miłosierdzia w Archi 
diecezji Wileńskiej, organiżowany przez Arch. 

Związek Towarzystw Dobroczynności CARI- 
TAS na okres od 6—18 grudnia br. został gd 
wołany przez odnośne wiładze państwowe, re 
zerwując ten okres na akcję zbiórkową Ogólna 

polskiego Obywatelskiego Komitetu Zimowej 

Pomocy Bezrobotnym. > 
W: związku 2 powyższym Car:tas postano- 

wił ponownie odnieść się do władz z prosbą o 

wyznaczenie nowego terminu Tygodnia, z któse 
go zbiórki przeznaczone są na prowadzenie róż 
nych dzieł miłosierdzia, a zwłaszcza Io a: 

dla najbiedniejszych. : 

Wiadomości radiowo 
„AFRYKA“ — REPORTAŻ RADIOWY Z PŁYT. 

W sezonie bieżącym madaje Polskie Radio 
cykl audycyj, których zadaniem jest zaznajo 
mienie radiosłuchacza z muzyką krajów poza 

europejskich, egzotycznego Wischodu i dalekie 
go Południa. Tym razem L. j. w piątek dnia 11 
grudnia o godz. 17.15 treścią audycji będzie АГ 
ryka; poprowadzi ją zaś słynny podróżnik Dr. 
Wacław Korabiewicz. Zdjęcia płytowe; na któ 
rych utrwalona została muzyka, tak zupełnie od 

- mąszej odmienna, śpiew i skomplikowane ryt- 
my taneczne mieszkańców Afryki, stanowić bę 

dą trzon tej interesującej audycji. 

KLAWESYNISTKA WANDA LANDOWSKA 
GRA DLA RADIOSŁUCHACZY. 

Wanda Landowska, warszawianka z pocho 
dzenia, należy do najsławniejszych polskich ar 
tystów. Jest ona najwybitniejszą klawesynistką 
doby obecnej a zarazem pierwszą artystką, któ 

ra (przywróciła klawesyn — instrument dawnych 
epok ido mowego (życia. Popularna 1 uznana na 
całym świecie Wanda Landowska prowadzi w 
will; swej pod Paryżem kursy muzyczne, na 
które zjeżdżają się muzycy ze wszystkich stron 
świata. Po wielu latach nieobecności w kraju ar 
tystka koncertować będzie w Warszawskiej Fil 
harmonii. Polskie Radio, chcąc dać możność 
usłyszenia Wandy  Landowskiej wszystkim 
swym słuchaczom, transmituje ten koncert. Ja 

wnieść 

  ko dyrygent wieczoru wystąpi znany już dobrze 

polskim radiosłuchaczom kapelmistrz rozgłośni 
w Luksemburgu, cieszący się dużą sławą dyry 

gent Henryk Pensis. Program koncertu piątko 
wego przyniesie Symfonię C-dur, t. zw. „Jo- 
wiszową* — Mozarta, Poulenc'a koncert klawe 

synowy, drobne utwory klawesynowe, Tansma 
na dwa fragmenty symfoniczne, Ravela „La va 

lse* i tp. Początek koncertu, który poprzedza 
ny będzie słowem wstępnym — o godz. 20.00. 

„NIE TAK PANIE DRUCIK* 
SKECZ RADIOWY. 

Symforion Drucik w biurze małżeństw — 
oto treść zabawnego skeczu radiowego pióra J. 
Tyszkiewicza, który nada Polskie Radio o go 
dzinie 22.30 dnia 11 grudnia. Mamy tu plasty 
cznie narysowaną sylwetkę niejakiego Drucika, 

którego perypetie z pewnością ubawią słucha 

czy, posiadających poczucię humoru. Zwołenni 

cy Chaplina, Dymszy, braci Marx — znajdą w 
* Druciku postać z tej samej galerii, a



Zatarg wśród pracown 
Czy „Arbony zostaną. 

Co będzie z wileńską komunikacją autobu- 

sową? Zbliża się dzień, w którym wygaśnie do- 

tychczasowa wnową magistrału m. Wiina z 

„Temmakiem*. Czy „Tommak“ utrzyma się w 

dalszym ciągu ze swym; „Sinierdzącymi* Sau- 

rerami, czy zjawi się jakiś mowy przedsiębiorca. 

mtóry dogodzi także wrażliwemu powonieniu? 

Wątpłiwości te, jak już czytaliśmy w prasie 

po części ZOSTAŁY WYJAŚNIONE. Prawie 

wszystko wskazuje: na to, że „Tommak* zosta je, 

Mimo wszystko, 

Podobno władze miejskie w trosce o zdrowie 

mieszkańców Wiłna mają postawić za warunek 

w przyszłej umowie, aby „trujące gazy” spali- 

mowe, które dają się we znaki: szczególnie w po- 

Bliżu postożów końcowych autobusów, były wre 

Ale to tylko po- szcie czemś zmeutraizowane. 

głoski. 

WYMÓWIENIE PRACY. 

Zbiiżanie się terminu wygaśnięcia umowy 

„Tommaku* z miastem i niezałatwienie sprawy 

%kencesji na rok przyszły pociągnęły za sobą 

*ymówienie pracy. personelowi „„Tommaku*, 

Przedć w październiku 

wymówienie pracownicy umysłowi. 

'wszysikim dostali 

Po upływie dwóch miesięcy w dniu I grud- 

mia dyrekcja wypowiedziała wmowę zbiorową, 

wawartą w swoim czasie po dłuższych pertrak- 

tacjach podczas których; padało UPORCZYWIE 

SŁOWO STRAJK, z pracownikam: 

— te znaczy szoferami, konduwktorami itd. 

Obecnie zaś zbliża się nieubłaganie 15-go 

grudnia, nastąpić 

pracy wszystkim pracownikom fizycznym. 

AW” ten sposób dyrekcją „Tommaku* będzie 

przygotowana” „ną wszelki wypadak*, gdyby 

wentualnie umowa z miastem nie została prze- 

dłożena, do unieruchomienia 

qbowiązku opłacania personelu, 

ZRESZTĄ NIE BYŁO. 

fizycznymi 

w którym ma wymówien'e 

e- 

autobusów bez 

KTÓREGO BY 

DWA WALCZĄCE ZWIĄZKI. 
Przygotowania te zaniepokoiły pracowników. 

©aczęty krążyć pogłoski, że dyrekcja ma zape- 

wnioną komcesję na rok przyszły, ponieważ nie 

ma konkarrenta. wymawia jednak umowę zbio 

rewą po to, aby obniżyć płace. 

Ina) 
iByrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie zawiadamia. 

sę
 

  

iż w związku ze zmianą 

wozkładu jazdy poc. pasażerskich na PKP. w ok 

wesie zimowym, poczynając od dnia 15 grudnia 

po 

na 

1836 r. w obowiązującym rozkładzie jazdy 

ciągów „pasażerskich wprowadzone zostaną 

stępujące zmiany: 

1) Poc. Nr. 715 od dn. 14 grudnia będzie 
«chodził z Warszawy Głównej o godz. 22 m. 

samiast z Warszawy Wileńskiej o godz. 22 

40). Przyjazd Wino 

2) Pec. Nr. 716 od dn. 14 grudnia odejście 

m Widna godz. 21.30 (zamiast 23.40). 

Warszawa Gł. godz. 6.18 (zamiast 8.07 do War 

szawy WALL). 

3) Poc. Nr. 731 komunikacji Warwawa Gł. 

— Grodno odchodzący z Warszawy Gł. o godz. 

8.20 i przybywający do Grodna godz. 5.13 zo 

stał odwołany, również odwołany poc. Nr. 782 

mdchodzący z Grodna o godz. 1.15 i przybywa 

jący do Warszawy Gł. o godz. 6.18. 

4%) Poc. Nr. 712 oqłejście Wilno 8.28 (zamiast 

8.23). Przyjazd Warszawa Gł. bez zmian godz. 

46,20. 

5) Poc. Nr. 714 odejście Wilno godz. 23 m. 

98 (zamiast 22.55). Przyjazd Warszawa Gł. 6.48 

bez zmian. i 

6) Poc. Nr. 711 odejście Warszawa Gł. bez 

od 

15 

m. 

—1
 — bez zmian godz. 

zmiam godz. 8.45. Przyjazd Wilno 17.20 (za- 

aniast 17.25). 

7) Poc. Nr. Mt. 1414 odejście Wiłno godz. 

7.30 (zamiast 8.00). Przyjazd Landwarów godz. 

7.52 (zamiast 8.23). 

8) Poc. Nr. Mt. 

godz. 8.19 

<dzina 8:40 (zamiast 8.55). 

9) Poz. Nr. Mt. 1415 odejście Landwarów 
godz. 8.54 (zamiast 9.24) i przyjazd Wilno go- 

dzina 9.15 (zamiast 9.45). 

10) Poc. Mt. 1413 odejśeie Zawiasy 

6.35 (zamiast 6.40) i przyjazd Wilno godz. 
įzamiast 7.25). 

1711 odejście Lamdwarów 

godz. 

7.20 

Przyjazd | 

  
| 
| czy było: 

  

(zamiast 8.33) i przyjazd Wilmo go - 

rów pdjazd godz. 

„KURJER* z dnia 11 grudnia 136 r. 

  

rmówi się o strajku 
Powstał zamęt. Rozpoczęła się walka o wpły 

wy na pracowników, 

Z jednej strony występuje ZWIĄZEK PRA- 

COWINIKÓW AUTOBUSOWYCH, który wystę- 

puje zdecydowanie przeciwko ostatnim posunię- 

ciom dyrekcji „Tommaku*, widząc w nich uk- 

ryte AA dla 

ków. 

Z drugiej strony — ZWIĄZEK PRACOWNI- 

KÓW! SAMOCHODOWYCH, 

wany związkiem dyrektarskim, pozostającym BA 

średnio pod kierownictwem dyr. Jankowskie- 

go. le jest w tym prawdy nie wiemy. 

sprawy pracowni- 

dotór y Żest inazy - 

Dość tego, że w ostatnich dniach nastąpiło | 

pierwsze siarcie tych związków. Oba wydały u- 

lotki, w których wzajemnie zarzuca ją sobie 

„fałsze. 

Gwałtowny wzrost radiosłuchaczy 
Jak należało spodziewać się, ostat- | tów, którzy prawie wyłąeznie zamówili 

nie obniżenie opłat radiowych do 1-g0 
złotego miesięcznie dła wszystkich po- 
siadaczy aparatów detektorowych sq:0- 
wodowało gwałtowny wzrost liczby ra- 
dioabonentów. 

W Wilnie od 1 listopada rb., od któ- 
rego to dnia obowiązuje zniżka, zaczęło 
przybywać dziennie 0d 70 do 80 no- 

wych abonentów. 
Dotychczasowy personel w dziale ra- 

diowym na poczcie wileńskiej nie mógł 
obsłużyć wszystkich klientów. Kierowni 
ctwo zmuszone: było powiększyć w tym 
działe łiczbę urzędników o kilka osób. 

W ciągu listopada na terenie Wilna 
przybyło ok. 1800 nowych radioabonen- 

Kurs dla organizatorów spółdzielni 
w Wilnie 

Ostatnio odbył się w Wilnie 5-dniowy kurs 
dła organizatorów spółdzielni spożywców. Kurs 
miał wielkie powodzenie, wpłynęło 115 „zgłoszeń 

a uczęszczało 100 osób -— przecięlnie dziennie 

brały udział w kursie 82 osoby. Wśród słucha 
30 toliikow, 28 absolwentów szkół 

2 A] 

Wyciąč i zachowač 

W makładzie jazdy podiągów 
11) 

godz. 

Nr. Mt. 1713 odejście Landwarów 

55 (zamiast 12.48) i przyjazd Wilno 

godz. (zamiast 13.10). 

12) Nr. Mt. 1718 uruchamia się jako 

dodaikowy z kursowaniem w dni robocze prócz 

sobót w-g rozkładu: Wiłmo odjazd godz. 14.35. 

Landwarów przyjazd godz. 15.00. 

13) Poc. Nr. Mt. 1417 wyznacza 

dziennego kursowania w-g rozkładu: 

15.29 (zamiast godz. 

15.50 (zamiast godz. 

Poc. 

12 m. 

13.17 

Poc. 

się do co 

Landwa 

16.04), 
Wilno przyjazd godz. 16 

an. 25). : 

14) Poc. Nr. Mt. 1421 odejście Landwarów 

godz. 19.50 (zamiast 19.44) i przyjazd do Wil 

na godz. 20.11 (zamiast 20.05). 

15) Poc. Nr. Mi. odejście Grodno godz. 21.08 

(zamiast 21.20) i Wilno 3,54 

(zamiast 0.10). 

16) 'Poc. Nr. Mt. 335 odejście Wilno codzien 

nie o godz. 23,59 (zamiast dni poświątecznych 

o godz. 0.10) i przyjazd Jaszuny codziennie 0 

godz. 0.10, oraz do Lidy tylko w dni poświąą 

teczne o godz. 2.05 (zamiast 2.00). 

17) Poc. Nr. Mt. 347 odejście Wilno godz. 

0.01 Jaszamy, 0.34, pdwoluje 

się. 

18) Poc. Nr. 

15.5 

przyjazd godz. 23.54 

i przyjazd godz. 

Mt. 412 odejście z Królewszczy” 

(zamiast 18.15), 

deczna godz. 15.37 (zamiast 15.15) i przyjazd 

Wiilno godz. 18.12 (zamiast godz. 17.45). 

19) Poc. Nr. Mt. 512 odejście Krółewszezyz 

na godz. 15.30 (zamiast 17.20), Łyntupy godz. 

18.23 (zamiast 20.02) i przyjazd Wilno 

20.20 (zamiast godz. 22.00). 

20) Poc Mt. 

(zamiast 23.55) 

zmiam. : 

21) Poc. Nr. 1741 włejście Wilno godz. 16.34 

(zamiast 17.00) i przyjazd Nowowiłejka godz. 

16.50 (zamiast 17.15). 

22) Poc. Nr. 1742 odejście Nowowiłejka go 

dzina 17.30 (zamiast 18.00) i przyjazd Wiłno 

godz. 17.45 (zamiast 18.15). 

ny godz. adejście z Mnło 

godz. 

551 odejście Wiłno godz. 23.59 
i przyjazd Królewszczyzną bez 

ów „Tommaku* 
iwa związki walczą. Diaczudge 

| 

| 

| 
! 

! 

| 

| 

| 

  

!   

  
šci, ktora zadeklarowalą udziaty na 5000 zi. Ш 

znaleźli pracownicy: 

i buchaltery jne, natomiast w II grupie większość 

MÓWI SIĘ O STRAJKU. 

Odbyło się także ogólne zebranie pracowni- 

ków. Padło slowo. „strajk. 

*. «Podobno 'PEWNA GRUPA LANSUJE PO- 

MYSŁ STRAJKU DLA ZAPOBIEŻENIA ZMIAN 

PERSONALNYCH W DYREKCJI „TOMMAKU*. 

Jakoby groźbą strajku mają być zaszachowani 

„czyniuki. pozawiłeńskie*, decydujące o tych 

zmianach. 

Nie wchodzimy na razie w to, który z tych 

związków ma mwaeję. 

Stwierdzić tylko należy, że wykorzystywa- 

nie niezwykle przykrej sytuacji, 'w której się 

„Tommaku*. z powodu wy- 

mówienia umowy i spodziewanego wymówienia 

pracy, — DLA ROZGRYWIEK PERSONALNYCH 

Wł qie, powinno mieć miejsca. 

na poczcie „Detetony*. Liczba radioa- 
bonentów,. posiadających odbiorniki 
łampowe, worasła w normalnym tem- 
pie. 

Obeenie na terenie Wiłna jest prze- 
szło 10 tysięcy radiosłuchaczów. Przed 
1 listopada zaś było około 8 tysięcy. 

W pierwszych dniach grudnia nap- 
ływ nowych radioabonentów „detekto- 
rowych* jest również duży i wynosi 
dziennie do 60 osób. 

Z urzędów pocztowych na prowincji 
donoszą również @ bardzo dużym wroś- 
cie liczby nowych abonentów detekto- 
rowych. WŁ. 

handlowych, 20 studentów USB., 22 innych za 
wodów. Pod względem wykształcenia, w więk 
szości ywpadków jeszcze nie ukończonego, 
skład Słuchaczy był następujący: szkoła pow 
szechna —— 25 osób. szkoła średnia — 48 osób, 

| Wyższa uczelnia 27 osób. 
Z poza Wilna było. 45 proc. słuchaczy, 

byli to przeważnie członkowie Kółek Rolniczych 
Kółek Zw. Młodej Wsi, Kół Gospodyń Wiej 
skich, Kół Zw. Osadników. 

W michu spółdzielczym częściowo pracowa 
ło już 9 osób w tym 7 na wsi. 

Wykłady odbywały się w lokalu Instytutu 
Nauk Handlowo - Gospodarczych w Wiłnie przy 
ml. Mickiewicza 18. 

Wykłady ustne były współne dla wszystkich 
słuchaczy, natomiast praktyczne ćwiczenia z 
rachunkowości ze względu na wielką ilość u 
PW przerabiano w 2 grupach. W grupie 
1, rolniczej, (40 ucz.) każdy posiadał arkusze 

   

nie posiadała. Druga grupa składała się z osob 

którzy chcieli przede wszystkim poznać ideow e 
i gospodarcze podstawy ruchu spółdzielczego. 

Na kursie wykładałi: lustrator okręgu p. R. 
Pazdzior — jak założyć sp. sp., przepisy praw 

ne, rachunkowość dla II grupy, — kierownik 

oddziału p. A. Namieciński — jak prowadzić 
sp. sp. podstawy ideowe i gospodarcze spółdz., 

p. A. Bildziukiewicz —*rachunkowość dla II 
grupy, — prezes RO. p. inż. H. Jensz — organi 
zacja Zw. „Społem. ' 

Ogólne kierownictwo kursu prowadził sekre 
tarz RO. p. E. Kozakiewicz. 

Poza wykładami urządzono dwie wycieczki, 
jedną do najbliższego sklepu Kraj. Spółdz. Spoż. 
Kolejarzy, a drugą do oddziału „Społem w 
Wilnie. Kierownik oddziału p. A. Namieciński 
pokazał słuchaczom cały magazyn i biuro, za 

znajamiając z artykułami „Społem, informu 
jąc o działamości Związku. Odbyła się też współ 
na fotografia na tle gmachu „Społem'. 

Na zakończenie kursu słuchacze wypełaili 

ankietę, w której wypowiedzieli swoje wraże 
а1а i spostrzeżenia z kursu. Wszyscy z zado 
woleniem stwierdzają, że zdobyli nowe wiado 
mości teoretyczne i praktyczne. 

Większości słuchaczy bardzo się podobały 

wykłady p. B. Paździora bo były prowadzone 

Pardzo żywo, przystępnie ; z humorem. 
Kurs wzbudził wielkie zainteresowanie ru- 

chem spółdzielczości spożywców dowodem cze 

go są liczne ÓW założenia spółdzielni 

po wsiach. E. K. 

Nowa spółdzielnia 
w N. Wilejce 

W N. Wilejce odbyło się ostatnio poświęce- 

lokalu 

„„Jutrzenka”. 

nie nowej spółdzielni spożywców p. n. 

Poświęcenia dokonał (miejscowy 

ks. proboszez, po czym przemówienia wygłosili 

posłanka Prystorowa i przedstawiciel Związku 

Namieciński. * Spółdz. „Społem* p.   Na podkreślenie zasługuje liczne przystąpie- 

nie na członków spółdzielni miejscowej łudno- | 

SYLWETK! v 

W pogoni za słońcem 
i chmurami 

Jest to swego rodzaju „polowanie na głoń- 

a Ściślej na ŁADNE CHMURY. 

trzeba 

nieraz całymi godzinami wyczekiwać tia sprzyja 

aby puścić w ruch aparaturę i „a- 

„klalek'. Cierpliwie czekać, 

rozwichrzona chmura, 

  

ce i rpa chmury, 

Po skomponowaniu brył w wizjerze 

jaca chwilę, 

kiłkaset 

mideczno-biała 

polować 

aż jakaś 

topniejąca w słońcu, zjawi się w zasięgu «'matów 

ki i ożywi niebo na skomponowańym obrazku, 

filmowego, szczególnie na 

niespodzianek, trudów 

i niepowodzeń szczególnie f'mansowych. 

Praca operatora 

„plenerach*, jest pełna 

Pierwszym więc: naszym pytaniem; które za: 

daliśmy 

o. Jerzemu Stefanowskiemu 
który od szeregu lał służy X-tej muzie ' jako 

operator filmowy i współreżyser fitmów krajoz- 

było: 

— Jak panu się powodzi w 

„RYNKU“? 

— Jakoś ;dzie 

nawczych, 

„TERENIE i na 

odpowiedział p. St. — i tu 

i tam, : 

nasz należy do pionierów X-tej 

Wilna. A więc od roku 1922 — 

członek Związku Filmowego. Potem w roku 

„konsorcjum filmowego Pimono- 

tozmó wcą 

muzy ną terenie 

1929 operator , 

wa w Wiln'e. 

dwa 

duże fiłmy — sensacyjny i pacyfistyczny. W je- 

dnym z nich grała m. in, EICHLERÓWNA. Mó- 

wią, że konsorcjum oraz filmy kosztowały do 70 

„Konsorcjum to rozpoczęło „kręcić 

rezultacie — filmy nie ze- 

przeniosła się 

tysięcy złotych i w 

stały ukończone, a „aparatura 

do Warszawy. 

Z. „konsorcjum start (jak 

jak również i p. 

tego rozpoczął 

nam wiadomo bez „kapitału 

Stefanowicz), drugi wilnianin, z którym p. Stefa 

nowicz współpracuje 
* 

p. Stanistaw Urbanowicz 
Trzeba zaznaczyć, że p. Urbanowicz reżyse- 

rował razem z Lejtesem film, „Dzikie Poła* i że 

" następnie jeździł z p. ŻABKO-POTOPOWIICZEM 

do Brazylii, gdzię nakręcił egzotyczny film a 

życia polskich, 

— Zrobiliśmy razem szereg krótkometrażow. 

emigrantów 

filmów płenerowych — mówi p. Stefanowicz. — 

Naprzykład z bruku wileńskiego — film ekspe- 

„z notesu reportera. Po 

tem dódatek z „Kaziuka'. Przed tym zaś. film 

„sprawozdawczy z powodzi wileńskiej, Wszy- 

stkie te krótkometrażówki były w swoim czasie 

w kinach wileńskich. 

rymentalny montażowy 

wyświetlane 

— A w ostatnich czasach? 

— W roku 1935 robiliśmy „Kraj lat dziecin- 

nych Adama Mickiewicza”. Teraz zaś rozpoczę- 

liśmy pracę. nad dużym filmem, przeznaczonym 

dla zagranicy, filmem propagandowym „MOJA 

OJCZYZNA”, Czekamy na „płenery zimowe. 

— Na śnieg. 

— Tak, Ubiegłego łata byliśmy w Norwegii. 

Zrobiliśmy tam dodatek, Nakręciłem poza tym 

krėtkie filmy „Plock“, „„Lublin“ i „Niešwiež“. 

Były niedawno wyświelłane w Wilnie, 

Praca nad. dodatkiem / krótkometrażowym, 

który oglądamy potem w ikinie w ciągu 20 de 

30 m. tnwa niemniej od 2 do 3 miesięcy i poch- 
łania nieraz do 10,tysięcy złotych. Naprzylkład 

„Kraj lat A. Micakiewicza“ koszto- 

wał do pienwszej Kopii około 10 tys' złotych. 

„dodatki (15 do 30 mi- 

nut na ekranie) wymagają mniejszego nakładu 

złotych 

dziecinnych 

krótsze krajoznawcze 

pieniędzy, jednakże średnio do 4 tys, 

(razem z dodatkowymi kopiami). 

— A kto panów finansuje? 

— Bóżnie bywa — odpowiada p. Stefanowięz 

— Przeważnie przygodn; „finansišci“. Nieraz 

zaś, szczególnie ostatnie — FIN PA SA- 

MI SIEBIE. 

— To : 

— Czasami bywa z tym gorzej, bo. „rynek* 

polski nie jest chłonny i trudno z niego wyda- 

być w krótkim czasie włożone w film pieniądze. 

Jednak jakoś idzie, 

- A jalkie 

P. Stefanowicz zamierza w czasie majbliė- 

szym zorganizować wyprawę DOOKOŁA ;ŚWIA - 

TA JACHTEM. czterech. 

Ekspedycja ma trwać do 3-ch lat. Cel wyprawy 

= POGOŃ ZA SŁOŃCEM, CHMURAMI, WIIDO- 

KAMI I WYDARZENIAMI z kamerą kinemate- 

WIŁOD. 

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

już nieźle. 

są projekty mą przyszłość? 

Uczestników ma być 

graficzną, 
  

   



4%. Dzienniku Ustaw Nr. 82 pod poz, 570 uka- 

zało: się. rozporządzenie Ministrą Skarbu z dnia 

24 października 1936 r. dotyczące akcji konwer: 

syjnej długów rolniczych pomocy Banku 

Atcepiacy jmego. 

Rozporządzenie to postanawia między inny- 

przy 

mai Žž: 

1) ostateczny termin zawierania układów kon 

wersyjnych upłynął w dniu 31 października 

1936 r. Wyjątek stanowią te. spółdzielnie rolni- 

cze i osoby z nimi współzohowiązane, których 

zobowiązania zostały objęte postiępowaniem uk 

ładowym «Па spółdzielni rolniczych, wszczętym 

В. Р @ @та 

konwersyjne mogą 

na podstawie. dekretu Prezydenta 

14 stycznia 1986r. Układy 

być. w takich wypadkach zawierane jeszcze slo 

1987 

      

dnia J1 marca R 

2) OSTATECZNY . TERMIN składania: skarg 

do Komitetu Konwersyjnego o uzuanie wizy in- 

syfuacji wierzycielskiej w niedojściu do skutku 

udoładu określony 

1936 r. które 

mie będą już przez Komitet Konwersyjny rozpa- 

Tylko w 

nych. zawieranych ze spółdziemiami rolmiczymi 

został na dzień 31 grudnia 

Skargi, wpłyną po tym terniinie 

frywane. sprawach układu konwersyj- 

i osobam; -współzobowiązanymi możną skargi 

składać 

3) po upływie terminów do zawierania ukła- 

do dnia 31 marca 1937 r.; 

dów ikonwersy jnych i wnoszenia skarg do Komi- 

telu Konwersyjnego instytucje 'wierzycielsk'e 

będą miały swobodę w dochodzeniu swych wie- 

rzytelmości rolniczych, którę bądź nie, zosłały 

objęte układami. konwersyjnymi, bądź nie sta- 

nowią przedmiotu postępowania, przed Komi- 

tetem Konwersyjnvni. 

niektóre postanowie 

Skar- 

dla 

kredylo- 

Wyżej wyszezególnione 

nia omawianego rozporządzenia Ministra 

bu mają mieżmiernie doniosłe znaczenie 

rolników zidłwżonych w instytucjach 

wych (bankach, komunalnych „kasach oszczęd- 

ności, kasach Stetfezyka, bankach ludowych itp.) 

Tu należy przypomnieć, że jeżeli gospodarst- 

przekraczało 1000 ha 

nowogródzkiego i poieskiego) 

wo rolnika nie nw teren'© 

woj. nyileńskiego, J : 
  

wówczas na: instytucji wien.ycielskiej,elążył 0-     

bowiązck zawarcia układu kowersyjneco 2 dłu 

żnikiem. Inne. warunki niezbędne do zawarcia 

następujące: 1) dług musiał powstać 

19821, 2) 

układu były 

prad 

wraz z odsetkami i koszbtiuni musiała wynosić w 

Зазет 1 lipca wysokość długu 

dniu zawierania układu w stosunku do rolmików 

grupy Aj posiadaczy gosyódarsiw w ejskieh: 0 

Qbszarze do 100 ha (najniniej 100 zł, a dla wol- 

mików grupy B) ido 1000 ha) rajmniej 1000 zł. 

Nadmienić trzeba, że w 'stósunku de rólników 

grupy A) wysakość zadłużenia jego - gospodar- 

stwa mie megła słanowić przeszkody do zawar- 

cia układa 'kotriwersy jnego, podczas gdy w sto- 

„KURJER“ z dnia at grustnia 1936 r. 

Wskazówki dla rolników 
w związku z zakończeniem akcji konwersyjnej 

Banku Akceptacyjnego 
sunku do rolnika grupy B), jeśli wysokość 0- 

gólnego zadłużenią przekraczała 75 proc. war- 

tości lo okoliczność łaka 

zwalniała instytucję kredytową z'obowiązku za- 

jego gospodarstwa, 

wancia układu. 

Jeśli za tym rolnik, którego zadłużenie Фа- 

warunkom zgłosił się 

przed dniem 34 października 1936 r. do instytu- 

cji cełem zawarcia wkładu, bądź, żądało dokona- 

bądź wre 

szcie w inny sposób utrudniała czy uniemożliwia 

powiadało powyższym 

nia różnych nadmiernych formalaošei, 

ła zawarcie układu — wówczas rółnik może zła 

żyć skargę do Komitelu Konwersyjnego przy 

Banku Akceptacyjnym. z prośbą o uznanie, że 

miasta 

  

murach rozplakałowaane: została 

obwieszczenie ministra spraw wojskówych o za- 

ciągu ochotniczym do oddziałów obrony: naro- 

dowej. 

Pozbawieni pracy rezżerwiści i młodzież 

przedpoborowa zostaną ną okres majwiekszėgo 

nasiłenia bezrobocią —.od pierwszych dni sty- 

cznia do 20 marca wcieleni w specjalne od:   

| 

| 
I 

| 
  

  

działy, które zostaną zorganizowane przy Nie: 

{ 
i 

j 
j ! 

Н į 
‘ ' 

Л 
! 
į 
! 

Na. terenie stolicy: została zorganizowana przez 

robotnych zbiórka odzieży dla bezrobotnych. 

w spółprau y 
tucje państwowe i prywatne. W 

czek ż odzieżą.  Zaljęcie przedstawia 
"mi, 

    

pierwszym 

  

młodzieży harcerskiej. na samocho dach cię 

układ mie „doszedł do skutku z winy instytucji 

wierzycielskiej, W wypadku iw zględnienia ta- 

kiej skargi przez Komitet Konwersyjny dłużnik 

będzie clironiony przez egzeknicję ze slrony wie 

rzyciela'i będzie miał możność uzyskani adaleko 

idących ulg w spłacie swego długu. Jednak na- 

takie można: składać leży pamiętać, że skargi 

TYLKO DD DNIA 31 GRUDNIA 1936 В. 

Wiszelkich informacyj i pouczeń udziela za 

  

interesowanym Weajewódzkie Biuro dó Spraw. 

Wilnie 

powiatowi, 

Finansowo - "Rolniczych w ul. Ostro- 

19 i jego „delegaci którzy 

każdym. mieście powińlowym przy 

  

bramska   

urzędują му 

wydziałe „юМ „atowym (sejmikw). 

których pułkach piechoty i tow okręgach naj- 

bardziej dotkniętych bezrobociem. 

Oto nowa zupełnie forma akcji, zmierza jącej . 

do zadośćiczynienia dwom wielkim potrzebom 

i dwem doniosłym hasłom, obrony narodow cd i 

walki z bezrobociem. 

Wśród bardzo wielu sposobów zaspokojenia 

obu tych wielkich potrzeb i zadań —— utworzenie 

specjalnych oddziałów ochotniczych z pomiędzy 

  

Zbió,ka odzieży dla bezrobotnych 

Pomocy Zimowej dla bez: Stołeczny Komitet 
Zbiórkę. przeprowadzijąydelegaci Komitetu przy 

  

wypożyczonych, przez insty- 
zebrano około 600 pa- 

arowych, 

dniu zbiórki i.18 bm. 

samo chód, opatrzony transparentami propagandowy | 

4% paczkami. odzieżówymi. 

Czy zapanował pokój po wojnie światowej? 
Qsiemnaście lat minęło oł ukończenia wiel- 

kiej wojny Światowej. Od tego ezasu prawie co 

raku donoszą pisma o niechezpieczeństwie wybu- 
chu nowej wojny. Z tego wynikało by, że po- 

mkończeniu wejny Światowej mamy już przez 

esiemnaście lat pokój ma Świecie. Tymczasem 

w rzeczywistości sprawa przedstawia się 74- 

pełnie przeciwnie. Zatargi międzynarodowe 

trwają bezustannie a wojay — często bez wy- 

powiedzenia prowadzą narody ze soba prawie 

«o roku. Jedhym słowem pokój wexle nie ist- 

mieje. Weźmy tyłkó wypadki historyczne jeden 

ps drugim. 

Zaraz po podpisaniu Traktatu Wersalskiego 

Rosja Sowiecka prowadziła wejnę z kilkoma 

sąsiadami. Najważniejszym przeciwnikiem była 

Polska, która ostatecznie odniosła zwycięstwa 

nad armią bolszewicką. 

Łiga Narodów rozpoczęła swoje urzędów anie 

w styczniu 1920 roku, lecz nie była ona w sła- 

mie powstrzymać narodów od prowadzenia wo- 

jen, dokowywania hapadów i wywoływaria re- 

wołucyj. Czesi bez wypowiedzenia wojny. na- 

padli na oddziały Śląskie, stoczyli z nimi kilka 

krwawych bitew i zagrabiłi większą i bogatsza 

<zęść Śląska Cieszyńskiego. Wojska niemieckie 

słaczały walki z powstańcami Śłąskimi, aż do 

roku 1921, gdy nareszcie Komisja Międzynaro- 

dowa doprowadziła do vawieszenia broni. A 

jlaż te ludzi zginęło podczas powstań w Ba- 

warii, na Korei, w Egipcie, ma Węgrzech iw 

Persji. Meż ofiar padło podczas rzezi Hindusów 

w Amritsar i poriezas białego terroru na Wę- 

grzech przeciw żydom i spejalistom. 

W roku 1922 Tureja wytoczyła wojnę Grecji 

w celu odzyskania utraconych terytoriów, jakie 

mocarstwa ałianckie przeznaczyły dla Grecji. 

Krwawe wałki w Irlandii w celu uzyskania nie 

podległości narodowej trwały prawie ca ałe trzy 

lata. Część miasta Cork została spaloną. Póź- 

niej przyszło znów do wałki na tel religijnym 

między Północną i Południową Irlandią. 

  

f 

| rząć kół z wody marskiej i 

Po wdohyciu steru państwa przez taszystów 
w ltali wykazuje nam, historia cały szereg za- 

ciętych walk w Maroku, w Indiach i w Chi- 

nzch oprócz rewólucyj w Brazylii, w Meksyku 

i Hiszpanii. 

W reku 1923 generał Tellini i ezterech ofi- 

cerów zostało zabitych w pobližu Janina, nie- 

daleko axl śranicy srteko- -albańskiej, Rzad ital- 

sk; wysłał wówczas: Grecji ultimatum, grożąc 

jej okupowaniem i, hombhardówaniem wyspy 

Kortu. W latach 1925 i 1926 prowadziła Fran- 

cja wojnę z powstańcami w Syrii, podczas któ 

rej artyleria franeuska pbombasdowała i zmisz- 

ezyła miasty Damaszek. Ahdel-Krim, kodais 

Rytów, szczepu arabskiego w Maroku. wywolual 

powstanie przeciw Hiszpanem, aby uwplnić się 

nd protektoratu. Ryfowie zaczęli walezyć rów- 

| nież przeciw Francuzom, udzielającym popar- 

| cia Hiszpanom. 

| Ani nawet Stany Zjednoczone nie powstrzy- 

mały się od wkreczenia na obce terytorium, 

W roku 1927 wysłały marynarzy lo małcj re- 

publiki Nikaragua i trzymały to małe państew- 

ko pod pkupacja aż da roku 1933 pod pretek- 

stem trzymania powstańców 'w uległości 

Na 18-letni okres po wojnie światowej przy- 

pada w dalszym ciągu cały szereg rewolncyj 

w Chinach, Grecji, Hiszpanii, 

liwii, Chile, Paragwaju i Sałwador. Anglia wy- 

słała wojska przeciw Arabom, pragnacym wy 

dostać się z niewoli. Tak samo Italia za pomoca 

karabinów zmusjła Arahów. w Trypolisie do po 

słuszeństwa. : 

W Meksyku nie oheszło się bez rozlewu 

krwi. Po zamordowaniu Obregona, wybranego 

na prezydenta, wybuchły powstania w Vera 
Cruz i w kilku stanach północnych. W stanach 

tych steczono wiele zaciętych wałk, zanim po- 

wsfańcy zostali poskromieni. 
W roku 1930 Mahatma Ghandi wbrew roz- 

porządzeniom wiatz angielskieh. zaczął wytwa 
i wszystkich Hindu- 

  

   

   

  

Portugalii, Bo-; 

sów makławać dw ignorowania pr аМ przez 
Anglię Hindusom narzueonych. Z tege powodu 
przyszło kilka razy do przelewu krwi. W roku 

1930 mamy do zanotowania kilka innych jesz- 

cze wypadków, sprzecznych z polilyką: poko- 

towa. W Peru zrezygnawał prezydent Leguia. 

Ahy nie dopuścić do wojny comowej ogłoszona 

w kraju stan wojenny. Prezydent Brazylii 

Washington Luis został wzięty do niewoli przez 

juntę .pówstąńeów, którzy odnieśli zwycięstwo 

w wałee z wojskiem wiernym prezydentowi. Z 

końcem tego samego roku wybuchły zaburzenia 

rewelueyjne w Jaca, Hiszpania. , ‚ ‘ 

M roku 1951 Japonia vozpoczela prowadzić 
wojnę z Chinami. Zaalakowała chiūskų dziel- 
nieę Chapei w Szanghaju i wymordowała ty- 
siące Chińczyków, Tak samo urządziła najazd 

ta Mandžurie, pozabijała chińskieh patriotów, 
nazywając ieh handytami i całą Mańdżurię za- 

grabiła, a kraj zrakowany ofiarowała synowi 

załegradowanego cesarza chińskiego. 

Ligi Narodów i Ameryki nie nie pomogły. By- 
ła to pierwsza wielka kompromitaeja Ligi. 

W mku 1932 rozpoczęły prowadzić wojnę 
ze sobą niektóre małe republiki w Południowej 

Ameryce. Columbia i Peru po długotrwałych 
walkach przyszły de porozumienia, zaś Pa- 

'agwaj prowadził wojnę z Boliwią, mime pro- 

testów ze strony: Ligi. 
Ibn Saud król Arabów, marzył od r. 1929 

o powiększeniu królestwa. W tym eelu rozpo- 

czął wejnę ze swym sąsiaylem Imam Yahya, 
królem państwa arabskiego i i odniósł 

czešciowc Zwyciestwo. 

W r. b. nastąpił podbój Abisynii przez Wło- 
chów i zakończone zostały walki Arabów. z woj 

skami aagielskikni w Palestynie. W Hiszpanii 

wałki bratobójcze trwają dotychczas. 
I jakżesz można mówić o pkresie pokoju 

światowego. skore od wielkiej wojny Świato- 

wej narody przelewają krew bezustannie «o 

rūkai, 1. Paziewski. 

  

  
wi 

chi ilszeg о 

„wałki z bezrchociem. 

Protesty   

Przedłużenie konkursu 
-na „pamiętnik emigran 

W związku z wciąż napływa jącymi . pamięt- 

nikami emigrantów z za oceanu oraz z liczny= 

mi rekłamacjami poszczególnych osób, insty- 

tucyj, zrzeszeń Oraz redakcyj pism o. przedłuże-- 

niu tenminu. nadsyłania. pamiętników, Instytut 

Gospodarstwa Społecznego „postanowił: przesa-.. 

nąć ostateczny termim do. 1. kwietnia. 1937. r. 

  | 

'Ponieważ pamiętniki emigrantów z Francji jaż 

od pewnego. czasu nie przybywa ją, przedłarżenie 

Lesmiuntu dotyczyć będzie właściwie emigrantów: 

ze Slanów „Zjednoczonych. Ameryki Kolnesnejs 

Kanady, Amėryki Południowej. , 

W terminie: wyznaczonym pierwotnie, t. i 

|do i-go grudnia rb. Instytut Gospodarstwa Spo- 

łecznego otrzymał 179 pamiętników, xw tym m 

PAR 41, z Belg 1, z Włoch 1, > Marokka 1, 

z. Ameryki Północnej 79, z Kanady 17, iz Amery- 

ki Południowej 32 (Urugwaj 1, Bra zyłia 23, Ar—-' 

gentyna 7, Paragw aj 15 prócz tego pamiętnikówe 

nadesłanych z kraju przeż remigraatów. — T. 

    

Wojsko organizuje armię pracy 
bezrobotnej młodzieży jest faktem o bardzo ро-- 

ważnym пасте niu ` 

lu o miode pokolenie. Że w grę wchodzą Świe- 

że, niezużyte siły, kióre mają od: egrać główną: re 

lę w dziełe obrony państwą — a w szponach beż 

róbocia ВЬ wypaczają się zarówno fiz 

  

©znie, 

moramie, 

  

Nie ulega przecież wątpliwości, że k 

* as B ių сР ž : * 
fizycznie i psychicznie. Pełmia sił życiowych wy 

maga upustu w pracy. Równacześne Av rozkwi- 

cie młodości wrażliwość jest: najbardziej rozbu-.. 

dzona, 

bardziej 

zdolność reagowania . uczuciowego naj- 

rozwiniętą, ! 

Dla państwa i społeczeństwa, dla przyszłości,. 

dia“ wzmocnienia prac obrońnych, nie może być 

zaprawę. rzeczą óbojętną,"w jakich warunkach 

  

bytu żyje i chowuje się rezerwista, który po 

koszar opuszczeniu znałazł się w ogrómnych   

Lródnościach znalezienia pracy, a z chwilą: nie- 

  

otrzymanie! ? 

w otehłań nędży Renas a za razem ulega co-- 

RAZ silniej RE j 

- Ma ‹ 

ч'р‹)›]\-‹'тпь\„\\' ó.l 

          

! чрю\\.\с!./‹\ jącej 

zdiu i utraty wiary w 

Dak 

g kształluje życie mało- . 

doli «zbiorowe. 

jak” 

samo nie 

może być obojętne, 

     dzeńca w okre 

miodzieńca, 2. braku pracy flegającega avplywo 

  

destruk: 

  

ja emu agentur obcych czyhających. 

  

właśnie ha podatny żer: w środowiskach bezro- 

hatnej młodzieży, luh też i bez takiega wpływar 

żę głów 

jedno poślizgnięcie sig 

uteg sając ego kotupej!, bo przecież wiemy, 

jest złym doradcą a 

młodzieńcze może, odbić, się na: losach całego» 

życia. 

I dlatego teka WSZY Kaka co naszą młodzież 0-- 

chrania przed niebezp eczeńsiwem deprawacji fe 

    

zycznej i; morałnej — jest pracą pożyteczną t 

twórczą: Zwłaszcza w tym: szezęśliwym ujęciu, 

jak połączenie dwóch celów: obrony narodówej 

i ochrany przed bezrobóciem, : 

młodych. hudżi.. „I jeśli choćby kilką „tysięcy . 

  

grzęznących w. odmętach bezrobocia, za s' «iQ» 

ramy organizacyjne 

jących dła obrony 

reulne, B 

jakhy ci młodzi ludzie spędzić: 

sprowadzonych w Qt Gzia- 

naro): 

  

tów, pozytywnie prac 

  

dowej — to Żuż it to wnosi wartości     

gdy pomyślmy, 

styczeń, luty i mzaszęc pozbawieni zajęcia, a skwe 

<ani ną doraźną pomoc — a jak le.miesiące spę 

dzą, otrzymawszy utrzymanie, umundurowanie 

ł co najważniejsze zatrudnienie — to zrozu nie 

my dopiero wagę społeczną tej decy 

  

ji wsadz 

wojskowych. 

Akcja jest nowa, po raz. pierwszy. zostaj: w 

nas stosowana. Jes; ona oparta na ocholniczym: 

zaciągu: nie ma w niej ani krzty przymusu. Fo» 

wojsko ze swej wysiłek, aby ALL 

wielką 

strony czyni 

nie wspomróc akcję ogólno- państw ох & 

Wojsk a wybrało baidza 

szczęśliwą formę tej współpracy, daje zatrudnie 

nie w okresie zamowym bezroholnej młodzieży . 

— zatrudnienie, wzmacniające za razem potenc- 

jał obronny państwa, ‚ : 

Niewatpliwie n0wa forma akcji zatrudnienias 

'zęści bezrobotaej młodzieży wykaże się pozy- 

tywnym sukcesem w dwojakim kierumku: ueli- 

romi część młodzieży przed fatalnymi skutkami 

dziełu: rent bezrobocia. — obrony 

Ł przepracowanych przez oddziały 

przysporzy 

   nych warioć 

„Obrony Narodowej. 

| 
8:4. 

NAUCZYCIEL MUZYKI 
* udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Čeny przystępne. — 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, > 46 PP- 

  

Właśsie dlatego, że chodzi 

sskę bez . 

robocią najsilniej odczuwają młodzi. Odczuwają: 

zaczyna popadać coraz kardziej 

Iku lat przedpoborowych —. 

  

   

J.



= 

  

„t
 

  

| m Wiińie z dnia 10.XII. 1935 r 

wi sta: Z przejaśnieniami w ciągu dnia, zwłaszcza w 

_ miczewskiego 

„Zofia 

„„zawy; Morozowski Juief z Warszawy; Oppen- 
Aieimer Siegfried 7 Berlina; Orzechowski Sta- 

Bolesław z Brześcia; prezes Krupski Czesław 

| HOTEL EUROPEJSKI 

-30 rano odbędą się w kościele św. „Jerzego do 

" „A. Cichonski. 

„KURIER *z dunia 11 

KRONIKA 
„Dziś śDeiaca Sabina B. 

Jutro: Ałeksandra, Justyna W. 
  

Wschód. słońca — godz. 7 m. 34 

Zachód słońca — godz 2 m.49 

ostoja Zakładu Moteerelogi U. 5. В 

Słabe wiatry z kierunków wschodnich. 
Ciśnienie 778 Sai 

Temperatura średu 

"Temperatura naj 

40. 
® 1 

'Femperaturą aajniższa -- 0 

°› Юра 0,1 2 
Wiatr południowy 

“ Tendeneja barometryczna bez zmian 
tw wagi: PORE mgła, 

  

Przewidywany przebieg pne 
|, do wieczora dūia 11 grudnia rb. 

ÓW dalszym ciągu pogoda pochmiurna i mgl:- 

„dzielnicach południowych. 

M górach wniarkow any, poza tyn m le kki mróz 

: : DYZURY APTEK, : 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Sakołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) Cho- 

(W. Pohulanka 265); 3) Miejska 
£Wileūska AB. 4) Turgiela i Przedmiejskich 
įNiemiccka 15); 5) Wysockiego a 3). 

Poza tym dyżurują apteki:. Paka (Anto- 

olska 42); Szantyra fLegiodóy. 10) i Zającz- 
Rowskiego (Witojdówa: 22). : 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

|Hotel St, GEORGES 
w wi LNIE 

| Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

_ Ceny bardzo PR,   
PRZYBYLI DO WILNA: 

— De hotelu „Georgesća*: — Wierzbicka ! 
z Warszawy; Godlewski Franciszek z 

Warszawy; Wiral-Kossowski Edmund z War- 

nisław z Warszawy; Pomykało Wiładysław z 
Warszawy; Gitaml. Szymon z Warszawy; A- 
strachan (Michał z Gdańska; Korwin-Mirowski 

® „Baranowicz; Janowidz X. 

. Plerwszorzgdny. — ' Ceny przystępne. 
Roa, wi Lodi *Winda osobowa     

KOŚCIELNA 
— Reesij <oioleik ów: państwowych. W nie 

dzielę dnia '13 grudnia 1936 r. o godz. 7 min. 

'rączne roraty. urzędników państwowych. Nabo 
iżeństwo celebrować będzie iks. kanonik prof. 

Kazanie wygłosi ks. prof. W Ur 
«mano wicz. 

— W dniu 13 grudnia rb. w Kościele Św. Ka 
zimierza odbędą się © godz..7,15 uroczyste ro | 
waty na intencję Pracowników Mięjskich m. Wil | 
ma. 

Podezas nabożeństwa pienie religijne wyko 

„Odrodzenia ul. 

&© udnia pociąg 

  ma chór Kościoła Św. Kazimierza pod kierow 
  

Rewelacyjne odkrycia 

nictwem p. Kowalskiego i Obkiestew symfonicz 
nej Żwiązku pracowników miejskich pod batu 
tą p. A. Urbanowicza. - 

"14 grudnia rb. o godz. 7 będzie odprawiona 
Msza św. żałobna za zmarłych członków tego 
Związka. 

Zarząd. Związkii uprasza swoich członków 
wziąć udział w .nabożeństwie tradycyjnym . 

MIEJSK. 4. 
- RADA MIEJSKA 17 GRUDNIA. Ostatnie 

w als bieżącym płenarne posiedzenie Rady 

Miejskiej wyznaczone zoslało na dzień 17 ge 4 

grudmia. Porządek dzienny znajduje się obec 
nie w opracowywaniu. ` 

-—— 100:000 ZŁOTYCH NA ROBOTY INWE 
STYCYJNE? Jak się dowiadujemy, Zarząd m 
sk; postanowił wyasygnować 180.000 zł_na bro 
wadzenie robót inwestycyjnych. Z pieniędzy 
tych w najkrótszym czasie projektowane jest 

uruchomienie robót kanalizacyjnych i drakar- 
skich. į 2 Ч 

: AKADEMICKA. 

— Zacząd Akademickiego Oddziału: Związku 
Strzeleckiego w Wilnie zawiadamia, że w dniu 
12 grudnia br. o godzinie 18.00 odbędzie się ze 

branie członków Oddziału £ odczytem ob. Ober 

-lejtnera. 
Obecność wszystkicłi członków jest obowiąz 

kowa. 

SPRAWY. SZKOLNE 

— Ыахалиіет opieki rodzicielskiej przy gim 
nazjum im. króla Zygmunta Augusta odbędzie, 
się w dniu 12 grudnia w sali tegoż gimnazjum 
koncert, z którego całkowity dochód przezna 
czony jest na wpisy dla niezamożnych uczniów 
gimnazjum. Początek «koncertu o godz. 18. . 

— STOWARZYSZENIE KATOLICKIEJ IMŁO 
DZIEŻY AKADEMICKIEJ „ODRODZENIE za- 
„wiadamia, że wyjazd do Lrwowa ma Tydzień Spo 
łeczny nastąpi w dniu 18-g0 A rb. 0 ga- 

dzinie 18 m, 20. 
Zgłoszenie przyjmuje się jeszcze w lokalu 

Uniwersytecka: 7—9 w godzi: 

z KOLEJI 
„ Walrzymawie organizacji pociągów popu 

nach od 13 do 14. 

| Birch w okresie świątecznym. Dyrekcja Okrę 

gowa Kolej Państwowych w Wilnie podaje do 
wiadomości, iż ze względu na wzmożony ruch 

pasażerski w okresie przed i po świątecznym, 

"cd dnia 1l-go grudnia rb. do dnia 15 stycznia 

nie będą uwzględniane podania o utu < 1987 r. 

chomienie - pociągów popularnych. 

- Wyjątkowo zostanie, uruchomiony wn. 14.4. 

popūlamy z Nowo- Święcian do 

Wilna. Вр BEOS: 

i ae - WOJSKOWA. 
— NAJBLIŻSZA. DODATKOWA KOMISJA 

POBOROWA odbędzie się 18 grudnia. Bydzie to 

„ostatnia Komisja Poborowa w roku bieżicym. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy ul. 
Bazyliańskiej 2. Stawić się winni wszyscy męż. 
„czyźni, którzy we właściwym czasie nie nur:gulo 

wali swego. stanowiska do ' 'wojska. 

m i \ GOSPODARCZA 

— WYKUP ŚWIADECTW PRZEMYSŁ )- 

WYCH na terenie Wilna postępuje bardzo powo 
li. Kupcy i przemysłowcy zwlekają z nabyciem: 

świadectw, odkładając ło na ostatnie dni, niektó 

rzy łudzą się nadzieją, że termin nabycia zosta- 

nie prolongowany. Jak się dowiadujemy, włe- 
dze nie zamierzają udziełać prołongał; termin 
nabywania świadectw nieodwołalnie kończy się 
z dniem 31-grudnia, 

URBA 

w dziedzinie badan przeprowadzonych | 
w całym 

- PUDREM DO TWARZY, 
przez Kormisję 

* ENORYKSDECJAŃSTCY 
Czteresh wybitnych specjalistów 

„akończyło właśnie naukowe badania 

mad działaniem pudrów do twarzy 

ma skorę. Stwier dzono, że niektóre 

dry zawierają ziarnista cząstki, 

Ptóre podrażniają i rozszerzają pory 

skóry, oraz sprzyjają tworzeniu sią 

plam i wągrów. Ale jednocześnie 

nostąło dowiedzione, że Puder To- 
ikalom zupełnie nie posiada tych 

ziarnistych cząstek. Jest on zadri- 

wiająco cienki i lekki, gdyż jest 

„steryezny” — przylega gładko i de- 

likatnie okrywając skėrę cienką, 
prawie niewidoczną powłoką pięk- 
mości. Puder a spreparowany 
według «ryginalnego francuskiego 
z - gnakomitego paryskiego 

kraju nad 

   

    
udru Tokalon, jest zmieszany peniaarya zaszkodzić cudownej, matowej cerze, którą on 

ssposobenmi z Pianką Kremową i 
(trzyma mię na twarzy osiem godzin. Ani 

dlatego też U Zacznij dziś jeszezo stosować Puder 
Tokalon, gdyż jest on naukowo zbadany i 

miar, ani deszcz lub pocenie się nie mogą absolutnie niezawodny. 

   'ąrganizacyjną i 
+wśród żydowskiego kuśnierstwa wileńskiego. 

  

grudnii 1936 r. 

— MAGISTRAT PRZESŁAŁ JUŻ do ' urzę- 
dów skarbowych pierwszą serię wniosków o ££- 
zekucję zaległości z tytuły II raty: podatków 
miejskich, termin płatności których upłyaął z 

dniem _30 listopada rb, 
— — LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORSTW 28 

DLOWYCH. W ciągu pierwszych 10 dni sud. 
nia zlikwidowało się ną terenie Wilna 5 pr zad- 
siębiorst« handlowych д 1 rzemieślnicze. W 
związku z upływającym z końcem grudnia ter- 
mińem ważności tegorocznych świadectw pize- 
mysłowych oczekiwace jest zwiększenie się licz 

by Fkwidujących się zakładów. 

KZEMIEŚLNICZA 
— Nowy cech kuśnierzy żydowskich w Wil 

nie. Onegdaj odbyło się w Ceniralnym Związku 

Rzemieślników Żydów uroczyste zebranie z.ra 

cji wyodrębnienia się kuśnierzy w odrębną se 
kcję. 

Nowo powstała sekcja postanowiła zorgani 

ować kasę samopomocową i rozpocząć pracę 
zawodowo - wychowawczą 

(m) 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW.- 
Klub Włóczęgów. W piątek dnia 11 bm. 

w lokalu przy ul. J. Jasińskiego 6—9 (mieszk 
pp. Wierusz - Kowalskich) odbędzie się 218 ze 
branie Klubu Włóczęgów. Początek o .godz. 20. 
Na porządku dziennym ref. p. posła, dr. Tadeu 

sza Kopcia z Katowic p. t. „Zagadnienia naro 
dowościowe. na Górnym Śląsku'. Wstęp. za za 

proszeniami. Informacji w sprawie zaproszeń 

udziela się przy tel. 16—90 w godz. 17—18. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Na: posiedzeniu Sekcji Historii Sztuki TPN. 

które odbędzie się w. dn. 11 grudnia (piątek) 

1936 r. o godz. 7 wieczór w sali Seminarium 

Archeologii Klasycznej USB. ul. Zamkowa 11 
(drugie podwórze w prawo) zosłaną pa 

ue referaty konserw. dr.: Ksaw. Piwockiego „Na 

grobkowa rzeźba renesansowa w Polsce i nagro 

bek St. Radziwiłła: w kościele po-Bernardyńskim 
w Wilnie i prof. dr. M. Morelowskieg „Wy 
miana czasopism naukowych z zagra) 1е 

— .№ posiedzeniu Kola Polsk./1-wa Fil. 
które odbędzie się w dniu 12 grudnia 1936 r. 
o godz. 18 w sali Seminarium Archeologii Kla 
sycznej USB. ul. Zamkowa 11 (I-sze piętro) zo 
stanie wygłoszony referat prof. Stefana Srebrne 
go i ob. Ant. Szantyra: Próby rekonstrukcji 
„Teletii“ „sotoklesa. ' 

— W ileńskie Towarzystwo "Filozoficzne. 40 

posiedzenie naukowe Towarzystwa odbędzie się 

w sobotę, dnia 12 grudnia br. o godz. 20-ej w 

sali Seminarium Filozoficznego Uniwersytetu 

(uł, Zamkowa 11). 
“P. Prof. Dr. Manfred Kridl zagai dyskusję 

na temat: „O char: aktorze i e badań 

literackich, 
Wprowadzeni goście mile widziani. 

iza zk 

RÓŻNE. 

—- Grupie absolwentów Wydz. Szłuk Pięk- 
« nych wykonuje prace z zakresu malarstwa i gra 
fiki, projekty wnętrz, mebli, tkanin, kostiumów, 
wzorów do robót ręcznych; dekoracje teatralne, 

balowe, witryn sklepowych; prace kreślarskie, 
plakaty, wykresy, napisy, adresy, dyplomy. 

Adres pracowni Wilno, ul. 3 Maja 9 m. 1, 
od godz. 11—14 i od 16—18. 

— Nowy typ karty łowieckiej. Komisja nor 

malizacji * druków i wydawnictw państwowych 

przy prezesie Rady Ministrów ustaliła nowy 

typ karty łowieckiej. Karta ta stanowič będzie 

załącznik do pozwolenia na broń i składa się 
z trzech oddziemych druków: 1) właściwej kar 
ty łowieekiej, 2) wyciągu z prawa łowieckiego 
oraz 3) tabeli okresów polowań. 

Nowy typ karty łowieckiej wprowadza się 
w dniu I-ym stycznia 1937 r. Począwszy w: ięc 

pd tego terminu karty łowieckie starego typu 

nie będą wydawane. 
Karty łowieckie starego typu, których waż 

ność upływa dopiero po dniu 1-ym marca 1937 

posiadaczy wymienione do dnia 1-go marca 

roku (karty trzyletnie), powinny być przez ich 

1937 roku ma karty nowego typu za opłatą je 

dynie kosztów druków (około 8 gr.). 
Tabela okresów połowań ważna 

jeden rok. 

— Dar Hatcerek dła szkoły PMS. 13 Wileń 

ska Drużyna Harcerek ofiarowała dla biedny ch 

dzieci szkoły .Polskiej Macierzy Szkolnej w 

Wielkich Bałaszach 18 ubranek. 
Zarząd Centralny tą drogą składa w imie 

serdeczne podzięko 

zgł. 

jest tyłko 

niu obdarowanej: dziatwy 

wanie. 

— PROSZKI OD BÓLU GŁOWY MOGĄ 
SPRZEDAWAĆ TYŁKO APTEKI Zdarzały się 
wypadki sprzedawania w miektórych sklepach 

spożywczych, zwłaszczą na: przedmieściach, pro- 

szków od bólu głowy. Jak wiadomo, odpowied- 

nia ustawa zabrania tego rodzaju handlu, wa 
który posiadają wyłącznie prawo apteki maz 

«częściowo drogerie. Nielegalna sprzedaż medv- 
kamentów jest karalńa, towar zaś podłega kon- 

fiskacie. 
Ostatnio zdarzyły się w Wilnie wpadki ujaw 

nienia sprzedaży proszków od bólu głowy przez 
sklepy spożywcze. Medykamenty zostały skonfi- 

skowane, właścicieli zaś sklepów pociągnięto do 
odpowiedzialności karnej. 

— PROJEKT UREGULOWANIA SPRAWY 
SŁUŻBY DOMOWIJ. Sprawa służby dom: wej 
staje się znów aktualną. Jest wysuwana przez 

organizacje pracownicze. Chodziłoby o ureg'ilo 
wanie kwestii płacy, traktowania, godzin pracy, 
urlopów, dni świątecznych itd. Opracowaaiem 
projektu rozporządzenia o służbie domowej z%-. 
mą się organizacje pracownicze. Projekt ten ma 
być skierowany do Ministerstwa Pracy i Opie. 
ki Spolecznej. 

Numer Konta PKO Wileńskiego Wiojew. 
Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym w WI 
mie jest 70.204. Wszelkie wpłaty wolne są z 
opłat pocztowych. R 
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RADIO 
WILNO : 

PIĄTEK, dnia 11 grudnia 1936 r. 
6.30: Pień por.; 6.33: Gimn.; 6.50: Muzyka 
„Dziennik por.; 7.25: Program; 7.30: Infor 

macje i gieida roln.; 7.35: Muzyka; 800: Audy 
cja dia szkół; 8.10: Przerwa; 11.30: Audycja dla 
szkół; 14.57: Sygnał czasu; 12.08: Muzyka E 
płyt; 12.40: Dziennik połudn.; 12.50: Od czy- 
stości w oborze do czystości w komorze; 13.80: 
Muzyka popularna; 14.00: Przerwa; 15.00: Wiad. 
gospodarcze; 15.15: Koncert rekł.; 15.25: Życie 
kulturalne; 15.30: Codzienny odcinek prozy; 
15.40: Szkockie melodie; 15.50: Dwa miasta — 
pog. K. Leczyckiego; 16.00: Z operetek Jana 
Straussa; 16.15: Rozmowa z chorymi: 16.30: 
PE 17.00: Pod urokiem gotyku w Pełpli 
nie pog.; 17.15: Afryka — reportaż z płyt dr. 
Korabiewicza; 17.50: Encyklopedia mówiona — 
wygł. Broniewski; 18.00: Pogadanka; 18,10: Za 
danie klubów narciarskich — pog.; 18.20: Jak 
spędzić święto?; 18.25: Ze spraw litewskich w 
języku litewskim; 18.35: Muzyka z płyt; 18.50: 
Nowiny leśne — wygł. prof. J. Kłoska; 19.00: 

Opowiadania doktora — fragment z powieści; 
19.20: Z pieśnią po kraju; 19.45: Fragment ope 
rowy; 20.00: Koncert symfoniczny; W przerwie 
Dziennik wiecz.; Pogadanka; 22.30: Nie tak pręd 
ko panie Drucik — $kecz; 22,45: Muzyka ta 
neczna; 22.55: Ostatnie wiadomości. : 

  

SOBOT A, dnia 12 grudnia 1936 r, 

6.80: Pień; 6.33: iGmn.; 6.50: Ni 7.45: 
Dziennik por; 7.25: Program dzien.; 7.30: Im 
formacje i giełda roln.; 7.35: Muzyka; 800: Am 
dycja dla szkół; 8.10: Przerwa; 11.30: Śpiewa 

my' piosenki; 11.57: Sygnał czasu i hejńał; 
12.08: Koncęrt; 12.40: Dziennik połudn.; 12.50: 

Mała skrzyneczka; 13.00: Koncert życzeń; 14.00: 

Przerwa; 15.00: Wiiad. gospod.; 14.00: Przerwa; 
14.50: Wesoła audycja dla dzieci; 15.00: Wiad. 

gospod.; 15.15: Koncert rekl.; 15.25: Życie kul 
turalne; 15.30: Odcinek prozy; 15.40: Dawna mu 

zyka; 16.05: Pogadanka radiotechniczna; 16.15: 
W! 350-letnią rocznicę zgonu Króla Stefana Ва 
torego transmisja z Grodna przez Wilno; 17.00: 
Koncert solistów; 17.50: Przegląd wydawnictw; 
18.00: Pogadanka;: 18.00: Wiadomości sportowe; 

18.20: Muzyka z płyt; 18.50: Pogadanka akt.; 
19.00: Audycja dla Polaków zagr.; 19.30: Melo 

die egzotyczne; 20.30: Nowości poetyckie (Leś 
mian i Staff); 20.45: Dziennik wiecz.; 20.565" 

Pogadan. akt.; 21.00: Recital skrzypcowy Sieg 
frieda Borriesa; 21.40 Muzyka tameczna; 22.80: 
Uśmiech Poznania wesoła audycja; 22.30: Mu 
zyka taneczna. : 

# wk o Lisp NIK 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

-— Dzisiejszy występ hinduskiej tancerki 
NYOTA INYOKA. Dziś o godz. 8.15 wiecz. wy 
stąpi poraz drugi i ostatni słynna tancerka him 

duska nyota Inyoka, która na pierwszym wy 
stępie odniosła wielki sukces artystyczny i zdo 

była entuzjastyczne przyjęcie. W programie tań 
ce starożytne i współczesne Indii i Egiptu. Ka 
so czynna dziś od godz. 11 rano w ciągu dnia 

całego. 

- „Dokoła miłości* po cenach propaganda 

wych. Jutro powraca czarująca operetka O. 

Strausa „„Dokoła miłości” z Zofią Iatbiczówną 
w roli głównej. 

— „Przygoda w Grand Hotelu*. Przygotowa 

nia w wysławieniu najnowszej operetki Abraha 

ma „Przygoda w Grand Hotelu* odbywają się 
w całej pełni pod reż. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'. 

Dziś w piątek wieczorem (o godz. 8.15) po 

cenach propagandowych, wesoła komedia „TEM 

PO“ 120“. 
Jutro w sobotę wieczorem komedia „OTO 

KOBIETA” z pp.: Zmijewską i Szymańskim. 

W. przygotowaniu dwie premiery: głośna na 
wość repertuaru, znakomita komedia „Był so 
bie więzień* oraz komedia muzyczna „„Mai 
ka“. 

— Recital fortepianowy Szury Czerkaskiego, 
najmłodszego mistrza wirtuoza gry fortepiano 
wej odbędzie się w Teatrze Miejskim na Pohu 
rb. o godz. 8.30 wieczorem. Czerkask;j uczeń Jó 
lance w najbliższy poniedziałck, 14 grudnia 
zefa Hoffmana przejął wszystkie cechy sztuki 

muzycznej swego naagzycieja, z którym dzisiaj 

rywalizazuje, 

Chłopiec wypadł 
z pędzącego pociągu 
Wizoraj wieczorem z pociągu zdążającego 

z Olkienik do Oran wypadł 8-letni uczeń z Ol- 

kienik. Chłopiec doznał poważnych obrażeń gło 

wy. Przewieziono go .do Wilna, po czym (karetka 

pogotowia ratunkowego dostarczyła go do szpi- 

tala kołejowego na Wiłczej Łapie. (e) 

„Wpław przez Wilię... 
Wczoraj około godziny 9 wieczorem na uż. 

Zygmuntowskiej ukazał się pijany osobnik, któ 

ry zaczął rąbać siekierą okiennice jednego z do 

a następnie na widok policjanta rzucił się 

-.Wiikiż i 

Policjant zorganizował za nim (pościg, lecz pi 

mów, 

do popłynął, 

jak wykręcał się i nawet nie skorzystał z rzu- 

conęgo mu przez policjanta pasa ratunkowego. 

Wydobylo go dopiero na przeciwłegłym brzegu 

i dorożłką odwieziono do domu. 

Lodowata kąpiel otrzeźwiła go. Był to Wie- 

Ciesiełska 5). (c). dzimierz Leleweżko (ul.
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Z pomocą Wszyscy Wraz 
Z pomocą wszyscy wraz 

Zziębniętym i bez chleba, 

Ww 

Pošipieszyč 

zimowy ciężki czas 

do nich trzeba. 

1 ktoby 

Niech: wesprze 

pomóc: mógł, 

'eh czem w stanie, 

To względem bliźnich dług, 

To wspólne dziś zadanie. 

Wyżywić ich nasz kraj, 

Bez shrdn serc nie może. 

Więc ty im pomoc daj 

w tej ciężkiej dla nich porze. 

Z pomrocą wszyscy Wraz, 

To bliźnich los nam każe, 

I czyż nie wzruszą nas 

Wychndłe błade twarze. 

Muś.   

   
Wieloletnie doświadczał dało 
Pani poszukiwała. Nasz puder Abarid to przedewszystkiem 
znakomiła odżywka dła cery—zawiera ona sproszkowane 
cząstki cebulek lilji białej, wspaniale przylega do skóry,matując 
ia idealnie. Puder Abarid perfumowany wytwornymi zapacha. 
mi jest przygotowany z produktów wyłącznie roślinnych. 

PUDER ABARID(y 
  

Wzdłuż i wszerz Polski 
„Potep* wraca do szkół. 

Kuratoria wszystkich okręgów szkolnych 0- 

trzymały, okólnik -Mimisterstwa WR..i OP.“ za 

wierający następujące zarządzenie: 

„W programie: nauki w gimnazjach z pol 

skim językiem wykładowym, ogłoszonym dnia 

12 lipca 1934 r., jako oddzielne wydawnictwo 

Min. W. R. 1-0. P. wprowadza się zmianę na 

stępujacą: w spisie lektury obowiązkowej na 

stronie 134 należy skreślić wyrazy: „H. Sienkie 

wicza „Janko mnzykant” i „Bartek Zwycięz 

cu”, a wstawić na ich miejsce wyrazy: „H. Sien 

kiewicza „Potop“. 

Decyzję min. W. Święłosławskiego, kurato- 

via podały niezwłocznie do wiitdomości wszyst 

kich gimnazjów. 

Znalezione w Szmatach złoto — na po- 

krycie załegłych podatków. 

Jak już doneosiliśómy, w tabryce Pinesa w 
Białymstoku, w beli ze szmatami, robotniey ena 
teźki 10.000 dolarów w złocie, stanowiących wia 

sność ' fahkykanta: 
Gstatnio na zlecenie władz centralnych. u   

na 7.400 dolarów, odebranych robołnikom i czar 

nogiełdziarzom, a zdeponowanych następnie w 
BGK. — na pokrycie zaległych podatków Pine 

sa Izaaka. 

  

Sacharyna w oponach samochodowych. 
Władze skarbowe otrzymały informację, że 

niędzy Mławą i Działdowem kursuje'w nocy, 

hez świateł, '.jaki$ samochód, w którym przewo 

zi się przemycaną z Niemiec sacharynę. . Obsta 

wiono szosę i onegdaj samochód taki został za 

trzymany. 

W: zapasowych oponach. zwałówiónij większe 
zapasy  sacharyny. Szofer Aleksander Nawrot 

i pasażer Jankiel Dancygier, obaj z Chełma, u 

siłowałi zbiec, co im się jednak nie udało. 

>arylewiczowa chora. 
Śledztwo w sprawie W. Parylewiczowej trwa 

nieprzerwanie. Niebawem dokończone będzie 

bądanie ksiąg krakowskiego oddziałn Związku 
Pracy Obyw. Kobiet, w którym oskarżona pra 

cowała. 
Końca Śledztwa nie można przewidzieć. Pary 

lewiczowa coraz poważniej aiedomaga. na zdro 

wiu. 

Druga oskarżona Fleiszerowa jest zdrowa. 

Poddano ją tylko badaniu lekarskieęmu ma wnio 

wząd skarbowy w Białymstoku nałożył sekweęstr | sek rodziny. 

Wał transmisyjny zmiażdżył dziewczynę 
3 bm. Mieczysława S$zpakówna, lat 14, m-ka | 

wsi Huśtaty, gm. jodzkiej, pow. brasławskiego, 
przyrięsła Śniadanie swemu ojen, który 

stróżem w młynie PAROWYM w Nowym — Pa 

Sa | m - 

  

jest | 

AB ii .. 

hoście. Szpakówna dostała się do wału tran 

smisyjnego i doznała połamania tewej ręki o 

raz zgńiecenia klatki piersiowej. W tymże dniu 

wieczerem Szpakówna umacła. 

  

Dziś wielki sukces polski 

Ww ADA 
wspaniały w rozmachu, w obsądzie | w treści epos filmowy 

Generał SUTTER 
Dz'š. 

GASINO | 
(AIKOS 

Nad Jet prósróm: DODATKI i AKTUALIA 

NELIOS | 
z. sukces ! 

    

Ostatni Mohikanin 
W rol: gł: bohater „Kleopatry* Henry Wiłcoxon, Randolph Scott i Angel. Miłość Indianina 

do białej kobiety. 

Polskie kino 

ŚWIATOWID 
Miekiewi-'a 9 

Po raz pierwszy w Wilnie 

W rekord obsadzie : 

OGNISKO | Dziś. 

Nad program: Atrakcje kolorowe i aktualia. 

Potężny film o miłości dwo'ga ludzi z różnych sfer 

„INTRYGA FLORIS BĖLL“ 
(REGINA) 

Olga CZECHOWA, Luise Ulrich, Adolf Wohibrueck I Hans Schiettow 
NAD PROGRAM: Aktualia 

wzruszający poemat miłosny pełen eaqzotycznego czaru p t. 

Niewolnica z Mandalaj 
W rolach głównych: najpi+kn. kobieta Ameryki, słynna gwiazda Kay Francis i Ricardo Cortez 

Wad program: dodatki dźwiękowe. 

$EBAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bandazzkiego 4. 
Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Obueiuistracja czynna wd g. 9!/,—3%, ppoł. 

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

Komio czekowe P. K. O. nr. 80.750. 

Gi PKĘNUMERATEY: miesięcznie z odnoszeniem 60 domu lub przesyłką pocztową 

Dory A QGGŁOSZEŃ Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 -gr., 

‚ В: tee. een dolicza się za epłoszenia cyfrowe i tabelaryczne so%_ 

Redakcja nie AT nadesłane” i rabrykę , 
      

T 

Wydawnictwo zai Wileński Sp.zo. e    

  

   

  

    
   

kosmetyk, jakiego właśnie 

PERFECTION 

o 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może być 

angażowana do biuza ma 
terminową pracę, wyke- 
nuję różne prace w do- 
mu po b, aiskich cenach 
Łaskawe oferty. ło adm» 
„Kurjera Wileżi skiego” 

pod „Maszynistka” 
© r ms 

Samotna 
sprzeda sklep 2 pra- 
cownią gorsetów w do- 
brym punkcie, który | 
prowadzi 32 lata. War- 
szawa, Senatorska 6 

! skr: 91 . 

DO SPRZEDANIA 
place w różnych wiel- 
kościach uł. Targowa I9 
róg Turgiełskie; 2. Wia- 
domość u właściciela 

domu. 

  

  
  

da © ia WOW bruku 
KOMORNIK A PO NIM POLICJA. 

M, War; klepie ziedę. M: 

pniczej-8 w małym mieszkanku, leez komornego 

eszkał przy ul. Kru 

nie miął z czego płacić. 

Onegdaj, komornik-sądowy wyeksmitował ro 

Warsa. 

i wprowadził się z powrotem, 

Pod wieczór Wars złamał kłódkę 

Na 

zajutrz zjawiła: się policja, która Warsa po raz 

dzinė 

Nie na długo. 

drugi usunęła z mieszkania. Pozostał z rodziną 

pod gołym niebem... : 

„WYRABIAŁ OBYWATELSTWO". 

Został ul. Osz- 

iniańska 

aresztowany Józef Łukowicz, 

10, 

obywatelstwa p, 

28), 

który 

Kmiti: Jankowskiej (Zygmun- 

lowska wyłudził od niej 11 złotych. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wczoraj wiecz, na ul. Raduńskiej, na skutek 

pośliźgnięcia się upadła 34-letnia Wagerowa (Ra 

duńska 49), która doznała złamania obojczyka.   

TONIE O NIE 

WYPADA 
is SBA 

KRADZIEZž W U. $. B. 

Z pracowu. elektrycznej USB. wykrądziono 

wczoraj 19 żarówek. Złodzieje przedostali się 

do praczwni od strony ulicy Zamkowej przy po 

mocy podrobjonego klueza. (e). 

KRADZIEŻ W OŚRODKU W. F. 

Z lokalu Ośrodka Wych.-Fiez. przy wi, Lud 

wisarskiej 4, skradziono ubranie  Aleksamdra 

Ktuieszy” (Fabryezna 2). (c). 

„ANARCHISTA*. 

Antoni Sobieski (Vrakt Batorego 1) wpadł 

Żwirki i Wigu ry 

cukier- 

do sklepu Berela Zalkinda (ul, 

8%) wziął paczkę „Damskich trochę 

ków i usiłował wy;ść nawel bez podziękowania. 

Drogę zastąjpił ma. sklepikarz. 

A pieniądze? 

i n'e płacę. Jestem snarchista. 

Ponieważ Załkind usiłował stawiać opór, zo 

stał pobity przez ..anarchistę*. Obecnie szuka 

30 policja, ie 

Kino MARS 
Qstrohramska 5   

niezapomniany Frankensteiń jako chodzaca śmierć   w najnowszej kreacji 
Potężne arcydzieło grozy I niesamowitości. 

  

K. GORZUCHOWSKI, Zamkosa 9 | 
Poleca zegarki szwajcarskich fabryk, wyre- 
gułowane z gwarancją. Wyroby złote i srebr- 

ne papięrośnice, najnowsze fasony. 
Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne, 

WĘGIEL nec „ROBUR“ 
wagonowo i tonnowo w zaplomb. wozach 

połeca Dom H.-P. „PACYFIK 

Słowackiego 27, tel 7-56 

Licytacja 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje dą pu 

  

roku o godz. li rano przy ulicy Marii Magdale 
ny Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji koni 

|i taboru końskiego (powz. bryczki, sanie, wóz 
roboczy, uprząż ; t. p.). 

Za Wojewodę 
(W. HRYHOROWICZ) Naczelnik Wydziału.   

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

Drukarnią — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

pod pretekstem wyrobienia 

(e). 

  
„Zemsta Johna Elmanna'' 

  
blicznej wiadomości iż w dniu 29 grudnia 1936 | 

| 
| 
1   
i 

i fortowy. 
| właściciełi, 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 10 grudnia 1936 r *- 

Zauy za tewar dredniej haudłówej jakości, pa- 
rytet ać ziewiepłody — w ładunkach wa- 
gonowych, maka i etręby — w maiejsz. ilośc. 
w złetych za | Q (100 kg); len — za 1000 kig: 

  

ž yte I-otėndost 696 g/l 19— , 19.30 - 
` ° х 620%, 1850 | 
Posojikóa 1 в ZE. 24 — 

е I е 70 1 ° 2275 
jęczmień | . 675 „ (kasz.) 21.75 

й. Н Mi 21.25 
Owies | о 468 , Eo 

я s а 445 , 15.50 
Gryka I ° 610 ‚ 20.— 

Ko > 
Maka pszenna gatunek | wyciąg, 44— 45 

® » » 1-A 37.75 ' 

“ ” 5 -В — — 
“ “ К -- 34. 2.50 

" › ` Ц 2 - 
. м ® H-— .28.— 28530 
. й ' H—G 23.56 2600 

iš żytnia ė z sa SE 

э я .. ” 26.— 26.50 

„  tazowa do 95 % 21-— 21.75 
OR: qby pgrzenne miałkie przemiału : 

stand. 13:25 13.56 
Quęby źytnie „przępiały “4 1225 13— 
ok niebieski. 933 10.25 - 

ląlsne b. 90% 4-ce wag: s. zel. 36.50 37.50 
en stan SM | еа а 

twzepany — — 
„”” Horadai Ё' 1640— 1680— 
'+.  Miery sk. 216,50 - 1570— „AT. 

. Traby 
Caesany Horodz. b. | sk. 303.10 1956— 190.— 
Kądzie| Horodz. „ „ » 216.30 1430 — 1470— ъ 
Targanieć mocz. asoft. 70/30 tas к— ш-— х 

Górnośląsk. konc. [WĘGIEL <=: e 
WILNO, ulica Jagłellońska 3, L 8-11 
Własna bocznica: ul. pępek 8, tel. 9-99 
Dostarczamy tomowo w wozach zaplom- 

bowanych loco. piwnica. 

  

   

  

    

    

    

pierwszorzędny 

   

  

- BORYS KARLOFF. 
ŚMIERĆ MASZERUJE 

Nad program: Aktualia i dodatek kolorowy 
TĄ 

MODELE AKUSZERKA 

  

na rok 1936—37 swe- M ar ja 
terków, sukien, b'uzek,, l a ne 
jedwabnej i ciepłej bie: k rowa 

lizny — poleca kė sd 
"Now 5—16 W. NOWICKI Jasiskiego 5— 

Wilno, Więlka 30 . | ród Oflarnej (ob: Sądu) 

Potaekny S AKUSZERKA 
od zaraz WSPÓLNI ' 
z 2000 zi. do interesu M. Brzezina 

dobrze rentującego 7 masaż deczniczy 

pracą Jub bez. Oferty do | elektryzacje 

redakcji pod „Interes“ ana 

    

Zakopane 
Nowootwarty, chrzęści- 
jański Pensjonat „Pod 

Szczytami* pełmokom- 
pod zarządem 

przyjmuje 

zamówienią,  Przepięk- 
ne, słoneczne położenie 

Droga do Białego nad 
Cieszynianką. tel. 1709. 

UDZIELAM 

LEKCYJ 
w zakresie gironazjak- 
nym z polskiego, fizykt, 
chemii i matematykė 
Zgłoszenia do admin. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Solidnie“   
3 zł, z odbiorem w administr. 

Šaikkdjs: Redskcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny śisiśinią od g. 1-6 Bei Sekretarx redakcji przyjmuje “i . 1—' ' 

Ogłoszenia за przyjmowane: od godz. 9'/,—3'/, i 7—6 wiec 

2 zł, M gr. woje $ я& 

w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redake, i komunikaty — 60 gr, za wiersz jednoszp., ogłoez. mieszkan. — 10 gr. za wyraay 

Dla poszukujących -piacy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy, Za treść ogłoszeń 

Adrainistracja zastrzega sobie prawo zmiany, i terminu druku agłoszeń i i nie pezztene zastezodną miejscn, : 
    

   

  

            Reduktor-odp. Zygmunt. Bahiex.


