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68-milionowy naród 
można nakarmić tylko chlebem 

  

Z
Z
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Min. Goebels domaga się kolsnij dia Niemiec 
BERLIN (Pat). Na wzgórzu w po- 

bliżu kąpieliska Seegberg (Slezwig) 
odbyło się w niedzielę otwarcie nowe 
go stadionu, przeznaczonego do orga 
nizowania uroczystych obchodów lub 
igrzysk w północnej Marchii granicz 
nej. Na uroczystości niedzielnej zebra 
ło się około 20 tys. osób. Kulminacyj 
nym punktem była mowa ministra 
propagandy Goebbelsa. Oprócz oko- 
licznościowych wywodów na temat 
ideowego znaczenia manifestacyj lu 
dowych w trzeciej Rzeszy minister 
Goebbels poruszył dwie aktaulne spra 
wy: 

1) stosunek do kościoła i 

2) problem kolonialny. 

W sprawie kościołów minister oś 
wiadezyl między in.: nie krzywdzimy 
kościołów, przeciwnie, ujmujemy im 
pracy, którą właściwie musiałyby sa 
me wykonać. Jeżeli zaś kościoły u- 
skarżają się, że utraciły kontakt z na 
rodem, to należy to przypisać temu, 
że nie umieją już przemawiać do na 
rodu właściwym językiem. Naród, 
który przeszedł 4 lata wojny i 15 lat 
marksizmu, nie ma żadnego zrozumie 

nia dla drobiazgowego rozróżniania 
teologicznego. Pragnie on widzieć 
czyn chrześcijański, którego ucieleś- 
nieniem jest raczej pomoc zimowa, 
niż rozprawy teologiczne t. zw. fron 
tu wyznaniowego. 

Mówiąe o sytuacji zagraniczno - 
politycznej Niemiec, min. Goebbels oś 
wiadezył, że Niemcy pragną żyć ze 
wszystkimi narodami w zgodzie i po 
koju. Warunkiem tego jest jednak, a 
b; inne narody troszczyły się o swe 
własne sprawy, a pozostawiały naro 
dowi niemieckiemu samodzielne za- 
łatwienie jego spraw. 

  

  

Protestując przeciw zagranicznej] A nikt również nie wie lepiej, żeśmy 
polityce planu 4-letniego, min. Goeb | 
hels oświadczył, że plan ten ma na 
celu usamodzielnienie gospodarcze na 
rodu, któremu odebrano kolonie. 68- 
milionowy naród można nakarmić tyl 
ko chlebem, nie zaś frazesami genew 
skimi. Nikt nie wie lepiej od nas, jak 
ciężkich wysiłków wymagało nakar- 
mienie naszego narodu. Nikt nie wie 
lepiej, że potrzebujemy kolonij, aby 
uzyskać niezbędny obszar życiowy. 

we własnym kraju uczynili wszystko, 
aby rozwiązać sprawy, które w obec 
nych warunkach mogą być rozwiąza 
ne. 

W końcu dr. Goebbels mówił © 
znaczeniu stadionu. Ma on być kościo 
łem politycznym, który na przeciąg 
dziesiątków lat i stuleci wychowywać 
map rawdziwych narodowych socjali 
stów w duchu wspólnoty i solidarnoś 
ci narodowej. 
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Rząd walencki zgadza sie 
wycofać ochotników 

LONDYN (Pat). Reuter donosi: rząd | ny wycofać wszystkich cudzoziem< 
w Walencji ofiejalnie poinformował 
Wielką Brytanię o tym, iż jest skłon 

| skich ochotników. 

Wybory do Rady Państwa w ZSRR 
odbędą się 12 grudnia 

MOSKWA (Pat). Na dzisiejszym 
posiedzeniu centralnego komitetu wy 
konawczego ZSRR pod przewodnict- 
wem Kalinina powzięto uchwałę o 
wyznaczeniu wyborów do najwyższej 
rady państwa na 12 grudnia rb. 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

  

Przegrali komuniści 
w wyborach do sejmików we Francji 

$ukces pik. De la Rogue 
PARYŻ, (PAT). — Bliższa analiza wy 

ników wyborów do sejmików  departa- 
mentalnych, jakie odbyły się w osłatnią 
niedzielę potwierdza coraz bardziej pierw 
sze przekonanie, że głosowanie to przy 
niosło sukces socjalistom, radykałom I 
grupom prawicowym, a poważny zawód 
komunistom, 

Aczkolwiek trzeba uwzględnić fakt, 
że główne tereny, dostarczające manda- 
łów komunistom, jak departament Sek- 
wany, nie były objęte osłatnimi wybora 

mi, to jednak należy stwierdzić, że wiel 
ki wysiłek komunistów poszedł na ogół 
na marne. Trzech kandydatów partli ko- 
munistycznej, kłórzy słają w następną nie 

dzielę do ściślejszych wyborów, będzie 
musiało stoczyć ciężką walkę o mandat. 
Dwóch deputowanych komunistycznych, 

  

Ż pobytu dziennikarzy łotewskich 
w Wilnie 

Bawiący w Wilnie dziennikarze 
łotewscy w godzinach porannych zło 
żyli hołd sercu Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego na Rossie. 

Po złożeniu wizyt p. wojewodzie 
Bociańskiemu, konsulowi Łotwy p. 
Donasowi, prezydentowi miasta oraz 
prezesowi sy. ndydatu dziennikarzy wi 
leńskich goście łotewscy w towarzyst 
wie kolegów polskich udali się do 
Trok, gdzie byli podejmowani śniada 
niem przez burmistrza. 

W godzinach popołudniowych 
zwiedzili Instytut Naukowy Badania 
Europy Wschodniej i bibliotekę Wró 
blewskich. 

W czasie wydanego przez miejsco 
+*wy syndykat dziennikarzy obiadu re   

daktor Szydłowski powitał w serdecz 
nych słowach gości, podkreślając ży 
wa wdzięczność, jaką koledzy polscy 
zachowali dla gospodarzy łotewskich 
ze swej ostatniej wizyty. 

W odpowiedzi prezes łotewskiego 
komitetu PLP redatokr Vilde podzię 
kował za serdeczne przyjęcie i pod 
kreślił użyteczność prac porozumie- 
nia prasowego. 

Po obiedzie dziennikarze łotews- 
cy udali się do teatru. 

W ciągu dnia dzisiejszego dzienni 
karze w dalszym ciągu będą zwiedzać 
miasto poczym po śniadaniu wyda- 
nym przez p. prezydenta miasta o 
puszczą Wilno o godz. 16,05 udając 
się do Warszawy. 

  

  
E Boymi im w charakterze gospodarzy przedstawicielami 
skch i władz. Od lewej ku prawej stojąp. p. red. Liepa, radca Łasiński red. Ru- 

red. Wiewiórski, radca Szwigier, red. Vilde, 
dis, 

(Fot. L. Siemaszko) 
Zdjęcie przedstawia grupę dziennikarzy łołewskm przed wejściem na cmenlarz 
Obrońców Wilna na chwilą przed złożeniem hołdu Sercu Marszałka wraz z to- 

dziennikarzy pol- 

red. Nonacs, red. Berzins, red. 
Święcicki, 

  

  

wybranych do izby w r. ub. przepadło 
już na południu I bezapelacyjnie. To też 
wieczorny dziennik komunistyczny „Le 
Soir”, który w niedzielę o godz. 12 wy 
dał triumfujący i głoszący zwycięstwo le 
wicy dodatek nadzwyczajny, w poniedzia 
łek po południu stwierdza, że przy pierw 
szym głosowaniu ściślejszym prawica 
słanęła do wyborów jednolicie. Dziennik 
pociesza się, iż w następną niedzielę so 
lidarność trzech słronnietw powinna pra 
wicę zaszachować. Trudno przeprowadzić 
porównania między wyborami obecnymi 
a zeszłorocznymi, niemniej jednak. stwier 
dzić można, że jeżeli chodzi o ilość man 
dałów, to socjaliści zyskują poważnie w 

porównaniu z poprzednimi wyborami sa- 
morządowymi, ale nie w takiej proporcji 
Jak podczas ostatnich wyborów do parla 
mentu. 

Radykali tracą natomiast o wiele mniej 

miejsc, niż się spodziewali w porównaniu 
z rokiem 1931. W kołach kierowniczych 
partii radykalnej liczono się z utrałą oko 
ło 50 miejsc w sejmikach, podczas gdy 
łak, jak się dziś sytuacja przedstawia, 
stronnictwo radykalne trac najwyżej 15, 
a może naweł i mniej. 

Prawica przy pierwszym głosowaniu 
zyskała poważny sukces jeżeli chodzi o 
ilość mandałów. Jest to wynikiem inicja 
ływy partii społecznej płk. de la Rocque 
dzięki czemu grupy prawicowe porozu- 
miały się w każdym okręgu, wystawiając 
przeważnie jednego tylko kandydata pra 
wicowego. Jednakowoż sukces stronnictw 
prawicowych został niemal wyczerpany w 
osłatnią niedzielę. W drugim głosowaniu 
prawica nie będzie mogła prawdopodob 
nie liczyć na większe zdobycze. 

Ciekawe są prowizoryczne dane licz 
bowe, dotyczące ilości głosów oddanych 
na poszczególne grupy. W oświetleniu 
tych liczb komuniści stracili niemal 50 tys. 
głosów w porównaniu z ilością głosów 
otrzymanych przy wyborach parlamentar 
nych w roku ub. Socjaliści, którzy zyska- 
fi na ilości mandałów stracili ok. 70 tys. 
głosów. Z drugiej strony radykałowie, 
którzy mają w tej chwili mniej man- 
datów zyskali w porównaniu z wybora- 
mi do parlamentu 220 tys. głosów. 

Stronnictwa prawicowe, które w nie- 

dzielę wyszły dość dobrze, straciły jed- 
nak ogółem około 180 tys, głosów w po | 
równaniu z wyborami parlamentarnymi. 

Wyniki te, mimo utraty głosów wywo 
łują duże zadowolenie wśród grup umiar 
kowanych i prawicowych. Z wyników 

wczorajszego głosowania cała prasa wy 
fiąga wniosek, że fala t. zw. skrajnie mar 
ksistowska została zahamowana, 

Partie antykomunistyczne 
PARYŻ (Pat). W wyborach nie- 

dzielnych po raz pierwszy na widow 
nię polityczną wystąpiły francuska 
partia społeczna płk. de La Rocque i 
partia ludowa Doriota. Jakkolwiek o 
ficjalne statystyki przyznają partii 
społecznej zaledwie 6 miejsc w wy 
borach do rad generalnych, a partii 
ludowej tylko jedno, oba stronnictwa 
pedają własne dane, różniące się zu: 
pełnie od słatystyk ministerstwa 
spraw wewnętrznych.   

rad generalnych. 
Francuska partia społeczna ogła 

sza, iż w wyborach do rad general- 
nych zyskała 92 mandaty i znajduje 
sie w balotażu w 125 okręgach. Par 
tia Doriota przypisuje sobie 14 man 
datów, uzyskanych w wyborach do 

Masowe rozstrzeliwania 
w Madrycie 

PARYŻ, (PAT). — „Le Petit Jurnal“ 

donosi z nad granicy hiszpańskiej, że w 

Madrycie wykryto jakoby nowy spisek, 

przygotowany przez anarchistów. Na sku 

tek wykrycia spisku władze policyjne Ma 

drytu miały dokonać około tysiąca aresz 

towań. W Madrycie mają się odbywać 

masowe rozstrzeliwania aresztowanych.   

się we wtorek. Wyłoniono komisje 
kampanii wyborczej, złożoną z 15 o- 
sób pod przewodnictwem Moskatowa 
sekretarza wszechzwiązkowej rady, 
związków zawodowych. 

Należy zaznaczyć, że dzień 12 
grudnia przypada na niedzielę, świad 

4 czy to o tym, iż władze liczą się z lud 
nością wiejską, która w 90 procen- 
tach świętuje w niedzielę. 

I w związkach sportowych 
są „wrogowie ludu* 

MOSKWA, (PAT). — Jak szeroko za 
krojona jest akcja wyszukiwania „wrogów 
ludu", wskazuje fakt, że wykryto Ich о- 
becnie w organizacjach sportowych [fiz« 
kulturalnych) w obwodzie murmańskim. 

2 Konferencja 9-ciu 
odbedzie s'ę w Brukseli 

GENEWA (Pat). W kołach, zbliżo 
nych do Ligi Narodów, twierdzą, że 
konferencja sygnatariuszy traktatu 9 
mocarstw odbędzie się w bieżącym 
miesiącu w Brukseli. 

Włosi wysłali 24.000 
žo!n'erzy do Libii 
LONDYN, (PAT). — Reuter donosi, № 

w ciągu ostatnich trzech tygodni wysłano 
z Włoch do Libil transporty wojskowe 
przewyższające 24 tysięcy żołnierzy. 

Szi-Czia-Czuang zdobyli Japończycy i 
po krwawych walkach 

TOKIO (Pat). Agencja Domei do 
nosi: wojska japońskie po 24-godzin- 
nych zaciętych walkach zajęły Szi 
Czia Czuang, miasto, położone na li 
nii kolejowej Pekin — Hankou, o 227 
kim. na południe od Pekinu. 

Przez zdobycie tej najważniejszej 
ze strategicznego punktu widzenia po 
zycji w Chinach północnych wojska 
jepońskie będą mogły wywrzeć decy 
dujący nacisk na wojska chińskie, 
zgrupowane w okolicy Tai Yuanu, 
stolicy prowincji Szansi. Szi Czia Czu 
ang, niezmiernie ważny węzeł kolejo 
wy, jest drugim co do wielkości mia 
stem w prowineji Hopei. 

Chińskie wojska, opuściwszy Szi 
Czia Czuang, ostatnią ich bazę obron 
ną w Hopei, cofnęły się w kierunku 
miejscowości Szun Te Fu, leżącej na 
linii kolejowej Pekin — Hankou o   

390 klm. na południowy zachód od 
Pekinu. 

Zdobycie w stosunkowo szybkim 
czasie Szi Czia Czuang należy przypi 
sać szczęśliwej operacji, polegającej 
na równoczesnym frontalnym i flan 
kowym uderzeniu. Oddziały japoń- 
skie ścigają obeenie trzema drogami 
wojska chińskie, cofające się na po- 
łudnie od Szi Czia Czuang. Grupy Iszl. 
guro i Sakaniszi, które wyparły woj 
ska chińskie z Szi Czia Czuang, prze 
kroczyły rzekę Huto i ścigają nieprzy 
jaciela wzdłuż linii kolejowej Pekin 
— Hankou. 

CHIŃCZYCY ZAPRZECZAJĄ. 
SZANGHAJ (Pat). Według depe 

szy Agencji Central News z Nankinu, 
wojskowe władze chińskie twierdzą, 
że wojska chińskie wciąż jeszcze pa 
siadają miasto Czi Cziu Czuang. 

343 samoloty, 18 okrętów, 10 arsenałów 
Bilans obustronnych strat w wojnie chińsko-japońskiej 
TOKIO (Pat). Agencja Domei o 

głasza oficjalny komunikat o stra- 
tsch japońskiego lotnictwa, z którego 
wynika, że od początku konfliktu 
chińsko - japońskiego Japończycy u 
tracili 39 samolotów na 1133 biorą- 
cych udział w akcji. Tenże komuni- 

ską zniszczyły 18 chińskich okrętów 
wojennych, w czym 7 krążowników i 
8 kontrtorpedowców. Chińczycy utra 
cili w walkach powietrznych 181 sa 
molotów, a 143 zostało zniszczonych 
na ziemi. Prócz tego Japończycy 
zbombardowali 18 lotnisk i 10 arsena 

kat donosi, że lotnictwo i flota japoń i łów. 

„Irust mózgów” w Japonii 
TOKIO (Pat). Na dzisiejszym po 

siedzeniu rady królewskiej aprobowa 
no projekt premiera Konoye stworze 
nia „trustu mózgów*, który będzie 
miał charakter rady doradczej przy 
rządzie do chwili zakończenia konfli 
ktu chińsko - japońskiego. Stanowis- 
ka członków „trustu mózgów* będą 
równoznaczne ze stanowiskiem mini 

formacyj w skład jego wojdą: gene- 
rał Ygaki, gen. Araki, jako przedsta 
wiciele armii, admirał Suetsugu, re- 
prezentujący marynarkę, baron Ike 
da, b. gubernator banku japońskiego, 
reprezentujący koła finansowe, Ma« 
chida prezes stronnictwa Minseito, 
Ionez Maeda leader partii Seiyukai, 
Akida reprezentujący stronnictwo 

strów. Oficjalna lista członków „tru- | Yusuke i Matsuoka jako przedstawi. 
| ciel japońskich kół dyplomatycznych, 

5хопа, ale według półoficjalnych in- / 
stu mózgów nie została jeszcze ogło
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- Min, Roman składa wizytę w Rydze 
RYGA (Pat), Dziś o godz. 10.30 

statkiem „Cieszyn* przybył z Helsing 
torsu do Rygi minister przemysłu i 
handlu Antoni Roman z małżonką, w 
iawarzystwie dyrektora departamen 
iu morskiego Możdżeńskiego i p. God 
lewskiego, który z ramienia izby prze 
mysłowo - handlowej w Gdyni towa 
rzyszy min. Romanowi w podróży po 
państwach bałtyekich i Finlandii. Mi 
nistra Romana w porcie powitał mi- 
nister spraw wewnętrznych Gulbis z 
małżonką, która wręczyła p. Romano 
wej bukiet kwiatów. 

Min. Gulbis zastępuje nieobecne- 
ge ministra skarbu Ekisa. Poza tym 
powitał min. Roman. i towarzyszące 
mu osoby poseł K. P. w Rydze Char 
wat z małżonką, członkowie poselst 
wa z żonami, przedstawiciele izby 
przemysłowo - handlowej Łotwy о- 
raz zarząd polsko - łotewskiego zbli 
żenia. Po złożeniu oficjalnych wizyt 
min. Roman zwiedził znajdującą się 
w budowie stację wodno - elektrycz 
ną Kegum. 

RYGA (Pat). Minister przemysłu i 
handlu Antoni Roman po przybyciu 

do Rygi przyjęty był na audiencji 
p1izez prezydenta państwa dr. Ulmani 
sa, złożył też wizyty wicepremierowi 
Skujenieksowi, ministrowi Gulbisowi, 
min. Muntersowi oraz gen. Berkiso- 
wl 

O godz. 13 min. Roman i dyrektor 
departamentu morskiego Możdżien- 
ski- obeeni byli na śniadaniu, wyda- 
nym przez prezesa izby przemysłowo 
handlowej A. Berzinsza. 

BERLIN, (PAT). — W kościołach ka- 
łolickich Berlina odczyłano w niedzielę 
list pasterski, w kłórym biskup Berlina 
hr. Preysing zajmuje stanowisko wobec 
zarządzenia, odbierającego na przysz- 
łość duchownym prawa udzielania nauki 
religii w szkołach. Biskup komunikuje z 
ubolewaniem swoim  diecezjom, że już 

dziś księża kałoliccy z małymi wyjątka:   
ESRT STT EURES RTP ZZZZWE OTO ZROZZDREDEIE ZETO TOR 

Muzułmanie hinduscy protestują przeciwko 
podziałowi Palestyny 

JEROZOŁIMA, (PAT). — Jeden z naj 
wybiłniejszych przywódców muzułmanów 
hinduskich, Szavkat Ali, powiadomił na- 
czelną radę nadzorczą o swym zamiarze 
zorganizowania specjalnej delegacji hin- 
duskiej, która by odwiedziła Sundię, Irak, 
Iran, Turcję, nie licząc pomniejszych pań 
stewek arabskich, a następnie udała się 
do Genewy dla złożenia protestu przeciw 

| ko podziałowi Palestyny. 
Jednocześnie otrzymano wiadomości 

z Allahabadu, Kalkutty i Bombaju o rosną 
cym wśród muzułman, prawowiernych 
sunniłów, niezadowolenia z „obojętności; 
jaką dla spraw palestyńskich” wykazał 
Agha Han, przewodniczący ostatniego 
zgromadzenia Ligi Narodów. 

  

Czarni walczą z Arabami w Sudanie 
CHARTUM (Sudan) (Pat). Według 

wiadomości z Nairobi (Kenia), sytua 
cja w Mombassa, po ostatnich krwa 
wych walkach pomiędzy Arabami a 
miejscową czarną ludnością, pozosta 
je w dalszym ciągu bardzo naprężo- 
na. 

W całym dystrykcie Mombassa za 
mieszkuje z górą 30.000 Arabów, 
MEET 

, głównie w Hadramauta (około 15.000) 
i z Jamanu (około 7.000), którzy trud 
nią się drobnym handlem lub pracu 
ją jako najemnicy. Niechęć czarnych 
de Arabów rozgorzała właśnie na tle 
ogólnego zubożenia w Kenii oraz Tan 
ganajeie i zaostrzonej konkurencji 
gospodarcze” 

Dymitrow był we wrześniu 
w Paryżu 

PARYŻ (Pat). W tygodniku emi- 
gracji rosyjskiej, wychodzącym w Pa 
ryżu, przewódca młodzieży rosyjskiej 
Stołypin, syn zamordowanego premie 
ra carskiego Stołypina, ogłosił rewe- 
lacyjną informację, wedle której w 
połowie września to jest mniej wię- 
cej w okresie zaginięcia gen. Millera 
przebywać miał w Paryżu generalny 
sekretarz kominterna Dymitrow. 

Ks. Windsoru w Berlinie 
BERLIN, (PAT), — Książę I księżna 

Windsor przybyli wczoraj do Berlina, po 
wiłani na dworcu przez min. dr. Ley'a I 

kpt. Diedemanna z adiutantury kanclerza 
Hitlera. Na peronie oraz w sąsiedztwie 

dworca zebrały się tłumy ludności, które 

owacyjnie witały książęcą parę. 

Książę i księżna przebywać będą 12 

dni w Niemczech, z czego dwa w Berli- 

nie. W dniu wczorajszym zwiedzili oni 

zakłady przemysłowe firmy Stock oraz sta 

dion Rzeszy. 

Kronika telegraficzna 
— Samochody zderzyły. się t wjechał na 

nie pociąg. Niezwykły wypadek wydarzył 

się w pobliżu stacji Gary w stanie Indiana. 

Mianowicie na przejeździe kolejowym dwa 

samochody zderzyły się w chwili nadejścia 

pociągu pośpiesznego. Oba samochody, po- 

rwane przez pociąg, uległy rozbiciu w szcząt 

ki Spośród jadących 7 osób poniosło śmierć, 

a 4 są ciężko ranne. 

— Skradziono cenny obraz z muzeum. 
W muzeum lipskim dokonał nieznany 
sprawca kradzieży obrazu pędzla Lucasa 
Cranacha. Obraz ten przedstawia posłać 
Mojżesza z tablicami przykazań i ludem 
żydowskim na drugim planię. Wartość ob 
razu, namalowanego przed 400 laty, wy 
nesi kilkadziesiąt tysięcy marek. Wszyst- 
kie posterunki policji niemieckiej oraz 
policja zagraniczna zostały zawiadomione 

| o popelnionej kradzieży drogą radiową. 

— Premier grecki Mefaxas przybędzie 
18 października na pokładzie krążowni- 
ka „Aweroff* do Słambułu, Na spotka- 
nie Metaxasa wypłynie turecki krążownik 
„Hemaidie”. Tego samego dnia wieczo 
rem premier Metaxas odjedzie do Anka- 

ry.   
  

Mitleryzm dąży do usunięcia 
pierwiastka chrystanizmu z życia 

Łist pasterski biskusa Berlina 

  

Następnie min. Roman wraz z to 
warzyszącymi mu osobami zwiedził 
budującą się stację hydro - elektrycz 
ną na Dźwinie w Kegum. Wieczorem 
na cześć min. Romana wydał minister 
skarbu obiad, na którym obecni byli 
przedstawiciele rządu łotewskiego, po 
seł RP w Rydze min. Charwat, dyrek 
tor departamentu morskiego Moż- 
dżeński oraz przedstawiciele sfer gos 
podarczych. 

  

mi nie mogą uczyć religii w szkołach. — 
W len sposób zrealizowano hasło: „kap 
łani precz ze szkoły” i zniszczono wyp- 
tóbowaną współpracę kościoła ze szkołą. 

Ten wstrząsający fakt — głosi list pas 
łerski — jest znamienną oznaką nadcha 
dzących czasów. Mówiąc o niezmordowa 
nych wysiłkach do wynalezienia zarzą: 
dzeń, mających zdławić słowo „kościół” 
w życiu publicznym, list pasterski stwier 
dza, iż nauczanie religii będzie teraz rze 
Czą nauczycieli i nauczycielek co kryje w 
sobie niebezpieczeństwo. Kościół katolic- 
ik odczuwa wprawdzie głęboką wdzięcz 
ność i zaufanie wobec tych katolickich 
sił nauczycielskich, które z wiernością peł 
nią ten swój obowiązek, wyraża jednak 
obawę „że będzie się usiłowało wnieść 
do nauczycielstwa ideały niechrześcijań- 
skie i antykościelne. Kampania przeciw 
kościołowi — mówi list pasterski — pro 
wadzona jest ełapami w ten sposób, aby 
nie przejrzano przedwcześnie osłateczne- 
go celu, którym jest usunięcie pierwiastka 
chrystjanizmu z życia. Również w dzie- 
dzinie szkolnictwa było szereg takich eła 
pów, najprzód zerwano z wychowaniem 
klasztornym, połem ze szkołami wyzna- 
niowymi, a teraz usuwa się kapłanów ze 
szkoły. Czyżby w dalszych etapach nau 
czanie religii miało być zupelnie usunię* 
łe, a dzieciom narzucić chciano świało- 
pogląd antychrześcijański? 

Wobec powagi sytuacji, biskup kie- 
ruje apel do rodziców, nauczycieli I nau 
czycielek, aby pamiętali o swej odpowie 
działności, oraz wyraża oczekiwanie, że 
nauka religii udzielana będzie w zgo- 
dzie z wymaganiami kościoła. Odmienne 
postępowanie — kończy list pasterski — 

byłoby obłudą | zbrodnią przed Bogiem 
ł ludźmi. 

Należy zaznaczyć, że już od dłuższe- 
go czasu nie było w Niemczech publicz 
nej kałolickiej enuncjacji kościelnej, od- |. 
znaczającej się tak ostrym tonem. 

Jak się zdaje, osłałnia encyklika ojca 
św., zawierająca ponowne połępienie nie 
tylko bolszewizmu, lecz I wszystkich ten 
dencyj antychrześcijańskich, nie podana 
tu zresztą do wiadomości publicznej, za 
początkowała nowy okres b. silnego na- 
pięcia, wbrew przewidywaniom o możli- 
wości pojednania między kościołem ka 
tolickim a państwem.   
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Nuncjusz Apos 
W dniu dzisiejszym o godz. 17,10 

| przybył do Wilna nuncjusz apostolski 
J. E. ks. Arcybiskup Filip Cortesi. Na 
dworcu ustawiła się kompania hono 
rowa .ze sztandarami, delegacje orga 
nizacyį katolickich ze sztandarami e 
raz duchowieństwo. Kilkunastotysię 
czna rzesza młodzieży szkolnej utwo 
rzyła szpaler od dworca do Ostrej 
Bramy. 

Z chwiłą przyjazdu pociągu orkie 

stra odegrała hymn papieski. Księdza 
Nuncjusza powitali arcybiskup За 
brzykowski, biskup polowy Gawlina, 
wojewoda wileński Bociański, rektor 
USB ks. prof. dr. Wójcicki, gen. Kle 
eherg i inni przedstawiciele władz i 
duchowieństwa. 

Po powitaniu ksiądz Nuncjusz 
przeszedł przed frontem kompanii ho 
norowej i pocztów organizacyj. Przy 
wyjściu z dworca młodzież powitała 
Nunejusza okrzykami „Niech żyje a 
orkiestra szkolna odegrała hymn na 
rodowy. 

Z dworca ksiądz Nuncjusz przy- 
jechał samochodem w towarzystwie 
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego i bi- 
skupa Gawliny do Ostrej Bramy. Tu, 
po odprawieniu litanii i odśpiewaniu 
pieśni „ Pod Twoją obronę, ksiądz 
Nunejusz udzielił zgromadzonym bło 

gosławieństwa. 
Z Ostrej Bramy ksiądz Nunejusz 

odjechał do pałacu areybiskupiego. 
O godz. 19 ksiądz Nunejusz złożył. 

wizytę woejewedzie wileńskiemu i 
przedstawieielom władz wojskowych. 
Od godz. 20 — 22 odbyłe się w pałacu 
areybiskupim przyjęcie na cześć Nun 
cjusza, w którym poza gościem i gos 
podarzem wzięli udział wojewoda Bo 
ciański, gen. Kleeberg, biskup połowy” 

Gawlina i inni. 
* 

Dziś Nuncjusz Apostolski wraz z ks. 

Metropoliłą. Jałbrzykowskim I ks. biskup. 

Dilryne kapity ra góre zamkowej w Dawidoródku 
Dalsze badania przeprowadzone przez 

Państwowe Muzeum Archeologiczne na 

górze zamkowej w Dawidgródku dopro- 

wadziły do ożtycia kaplicy zamkowej. 
Kaplica ta mieściła się w części środko 

wej pierwcinego zamku dawidgródeckie 

go, w pobliżu głównej ulicy osiedla. — 

Niestety, związek z drogą zosiał w roku 

ubiegłym zniszczony przez wykopany w 

tym miejscu ród pod fundamenty zamie- 

O. T. O. I K. R. bez subsydiów 
Wczoraj odbył się zjazd prezesów I 

delegałów Kółek i Organizacyj Rolni- 
czych powiału Wileńsko-Trockiego. — 
Pozostawał on pod znakiem narzekań na 
znaną uchwałą rady powiatowej, cofają- 
cej OTO i KR-owej subsydia. Jak wiemy, 
rada powiałowa w ciągu ostalnich dwóch 
lat przekazywała OTO i KRowi posiada 
ne przez siebie sumy na prace, związane 
z podniesieniem rolnictwa w powiecie. 
W sierpniu rb. w związku z akcją gen. 
Żeligowskiego — rada powiatowa prze- 

kazała fundusze na ralnictwo samorządo 
wi ferytorialnemu. Uchwała ta będzie 

obowiązywała w przyszłym roku budżeło 
wym. ь 

Decyzja rady powiatowej wywołała 
wielkie zaniepokojenie wśród kierownict 
wa OTO i KR. 

— Czy jest fo wielka klęska dla or- 
ganizacji? — zapyływał wczoraj prezes 
OTO i KR Taurogiński delegatów dzie- 
więćdziesięciu kilku organizacyj, przyby- 
łych na zjazd i szukał sam odpowiedzi. 
Zaznaczył, że nie uważa tego za klęskę. 
Sądzi nawef, że może to wyjść na dobre 

organizacji. 

pożyłeczność akcji gen. Żeligowskiego 
z powodu jej związku z samorządem te 

rytorialnym i dowodził, że do powszech 
ności dąży także OTO i KR. P. Taurogiń- 
ski nie może pogodzić się z myślą, że w 
powiecie nad podniesieniem rolnictwa bę 
dą prowadziły prace gminy, w oparciu 
o zasądę powszechności, i że OTO i KR 
będą słanowiły przeciwieństwa zasady 
powszęchności, jako organizacje dobro- 
wolne. 

P. Taurogiński na zakończenie wywo 
dów sugerował, że zą akcją gen. Żeli- 
gowskiego ukrywają się jakieś momenły 
polifyczne. Oświadczył także, że Izba Rol 
nicza będzie miała teraz trudny wybór. 

W związku z tym obecny na zjeździe 
poseł Kamiński, prezes lzby Rolniczej, 
uważał za potrzebne spręcyzować słano- 
wisko Izby w sprawie prac OTO i KR-u i 
akcji gen. Żeligowskiego. W przeciwień- 
stwie do wywodów p. Taurogińskiego, 
który uznał akcję gen. Żeligowskiego na 
ogół za niepożyteczną w obecnej chwili     

i w obecnych warunkach, zaznaczył, 

P. Taurogiński krytykował celowość i | że akcja gen. Żeligowskiego jest na ogół 
pożyteczna, da „jeden pozytywny rezul- 

tai“ — dążenie do powszechności organi 

zacyj rolniczych. Oświadczył także, że 

zarząd lzby Rolniczej nie odniósł się ne 

galywnie do akcji gen. Żeligowskiego. 

Przeciwnie może gen. Żeligowski jest na 

| dobrej drodze, może w dotychczasowej 
pracy nad podniesieniem rolnictwa były 

jakieś braki. Izba Rolnicza nie ma zamia 

ru jednak przekreślać swego słosunku do 

organizacyj dobrowolnych jak i odcinać 

się od akcji powszechności. Bowiem Izba 

słałułowo opiera się na organizacjach do 
browolnych, samorządowych i zawodo- 
wych rolnikach, wybieranych przez mini- 

sterstwo rolnictwa. 
Na zakończenie swego przemówienia 

p. Kamiński w sposób demagogiczny i 
tendencyjny zaałakował personalnie „Kur 

jer Wileński”. 

Podczas zjazdu odczyływano szereg 

sprawozdań oraz referowano plan pracy 
na przyszłość, dosłasowany już do no- 
wych warunków. (2).   

rzonej cerkwi. Należy podkreślić, iż rów 
fen spowodował poza tym niepowetowa 

ne straty naukowe, gdyż oprócz zniszcze 

nia części kaplicy I jej otoczenia przer-. 

wał ciągłość warstw. 
Kaplica mlała kształt prawie kwadra: 

towy, © wymiarach około 5 m. I byla bu 
dowlą zrębową, podobnie jak wszystkie 

budynki na górze zamkowej dotychczas 
odkopane. Kaplica była zorientowana z 
zachodu na wschód. Od strony wschod- 
nie] miała przybudowane prezbiterlum, 

złączone zrębowo ze ścianą wschodnią 
kaplicy. Prezbiterium było cokolwiek 
mniejsze od samej kaplicy I od północy 

miało maleńką, wązlutką zakrystię. Na 

rodku prezbiterium zachowały. się szczął 
kl ołtarza | dużego krzyża drewnianego, 

który był wkopany w ziemię za ołiarzem. 

Kaplica zamkowa ulegała kilkakroinie po. 

tarom, po czym była dowywana па 

lym samym miejscu, zawsze  niemal w 

łych samych rozmiarach. Ze spałonych 

kaplic zachowały się tylko dolne zręby, 

przeważnie zwęgłone. Najmłodsza z kap 

lie, jakiej szczątki tu zachowały się, nie 

uległa spaleniu I tylko jako rudera zos- 
fała zasypana ziemią. Zły stan zachowa- 

nia budynków kaplic w porównaniu z in- 

nymi budynkami wyjaśnia fa okoliczność, 

Warszawa zwycięża 
EB 

KRÓLEWIEC, (PAT). Rozegrany w Kró 
lewcu mecz zapaśnicy między reprezen- 
łacjami Warszawy i Królewca o nagrodę 
przechodnią, ufundowaną przez niemiec- 
ki dziennik „Preussische Zeiłung”, zakoń- 
czył się zwycięstwem Warszawy 13.10. 

Równocześnie z meczem zapaśniczym   

WILNO Mickiewicza 10 
  

tolski w Wilnie 
| Gawliną uda się na objazd prowincji. — 
Poprzez Rukojnie, Miedniki, Oszmianę, 
Smorgonie, Mołodeczno, Radoszkowicze, 
Kraśne nad Uszą Nuncjusz uda się do 
miejscowości Plehanie, gdzie odbędzie 
slę uroczystość poświęcenia pomnika na 
grobie powstańców 1863 r. 

Jutro, we środę ks. Nuncjusz o godz. 
7 rano odprawi mszę św. w Ostrej Bra- 
mie, a następnie będzłe zwiedzać kościo 
ły: bezpośrednio po mszy — kośc. św. 
Kazimierza, © godz. 8,30 — kośc. Augu* 
stynianów, o godz. 9,30 — kośc. św. Plof 
ra i Pawła oraz górę Zamkową. 

Od godz. 11 do 12 składają ks. Nun 
cjuszowi w pałacu arcybiskupim hołd ko 
lejno: duchowieńsiwo świeckie I zakon: 
ne, Akcje Katolickie, Sodallcja Mariańska 
| Zgromadzenie zakonne żeńskie. O g. 
12,30 zwiedza ks. Nuncjusz kościół św. la 
na I zakład ks. ks. Salezjanów, a o godz. 
17,30 Seminarium Duchowne. 

BOEIZACAĘ TT RZAPZICWAKOW SEAT ERA RZ 

Delegacja sokolstwa 
u Marszałka Smigłego- 

Rydza 
WARSZAWA (Pat). Dnia 11 paź- 

dziernika P. Marszałek Śmigły Rydz 
przyjął delegację sokolstwa polskiego 
w składzie prezesa związku pł. Arci- 
szewskiego, wieeprezesa sokolstwa 
polskiego w Ameryce półn. p. Marię 
Korpantę, wiceprezesa związku inż. 
Makcysia i naczelnika związku p. Bą 
czyńskiego. 

Delegacja wręczyła P. Marszałko 
wi pamiątkowy, z węgla wykuty, zna 
czek złotowy. ostatnio odbytego zlotu 
sokolstwa w Katowicach, którego P. 
Marszałek był protektorem, p. Maria 
Korpanta wręczyła mu adres sokolst 
wa polskiego w Ameryce oraz czek 
na przeszło 1000 dolarów jako pierw 
szą ratę daru tamtejszych dzieci soko 
lich na FON.   
iż budynki mieszkalno-gospodarcze były 
dla zachowania ciepła okładane dokoła 
grubymi warstwami nawozu zwierzęcego, 
który utworzył z biegiem czasu gruby pa 
kład, chłonący wilgoć, a nie przepuszcza 
iący wody. Wskutek tego mogły się da 
chować w wilgoci budowle drewniane, 
chronione od dostępu powieirza, oraz 

drobne przedmioty z drzewa. Natomiast 

kaplice nie były wykładane nawozem | 

dlatego zachowały się jedynie zręby zwę 

glone, nałomiast kaplica niespalona, naj: 

młodsza, zachowała się w stanie złym, 
szczątkowym. Po zgorzeniu conajmniej 
trzech starszych kaplic, następna została 
zbudowana na szłucznym nasypie okolc 
1,8 m. wysokim, który w celu ufrzyma- 
nia ścian był otoczony z zewnątrz piono 
wym ogrodzeniem z bardzo grubych słu 
pów I dyli dębowych. 

Południowa część tego ogrodzenia 
ułegła zniszczeniu przez rów pod funda' 
ment, o którym była już powyżej mowa. 
Wskujek tego zniszczenia nie dało się 

ustalić ani w jaki sposób było zrobione 

wejście do kaplicy na nasypie, ani powią 
zać poszczególne warstwy  pogorzeń 

wnętrza grodu z kaplicami. Jest to dla nau 

ki niepowetowana strata. 

Г4 a 

Królewiec w zapasach 
: #© 

odbyło się podnoszenie ciężarów w trój 
boju olimpijskim, między Niemcami: Mik 
lasem, Wuerzem, Kahlem i Polakiem Sa 
dowskim. Zwyciężył Miklas — 305 kg. 
przed Sadowskim, mającym również 305 
ką. Rozstrzygnęła łu jednak waga zawod 

ników. 
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Bilans roku akademickiego 
e 
1936/37 

‚ (S5prawezdawcze przemówiemie J. B. Rektora 
proś. dr. Witolda Stamiewicza) 

Dostojne Zgromadzenie! 

Ustaloną tradycją rozpoczęliśmy 
ubiegły rok akademicki od złożenia 
hcłdu pamięci naszego Wielkiego 
Wskrzesiciełla. W dniu 10 paździer- 
nika odbyło się w kościele Św. Jana 
uroczyste nabożeństwo żałobne, po 

| zym udaliśmy się na Rossę, by zło- 
żyć Płomiennemu Sercu Wodza kwie 
cie naszych uczuć i wdzięczności. 

Nazajutrz odbyło się uroczyste 
otwarcie roku akademickiego. 

Już na samym wstępie spadły na 
nas dwa bolesne ciosy. 

Ci co odeszli 
W dniu 22 września zmarł przed- 

wcześnie prof. higieny dr. Aleksan- 
der Safarewiez. Pamięć jego uczcili- 
śmy przed rokiem. W dniu zaś 30 
października ub. r. zgasł w rodzin- 
nym Bohdanowie, Wielki Artysta, je 
den z najlepszych synów ziemi na- 
szej gorący miłośnik Wilna, a nasz 
najbardziej zasłużony  profesoc — 
Ferdynand Ruszczyc. 

Kiedym przed rokiem tu z tego 
miejsca z radością komunikował Do- 
stojnemu Zgromadzeniu, o powoła- 
niu Ferdynanda Ruszczyca w poczęt 
profesorów honorowych, czyż mog- 
łem był przypuszczać, że już za parę 
dni składać będziemy Wielkiego Ar- 
tystę do snu wiecznego na cich; 
tmentarzu wiejskim, przy szumie so- 
sen i dźwiękach umiłowanej przezeń 
Warszawianki. 

Ferdynand Ruszczyc — całą pe- 
tęgą swej jasnej duszy ukochał pięk- 
no i wierzył, że zbawi ono jego Oj- 
czyznę. To też pięknu poświęcił całe 
swe życie i mógł doczekać ziszczenia 
tego, co było najgorętszym jego pra- 
gnieniem — Wydziału Sztuk Pięk- 
nych we wskrzeszonym Uniwersyte- 
cie Wileńskim. Wydziału który z je- 
go ducha i pracy został poczęty, żyje 
i rozwija się coraz bujniej i na zawsze 
zostanie związany .z wielkim imie- 
riem swego pierwszego dziekana. 

Blade przedwiośnie wileńskie przy 
niosło nam nowy cios. W dniu 20.go 
kwietnia zmarł przedwcześnie dr. Ta- 
deusz Wąsowski, profesor nadzwy- 
tzajny otolaryngołogii. Wybitny u- 
teony, a nasz długoletni docent Ś. p. 
Prof. Wąsowski zaledwo przed ro- 

    

;kiem objął katedrę i kierownictwo 
kliniki. Stanął do pracy z radością i 
zapałem, do pracy którą przecwała 
Mu śmierć okrutna, budząc ucz tcie 
se1decznego żalu nie tylko wśród nas, 
Jego kolegów i uczni, lecz i w szero- 
kich sferach społeczeństwa wileńsk e 
go, któremu zmarły służył swą wie. 
dzą lekarską i był jednym z najbar- 
dziej oddanych pracowników społe- 
cznych. 

A wreszcie gdy opustoszały już 
mury naszej uczelni. w gorących 
dniach lipcowych, przyszła do nas 
tragiczna wieść o zgonie prof. Józefa 
Ujejskiego, b. rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego, a ostatnio podsekre- 
tarza stanu w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publiczne- 
go, którego pieczy powierzone były 
wyższe uczelnie. Zmarły wielki uczo- 
ny, jeden z najlepszych znawców na- 
szej literatury, a przy tym człowiek 
kryształowo szlachetny, o dziwnym 

uroku i kulturze osobistej, zjednał 
na zawsze serca nasze, gdy w cięż- 

kich chwilach, które przeżywaliśmy 
w roku ubiegłym starał się nam zaw- 

sze przyjść z pomocą i ułatwić wyjś- 
cie z najbardziej nawet ciężkich sy- 
tuacyj. Przedwczesny jego zgon, to 
wielka strata nie tylko dla państwa, 
nauki polskiej i wyższych uczelni, 
lecz i dla młodzieży, którą zmarły u- 
kochał gorąco i dla dobra której po- 
święcał swój spokój, pracy nauko- 
wej ostatnich lat swego życia. 

Stwierdzam, że dostojne zgroma- 
dzenie uczciło pamięć naszych dro- 
gich zmarłych ehwilą skupienia. 

Wypadki listopadowe 
„ , Rok ubiegły był rokiem ciężkim, 
jednym z najcięższych od chwili na- 
szego wskrzeszenia. Zarówno ogólna 
atmosfera w świecie, jak i u nas w 
Polsce, nie sprzyjała spokojnej pra- 
cy naukowej i pedagogicznej, Odczu- 
wana żywo przez młodzież naszą po- 
trzeba rozwiązywania wielu palących 
a jakże skomplikowanych i trud- 
nych problemów i zagadnień, potrze- 

a tej młodzieży wyżycia się w pa- 
tosie walki, zostały wyzyskane do pe- 
wnych rozgrywek, które doprowadzi- 

w listopadzie ub. roku do zamie- 
szek na naszym uniwersytecie, za- 
kończonych tak zwaną blokadą Do- 
mu Akademickiego i zamknięciem 
Uniwersytetu. 

I tylko wewnętrzny spokój, hart 
i moc charakteru oraz gorące umiło- 
wanie młodzieży ówczesnego J. M. 
rektora prof. Władysława Jakowie- 

kiego, spowodowały, że nie miały u 
E miejsca wypadki, których świad- 
A były mury akademickie gdzie- 
ylas ek że w sposób groźny nie 
Wilna. cą le na zewnątrz, na ulice 

pps 00 Mostoby za sobą pociąy- 
rę konsekwencje wprost nieobliczal- 

« Niestety młodzież, i to zarówno z 
obu stron, nie potrafiłą ocenić ofiar- 
nego wysiłku swego Rektora i nie 
przyszła mu z należytą pomocą. J. M. 
rektor Jakowicki, ku powszechnemu 
żalowi czuł się zmuszonym ustąpić i 
prośby Senatu o cofnięcie jego rezy- 
£nacji niestety były bezowocne. 

Za jego ofiarną i pełną poświęce- 
Ala dla uczelni naszej i młodzieży pra 
tot dam mu w imieniu Uniwersy- 

1 wyrazy gorącej i serdecznej 
wdzięczności i uznania. 

osłuszny woli kolegów, w głę- 

bokim uczuciu odpowiedzialności za 
losy uczelni i pomny mych obowiąz- 
ków żołnierskich wobec jej Wskrzesi 
ciela, przyjąłem wybór w styczniu, 
sławiając sobie za cel, wznowienie 
normalnej pracy na uniwersytecie. 
Zatwierdzony na stanowisku rektora 
przez Pana Prezydenta, niezwłocznie 
przystąpiłem do pracy, uzyskują: ot- 
warcie uniwersytetu przez Pana Mini 
stra W. R. i O. P. i wznawiając wykła 
dy w dniu 27 stycznia 1937 r. 

Jednak rozhukane fale i rozbu- 
dzone namiętności nie rychło dały się 
uspokoić. Część młodzieży zapomnia- 
ła o wypowiedzianych przez Józefa 
Piłsudskiego w dniu otwarcia tych 
murów słowach, które pragnę dziś 
tutaj przypomnieć: „by wszechnica 
nasza — zgodnie z tradycją tej ziemi 
nie ziała nigdy jadem nienawiści, nie 
kroczyła nigdy drogami, które dla 
nas Polaków tak ciężkimi były* — 
niestety zapomniano o nich i mury 
te były świadkami smutnych wypad- 
ków, które oby się nie powtórzyły 
już nigdy. I trzeba było ohydnego za- 
machu na pełniącego swoją ciężką 
powinność profesora Górskiego, oraz 
może bardziej bolesnych, choć fizycz 
nie nie niebezpiecznych anonimo- 
wych napaści, godzących w szkołę i 
jej kierownika, by nastąpiła chwila 
otrzeźwienia i nawrót do wytężonej 
pracy, co pozwoliło przywrócić całko 
wity spokój na uniwersytecie i uralo 
wać ubiegły rok studiów. 

Widzę w tym dowód niewątpliwy 
zdrowia moralnego naszej młodzieży 
i wierzę gorąco, że po opuszczeniu 

naszych murów,*znajdzie ona szybko 
drogi wiodące do szczęścia i wielko- 
Ści naszej Ojczyzny, gotowa do pra- 
cy i wielkich poświęceń.   

Nadanie doktoratu h c. Maiszzłkowi 

Rydzowi-Smiołemu 
To też jakby w nagrodę za doko- 

ane uspokojenie mogliśmy przeżyć 
peny, niezapomniany dzień w dniu 
ов Edy przybył do nas jako „gość uniwersytetu, Marszałek Śmigły 
Rydz, by przyjąć godność doktora ho 
noris causa Wydziału Lekarskiego, 
którą pragnąc dać wyraz naszym ku 
Niemu uczuciom, Mu nadaliśmy. 

Pragnę tutaj raz jeszcze wypowie- 
2 miej słowa gorącej wdzięczności na- 

а u Doktorowi Honorowemu za to, 
wo ciał zapoznać się z naszymi 

ami i potrzebami na miejscu, na 

n 

dzi 

| wiązać kontakt z naszą młodzieżą 
wiłeńską i za te niezapomniane sło- 
wa, którymi tu w tych murach do 
nas przemówił, a które żywe są jesz- 
cze w pamięci Dostojnego Zgromadze 
nia. Uroczystości te pozwoliły nam 
jeszcze dać wyraz naszego gorącego 
umiłowania do Armii naszej, ze stro- 
ny której również spotykaliśmy się 
zawsze z serdecznym i pełnym zrozu 
mienia dla naszych celów i żądań, sto 
sunkiem, za co składam na ręce Do- 
wódcy Korpusu Pana Generała Kle- 

eberga oraz D-cy tak bliskiej sercom   

naszym 1 Dyw. Leg. wyrązy wdzięcz- 
ności. 

Wybór nowego rektora 
To też uważając, w końcu roku 

że osiągnąłem główny cel,  któ- 
ry sobie zakreśliłem, a mianowi- 
cie doprowadziłem do uspokojenia 
umysłów młodzieży i otwarcia uni- 
wersytetu — wniosłem rezygnację 
ze stanowiska Rektora, przy czym 
Rektorem został wybrany J. M. Rek 
tor Wóycieki, którego wybór uzyskał 
zatwierdzenie Pana Prezydenta. 
Obowiązkiem mcim jest stwierdzić 

że w ciężkiej swej pracy spotkałem 
się z poparciem całego społeczeństwa 
wileńskiego oraz władz państwowych 
z p. Wojewodą na czele, którym skła | 
dam wyrazy gorącej podzięki, przede | 
wszystkim. zaś dziękuję Tobie Dostoj + 
ny Arcypasterzu za skuteczną pomoc 
w trudnej pracy nad uspokojeniem 
wzburzonych umysłów młodzieży. 

(Dalszy ciąg na str. 5-ej).   
     

     

» to łączna suma wygranych 40-ej Loterii Klasowej, której 

ciqgnienie rozpoczyna się już 21. października br. 

Warło więc nabyć los tej wspaniałej Loterii, której 

główna wygrana wynosi 1,000.000 Złotych, 
a dziesiątki tysięcy innych wygranych posypią 

się jak z rogu obfiłości. Nie należy zwlekać, 

lecz natychmiast kupić los tej kl. w niez- 
miennie szczęśliwej Kolekturze * 

"NADZIEJA 
Uwów, ul. Legionów ff, 
gdzie wkażdejLoterii pa- 
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dają wielkie wygrane. 

  

  

DO MŁOBZEEŹŻYW 
(Fragment przemówienia, wygłoszonego przez 
J. M. Rektoru Ks. roś. Aleksandra Wóycichiego 

ma otwarciu roku akaderaicikiego) 

Panie Studentki i Panowie Studencil 

Wy jesteście dziedzicami tradycji tych, 
którzy w ciągu ostatnich prawie 300 lat 

z duchowej krynicy Batorowej czerpali 
wiedzę i energię moralną; wy jesteście 
spadkobiercami tych, którzy w służbie 
Rzeczypospolitej dobrze zasłużyli się O|- 
czyźnie Już to jako wielcy Polacy z waw- 
rzynem sławy na skroniach, już też jako 
nieprzeliczone karne szeregi „żołnierzy 
nieznanych” w pracy obywatelskiej. 

Otóż — foblesse oblige. 
I wy łeż, gdy przyjdzie wasza godzina, 
posławcie wyżej ponad egoizm zawodu, 
ponad interes klasy, a nawet ponad przy- 
fulny kącik własnego ogniska domowego 
czynną służbę dla Narodu i Państwa. 

Dziś musicie tutaj kuć oręż na tę 
służbę. 

Przyjmując za swoje hasło waszych 
ojców, zaprawiajcie się do walki życio- 
wej, ale nie uprzedzając waszej godziny, 
kłóra dopiero nadejdzie, przy tym nie 
zapominając, że nie do waszego wieku 
ani stanu należy dyktować decyzje ogó- 
łowi. 

Wobec strasznych zagadnień, Jakie 
wkrótce mogą słanąć przed nami wszyst- 
kimi, zacieśnijcie swe szeregi, ściślej zjed 
noczcie się z waszymi mistrzami. W 
oczach naszych wy Jesteśce miniaturą ju- 
frzejszej Polski: rozdzieleni tutaj, pozo- 
staniecie rozdzieleni, niezgodni, niekarni 
i później „jako nieszczęsne potwierdzenie 
słów Chrystusowych: „Królestwo przeciw 
ko sobie rozdzielone będzie  spusło- 
szone”. 

Ale pierwszym waszym obowiązkiem 
jest studiować, pracować, Czyż bo nie 
jesteście studiosi, studenci, czyli z samej 
nazwy, a więc z istoty swej godności — 
pracowicy nauki? Studiujcie tedy, pracuj- 
cie nie tracąc ani jednego dnia, ani jed- 
nej godziny, miłujcie naukę, bo jest ona 
wielkim dziełem ducha ludzkiego, Pamię- 
łajcie o odpowiedzialności, jaka na was 
spada już teraz, gdy stoicie przy warszta- 
cie pracy naukowej. 

Słynny jeden profesor - medyk mawiał 
do swych słuchaczy: 

„Gdyby pewnego. dnia kłoś z naszych 
bliźnich zginął w waszym ręku dlatego 
tylko żeście nie znali jakiegoś środka 
rałowniczego medycyny współczesnej, 

cień jego prześladowałby was jak upior- 

ne widmo”. 
Tak każdy student i studentka, nie tyl- 

ko medyk, winien do siebie stosować tę 
uwagę według słanowiska, do jakiego 
sposobią go jego studia. 

O, panowie i panie, tę wiedzę, przy 
pomocy której macie sprostać waszym 
przyszłym obowiązkom da wam nie go- 
rączkowa praca osłatnich miesięcy roku 
akademickiego. Bardzo rzadko w ten spo- 
sób nabyte wiadomości wysłarczają do 
złożenia egzaminu. W każdym razie war- 

  

Czytelnia „Nowości” 
Wilno, Jagiellońska 10—5, Tel. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 
— lektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł, 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.   
    

te one tyle, ile kosztowały: mają moc 
i trwałość gmachu, budowanego w poś- 
piechu bez fundamentów. 

Odrazu tedy, od dziś stańcie raźno 
do pracy. 

Pilnie uczęszczając na wykłady wa- 
szych mistrzów, codzień przeglądając 
i powtarzając w stałych odstępach czasu 
wykładane wam przedmioty, zdołacie je 
sobie w porządku przyswoić na zawsze. 

Ale tego nie dosyć. Taka praca re- 
cepcyjna nie może was zadowolić. Wie- 
dza nie kończy się z chwilą opuszczenia 
murów uniwersyteckich: pójdzie ona z 

wami dalej w życie i jeśli wy nie pój- 
dziecie za nią, wiadomości, jakie tu zdo- 
będziecie, rychło wyparują wam z głowy. 

Koniecznie tedy trzeba, abyście wszys- 
cy zaprawiali się tu do pracy osobistej, 
do metody naukowej właściwej, iż byście 
później byli, jak to się mówi — w kursie 
obchodzących was spraw. 

Zresztą wyście obowiązani do tego 
z racji waszego obecnego zawodu; na- 
leżycie przecie do „akademickiego ce- 
chu” t. j. do Uniwersytetu po to, aby za- 
sycić najszlachetniejszy głód duszy ludz- 
kiej — głód prawdy, upragnionej, uml- 
łowanej dla niej samej. 

„Młodzieży, młodzieży”, wołał sław- 
ny Pasteur do swych słuchaczy, przyrod- 
ników i medyków — „zaufaj tym meto- 
dom — pewnym, połężnym, których zna- 

my dopiero pierwsze zaledwie tajniki. 
| wszyscy, na jakimkolwiek jesteście 

stanowisku, nie dopuszczajcie do siebie 
poniżającego a bezplodnego scepiycy- 
zmu; nie zniechęcajcie się chwilowym nie 
powodzeniem. Żyjcie w pogodnym spo- 
koju laborałoriów i bibliotek. Zapytajcie 
się najpierw: „Co zrobiłem dla własnego 

wykszłałcenia?”. A następnie, w miarę 
czynionych postępów: „Co ja zrobiłem 
dła mojego kraju” aż do chwili, gdy bę- 
dziecie może mieli to bezmierne szczę- 
ście myśleć, żeście przyczynili się w 
czymskolwiek do postępu i dobra ludz- 

kości. 
Ale iżby wysiłkom mniej lub więzej 

sprzyjało życie, gdy zbliża się do wiel- 
kiego celu, trzeba być w prawie powie- 
dzieć sobie: „co mogłem, to uczyniłem” 

feci guod potui, jak mawiali Rzy- 
mianie. 

Do pracy tedy i to zaraz. Nie marnuj- 
cie czasu na puste spory w zebraniach 
i zrzeszeniach, do jakich was ciągną siły 
zewnętrzne, nic wspólnego z nauką i z 
waszym dobrem nie mające, lub też za- 
bawy trywialne lub zgoła nieprzystojne. 

A gdy zajdą poważne racje, byście 
się zebrali, nie stawiajcie jako wspólnej 
sprawy łego, co w was jest mniej szla- 

chetnym. 
Korzystajcie z każdej okazji, aby roz- 

wijać swe zdolności i wiedzę, iżby oma- 
wiać sprawy, obchodzące kraj, wasze 
dzielnice, miasta, potrzeby których 
wkrótce sami bronić będziecie musieli. 

Droga młodzieży, — mówię do ciebie 

z całą szczerością, zwracam się po raz 

pierwszy i mówić będę ci nieustannie: 
Młodzieży bądź pilna. W naszych cza 

sach szalonego współzawodnictwa  znaj- 
dziesz sobie miejsce pod słońcem tylko 
przez swą wiedzę. 

Młodzieży bądź moralna. Niemasz po- 
stępu ludzkiego bez postępu moralnego. 
Gruntownie poznaj swą religię; zna się 
ją często tak bardzo powierzchownie.   

Praktykuj ją codzień, będzie ci ona twą 
wielkością i życiową podporą. 

Młodzieży, bądź solidarna — z sobą 
i ze swymi mistrzami niby jedna wielka 
rodzina akademicka, której przyświeca 
wspólny ideał służenia prawdzie i O)- 
czyźnie, ideał niezrównanie piękny, słod 
ki, porywający, zaiste godny tego, aby 
codzień wprowadzać go w życie. 

Z tym żywym ideałem, młodzieży ko- 
chana, „bądź gotowa — jak woła poeta 

bądź gotowa za Ojczyznię życie 
nieść!”, 

ZEE 

Obywatele! 

Człowiek w znacznej mierze jest wy- 
tworem swego środowiska. Bez obawy 
popełnienia błędu determinizmu — twier 
dzimy: taka młodzież, jakie społeczeńst- 
wo. Totež jeśli starsze społeczeństwo od- 
działa patriotycznie, po obywatelsku na 
swych synów i córki, Uniwersytet spełni 
swe zadanie. Inaczej — próżne będą nad 
ludzkie nawet jego wysiłki. 

Oddziaływujcie tedy na swych synów 
i córki w duchu współdziałania z profe- 
surą nad zadaniami Wszechnicy. A gdy 
wyczujecie u nich wpływy obce duchowi 
polskiemu, pchające wasze dzieci do nie- 
rozważnych czynów,  zaklinajcie je na 
najświętsze dla Polaków imiona, by nie 
dały zwieść się na manowce. Przypomnij- 
cie im to, że niezasobny nasz Skarb Pań- 
stwa wydał już miliardy na szkolnictwa 
z publicznego grosza ciężko zapracowa- 
nego przez nasz lud grosza po to, iżby 
wasze dzieci miały gdzie czerpać wiedzę 
nie tylko w tych czcigodnych wielowie- 
kowych murach, ale i w coraz liczniej 
szych nowych, przestronnych pałacach, ja 
kie rosną nam w oczach — w śródmieś- 
ciu, na Zakrecie, Antokolu i gdzieindziej. 

Grzechem przeciwko Narodowi i Pań* 
stwu byłoby, gdyby te pałace słały pust- 
kami dla nierozważnych wybryków mło* 
dzieży; gdyby zakłady zalegała cmen- 
łarna cisza, a żywe słowo nauki zamiera- 
ło na ustach mistrzów dla braku chętnych 
słuchaczy, 

Zgorszenie ludowi dałaby przyszła , 
jego kierownicza eliła, gdyby  święto- 
kradzko zachowywała się w tych przezeń 
dła niej budowanych świątyniach  naukt 
i cnoty. į 

Przypomnijcie im włedy, że Wilno to 
twierdza polskości, w której niemasz miej 
sca na rozbijanie polskich sił wobec czy- 
hającego na naszą słabość odwiecznego 
wroga. Płatni ajenci zdradzieckiego Ko» 
minternu nigdy nie znajdą w tej twier- 

dzy dla siebie żeru; w Wilnie wściekłe 
fale wschodniego barbarzyństwa zawsze 
rozbiją się o dwa połężne głazy: o 
Ostrą Bramę i o Batorową Wszechnicę. 
Ostra Brama i Wszechnica Batorowa to 
monolit nie do zdobycia, zawsze wierny 
bastion cywilizacji zachodniej. 

Oto dziejowa naszej Almae 
Matris, 

W uroczystej chwili otwarcia nowego 
roku akademickiego, my cała, wileńska 
rodzina akademicka, ślubujemy, że to 
chlubne posłannictwo wykonany do końs 
ca, zwycięsko. 

Tak nam dopomóż Вба! 
Rok akademicki 1937-1938 ogłaszam 

za olwarły. 

rola



„KURJER WALEŃSKI" 42. X. 1937 r. 

Haler i Kortanty 
na czele „Stronnictwa Pracy“ 

Co uchwalił kongres „Frontu Morges“. — B. prezydent Wojciechowski i b. min. Czecho- 

wicz. — Januszajtis dokonał rozłamu w Zw. Halerczyków. — Głos Narodu" zmienia lokal 
i zwiększa ilość stron. — Enuncjacja Korfantego 

W niedzielę, jak już zapowiada- 
liśmy, odbył się w Warszawie w sali 
Stow. Techników przy ul. Czackiego 
kongres Ch. D. (Chrześcijańskiej De- 
mokracji) i N. P. R. (Narodowej 
Partii Pracy), a właściwie t. zw. 
„Frontu Morges*. Na kongresie u- 
chwalono połączenie obu tych stron- 
nietw; zlały się one w jedno pod na- 
zwą „Stronnictwo Pracy. 

Obrady otworzył przemówieniem 
dr Karol Popiel. W czasie jego prze- 
mówienia na salę wszedł b. prezydent 
Wojciechowski, który zajął fotel ho- 
norowy. Wejście prof. Wojciechow- 
skiego spotkało się z manifestacyjną 
owacją zebranych. 

" Owacje te powtórzyły się, — gdy 
prof. Wojciechowski zjawił się — po 
przemówieniu dr Popiela — na try- 
bunie. Profesor Wojciechowski dał 
wyraz radości z powodu stworze- 
nia się nowego stronnictwa. Mówca 
podkreślił zwłaszcza fakt, że nowe 
«stronnictwo powstaje jako  wy- 

„ nik konsolidacji dwóch istniejących 
stronnictw. Stwierdził dalej swą soli- 
darność z zasadami programowymi 
stronnictwa. 

Główną tezą programu nowego 
stronnietwa jest dążenie do przebudo- 
wy ustroju w kierunku demokratycz- 
nym, opartym na zasadach chrześci- 
jańskich. W kwestii żydowskiej stron 
nictwo ma program t. zw. planowej 
amigracji Żydów z Polski. 

W innych punktach programu 
„Stronnictwo Pracy stwierdza ko- 
nieczność demokratyzacji życia spo- 
łeczno-gospodarczego w sensie likwi- 
dacji przerostów liberalno-kapitalis- 
tycznych oraz upowszechnienia włas- 
ności prywatnej, a więc nie nowego. 

Kongresowi przewodniczył b. pos. 
Tempka który powołał do prezydium 
m. in. następujące osoby: dr Popiela, 
gen. Kukiela, p. Wojciechowskiego, 
Korfantową, prezesa  Mogilnickiego, 
płk. Modelskiego i in. 

__ Z kolei odczytano listy powitalne 
od Ignacego Paderewskiego, Wojcie- 
cha Korfantego, Aleksandra Święto- 
chowskiego, M. Rataja i Witosa. Dwaj 
ostatni podkreślili w swych listach 
pewną wspólność zadań Str. Ludowe- 
go z nowym stronnictwem. 

Po wygłoszeniu kilku przemówień 
została zarządzona przerwa. W czasie 
obrad, które rozpoczęły się po przer- 
wie, wszedł na salę gen. Haler. Zgo- 
towano mu wielką owację. Przewod- 
niezący dr Tempka, zwrócił się do 
niego z prośbą 0 objęcie prezesury 
Stronnictwa. Gen. Haler propozycję 
tę przyjął, wygłaszając przytym krót 
kie przemówienie. 

W końcu dokonano wyboru dal- 
szych władz. Prezesem zarządu głów 
nego wybrany został Wojciech Kor- 
fanty, wieeprezesami płk. Modelski,* 
prof. Bayer z Bydgoszczy i b. pos. 
Sikora. Poza tym do zarządu główne- 
go weszli pp. Popiel, b. m. Gabriel 
Czechowicz, red. Kwieciński i in. Do 
rady naczelnej Stronnictwa Pracy wy 
brano m. in. gen. Kukiela, prof. Gła- 
zera, b. min. Czechowicza, dr Temp- 
kę, p. Wojciechową Korfantową, red. 
'Teskę, b. pos. Kuśnierza, dr Popiela, 
prof. L. Kulczyckiego, p. Kwiecińskie 
go i innych. Ё 

W obradach wzięli również udział 

Chomiak skazany na śmierć 
Po zastosowaniu amnestii —15 lat więzienia 

Po zamknięciu postępowania dowodo 
wego w procesie sierżanta armil ukralń- 
skiej Michała Chomiaka we Lwowie po- 
stawiono przysięgłym 8 pytań. 

Następnie głos zabrał prokurator Mi- 
'nasowicz, który odtworzył w swym prze- 
mówieniu wypadki tragicznych dni listo- 
pada 1918 r. Przechodząc do określenia 
foli świadków obrony prokurator pod- 
kreśla niewiarygodność zeznań, I Ich ten- 
dencyjnošė. 

Obrońca Chomiaka adw. Szewczuk 

yłara się zbić tezy oskarżyciela opierając 
się na fwierdzeniu, że po 18 latach nie 
jest możliwe poznanie człewieka, którego 
się widziało przez kilka minut. Dziwnie 
brzmi twierdzenie adw. Szewczuka, że 
ukraińcy nie popełniali żadnych okru- 
cieństw. Tylko rząd ukraiński rzucił hasło: › 
„Niech nas krew I żelazo rozsądzą | w 
walce musiały padać trupy”. 

Po replice prokuratora | odpowiedzi 
obrońcy zabiera głos oskarżony, twier- 
dząc, że skarżyciel oparł się na mylnych 
przesłankach, gdyż on ma <zysie su- 
mienie. 

  
    

członkowie Zw. Hallerczyków. Mieli 
oni w tym samym dniu swój zjazd w 
Warszawie. Doszło nawet na tym 
zjeździe do rozłamu.  Rozbicia Zw. 
Halerczyków dokonał płk. Januszaj- 
tis który wypowiedział się przeciwko 
akcesowi do nowego stronnictwa, kie 
rując natomiast swe sympatie pod 
adresem Str. Narodowego. Mimo to 
większość delegatów uchwaliła przy- 
stąpienie Zw. Halerczyków do Str. 
Pracy. 

Mimo licznych wypowiedzi  fila- 
rów nowego stronnictwa — trudno 
teraz określić Ściśle, jakimi drogami 
będzie się rozwijać jego ideologia. 
„Wykuwač“ ją będą cztery pisma: 
„Połonia* i „Zwrot* w Katowicach, 
„Dziennik Bydgoski* i „Głos Naro- 
du“ w Krakowie. 

: Zapewne w związku z akcją stron 
nictwa „Głos Narodu* zmienia lokal, 
powiększa ilość stron, instaluje nowe 
telefony w redakcji. Słowem chce być 
bardziej aktywny. 

Na temat politycznej linii Str. Pra- 
cy pisze „Krakowski Kurjer Wie- 
czorny”: 

„Ukazała się drukiem praca p. St. Sopie- 
kiego p. t. „Obrona Polski*, Autor wydał ją 
własnym nakładem w Krakowie, nie podając 
swej przynależności politycznej. Wiadomo 
jednak jest, iż jest on członkiem Ch. D. i 
współpracownikiem tygodnika „Zwrot*, uwa 
żanego za organ tak zwanego „Frontu Mor- 
ges*. Z treści hroszury wynika, iż autor po- 
dziela zapatrywania p. Paderewskiego, Hal- 
lera i Korfantego, jeśli chodzi o ogólną poli 
tykę wewnętrzną. Autor broni tezy, że ze 
względów wojskowych konieczny jest śeisły 
sojusz nie tylko z Francją, lecz także Czecho 
słowacją i Rumunią. Uzasadnia konieczność 
ulepszenia transportu i motoryzacji kraju, 
omawia sprawy rozbudowy przemysłu, obro 
ny przeciwlotniczej 1 t. d. VW rozdziale po- 
święconym polityce narodowościowej autor 
wypowiada się przeciwko zwolnieniu Żydów   z obowiązku służby wojskowej i żąda rozu- 
ronej a konsekwentnej polityki narodowoś- | 
celowej. Rozważając sprawę nastrojów Pola- 
ków, autor wypowiada się zdecydowania | 

ETPA 

przeciw totalizmowi, stawiając wyżej system 
demokratyczny. 

Dła informacji podajemy, że p. Sopieki 
jest również czołowym publicystą chadeckiej 
„Polonii*, uchodzi za działacza stojącego 

blisko Korfantego. Dlatego też wynurzenia 
p. Sopickiego nabierają specjalnej wymow- 
ności”. 

W „Polonii“ zaś znajdujemy wy-. 
powiedź samego Korfantego: 

Jesteśmy przeciwni wszelkim arbitralnym 
rządom i dyktaturom jednostki zarówno jak 
grupy, sztaha partyjnego, jak syndykatu in- 
teresów prywatnych. Jesteśmy demokratami | 

I zwolennikami rządów parlamentarnych. 

Dle nas demokracja jest elągłym doskonale- 

niem człowieka i realizowaniem ładu chrześ 
cijańskiego w życiu państwowym. Nasza de 
mokracja to nie tylko prawo oddawania kart 

ki wyborczej i prawo udziału w rządach I 

penoszenia odpowiedzialności za losy państ- 

wa, lecz także organizacja życia gospodarcze 

go i kulturalnego na zasadach chrześcijań 

skich, daleka od kosztownego etatyzmu re- 
żimów dyktatorskich jak t od tyranii anar- 

chizującego nasze życie kapitalizmu. Nasza 

demokracja to odbudowanie prawdziwego 

autorytetu władzy bez naruszenia świętych 

praw osobowości ludzkiej 1 wolności oby 
watelskiej. 

Wszelkie dyktatury są objawem choroby 

życia państwowego, demokracja to jego 

stan normalny, to jego zdrowie. 

Zamęt w kraju rośnie. Happyfew, ludzie 
bajecznej kariery, poróżniii się I walczą mię 

dzy sobą o władzę i korzyści z niej płyną- 

te. Wczorajsi ezeiciele siły, obrońcy Berezy 

1 Brześcia dekłamują o demokracji i tworzą 
fronty demokratyczne, Inni widzą ład i wie? 

kość państwa tylko w silnej policji t w naj. 

lepszych armatach. zapominając o tym, że 

źródłem największej siły narodu 1 państwa 

jest człowiek wolny i świadomy swej godno 

ści i swych ohowiązków". 

Cóż, słusznie. „Ludzie bajecznej 

kariery", wśród których Korfanty nie 

zajmuje chyba ostatniego miejsca, 

poróżnili się i walczą... „„Zamęt w kra- 

ju rośnie”. ы 
Wartoby jednak, aby panowie kry 

tycy naszego žycia politycznego, 0d- 

dając się bystrej obserwacji dookoła 
spoglądali czasem także w lustro. 

Nie wiadomo bowiem czy znaleźli 
by różnicę między dwoma obrazami 
w lustrze i poza lustrem. 

Frontem do tego lub owego! brzmią dzisiejsze 

modne hasła. Frontem do własnego szczęścia 

stanie ten, kto zaopatrzy się w los do pierwszej 

klasy czterdziestej loterii! 
  

Czy pik. Sławek bedzie zeznawał 
w procesie sędziego iskrzyckiego 

Na osobnej rozprawie sędzia Iskrzyc- | wszechpolska jest parlią poliłyczną, wre- W krakowskim sądzie grodzkim roz- 
począł się proces, wyfoczony przez pro- 
kuratorię mec. dr Pozowskiemu, znanemu 
na terenie Krakowa  działaczowi Stron- 
niciwa Narodowego | obrońcy inž. Do- 
boszyńskiego. Akt oskarżenia zarzuca 
mec. Pozowskiemu, że pomówił on sę: 
dziego [skrzyckiego, który w międzycza- 
sie podał się do dymisji, że przy fero- 
waniu wyroku przeciw kilku akademikom 
„zapomniał o stanowisku bezstronnego sę 
dziego'”. Określenia tego mec. Pozowski 
użył w piśmie odwoławczym do sądu 
apelacyjnego. M. in. w piśmie tym mec. 
Pozowski zarzucił sędziemu Iskrzyckiemu, 
iż powiedział, że uloiki wydane przez 
młodzież wszechpolską oparte są na kła 
mliwych faktach i fałszowaniu historii ifp. 

Przysięgli po krótkiej naradzie za- 
twierdzili 11 głosami zabójstwo ś. p. Lint 
nera. 

Na pytanie tyczące zabicia rodziny 
Miechońskich o iłe chodzł o 4 osoby przy 
sięgłi dali odpowiedź odmowną, nafo- 
miast poiwierdziłi zabójstwo ojca rodziny | 
przez Chomiaka. Wobec pewności, że 
wszystkich członków rodziny Miechoń- 
skich zabił jeden człowiek, sąd widząc 
sprzeczność z tym w orzeczeniu przy- 
sięgłych wezwał ich do ponownej narady. 

Tym razem przysięgli dali odpowiedź 
przeczącą zamordowaniu Miechońskich. 

Część werdykiu fycząca się morderst- 
wa Miechońskich sąd odłożył | sprawę 
przekazał do ponownego rozpatrzenia, 
Chomiak stanie więc powtórnie przed są- 

dem w kadencji listopadowej. 

Wobec pofwierdzenia przez sąd py- 
tania co do zabójstwa Lininera trybunał 
wymierzył Chomiakawi karę śmierci przez 
powieszenie, łagodząc karę na zasadzie 
ustawy amnestyjnej z roku 1928 do kary 
15 lat więzienia.   Obrona zapowiedziała kasację. 

ości ka PA GRE 

ki przybył w towarzystwie adw. Ostrow. 
skiego, 
m. In. o powołanie pik. dypl. Rakowskie- 
go, dyrektora Wojskowego Biura Hisło- 
rycznego, płk. Niwińskiego, płk. Walere- 

go Sławka na okoliczności, że Sironnict- 
wo Narodowe posługuje się w walce po- 
lifycznej fałszowaniem faktów historycz- 
wych, wicewojewodę krakowskiego dr 
Małaszyńskiego na dowód, że młodzież 

który zgłosił szereg wniosków ; 
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Litwinow przybędzie do Warszawy 
zasięgnąć porady lekarskiej ? 

Prasa duńska podaje wiadomość 
korespondenta genewskiego „Aften- 
posten“, iż komisarz ludowy Litwi- 
now, bawiący obecnie w Szwajcarii, 
zatrzymać się ma w drodze powrot- 
nej do Moskwy na kilka dni w War- 
szawie. 

Litwinow, który jest ciężko chory 
na wątrobę, ma zasięgnąć porady le- 
karskiej u Oskara Wojnowskiego, 
poczem przez dłuższy czas pozostanie 
pod jego obserwacją. 

NIE MARTW SIĘ 
SIWE WŁOSY USUNĄĆ 
ŁATWO, NIEDOSTRZE: 
GALNIE DLA OTOCZE! 
NIA, BO BEZ CUDZEJ, 
POMOCY, STOSUJĄC 
NIESZKODLIWY I NIEZA- 
WODNY ODSIWIACZ 

ORIENTINE PARE. d'ORIENT/ R.OSTROWSKI:5.4./ WARSZAWĄ 
E ENIA - GWÓRANCJA JAKOŚĆ 
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Przygody Lody Halamy 
w podróży lotniczej 

Niezwykła przygoda spotkała znanych 
artystów warszawskich Lodę Halamę i Je- 
rzego Czaplickiego, którzy odlecieli sa- 
molotem z Warszawy do Lwowa, gdzie 
mieli występować na koncercie. 

Samolot pasażerski „Lofu” z powodu 
gęstej mgły I braku odpowiednich urzą- 
dzeń sygnalizacyjnych na lotnisku Iwow- 
skim nie mógł wylądować i poleciał da- 
lej do Czerniowiec, gdzie wylądował 
szczęśliwie, | udał się w dalszą drogę do 
Bukaresztu. Halama i Czaplicki znaleźli 
się tym sposobem zamiast we Lwowie w 

Czerniowcach. Występ ich odroczono do 
czasu przyjazdu artystów z Rumunii. 

Wkłady oszczędnościowe 
PKO we wrześniu 1937 r. 
W miesiącu wrześniu wkłady oszczędnoś 

clowe, jak również liczba oszczędzających, 

wykazują dalszy znaczny wzrost. 

Stan wkładów zwiększył się o 5.164.170 

zł., osiągając na dzień 30 września 1937 r. 
sumę zł. 737.075.916. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów osz- 

czędnościowych zwiększyła się w tym cza- 

sie i liczba oszczędzających w P. K. O. W 
ciągu września b. r. P. K, O. wydała 46.349 

nowych książeczek oszczędnościowych, osią- 

gając na dzień 30 września 1937 r. ogólną 

Ilość 2.667.711 czynnych książeczek. 

szcle mjr. Mili dla stwierdzenia, że pa- 
miętna demonstracja przed gmachem wo- 
Jewództwa krakowskiego w okresie t. zw. 
konfliktu wawelskiego, w której brał rów 
nież udział sędzia Iskrzycki, miała cha- 

takter „patriotycznego“ obchodu. 

Sąd postanowił decyzję swą w spra-   wie powyższych wniosków ogłosić na 
piśmie. 

Istnieje przypuszczenie, iż Litwi- 
nów ma raka. Leczył on się u kilku 
wybitnych specjalistów, ale bez wi- 
docznej poprawy. Operacji poddać 
się nie może, bowiem jednocześnie 
cierpi na cukrzycę. 

„Aftenposten* donosi, iż dr. Woj- 
nowski odwiedził już raz kom. Litwi- 
nowa w czasie jego pobytu w Monte 
Carlo. Przyjęty został przez Litwino- 
wa z polecenia ambasady sowieckiej 
w Warszawie. 

NA WIDOWNI 
ZW. LEWICY PATRIOTYCZNEJ. 

Do Komisariatu Rządu m. st. Warszawy 

wpłynęło podanie o legalizację Stowarzysze- 

uia p. n. „Związek Lewicy Patriotycznej”, 

Pcdanie podpisali pp. Kunecki, Bociański & 

inni. 

ŻABOTYŃSKI U MIN BECKA. 

Minister Spraw Zagranicznych p. J. Beck, 

przyjął p. Włodzimierza Żabotyńskiego, pre 
zesa Nowej Organizacji Syjonistycznej. 

RATAJ  PRZZYWODNICZĄCYM 
NA POSIEDZENIU KOMITETU 

WYKONAWCZEGO 
STR. LUDOWEGO. 

Zwołane na dzień 14 b. m. posiedzenie 
pełnego naczelnego Komitetu Wykonawcze- 

go Str. Ludowego będzie pierwszym od cza- 

su ostatniego posiedzenia, które odbyło się 

przed 15 sierpnia, uchwalając wówczas 

strajk ehłopski. Ponieważ b. marszałek Sej- 

mu M. Rataj powrócił już do zdrowia, ucho 

dzi za pewne, że na tym posiedzeniu będzie 

er już przewodniczyć. 

LOSY SĄDÓW PRZYSIĘGŁYCH. 

Na najbliższej sesji sejmowej rozpatrywa 

na będzie sprawa nowelizacji przepisów ko 

deksu karnego, eo łączy się bezpośrednio 2 

ewentualnym zniesieniem sądów  przysię- 

głych w Małopolsce. 

KIEROWNICTWO WYDAWNICTW, 
Z. N. P. 

Prasa doniosła: Kurator ZNP p. Musioy 
zwrócił się do p. F. A. Ossendowskiego z pro 

pozycją obięcia kierownietwa wszystkich 

wydawnictw ZNP. Ossendowski propozycji 

te; nie przyjął. Z kolei p: Musioł zwrócił się 
d' akademika literatury b. red. „Kuriera Po 

rannego p. Goetla, który proponowane mu 

stanowisko przyjął. 

"Tę wiadomość sprostował p. Musioł, 

oświadczając, że informacje jakoby kierow- 

nikiem wydawnictw ZNP miał zostać p. Fer 

dynand Goetel nie odpowiada prawdzie. 

WPROST Z LUDU. 

O jednym z posłów, ltóry chwali się 

swym pochodzeniem włościańskim, tak po- 

władają: L 

— Owszem, wyszedł ze wsi, ale woli ull- 

cę Wiejską niż wieś. 

   
            

  

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn w zakresie programu nowego 
i dawnego typu gimn Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidna Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leūskiego“ po godz. 730 wiecz. lub 

telefonicznie nr. 4—84. pokój 45, od 
godz. 11 rano do 7 wiecz. 

   
   

  

Śmierć króla żebraków 
i b. rektora „akademii żebraczej” 

Zasłabł nagle przy zbiegu ul. Mar- | dane przez niego zrzeszenia musiały mu | żebraków, świadczy fakt, że znaleziono w 

szałkowskiej i Placu Zbawiciela w War: 

szawie jakiś staruszek. Wezwany lekarz 

pogołowia przewiózł starca do szpitala, 

gdzie ten nie odzyskawszy przytomności 

zmarł. 

Po zbadaniu dokumentów zmarłego, 

wyszły na jaw sensacyjne okoliczności je- 

go życia. 

Zmarły nazywa się Zdzisław Przysel 

(lat 87), żebrak zawodowy, karany wielo- 

krotnie za włóczęgostwo. 

Przysel był wychowankiem Zakładu 

im. ks. Boduena. Oddany jako dziecko 

na wychowanie do jednego z zamożnych 

stolarzy na Kresach Wschodnich, zbiegł | 

od wychowawcy i rozpoczął żebraczą 

wędrówkę po całym kraju. 

Wreszcie wyemigrował do Francji, był 

później w Belgii, Szwajcarii, wszędzie 

uprawiając zawód żebraczy, wreszcie wy- 

lądował w Pradze czeskiej gdzie założył 

„akademię žebraczą“. 

Akademia, na której jedynym wykła* 

dowcą był Przysel dawała mu olbrzymie 
dochody, władze czeskie wpadły jednak 

niebawem na trop „uczelni” i zlikwido- 

wały ją. 
Pan „profesor” uciekł do Polski, gdzie 

wędrował z miasła do miasta, organizu- 

jąc wszędzie zrzeszenia żebracze. Zakła-   

się odpowiednio opłacać. | 

Nadto pomysłowy żebrak fabrykował 
hurlowo... poezje i piosenki antysemickie, 
które sprzedawał nakładcom, czerpiąc z 

lego źródła wiele pieniędzy 
  
i 

Przysel miał swoich agentów w sze- 
regu miasł i „generalnego zastępcę” w 

Częstochowie, gdzie mieściła się jego 

największa „baza”* operacyjna. 

Jak dalece dobrze szły inieresy króla 

BETA 

Opieczetowanie 
Dalsze szczegėly 

Sensacyjna ucieczka dyrektora Spół- 
dzielczego Banku Przemysłowo-Handlo- 
wego w Łodzi, Mendelsona, nie przesta- 
je być przedmiotem żywego zainiereso- 
wania szerokich kół łódzkiego kupieciwa 
żydowskiego, zwłaszcza, iż postępujące w 
tej sprawie śledztwo ujawnia coraz więcej 

sensacyjnych szczegółów. 
M. in. wyszło na jaw, iż Mendelson 

od dłuższego już czasu przygotowywał 

się do ucieczki, dyskontując na wszystkie 
strony weksle, oddane bankowi do Inka- 
sa. Obligo wekslowe banku wynosi około 

    

jego ubraniu ponad 2000 zł w gotowižnie 
oraz kilka książeczek wkładkowych na 
różne banki w kraju i za granicą. 

Wiadomość o zgonie króla żebraków 
wywołała wielkie wrażenie w świecie 
żebraków i włóczęgów, którzy tłumnie 
ściągają do Warszawy na pogrzeb swe- 
go mistrza, 

Zmarły nie pozostawił żadnych spad- 
kobierców. 

banku łódzkiego 
sensacyjnej afery 

miliona złotych, przyczym nie wiadomo I 
na razie nie można ustalić ile weksli Men 
delson puścił w obieg w drodze dyskon- 
fa, Ile zaś zostało wysłanych przez bank 

do miejsca płatności. 

Śledztwo w fej sensacyjnej sprawie 
prowadzi prokuratura łódzka, na której 
polecenie ostatnio opieczętowano lokal 
banku oraz aresztowano frzech jego 
współpracowników. Zarządzenia powyt- 
sze uczyniły jeszcze bardziej sensacyjną 
tę niezwykłą aferę łódzką.



„KURIER WILEŃSKI" 12. X. 1937 r. 

Bilans roku akademickiego 
1936/37 

(Dalszy ciąg ze str. 3-ej). 

inne wydz rzenia 
Już na samym końcu roku akade- 

mickiego zaszedł jeszcze jeden niez- 
miernie ważny fakt, o którym nie 
mogę mówić bez głębokiego wzrusze 
nia — została znowelizowana przez 
Ciała Ustawodawcze ustawa o szko- 
łach akademickich, która przywróci- 
ła niemal całkowicie autonomię 
szkół wyższych. Stojąc na czele na- 
szej uczelni przez cztery prawie lata, 
a więc w okresie gdy działała ustawa, 
ograniczająca naszą autonomię, mo- 
że bardziej niż kto inny oceniam ca- 
łą doniosłość dokonanej nowelizacji. 

„ Te też pragnę w imieniu uczelni wy- 
razić Panu Ministrowi Świętosław 
skiemu naszą wdzięczność za przy- 
wrócenie nam naszych najdroższych 
praw, stwierdzając równocześnie, że 
rozumiemy dobrze, że przywrócone 
prawa nakładają obowiązki, które   

zdołali. ; 
Z pośród innych ważniejszych wy 

darzeń roku ubiegłego, wspomnieć tu 
należy o uroczystym obchodzie Skar 
gi, który się odbył w naszych mu- 
rach. Ponadto zanotować należy wy- 
jazdy prof. Srebrnego na jubileusz U 
niwersytetu w Atenach, oraz prof. 
Kridla na obchód 400-lecia Uniwersy 
tetu w Lozannie, uniwersytetu, gdzie 
jako profesor wykładał Wielki nasz 
Wieszcz Adam Mickiewicz. Również 
prof. Zajączkowski brał udział w Zjeź 
dzie historyków bałtyckich w Rydze 

W murach naszych, jak zwykle, 
odbywały się zjazdy naukowe i spo- 
łeczne, jak również gościliśmy szereg 
uczonych zarówno polskich, jak za- 
granicznych, którzy wygłosili wykła- 
dy Tak samo i nasi profesorowie wy 
kładali na innych uniwersytetach, za- 

obyśmy zawsze wiernie wypełniać ' równo polskich, jak i zagranicznych. 

Budżet 
Przechodzę teraz do szczegółów, | denckich. Wynosiły one w roku po- 

ilustrujących nasze wiasne życie 
wewnętrzne. Zacznę od spraw finan- 
scwych. Kredyt z budżetu państwowe 
go na nasz uniwersytet wynosił w ro 
ku sprawozdawczym  2.458.718 zlo- 
tych, a więc lekko wzrósł. Dochody 
własne z zakładów, klinik i Zakretu 
wykazują również lekki wzrost, osiąg 
nięto bowiem 589.763 zł 77 gr., w ro- 
ku zaś poprzednim 564.277 zł. Docho 
dy z domów własnych wynosiły 
61523 zł. 37 gr. Zmniejszyły się na- 
tomiast wpływy z funduszu wpłat stu 

na potrzeby pracowniane przeznaczono 
na domy studenckie . . . s 
na administrację i kontrolę 
na pomoc nauk. i doraźne zasiłki dla młodz. 
wreszcie do dyspozycji Ministerstwa 

przednim 656.618 zł., zaś w roku spra 
wozdawczym 586.388 zł. 78 gr. 
Zmniejszenie to nastąpiło wskutek 
obniżenia wysokości rocznych opłat 
akademickich z zł. 270, :50 i 220 na 
zł 200 rocznie. Zaznaczyć jednak na- 
leży, że płan preliminowany został 
wykonany całkowicie, a nawet z nad 
wyżką 22.638 zł. 78 gr. 

Wpływy z funduszu opłat stu- 
denckich podziełone zostały w roku 
sprawozdawczym w sposób następu- 

jacy: 

389.298,78 w roku ub 352.580 zł. 
. 124.500,— 312200. 
; 48970, 48088 p 

23.200%— „ „ 26.000, 
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Kapitały stanowiące własność uni | sze otoczenie naszych gmachów przez 
wersytetu, a pochodzące z ofiar za- | wykonanie gładkich jezdni, tworząc 
pisów i darów i ułokowane w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Wilnie 
wynosiły na dzień I września kwotę 
156.406 zł. 15 gr. 

Niestety w r. ub. nie zostały zaspo 
kojone liczne nasze potrzeby inwe- 
stycyjne, to teź z tym większą wdzię- 
cznością pragnę podkreślić žyczli- i 
wość dla naszej uczelni Zarządu mia 
sta Wilna z prezyd. Maleszewskim 
na czele, który uporządkował najbliż 

tym dokoła naszych murów jeden z 
najpiękniejszych zakątków Wilna. 

Fundacja Żemłosławska w roku 
ubiegłym rozwijała się pomyślnie 
Studium Rolnicze otrzymało od niej 
10.000 zł., zaś w roku bieżącym wpła 
cene będą 150.000 zł. na budowę wła 
snego gmachu Studium Rolniczego. 
Pragnę tu raz jeszcze wypowiedzieć 
naszą wdzięczność Twórczyni Funda 
cji Margrabinie Umiastowskiej. 

Ciało profesorskie 
Grono nauczycielskie liczyło na 

początku roku ub. akademickiego 
107 członków, w tym 3 profesorów 
hcnorowych, 29 zwyczajnych, 37 pro 
fesorów nadzwyczajnych, 1 profesor 
tytularny, 9 zastępców profesorów i 
30 docentów. 

Prócz tego ściślejszego grona pro 
wadziło wykłady zlecone 54 osoby, 
w tej liczbie profesorowie innych uni 
wersytetów oraz szereg adiunktó v i 
asystentów naszej uczelni, a także 12 
lektorów i 2 kierowników ćwiczeń i- 
zycznych. 

W ciągu roku akademickiego 
1636-37 habilitowali się i uzyskali ve- 
шат legendi na Wyćz. Prawa dr. Se- 
Keck Zsłouch w zakresie prawa 
kresie iego i dr. Jakób Sawieki w za- 
= Ma Prawą kościelnego, na Wydzia 

Matematyczno-Przyrodniczym dr. 
Bronisław Szakien w zakresie botani 

*ki. dr. Wilhelmina Twanowska w 2а 
kresie astronomii i dr. Józef Marcin- 
kiewicz w zakresie matematyki na 
Wydziale Lekarskim dr. Józef Heller 
% zakresu chemii fizjologicznej, dr. 
Jan Kryszyński z zakresu embriolo- 
£ii. Przeniesionó habilitację dr. Hen- 
ryka Elzenberga z Uniwersytetu War 
szawskiego w zakresie nauk filozofi- 
cznych. W ciągu roku ubiegłego Do- 
Wolani zostali na katedry: na Wydzia 
le Humanistycznym dotychczasowy 
zastępca profesora dr. Rajmund Gost 
owski na katedrę archeologii klasy- 

cznej w charakterze profesora nad- 
Zwyczajnego, na Wydziale Teologicz 
Nym ks. dr. Antoni Pawłowski na ka- 
tedrę teologii fundamentalnej i ks. 
lichał Klepacz na katedrę filozofii 

chrześcijańskiej w charakterze profe 
Sorów nądzwyczajnych, na Wydziale 
Mat.-Przyrodniczym dr. Janusz Jag- 
min, dotychczasowy zastępca profeso 
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Katedry 
W wyniku zmian powyższych w | sorom w ich pracach dydaktycznych 

końcu roku akademickiego posiadał 
Uniwersytet na wszystkich wydzia- 
a 96 katedr z czego 16 nieobsadzo- 
I ych, przy czym połowa tych katedr, 
20 AŻ 8 zostało już obecnie we wrześ- 
niu b. r. obsadzona. Do pomocy profe 

| 
| 

roślin w charakterze profesora nad- 
zwyczajnego, dr. Edward Passendor- 
fer na katedrę geologii i paleontologii 
dr Szczepan Szezeniowski na katedrę 
fizyki teoretycznej, dr. Zygmunt Ja- 
worski na katedrę hodowli zwierząt 
w charakterze profesorów nadzwy- 
czajnych, dotychczasowy adiunkt za 
kładu chemii organicznej dr. Leon 
Kamieński został powołany na stano 
wisko zastępcy profesora chemii or- 
ganicznej; na Wydziałe Lekarskim 
dr Emił Leyko na katedrę farmako- 
logii w charakterze profesora nad- 
zwyczajnego; na Wydziałe Sztuk 
Pięknych dotychczasowy zastępca 
profesora artysta małarz Bronisław 
Jamontt na katedrę malarstwa w cha 
rakterze profesora nadzwyczajnego. + 

Natomiast ustąpił ze stanowiska 
profesora prof. Józef Trzebiński, któ 
ry z powodu przekroczenia granicy 
wieku przeszedł w stan spoczynku. 
Zasługi prof. Trzebińskiego, zarówno 
naukowe, jak i pedagogiczne zbyt do 
brze są znane, bym miał o nich mó- 
wić. To też wypowiadając w imieniu 
wszystkich Profesorów Uniwersytetu 
naszego gorącą wdzięczność za jego 

dotychczasową pracę, wyrażam na- 
dzieję, że Bóg zachowa mu na długie 
lata siły i zdrowie, zaś znowelizowa- 
na ustawa pozwoli mu nadal prowa- 
dzić wykłady na naszym uniwersyte- 
cie. Ubyli również z naszego grona 
nasi docenci prof. Jan  Safarewiez, 
Henryk Niewodniczański i Wacław 
Strażewiez, powołani na katedry do 
Krakowa i Poznania. Żegnając ich z 
żalem, ale też i z dumą, dziękuję im 
gorąco za pracę dla naszej Almae Ma- 
ter, życząc im dalszego powodzenia 
w ich pracy naukowej i pedagogićz- 
nej na nowych placówkach, oraz oby 
jaknajrychlejszego powrotu do Wil- 
na. 

i obowiązkach administracyjnych po 
siadał uniwersytet 218 pomocniczych 
sił naukowych, w tym 1 kustosza, 29 
adiunktów, 100 asystentów starszych, 
77 asystentów młodszych i 11 zastęp- 

ców asystentów. 
  

Przy tej sposobności pragnę tu pod 
kreślić wielką życzliwość dla naszej , 
uczelni dyrektora Departamentu rek- 
{ста Jerzego Ałexandrowicza, nasze- 

Młedzież 
Młodzieży studiającej było z po- 

czątkiem roku ubiegłego 8415. W po- 
równaniu z rokiem uprzednim przy- 
było 150 słuchaczy. W tej liczbie by- 
ło 3.382 studentów, 38 wolnych słu- 
chaczy i ponadto 21 doktorantów. 
Wśród słuchaczy było. 2.297 męż- 
czyzn czyli 57,2 proc. ogólnej liczby 
i kobiet 1,118 czyli 42,7 proce. Frek- 
wencja na poszczególnych wydzia- 
łach przedstawiała się w sposób na- 
stępujący: na Wydziałe Humanistycz 
nym było studentów i wolnych słu- 
chaczy 335, na Wydziale Teologicz- 
nym 139, Przyrodniczym 637, na Stu 
dium Rolniczym 234, na Wydziale Le 
karskim 705, na Oddziale Farmaceu- 

go drogiego kolegi, któremu za głębo 

kie zrozumienie potrzeb naszej uczel- 

ni i skuteczną pomoc w ich zaspakaja 

niu pragnę wypowiedzieć wyrazy go- 

rącej i serdecznej wdzięczności. 

studiująca 
tycznym 76, na Wydziale Sztuk Pięk- 

nych 72. 

Według wyznań cyfra ogólna tak 

się rozkłada: wyznania rzymsko-ka- 

tolickiego 2.195 czyli 64,3 proc., moj- 

żeszowego 676 czyli 19,8 proc., pra- 

wosławnego 442 czyli 12,9 proc, 

ewangelickiego 62 czyli 1,8 proc., 

grecko-katolickiego 21 czyli 0,6 proc. 

innych wyznań 19. 

Biorąc pod uwagę przynależność 

państwową mieliśmy 3365 obywateli 

polskich, t. zn. 98,6 proc. ogólnej licz- 

by, łotewskich 18 t. zn. 0,5 proc., li- 

tewskich 10 — 0,3 proc., obywateli in 

nych państw 22 — 0,6 proc.   
Dyplomy, prace i zlazdy 

Dypłomów naukowych wydano 
358, a mianowicie: 12 dyplomów dru 
giego stopnia czyli doktoratów i 346 
dyplomów stopnia pierwszego, ponad 

Wydział Humanistyczny dypl. 
„„ Teologiczny 2 
* Prawa i Nauk Sp. 
„ Mat.-Przyrodn. 

Studium Rolnicze 
Wydział Lekarski 
Oddział Farmaceutyczny 
Wydz. Sztuk Pięknych 

Profesorowie, docenci i asystenci 

ogłosili przeszło 356 prac naukowych 

ponadto wiełe artykułów. я 
Oczywiście jak zawsze, tak iw 

tym roku profesorowie uczestniczyli 
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to na Wydziale Lekarskim nostryfiko 

wano 10 dyplomów zagranicznych. 

Poszczególne wydziały wydały dy- 

plomy jak następuje: 

niższego stopnia 3 wyższego o 

om 02 
” ” 47 s 1 

» 2 21 p 
z 4 84 я 5 
3 5 26 wra 
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w szeregu zjazdów naukowych pol- 

skich i zagranicznych i wygłosili na 

nich szereg referatów, brali też żywy 

udział w pracach towarzystw nauko- 

wych. 

Prace nagrodzone 
Nadmienić również nałeży, że, jak 

każdego roku, szereg prac asystenc- 
kich zostało nagrodzonych z przezna 
czonego na ten cel funduszu im. Mar 
szałka Piłsudskiego i tak nagrody za 
prace naukowe i artystyczne otrzy- 
mali: bibliotekarz Mikołaj Dzikowski, 
doc. dr. Witold Świda, doc. dr. Sewe- 

| ryn Wysłouch, dr. Józef Zajkowski, 

doc. dr. Wilhelmina Iwanowska, doc. 

di. Józef Marcinkiewicz, dr. Witold 

Zacharewicz, inż. Stanisław Odlanie- 

ki-Poczobutt, doc. dr. Jan Kruszyń- 

ski, doc. dr. Janina Hurynowiczówna 

I dr. Roman Kongiel. 

Liceum eksperymentalne 
Pragnę tu wreszcie nadmienić, że 

z inicjatywy Wydziału Humanistycz- 
nego i Matematyczno-Przyrodniczego 

powstał zamiar utworzenia przy uni- 

wersytecie naszym liceum  ekspery- 

mentalnego, które by się starało roz- 

wiązać należycie trudne zagadnienie 

przygotowania młodzieży do studiów 
uniwersyteckich. 

Biblioteka uniwersytecka może 
również i w tym roku sprawozdaw- 
czym wykazać się poważnym wzro- 

Inicjatywa ta została poparta przez 

p Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego i w zasadzie 
powsłanie tego liceum z początkiem 

roku przyszłego zostało zdecydowa- 

ne, przyczem na organizatora powoła 

ny został nasz kolega dr. Słaszew- 

ski, który już przystąpił do wstęp- 

nych prac. 

oteka 
stem  księgozbiorów. Wzrost ten 

przedstawia się w sposób następujący:   
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Ogółem korzystało z _ Biblioteki 
2522 osób i instytucyj (nie licząc bi- 

bhotek zamiejscowych). 

Prawo pełnego korzystania z bi- 
blioteki posiadało 2152 czytelników, 

ograniczonego (tylko w czytelniach) 
890 osób. Nowozapisanych było 974 
osoby (w wypożyczałni 725, w czytel- 
ni 249). 

Pracownicy Biblioteki z dyrekto-   

5 

Teraz wasza kolej! tylko... nabądźcie los na 
loterię w szczęśliwej kolekturze A. Wolańska, 
Wilno, Wielka 6, konto P.K.O. 145461. Ciąg- 

nienie rozpoczyna się 21 paźdz ern ka. 
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rem Lysakowskim na czele ogłosili 
cały szereg prac naukowych i arty- 
kułów i wygłosili szereg odczytów, 
głównie z zakresu księgoznawstwa, 
bibliografii i bibliotekarstwa. Perso- 
nel biblioteczny składał się z: 

15 bibliotekarzy z akademickim 
wykształceniem; 

15 bibliotekarzy ze Średnim wyk- 
sziałceniem; 

12 funkcjonariuszy niższych. 

Stowarzyszenia 
akademickie 

Życie organizacyjne młodzieży 
akademickiej grupuje się w 84 stowa 
rzyszeniach akademicki h. 

Sprawozdanie z działalności  sto- 

warzyszeń z okresu  sprawozdawcze- 

go z konieczności musi być krótkie, 

gdyż w r. akad. 1936-37 organizacje 

studenckie nie miały możności rozwi- 

nięcia normalnej działalności. 

Największe ożywienie w życiu or- 

ganizacyjnym młodzieży akademic- 

kiej przypada zazwyczaj na trymestr 

jesienny, mniej zimowy, a w tryme- 

strze wiosennym z reguły wszelka 

żywsza działalność stowarzyszeniowa 

słabnie w związku z pracą egzamina- 

cyjną. A 

W roku sprawożdawczym trymestr 

jesienny i częściowo zimowy był dla 

pracy stowarzyszeń stracony, po Za- 

wieszeniu bowiem wykładów w dniu 

12 listopada 1936 r. ponowne ich 

wznowienie nastąpiło dopiero w sty- 

| czniu 1937 r. 
Nie mniej, jak wynika z przedsta- 

wionych Rektorowi sprawozdań sto- 

warzyszenia akademickie usiłowały 

spełniać swoje zadania. 

Zacznę od organizacyj samopo- 

mocowych. 

Brałnia Pomoc otrzymała za po- 

średnictwem Towarzystwa Przyja- 

ciół Młodzieży Akademickiej w ubie- 

głym roku akademickim 27,754 zł. 

subsydium, prócz tego do dyspozycji 

Zerządu Towarzystwa miała 6.643 zł. 

ze składek i 1.312 z wpisowego. Z 

ogólnej tej sumy 35.703 zł. administra 

cja Bratniej .Pomocy pochłonęła 

12.813 zł., reszta t. j. 23.536 zł. obró- 

cono na pomoc młodzieży w formie 

różnych świadczeń. 
"Działalność Wzajemnej Pomocy 

Studentów Żydów również nie mogła 

się rozwijać bardziej wydatnie. 

Przechodząc do innych stowarzy- 

szeń akademickich wymienić należy 

koła naukowe: jest ich 25. Dzialał- 

ność tych kół wyrażała się w szere- 

gu wygłaszanych referatów, wydaw- 

nictwie prac naukowych członków, 

urządzaniu wycieczek naukowych 

it p. х 
Stowarzyszenia ideowo-wychowaw 

cze w liczbie 24-ch, regionalne w licz- 

bie 11-u oraz 12 korporacyj akademie 

kich przejawiały działalność, która 

zgodnie ze statutami tych organiza- 

cyj, miała dać podstawę obywatelskie 

go i społecznego wychowania oraz 

zaprawiania do przyszłej pracy po 

wyjściu z uczelni. 
Wspomnieć tu zwłaszcza należy o 

pożytecznej pracy Akademickiego 

Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Sto- 

warzyszenie to pod kierunkiem swe- 

go kuratora Prof. Hillera trzeci już 

rok rozwija w Wilnie i na wsi swoją 

owocną działalność kulturalno-oświa 

tewą, która stała się już nie tylko 

czynnikiem wychowawczym dla sa- 

mych członków, ale stanowi też ро- 

wzżny czynnik oświatowy na terenie 

ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej. 

Ze szczególną radością podkreś- 

lam, że w pracach Koła Macierzy 

(Dokończenie na str. 6-ej) 

inauguracja roku akademickiego 
11 października staje się datą tra- 

dycyjną, dniem oficjalnego rozpoczę 
cia prac na USB. Uroczystość tę po- 
przedził hołd sercu Marszałka, oraz 

uroczyste nabożeństwo w kościele 

św. Jana, odprawione przez ks. Metro 

politę. O godz. 12 barwny orszak pro- 

fesorów w togach oraz pocztów sztan 

darowych wkroczył do Auli Kolumno 
wej. Przy śpiewie „Gaude Mater" no- 
wy rektor zajął miejsce na podium. 
Na sali zasiedli przedstawiciele władz 
administracyjnych, duchówieństwa 

wszystkich wyznań z J. E. ks. metro- 

politą Jałbrzykowskim na czele, woj 

skowości w osobach generałów Klec- 

berga i Skwarczyńskiego, kurator 

Godecki, prezydent miasta Maleszew 

ski, oraz ta garstka inteligencji, którą 

mogła pomieścić nasza b. miła, ale 

niewielka Aula. Galerię górną wypeł- 
niła młodzież. 

Rektor ustępujący, 
Staniewicz wygłosił 

prof. dr. W. 
przemówienie 

sprawozdawcze (które podajemy 050 { 
bno) i przekazał nowemu rektorowi, 

głos nowy rektor, podkreśłając prze- | 

milczane w sprawozdaniu osobiste za 

sługi rektora Słaniewicza, a to: — w 

sprawie utrzymania i dalszego, coraz 

piękniejszego rozwoju Studium Rol- 
niczego, które przekształci się zapew 

ne w wydział samodzielny, w spra- 
wie uzyskania od wojskowości daw- 
nej strzelnicy na Zakretowej i prze- 
budowania jej na cełe uniwersytec- 

kie, w sprawie szeregu ulg finanso- 

wych oraz inwestycyj budowlanych 

ks. dr. Aleksandrowi Wóycickiemu 

insygnia rektorskie. Z kolei zabrał | 

  

(klinika ginekologiczna), wreszcie w 

sprawie uzyskania łokalu po Archi- 

wum Państwowym. Dalsza część mo- 

wy rektorskiej jak i wygłoszony po 
uroczystej imatrykulacji wykład p. 

t „Co to jest współczesny uniwersy- 
tet* przepojona była troską o nałeży- 
t: wykorzystanie wiełkiego aparatu 

naukowego, jakim dysponuje USB., 
oraz surowym przypomnieniem o im 

penderabiliach moralnych, wiążą- 

cych się tak z tradycjami uniwersyte- 

tów w ogóle, jak i wymaganiami jakie 

stoją dziś przed polską społecznością 

akademicką. Końcową część tego 

przemówienia dotyczącą młodzieży 

podajemy in extenso. 

Uroczystość zakończył chór „0d- 

śriewaniem pieśni filareckiej. (im.) 

ь
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Poświęcenie 14 szkół Marszałkowskich 
w pow. šwiecianskim 

W niedzielę 10 bm. w obecności 
przedstawicieli władz, organizacyj i licz- 
nie zebranej ludności miejscowej na te- 
renie pow. święciańskiego dokonano uro 
czystego akłu poświęcenia 14 szkół po- 
wszechnych imienia Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. 

Jednolity program podniosłej uroczy- 
stošci przedstawiał się następująco: od 
godz. 14.20 do 15.40 wysłuchano wszę- 
dzie transmisji radiowej z uroczystości 

| poświęcenia szkoły w Bezdanach w obec 
ności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

| i członków Rządu, 

Od godz. 15.40 do 16.00 odbyły się 
akty poświęcenia szkół; 

od godz. 16.00 do 16.30 trwały prze- 
mówienia: przedstawicieli władz, ducho- 
wieństwa i organizacyj; 

od godz. 16.30 odbywały się gry i za 
bawy ludowe. (Ter). 

Szkoły Marszałkowskie w pow. dziśnieńskim 
W dniu 10 bm. na terenie pow. dziś 

nieńskiego dokonano uroczystego poświę 
cenia 13 szkół im. Marszałka Józefa Pit- 
sudskiego. Przebieg tych uroczystości na 
terenie całego powiatu był następujący: 

W godzinach rannych odprawione zo 
słały uroczysłe nabożeństwa w kościołach 
tych miejscowości, gdzie się znajdują zbu 
dowane szkoły, tam zaś gdzie kościołów 
nie ma, zebrani wysłuchali przy zainsta- 
lowanych w szkołach głośnikach nabożeń 
stwa transmitowanego przez radio. Po 
nabożeństwie wyłonione komitety spo- 
łeczne zorganizowały w każdej szkole po 
częstunek dla dziatwy szkolnej, który się 
składał z kawy, kakao, bułeczek, cukier- 

ków i owoców. Następnie przy zainstalo- 
wanych w każdej z tych szkół głośnikach 
tadiowych licznie zgromadzona ludność 

Dziwy 
Wskutek ciepłej i pogodnej jesieni w | 

niektórych miejscowościach powiafu dziś- 
nieńskiego zakwiiły po raz drugi maliny 

- wydając dojrzałe jagody. W ogrodzie 
Apanasewicza w Głębokiem maliny obfi- 
cie obrodziły. Apanasewicz w dniu 9-go | 

   
  SUPERHETERODY NĘ 

okoliczna i młodzież szkolna wysłuchała 
|audyci transmitowanej z uroczysłości w 
| Bezdanach, poczym dokonano uroczyste 
go poświęcenia szkół przez duchowieńsi 
wo przy udziale przedstawicieli władz 
administracyjnych, samorządowych i szkol 
nych, organizacyj społecznych i licznie 
zgromadzonej ludności. Po dokonaniu 
aktu poświęcenia we wszystkich tych szko 
łach odbyły się akademie, na których 
wygłoszone zostały okolicznościowe prze 

| mówienia uwypuklające postać Wielkiego 
Anas i podkreślając cel budowy 
| łych szkół, jako pomników wzniesionych 
j ku uczczeniu pamięci Wielkiego Syna 
| ziemi wileńskiej. Druga część akademi 
| wypełniona była śpiewem, 
| mi it p. 

deklamacja- 

natury 
| października zebrał dojrzałych jagód oko 
| ło jednego kilograma. Zaznaczyć nale- 
| ży, że na terenie powiatu zanotowano 
| wypadki powtórnego zakwitnięcia Jesla- 

grusz. 

B. Mitropolitański 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 24 

Poleca w wielkim wyborze: 

ZNANE APARATY RADIOWE 
światowe: marki TELEFUNKEN 

bateryjną o minimalnym zużyciu 
prądu i stosunkowo niskiej cenie. 

  

  

Bilans roku akademickiego 1936-37 
(Dokończenie ze str. 5-ej) 

Szkolnej biorą solidarnie udział aka- 
demicy o bardzo różnych nieraz prze 
konaniach i poglądach. Napawa to 
nadzieją i wiarą, i dowodnie wskazu 
je. że młodzież akademicka potrafi 
bez różnicy przynależności organiza- 
cyjno-ideowej stanąć we wspólnym 
szeregu, jeśli chodzi o konkretną 
pracę i wysiłek twórczy dla dobra 
społeczeństwa. 

Z tych względów działalność Aka 
demickiego Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej uważać należy za najbar- 
dziej pozytywny, dodatni i godny na- 
śladownictwa objaw w życiu organi- 

| zacyjnym młodzieży 
naszej uczelni. 

Nie można również pominąć mil- 
czeniem Akademickiego Związku 
Zbliżenia Międzynarodowego „,Liga*, 
skupiającego znaczną liczbę człon- 
ków dla celów, które wyjaśnia już sa 
ma nazwa „Ligi*. Urządzenie przez 

„Ligę* obozu dla studentów zagrani- 
cznych w Trokach, przyjęcie chóru 
Obilić w Wilnie oraz wycieczki akade 
mików wileńskich do Jugosławii i na 
Węgry przyczyniło się do zacieśnie- 
bia węzłów koleżeństwa, nawiąza- 
nych już w latach poprzednich. 

akademickiej 

- Pomoc młodzieży 
Sprawie pomocy młodzieży akade- 

mickiej poświęca senat naszego uni- 
wersytetu dużo uwagi. Pomoc mate- 
rialna niesiona ze strony państwa i 
uniwersytetu niezamożnej, a zdolnej 
młodzieży wyraziła się w szeregu 
udzielonych zasiłków, pożyczek i sty- 
pendiów. Ze stypendiów i pożyczek- 
stypendialnych korzystało ogółem 
545 osób na ogólną sumę 138.780 zł., 
z zapomóg zaś i pożyczek rektorskich 
i innych 624 osoby na sumę 20.600 
zł, wreszcie z długoterminowych 
odroczeń opłat studenckich 568 osob, 
olaz z zasiłków ministerialnych 169 
osób na sumę 10.500 zł. Razem więc 
z pomocy materialnej korzystało 
1906 osób, nie licząc pomocy udzielo 
nej 172 studentom z innych fundu- 
szów na sumę zł. 6637. 2 

Poza tym pomoc uniwersytetu wy 
raziła się w udzieleniu akademikom 
tanich, a higienicznych mieszkań w 
Domu Akademickim, który po dobu- 

dowaniu doń drugiego skrzydła obli- 
czony jest na około 200 studentów 
oraz w dwóch bursach męskiej i żeń 
skiej. Z bursy męskiej korzystało sta 
le 167 osób, z żeńskiej 78. Mieszkań- 

, cy burs, to młodzież najbiedniejsza, 
pochodząca z ubogich ziem naszych. 
Na uwagę wreszcie zasługuje zorga- 
nizowanie przy Bursie żeńskiej kasy 
samopomocowej, z której pożyczek 
krótkoterminowych korzystało 18 stu 
dentek na ogólną sumę 340 złotych. 

Mówiąc o pomocy młodzieży aka 
demickiej nie mogę nie wspomnieć o 
Wileńskim Komitecie Towarzystwa 
Przyjaciół Młodzieży Akademickiej, 
na czele którego stał p. Wojewoda 
Wileński Ludwik Bociański, któremu 
za jego serdeczny i życzliwy stosunek 
do młodzieży akademickiej, jak rów- 
nież członkom prezydium z p. p. Jo- 
czem, Zdanowiczem i Nagurskim na 
czele pragnę złożyć wyrazy serdecz- 
nej wdzięczności. *   

" „Rok ciężkie! próby" 
Dostojne Zgromadzenie! Oto cał. 

kiem pobieżny przegląd prac i zma- 
gań się naszych w roku ubiegłym. 
Obawiam się, że trwał on zbyt długo. 
jednak krócej mówić nie mogłem. 

A teraz składając po raz drugi ber 
ło rektorskie pragnę stwierdzić, że 
rok ten był rokiem ciężkiej próby dla 
ruego optymizmu i wiary w życie i 
dobro. A jeżeli wyszedłem zeń zwycię 
sko, jeżeli nie załamałem się w cięż- 
kich chwilach, to zawdzięczam to 
Wam drodzy moi-koledzy, którzy nie 

zważając na ułomności mego charak 
teru darzyliście mnie zawsze serdecz- 
nym zaufaniem i życzliwością, nie 
skąpiąc swej rady i pomocy w cięż- 
kich chwilach, które nam wspólnie 
przeżyć wypadło. 

A przede wszystkim chciałbym po 
dziękować Tobie, drogi kolego Pro- 
rektorze, z którym łączy mnie przy- 
jaźń serdeczna od ławy uniwersytec- 
kiej, za to-żeś chciał wziąć na siebie 
cały ciężar pracy administracyjnej i 
gospodarczej, o wynikach której   

nią kasztanów, jarzębiny oraz wiśni I 

— „KURIER WILEŃSKI" 12. X. 1937 r. 

  

I PAŽOZIERNŲ Dziś Placydy i Zenajdy 

1 2 Jutro Edwarda 

Wschód słońca — g. 5 m. 42 
Wtorek Zachód słońca — g. 4 m. 28 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie dnia 11.X 1937. r. 

Ciśnienie — 755 
Temperatura średnia -- 5 
Temperatura najwyższa -- 9 
Temperatura najniższa -- 2 
Opad — 3,0 

Wiatr — półn.-zach. 
Tendencja barom, — zmienna 
Uwagi — chmurno, przelotne deszcze, 

grad. 

NOWOGRÓDZKA 
— Jak jest z przedszkolem. Właściwie 

istnieją w Nowogródku dwa przedszkola: 
jedno prowadzone przez Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet (przy ul. Piłsudskie 
go 91) i drugie przedszkole Rodziny 
Urzędniczej na Kolonii, Pierwsze przed- 
szkole ma być jakoby zlikwidowane. W 
niedzielę odbyło się właśnie zebranie 
rodziców, których dzieci chodzą do przed 
szkola ZPOK, w celu omówienia kwestii 

przyłączenia się do przedszkola Rodziny 
Urzędniczej, ponieważ cofnięte mają być 
subsydia Opieki Społecznej, a z wpta- 
canych opłat przez rodziców (od 1 do 
2 zł) ZPOK nie będzie mogło utrzymać 
przedszkola. Natomiast Rodzina Urzędni- 
cza pobiera po 5 zł, co znowu dla wielu 
rodziców jest zbył wielkim wydatkiem. 
W wyniku dyskusji wybrano kilka pań, 
które zbadają możliwości połączenia się, 
względnie założenia nowego  przed- 
szkola. 

Na marginesie tej sprawy wysuwa się 
rzecz najważniejsza, że oba obecne 

| przedszkola znajdują się w południowej 
części miasta, niemal na przedmieściu, to 
łeż codzienny spacer dzieci mieszkają- 
cych w innych, zwłaszcza w przeciwleg- 
łych dzielnicach miasła, jest zbyt uciąż- 
liwy. Przydałoby się więc przedszkole 
gdzieś bliżej centrum miasta. A że przed 

szkole w ogóle jest potrzebne, tego 
chyba nie potrzeba uzasadniać. 

— ZMARŁ В. DYREKTOR  GIMN.   
  

CIECHANOWSKI. Nekrologi w języku 

świadczą najlepiej zaspokojone mały 
mi środkami nasze liczne potrzeby. 
Chciałbym również wyrazić swą 
wdzięczność Wysokiemu Senatowi, a 
przede wszystkim Tobie, czcigodny 
księże dziekanie Świrski i Tobie dro- 
gi kolego Hillerze, oraz Wam kocha- 

ni Koledzy Komarnieki i Rudnieki, 
za co — Wy sami o tym wiecie najle 
piej. 

Głęboką wdzięczność czuję w 
swym sercu dla całego personelu а4- 
ministracyjnego naszej uczelni z kie- 
rownikiem sekretariatu p. dr. Horo. 
szkiewiczówną. na czele, której ustą- 

pienie z powodu choroby w roku bie 
żącym będzie ciężką stratą dla naszej 
uczelni. 

Wreszcie winienem wdzięczność 
Tobie, droga Młodzieży Wileńska. 
Były pomiędzy nami zgrzyty, niekie- 
dy nawet bardzo dla mnie bolesne, a 
jednak pomimo to tym bardziej dzię- 
kuję Ci, że zawsze potrafiła wyczuć 
czystość moich w stosunku do ciebie 
intencyj, żeś nawet w najcięższych 
chwilach darzyła mnie zaufaniem i 
szczerością przy omawianiu naszych 
spraw oraz tą odrobiną sympatii, któ 
ra zawsze dodawała mi sił i wiary w 
chwilach najcięższych. Wierzcie mi, 
że o okazanym mi przez wielu z was 
sercu nie zapomnę nigdy. - 

A teraz pozwoli Magnificencja, że 
słów parę skieruję do Ciebie. Gdy 
myślę o losach naszej uczelni, gdy 
pełen troski spoglądam w jej przy- 
szłość — przychodzą mi zawsze па 
myśl Twoje jakżeż mądre słowa, wy- 

powiedziane w jednej z Twych licz- 
nych prac — że uniknąć rewolucji 
można tylko dokonywując ją codzien 
nie — I wówczas spokojny jestem o 
jutro. Mąż, który takie wyznaje zasa- 
dy — potrafi sobie dać radę nawet 

w chwili najcięższej — tym bardziej 
iż czteroletnia wspólna z Tobą praca 
w Senacie Akademickim pozwoliły 
m: poznać Twoją wielką wiedzę, takt 
i ten najwyższy miernik kultury, ja- 
kim jest umiar w osądzaniu wszel- 
kich spraw. To też składając w Twe 
zacne dłonie insygnia władzy — prag 
nę Ci złożyć gorące życzenia szczęśli 
wych Twej pracy wyników. 

Accipe sceptrum regiminis 
Accipe Catenam dignitatis 
Accipe Annulum sponsialem     Que portans felix faustus fortu- 

natusque sis. 

NIKA 
polskim i białoruskim oznajmiły miastu, 
że zmarł w Oszmianie b. dyrektor b. bia 
łorusklego gimnazjum w Nowogródku 
| wiceprezes Komiteiu Budowy Bursy Bia-' 
łoruskiej ś. p. Jan Ciechanowski. Smufna 
fa wiadomość żywo jest fu komentowana 
przez tych wszysikich, co Go znali. W 
miejscowej cerkwi odprawione zostało 
w niedzielę żałobne nabożeństwo. 

LIDZKA 
— Rozbudowa m. Lidy ma tempo dość 

szybkie. Równomiernie z budownictwem pu- 

blicznym (nowa 7 kl. szkoła powszechna na 

Słobódce, gmach urzędu Poczt i Telegrafów) 

postępuje szybkim krokiem budownictwo 

prywatne. Ostatnio przybyło Lidzie kilka 

ładnych, estetycznych w nowoczesnym stylu 

budowli. Dwa bardzo miłe piętrowe domki 

wybudowano przy ul. Gorniańskiej, a więc 

w dzielnicy gdzie dotychczas budowano prze 

ważnie domki drewniane i jeden piękny 

dwupiętrowy budynek przy ul. Suwalskiej, 

który ma zająć Ubezpieczalnia Społeczna w 

Lidzie. 

— Poświęcenie 7-klasowej szkoły po- 
wszechnej w Zabłociu. W dniu 9 bm. w 
Zabłociu odbyła się uroczystość poświę- 
cenia nowego gmachu 7-klasowej szkoły 
powszechnej w Zabłociu. Jest to najpo- 
ważniejszy w dziedzinie szkolnego bu- 
downictwa nabytek bieżącego roku. No- 
wy okazały murowany kudynek został 
oddany do użytku już z dniem 1 wrze- 
śnia br. 

— Gwałt za gwałtem... W dniu 6 bm. 

Antolėwna Janina z Ejszyszek zameldo- 
wała policji, że wracający z nią z zabawy 
Kretowicz Józef dopuścił się na niej 
gwałłu, na dowód czego złożyła świa- 
dectwo lekarskie. Tegoż dnia i taki sam 

wypadek przydarzył się w tychże Ejszy- 

szkach Przewłockiej Zofii. 
Napastującym był Radziukiewicz Ze- 

non. Zabłocka nie omieszkała zameldo- 

wać o tym na posterunku P. P. 

— M. DWORECKI, lekarz - dentysta, 

Absolwent Akademii Stomatologicznej w 

Warszawie powrócił, Lida, Suwalska 19, 
tel. 176 i przyjmuje codziennie od 9—2 

i od 4—7. Przy gabinecie pracownia zę- 

bów sztucznych. 

— KUPIĘ lub WYDZIERŻAWIĘ restau- 
tację w Lidzie, Baranowiczach lub Nowo- 

gródku. Informacje kierować: Lida, ul. 

Szeptyckiego Nr. 10 — p. J. Boltuč, 

BARANOWICKA 

— Czy brak drobnych odwažnikėw! 

Od dłuższego czasu mieszkańcy Barano- 

wicz skarżą się, że w niektórych sklepach, 

sklepikarze zamiast drobnych  odważni- 

| ków używają pudełka zapałek (rzekomo 

I odpowiadającego wadze 1 deka) lub ja- 

kiś inny przedmiot. Byłoby pożądane, że- 

by wszyscy sklepikarze mieli drobne od- 

ważniki, Urząd Miar i Wag, czy też wła- 

dze administracyjne powinny tym się 

zainteresować. 

— kiedy będą oświeflone numery do- 

mów w nocy! — Jeśli, broń Boże, jakiś 

podróżny przybędzie w nocy do Barano- 

wicz i zechce odnaleźć jakąś ulicę i nu 

mer domu, napewno będzie błądził, jak 

Marek po piekle, Baranowicze bowiem 

aż dołąd nie posiadają jeszcze wcale 

oświetlonych numerów. W ogóle na wie- 

lu ulicach na przedmieściach (zwłaszcza 

w Kolonii Urzędniczej) brak jest nawet 

najprymiływniejszych tabliczek z nazwą 

ulicy, brak również numeracji domów. в 

Byłby już czas, ażeby Zarząd Miejski 

zwrócił uwagę na te braki, 

— Na posterunku pp. w Siniawee zło- 

żyła skargę mieszkanka wsi Józefinka, Ko- 

walczykowa Maria, że gdy wracała z mia- 

steczka do domu została znienacka koło osa 

dy Jelenpol przy cegielni napadnięta przez 

niejakiego Zjawionego Bogdana, który doko 

nał na niej gwałtu. 

  

Klinika Położniczo - Ginekologlczna 

DR. CH. FELERA 
już czynna 

Kierownik 

DR. MED. H. LEWKOWICZ. 
ia a ia iii Z 

WOŁOŻYŃSKA 
— W wieńcu odbyła się wielka lo- 

teria fantowa, zorganizowana przez KOP 
i miejscowe społeczeństwo na budowę 

domu ludowego w Iwieńcu im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

Loteria dała około 1000 zt dochodu. 
Zainteresowanie było b. duże, gdyż 
można było wygrać 3 konie warłości oko 
ło 300 zł. Cena losu na tak wartościowe 
fanty wynosiła 30 gr. 

Najbardziej czynny udział w budowie 

domu ludowego bierze KOP  Iwieniec 
przy poparciu miejscowego społeczeń- 

stwa. 
Budowa ścian domu ludowego jest 

już na ukończeniu. 
Dom mieści się przy rynku. Budowa 

jest ogniotrwała. (f).   

DZIŚNIEŃSKA | 

— 10 bm. w Głębokiem dokonano 
poświęcenia fundamentów gmachu Ośrod 
ka Zdrowia i wmurowania aktu erekcyj- 
nego treści następującej: 

mW dniu 10 października roku pań- 
skiego 1937 gdy Prezydentem Rzeczypo- | 
spolitej Polskiej był Profesor Ignacy Mo- | 
ścicki, Marszałkiem Polski Edward Šmigly | 
Rydz, Prezesem Rady Ministrów Generał | 
Sławoj Składkowski, Wojewodą Wileń- | 
skim Ludwik Bociański, Starostą Powiato- , 
wym Dziśnieńskim Wiktor Suszyński, Bur- 
mistrzem miasta Głębokiego Herman 
Swirklis, Lekarzem Powiatowym dr Janusz 
Zasztowt, budowniczym zaś inż. Marian 
Janow zostało dokonane poświęcenie fun 
damentów przez przewielebnego Księdza 
Dziekana Głębockiego Antoniego Zień- 
kiewicza — gmachu Ośrodka Zdrowia w 
mieście Głębokiem powiatu dziśnieńskie- 
go województwa wileńskiego, wznoszo- 
nego przez Dziśnieński Powiatowy Zwią- - 
zek Samorządowy przy udziale Funduszu 
Pracy i Towarzystwa Przeciwgruźliczego 

w Głębokiem gwoli służenia pożytkowi 
ogólnemu i zdrowiu ludności powiatu 
dziśnieńskiego. Akt niniejszy dla pamięci 
pokoleń przyszłych został opatrzony pod 
pisami osób zgromadzonych na poświę- 
ceniu fundamentów i w dniu tym w fun- 
damentach gmachu wznoszonego wmu- 
rowany”. 

BRASŁAWSKA 
— NOŻOWNICTWO NA WSI. W dn. 

6 bm. około godz. 19-ej na drodze Bra- 
staw—jelno, gm. braslawskiej, w czasie 
powrofu z fargu nieustaleni sprawcy po- 
bili Aleksandra Romańczyka, m-ca kol. 
Jelno. Romańczyk odniósł rany nożowe, 
wobec czego dostarczono go do szpitala 
w Brasławiu, gdzie lekarz stwierdził, że 
stan jego zdrowia jest ciężki. 

Zopierajcie pierwszą w Kraju Špol- 
dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

WÓŁKOWYSKA 
— Cyrk-Rewia „Dori*. Ku uciesze miejs 

scowej młodzieży przybył do Wołkowyska i 

rczbił swe namioty na Targowicy Cyrk-Re- 

wia „Dori”, prezentujący bogaty program. 

Cyrk cieszy się dużym powodzeniem. 

— Zawiedziony w miłości usiłował po- 

pełnić samobójstwo. Wacław Świertok, lat 
21, kawaler, ślusarz Cementowni „Wysoka 

w Podrosi, będąc w Wołkowysku Central- 

nym, ną tle zawodu miłosnego usiłował pos 
pełnić samobójstwo, na podwórku jednego 
z domów przy ul. Sienkiewicza wypijając 2 
buteleczki esencji octowej. W stanie ciężkim 

odwieziono go do szpitala Sejmikowego w 

Wołkowysku. 

NIEŚWIESKA 
— Według ostatniego spisu ludności 

w Nleświeżu zamieszkuje 7586 osób w tej 
liczbie katolików 3183, prawosławnych 
1001, Żydów 3364, ewangelików 26 i Ma- 
hometan 12, 

— Poradniki gospodarcze. Istniejący 
od kilku lat w Hanusowszczyźnie gm. ho- 
weźniańskiej Rolniczy Zakład Doświad- 
czalny wydaje systemałycznie, stosownie 
do pór roku, poradnik gospodarski. Osta- 
Inie wydanie jesienne omawia szczegó- 

łowo następujące działy: a) rozkład ro- 
bėt polowych w jesieni, b) uprawę podo 
tywek, c) orkę zimową, d) stosowanie po 

głębiacza, e) wywożenie obornika, f) 
uprawę pod konopię i lucernę, g) zna- 
czenie fosforu w gospodarstwie rolnym. 
Poradnik ten opracował kierownik zakła- 
du doświadczalnego inż. Wacław Bogu- 
szewski. Ukazał się on jako bezpłatny 
dodatek do tygodnika „Życie nowo* 
gródzkie”. 

— Rolnicy bezpośrednio będą dostar- 
czać produkty wojsku. Odbyło się w Nie- 
świeżu przy udziale przedstawicieli woj- 
ska, handlu i przemysłu oraz zrzeszeń 
tolniczych, zebranie w sprawie organizo- 
wania dosław produktów rolnych i żywca 
z ferenu pow. nieświeskiego dla wojska. 
W wyniku obrad postanowiono przepro- 
wadzić, przy pomocy agronomów rejo- 

nowych, dla rolników cykl wyjaśniających 
pogadanek, propagujących bezpośrednią 
dostawę produktów rolnych i żywca dla 
wojska. Uchwalono również założyć chrza 
ścijańską jalkę w celu  zaopafrywania 
wojska w mięso. 

— Dożynki w Saskiej Lipce. Dnia 10 
bm. w nadgranicznej wsi Saska Lipka gm. 

horodziejskiej odbyły się przy udziale 

okolicznych związków rolniczych i zrze- 

szeń społecznych tradycyjne dożynki. 

— „BRATERSKA” ROZPRAWA. Mie- 

szkaniec wsi Maszuki, gm.  siniawskiej 

Aleksander Pierepeczko na fle podziału 

majątkowego porżnął nożem brała swe- 

go młodszego Michała, zadając mu kil- 

kanaście głęboko kłutych ran w głowę 
| ręce. Oflarę napadu odwieziono do 

szpitala. 
— W czasie bójki na fle podziału 

majątkowego we wsi Kisiele, gm. klec- 
kiej, pow. nieświeskiego Sidorowicz Kon 
słanty wraz z synami Michałem i Włodzi- 
mierzem poranili ciężko mieszkańców tej- 
że wsi Zacharczyka Bazylego i Adama,
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s-fako poważny dosławca 
"szczególności truskawek. Dotychczas wła 

Prezes PKO w Wilnie 
11 bm. ran przyjechał z Warszawy do 

Wilna prezes Poczłowej Kasy Oszczędno 
ści dr. Henryk Gruber. 

Kolonia Kolejowa 
buduje przechowainię 

i chłodnie owoców 
10 bm. odbyło się walne zebranie 

członków Tow. Wileńska Kolonia Kole- 
jowa, na którym, jako główny punkt po 
rządku dziennego, była sprawa budowy 
przechowalni owoców i chłodni w Kolo" 
nii. 

Wileńska Kolonia Kolejowa znana jesi 
owoców, a w 

ściciele sadów w Kolonii sprzedawali owo 
ce przygodnym pośrednikom prawie za 
bezcen. W związku z tym Zarząd Towa- 
rzystwa wystąpił z wnioskiem o zorgani 
zowanie eksporłu owoców oraz budowę 
przechowalni wraz z chłodnią. Inwesty- 
cja ta pomyślana jest na zasadach spół. 
dzielczych. Poszczególni właściciele sa- 

"dów mają wnieść udziały w wysokości 
300 zł., uzyskując w ten sposób prawo do 
przechowywania 1000 klg. owoców. 

Strona finansowa zamierzonej inwesty 
cji przedstawia się bardzo pomyślnie dla 
Towarzystwa, gdyż Bank Rolny zgodził 
się udzielić pożyczkę, pokrywającą w 
100 procentach wydatki, związane z bu- 
dową przechowalni i chłodni. Warunkl 
kredytu są bardzo dogodne. Spłata dłu- 
gu ma się odbywać w ciągu 40 lat z o- 
procentowaniem półtora proc. w słosun 
ku rocznym. Koszty budowy, według za- 
projektowanego koszłorysu, wyniosą oko 
ło 13.000 zł. 

Walne zgromadzenie  przychyliło się 
do wniosku Zarządu, upoważniając go 
większością głosów do zaciągnięcia pas 
yczki w Banku Rolnym. 

Ankieta pszczelarska 
W 'celu jak najdokładniejszego zorien 

towania się w stanie i warunkach pszcze 
larstwa, Wileńska Izba Rolnicza rozesłała 
ankietę pszczelarską do niektórych pszcze 
larzy w województwie. 

Pszczelarze, którzy ołrzymali taką an- 
kielę, proszeni są o odpowiedzenie na 
pytania zawarłe w ankiecie i przesłanie 
do Działu Pszczelarskiego Państwowego 
Instyłutu Naukowego Gospodarstwa Wiej 
skiego w Puławach, najpóźniej do 15-go 
grudnia br. 

Tych pszczelarzy, którzy nie otrzyma- 
I! ankiety, a chcieliby wziąść w niej u- 
dział, Izba Rolnicza prosi, by zwrócili się 
Jak najwcześniej do Wojewódzkiej Sek- cji Pszczelarskiej w Wilnie, ul. Ofiarna 
4 т. 1, podając dokładny swój adres, 

Wiec 0:06 kursy dokształojące 
Akademickiego Koła PMS 

w Wilnie 
Zarząd Akadem. Koła Polsk, Macierzy 

szkoln. w Wilnie podaje do wiadomości, 
e zapisy na Wieczorowe Kursy Doksztai 

<ające w zakresie 7 oddz. szkoły po* 
Wszechnej, dla osób od lat t4-tu przyj- 
muje Sekretariat Koła w lokalu własnym 
Przy uł, Zamkowej 24 m. 8 w godzinach 
urzędowania od 16 do 18. 

„ Zapisy przyjmowane będą do 15 paź 
dziernika włącznie. Nauka odbywa się od 
6 do 9 (18—21). Przy zapisach wymaga- 
ne jesj: świadectwo szkolne i metryka 

7%, Urodzenia. Wpisowe wynosi i zł. Opłata 
miesięczna, za korzystanie z pomocy nau 
kowych 2 zł, 
tap UPrasza się osoby kłóre znają anal- 
w a o skierowanie ich do Sekrełaria- 

Szcz 
kretariai g WYCH informacyj udziela Se- 

! Koła w godzinach urzędowania. 

KONRAD TRANI 

ZEMSTA 
,. — Gdy byłem jeszcze młody — powiedział — 

1 miałem świeżo w pamięci nauki Zachodu, śmiałem 
SIĘ z moich rodaków, wierzących święcie w najroz- 
maitsze amulety i formułki czarodziejskie. Nie wie- 
rzyłem w magiczne sposoby zabezpieczania się przed 
chorobami i ranami... Aż pewnego razu. przeżyłem 

którą partyzanci stoczyli z wojskami rządo- 
Wemi. Powiadam panu, bylo to coš niezwyklego. Woj- 
sko było wyposażone w najnowsze karabiny i ciężkie 
kulomioty, a nawet auta pancerne. Nasi ludzie mieli 
tylko dzidy. Pozatem byli zaopatrzeni w amulety, 

chroniące od ran. Walka zapowiadała się niezwykle 

Byłem przekonany, że conajmniej połowa 
naszych zostanie na polu. A wie pan, jaki był rezul- 

łat? Jestem Przekonany, że nie uwierzy mi pan. Otóż 
RK zantów nie odniósł najmaiejszej ra- 

ё Poprostu omijaly ich! Každy z tych ludzi 
> sobie amulet - buddę w srebrnej oprawie 
Ygrawerowanemi u dołu wizerunkami dwóch pta- 

Papugi i sowy. Sowa jest symbolem nocy, papu- 
yobraża dzień. Za dnia i w nocy stoją nasi nie- 

hi pod strażą najwyższego bóstwa. I dopóki bó- 

walkę, 

krwawo. 

ani jeden z party 

miał przy 

ków, 
Ва w: 

tykal 

  

KRONIKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: 

Sokołowskiego  (Tyzenhauzowska 1); 

$-ów Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 

Miejska (Wileńska 23); Turgieła i Przedmiej 

skich (Niemiecka 15); Wysockiego Wielka 

8). 
Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i 

Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

LDSS RSE TAI 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Tełefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

  

      
MIEJSKA 

— Spłala pożyczki anglelskiej, — W 
przyszłym miesiącu Zarząd miasta prze- 
każe wierzycielom angielskim kolejną ra- 
tę z tytułu likwidowanej pożyczki angiel 
skiej. Pożyczka ta, jak wiadomo, była za 
ciągnięła przez miasto jeszcze w r. 1913. 
Później spłata tej pożyczki uległa przer- 
wie Zarząd m. Wilna uznał zobowiąza- 
nie za ważne i przy pomocy rządu po 
życzkę tę obecnie spłaca. 

Spłała pożyczki poirwa około 60 lał. 
Pożyczka spłacana jest w dwu "ałach ro 
cznych. Każda z łych rał obciąża samo- 
rząd wileński na sumę około 130.003 7!, 

— Handlarzy starzyzną przetranzloko- 
wano na rynek Kijowski. W jednej z 
bram ul. Żydowskiej koncentrowali się 
handlarze słarzyzną. Obecnie na zarzą- 
dzenie władz organa policyjne usunęły 
słamiąd handlarzy, polecając im przenie 
sienie się na rynek Kijowski. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Kursów  Mafuralnych 

Sekcji Szkolnictwa Średniego Z. N. P. 
w Wilnie zawiadamia, że zapisy kandy: 
datėw na kursy (zakres 8 i 6 kl. dawnego 
typu) przyjmuje się codziennie w lokalu 
gim. Zygmunła Augusta w Wilnie 

w godz. 17—18. 

m WOJSKOWA 

— Dodatkowa Komisja Poborowa. — 
We czwartek 14 bm. odbędzie się posie 
dzenie dodatkowej Komisji  Poboroweej. 
Obowiązek stawiennictwa rozciąga się na 
wszystkich mężczyzn, kłórzy we właści- 

wym czasie nie uregulowali słosunku do 
wojska. ż 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Środa literacka w dniu 13 bm. poświę 

cona będzie teorii literatury. Prof. Manfred 
Kridl, którego ostatnia książka „Wstęp do 
badań literatury" wywołała ożywioną dysku 
sje w całej Polsce — wygłosi odczyt na te 
mat „Z zagadnień teorii liryki". Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości. Początek 
o godz. 20.15. 

RÓŻNE. 
— Grad. Wczoraj w Wilnie i na łere 

nie pow. wileńsko-irockiego spadł du- 
łych rozmiarów grad, na szczęście nie 
wyrządzając poważniejszych szkód. 

Niebezpieczny przybysz 
Janina Matuszewiczowa (Trakt Batorego 

67) zameldowała policji, że onegdaj wieczo- 
rem do jej mieszkania wtargnął Adam Leon- 

kiewicz z N. Wilejki i uderzył ią nożem w 

czoło, powodując głęboką ranę. 

Napaści Leonkiewicz dokonał na tle po- 

*   

„KURIER WILERSKI" 42, X. 1937 r. 

Muzyczka w gabinecie 
Awantura w jednej z restauracyj wilefiskich 

Wypadek, o którym poniżej, zaszedł 
ubiegłej nocy w jednej z popularnych 
zestauracyj wileńskich. 

Do restauracji przybyło  przyzwolcie 
prezenłujące się towarzystwo: znany w 
sterach towarzyskich Wilna adwokat F., 
urzędnik bankowy P. oraz właściciel dóbr 
w Małopolsce Raciborski. 

Towarzystwo zajęło gabinet I bawiło 
się wyśmienicie. Kelnerzy przynosili naj- 
droższe trunki, aż alkohol uderzył panom 
do głowy. 

W pewnym momencie p. Raciborski 
zażądał, by orklestra zagrała w  gabl- 
necie. 

Okazało się jednak, że było to w da- 
nej chwili niemożliwe. Całe towarzystwo 
chciało wówczas opuścić gabinet ł wyjść 
na salę, lecz na przeszkodzie temu sta- 

nął kelner Niedzwiedzki. 
— Na salę nie można. Wszystkie sto- 

flki zajęte. 
Kelner widział, że p. Raciborski jest 

tak podniecony ałkoholem, że pobyt je- 
go na sali może spowodować awanturę. 

Napaść na 
Półtora roku temu ukazanie się polic- 

janfkl w uniformie na ulicach Wilna bu 
dziło sensację. Niektórzy z niedowierza- 
niem patrzyli wówczas na dziewczyny 

w mundurach. 
— Co taka dziewczyna, nawet w mun 

durze potrafili — powątpiewali. Wkrótce 
jednak przekonano się, że rola policjant 
kl jest na wielu odcinkach nie do zastą- 
pienia, że młode niewiasty w granało- 
wych mundurach wypełniły dotkliwą lukę. 

Dlatego też z wielkim oburzeniem 
przyjmie opinia wileńska wiadomość o 
bezczelnym napadzie chuliganów, które- 
go oflarą padła Jedna z młodych polic- 

Dobre Intencje kelnera w konsekwen- 
cji doprowadziły do awantury I to awan- 
tury niesłychanej. 

Obražony p. Daciborski nie namyšla- 
jąc się długo, ucerzył kelnera Niedzwiedz 
kiego w twarz, po czym zdzielił go laską 
z całej siły po głowie tak, że kelner za- 
toczył się I upadł na ziemię. 

Wówczas dopiero ujawniła się  zoli- 
darność kelnerska. Wszyscy kelnerzy, jak 
Jeden, rzucilk się na krewklego gościa 
ł po kilku chwilach p. Raciborski, zmiaż- 
dżony przewagą sił, wił się w boleściach 
| ociekał krwią. Sprowadzona policja po- 
łożyła kres zajściu. Zarówno ziemianina 
Jak 1 kelnera odwiezlono do ambulato- 
Hum pogotowia ratunkowego, 

przewieziono do domu, zaś ziemianina 
zamieszkałego czasowo w hotelu Euro- 
pejskim, do Kliniki Litewskiej, gdyż le- 
karz stwierdził uszkodzenie gałki ocznej. 

Epiłot zajścia w gabinecie rozegra się   przed sądem. (c). 

policjantkę 
Przechodząc ul. Mickiewicza zauważy 

ła chuliganów, którzy zaczepiali prze- 
chodniów. Policjanfka rozproszyła grupę, 
po czym udała się na inspekcję do Cie 

łętnika. 
W ciemnej alel dopędził policjantkę 

Jeden z chuliganów, który dwukrotnie ude 
rzył ją łak, że upadła na ziemię. 

Dokonawszy łego „bohaterskiego” 
czynu, chuligan zbiegł. 

Policja przeprowadziła obławę w Cie 
lętniku. Jednego podejrzanego zatrzyma 
no, lecz w komisariacie policjantka nie 
mogła poznać w nim sprawcy napaści. 
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Teatr i zmuazujgicai 
„Teatr Miejski na Pohułance. w teatrze muzycznym „Łutnia*. Atrakcją 

— Trzy ostatnie przedstawienia „Lato w 
Nohant*. Dziś, we wtorek dnia 12 bm. o g. 
8.15 wiecz. Teatr Miejski na Pohulance gra 
komedię Jarosława Iwaszkiewicza p. t. „La- 
to w Nohsnt*, Ceny miejse od 40 gr. do 3.90. 

— T. Boy-Żeleński w Wilnie. W czwar- 
tek dnia 14 bm. przybywa do Wiłna T. Boy- 
Żeleński, by w Teatrze Mieiskim o godz. 9 
wiecz. wygłosić odczyt p. t. „Feminizm Mo- 
licra*, w związku z najbliższą premierą 

| Uczonych białogłów. Odczv! ten niewątpli- 
wie zainteresuje całe intelektnałne Wilno za 
równo osobą prełegentą jak i tematem zaw- 
sze żywym i aktualnym. Ceny miejsc pro- 
pagandowe. 

— Najbliższa premiera Teatru Miejskie- 
go. Kierownictwo teatru końszy przygotowa 
nia do nowej premierv, którą będzie kome- 
dia Moliera „Uczone Białogłowy”. 
+ 

Teatr Muzyczny „Lutnia 

— Dziś i jutro ostatnie dwa razy kłasycz- 
na przepojona najpiękniejszymi walcami mi 
strza Straussa operetka „Wiedeńska krew*. 

— Jubilensz Teatru Muzycznego Lutnia: 
W piątek w teatrze „Lutnia” odbędzie się u 
raczystość obchodu jubileuszowego pieciol- 
ria teatru. Teatr „Luinia* utrzymując się je 
dynie z dochodów za bilety wejścia posiada 
personel złożony z 80 przeszło osób. W dniu 
jego święta wystawiona będzie wspaniała eg 
zotyczna operetka „Kwiat Hawaju* Abraha- 
ma. 

— „Baśń o Piaście* — taki tytuł nosi sztu 
ka dła starszych dzieci i młodzieży K. Je- 
żewskiej, która wkrótce wystawiona będzie 
w „Lutni”, 

— Balet J—. Cieplińskiego w „Lutni“. 
Słynny w całej Europie balet reprezentacyj 
ny Jana Cieplińskiego znakomitego baletmi 
sirza opery Królewskiej w Budapeszcie i 
Sztokhołmie oraz Teatru „Celon“ w Buenos 
Aires, wystąpi w Wilnie dwukrotnie 19 i 20   

dla Wilna będzie międzynarodowy festival 
monstre, w którym wezmą udział znakomici 
artyści połscy i zagraniczni. 

Polskę reprezentuje doskonały skrzypek 
Waeław Niemczyk. 

Węgry delegują najwybitniejszą harfist- 
kę - wirtuoza Klare Szarvas. 

Łotwę reprezentuje znakomita śpiewaczka 
(sopran) artystka opery w Rydz Marina Kar 
klin. 

Przedstawicielem Szwecji będzie utalento 
wany pianista Yngve Fliekt. 

Teatr „Nowości*. 
— Dziś we wtorek, nowa wspaniała rewia 

p. t „Atak na Wilno" przy udziale całego ze 

społu oraz nowozaangażowanego światowej 
sławy Trio Bluma — „Trzech diabłów". 

Codzienie 2 przedstawienia o godz. 7 i 9 
min. 10 wiecz. ° 

Ceny propagandowe: cały balkon 25 gr., 
parter od 54 gr. 

— Niebywale sukcesy Miszy Elmana w 

krajach nadbałtyckich. W swoim triumfal- 
nym tournee po krajach nadbałtyckich ge- 
niusz skrzypiec fenomenałny Misza Elman 
zbierał jedynie laury największego sukcesu 
wszędzie występując przy szczelnie wypełnio 
nych widowniach rozentuzjazmowanej pu- 
bliczności. 

Przejazdem do Warszawy zainaugurować 
sezon koncertowy Misza Elman występuje w 
Wilnie jedynie raz w sali kina „Mars* przy 
uj. Ostrobramskiej dnia 13 r :ździernika rb. 
Przedsprzedaż biletó.; odbywa się codzien 

nie w sali b. konserwatorium (Końska 1) od 
godz. 4 do 8 wiecz. 

Ci wszyscy którzy zapisali się na bilety 
proszeni są bilety swoje zmienić na bilety 
oryginalne. 

— Jutro koncert Miszy Elmana w 
Wilnie. Jutro o godz. 8.30 wiecz. jedyny kon 

< . m. cert Miszy Elmana w sali kina „Mars“. Bile 
rachunków osobistych. (e). — Międzynarodowy festival — monstre ty już do nabycia w kasie „Mars“ od 12 pp. 

41 stwo jest z nimi, wojska rządowe nie dadzą im rady! 

liwe?   

— Nadszedł dzień, 

by mnie przyłapano... 

Wówczas mój najstarszy brat, 

z Nietykalnych, pożyczył mi swego amuletu. Musia- 

łem jednakże przyrzec solennie, że zwrócę mu go, 
skoro zdrów i cały stanę w Europie. 

znalazłem godnego zaufania Mandżura, który podjął 

się odwiezienia amuleta. I... boję się... Trudno mi os- 

woić się z myślą, że oto tracę tajemną opiekę bogów. 

— Nie — odparł wołno Henri. — Pochodzę ze 

stron, gdzie ludzie wierzą w takie rzeczy. Księża i na- 

uczyciele walczą z przesądami, ale trudno poprostu 

dać wiarę, że wszystko to czcze wymysły... Dałbym 

bardzo wiele, żeby zdobyć taki amulet, Czy to moż- 

— Bo ja wiem... W każdym razie mało jest na 

świecie ludzi, którzy go posiadają. 

Henri w milczeniu palił papierosa. 

Amulet to dobra rzecz. Dwieście tysięcy franków 

również. Gdyby posiadł jedno i drugie, byłby szczę- 

śliwy. Pieniądze dałyby ochronę przed nędzą, a Bud- 

kiedy musiałem uciekać. 

Ucieczka miała bardzo małe szanse powodzenia. Gdy- 

nielekką miałbym Śmierć, 

który był jednym 

Dziś właśnie 

zabawką! 

  

gdzie ! 
udzielono Im pomocy. Niedzwledzkiego | 

  

ECCE 7 

RADIO 
WTOREK, dn. 12  ździernika 1937. 
6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 

Muzyka z płyt. 7,00 Dzien. 'k poranny. 7,16 
Muzyka z płyt, 8,00 Audycja dła szkół 8,10 
Przerwa. 11,15 „Na jarmarku" — słuchowi- 
sko dla dzieci. 11,40 Cezar Franck, Symfo- 
niczne wariacje. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 
12,03 Audycja południowa. 13,00 Wiadomo- 
ści z miasta i prowincji. 13,05 „Słońce w 
słoiku* o wartościach leczniczych miodu, 
pogadanka dr. Marii Kołaczvńskiej. 13,15 
Koncert Orkiestry Wiłeńskie:. 14,25 „Cham* 
nowela E. Orzeszkowej. 14,14 Wspomnienie 
o Tostim. 14,45 Przerwa. 15,50 Wiadomości 
gospodarcze. 15,45 Rzecz” ciekawe z pięciu 
części świata — audycja dla dzieci. 16,05 
Przegląd aktualności finanso _ - gospodar- 
czych. 16,15 Łódzka O.kiestr:. Salonowa. 
16,50 Pogadanki. 17,0“ „Polskie kołonie w 
głębi Parany** — reportaż. 17,15 Koncert so- 
listów. 17,50 Polowanie na pardwy i bielaki 
— pogadanka, wygł. Michał Pawlikowski. 
18,00 Wiadomości sportowe. 18,10 Chwiłka 
liliewska w języku polskim. 18,2 Pieśni pol- 
skie w wykonaniu Wandy Kiłarskiej. 18,40 
Życie literackie w Rosji Sowieckiej — fe- 
lieton Czesława Zgorzelskiego. 18,50 Prog+ 
ram na środę. 18,55 Wileńskie wiadomości 
sportowe. 19,00 Nieśmiertel.e książki. 13,35 
Audycja konkursowa. 19,54 Pogadunka. 20,00 
Wiedeńskie cziewczęta. 20,45 Dziennik wie- 
czorny. 20,55 Pogadanka. 21,00 „Żanetto — 
wędrowiec* opera w 1 akcie Pietro Masca+ 
gni'ego. 22,00 Francuska muzyka symfoni- 
czna, 22,50 Ostatnie wiadomości i komuni« 
katy. 23,00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie. 

ŚRODA, dnia 15 października 1937 r. 

6,15 — Pieśń por.; 6,20 — Gimnastyka; 
6,40 — Muzyka; 7,00 — Dziennik por.; 7,15 
— Muzyka z płyt; 8,00 — Audycja dla szkół! 
8,10 — Przerwa; 11,15 — Audycja dła szkół; 
11,40 — Z włoskich oper; 11,57 — Sygnał cza 
su* 12,03 — Audycja południowa; 13,00 — 

Wiadomości z miasta i prowincji; 18,05 — 

Chwiłka litewska; 13,15 — Muzyka popular 
na; 14,25 — „Cham* noweła Elizy Orzeszko 
wej; 14,35 — Revellersi murzyńscy; 14,40 — 

Audycja konkursowa Zw. KKO; 14,45 — 

Przerwa; 15,00 — Wiadomości gospodarcze; 

15,45 — „Chwiłka pytań" pogadanka dła dzie 

ci 16,00 — Uczmy się mówić — aud.; 16,15 

— Z twórczości Władysława Żeleńskiego — 
koncert kameralny; 16,50—Pogadanka; 17,00 

— „Tadeusz Kościuszko w 120 rocznicę zgo 

nu“; 1715 — Tańce różnych narodów w 

wyk. Orkiestry Wiłeńskiej; 17,50 — „Bursz 

tyn" pogadanka; 18,00 — Wiadomości spor 

towe; 18,10 — „Uniwersytet ludowy na Wi- 

leńszczyźnie" pogadanka Stanisława Szanle 

ra; 18,20 — „Wesele na Zamks Dolnym * słu 

chowisko historyczne; 18,50 — Program 

na czwartek; 18,55—Wil Wiad. sport.; 19,00 

„Ва!ега“ — obraz batalistyczny; 19,20 — 

Pieśni ładowe w wyk. Chóru chłopców ; 

19,35 — „Wartości pozytywne pesymizmu 

— odczyt; 19,50 — Pogadanka; 20.00 — Kon 

cert ze słowem wstęp. W.  Słudzińskiego; 

20,45 — Dziennik wiecz.; 20,55 — Pogadan 

ka: 21,00 — Koncert Chopinowski w wyk. 

Z Drzewieckiego; 21,45 — Kwadrans po 

ezji „Piękno mowy polskiej“; 22,00 — Mu 

zyka do utworów Szekspira; 22,50 — Ostat 

ni: wiadomości; 23,00 — Tańczymy: 23,00— 
Zakończenie. 

Krwawa bólca 
pomiędzy rodzonymi braćmi 

Onegdaj późno wieczorem w mieszka 

nilu braci Czystowych przy zautku Szkap 

lernym C. 12, podczas załatwiania spraw 

pieniężnych, powstała kłólnia pomiędzy 

trzema braćmi Czystowymi:  Dymltrem, 

Aleksandrem I Wł4dzimierzem. 

Wszyscy trzej bracia odnieśli rany. 

Mieszkanie wyglądało jak po najściu ban 

dyckim. Na alarm domowników przybyła 

policja, która położyła kres bójce. 

Jednego z braci, Dymitra, który naj- 

dotkliwiej ucierpiał, przewieziono w sła- 

nie bardzo ciężkim do szpitala św. la- 

kuba. 
Pozostałych opatrzyło na miejscu po 

gotowie. [e]. 

Zderzenie samothodu 
z msntecyklem 

Na ul. Mickiewicza vis-a-vis gmachu 

Banku Polskiego zderzył się wczoraj sa 

mochód nr. 90594, kierowany przez por. 

Edmunda Tacika z motocyklem nr. 90388, 

na którym jechał Bernard Cycen, nauczy 

ciel zam. przy ul. Mickiewicza 22, Moto 

cyki został uszkodzony. 40). 

da przed niebezpieczeństwem, które od lat napawa 

go dręczącym strachem. Jak to zrobić? 

IX. 

Jak znaleść w miljonowem mieście człowieka, 

o którym wie się tylko tyłe, że jest skrzypkiem i na 

imię mu Henri? W porównaniu z tem zadaniem zna- 

lezienie igły w osławionym stogu siana jest dziecinną 

Mimo to są ludzie, którzy podejmują się tego do- 

konać. Takim człowiekiem był Szczurek. Nie znał 
ani nazwiska, ani adresu Henri'ego, ale wiedział, że 

człowiek ten utrzymuje stosunki z Gastonem i w tem 

Zamilki. Henri milczał również, pogrążony w 

myślach. ' 

— To głupie, prawda? — zapytał wreszcie zmie- pokładał wiele nadziei. 

szany Han. — Śmieje się pan ze mnie. Tak więc, najprzód dostał Gaston anioła stróża. 

Jak duch pomykał za nim niepozorny, chudy jego- 

mość. Był to najlepszy „cień”, jakiego mieli do dys- 

pozycji Rudy Bill i Szczurek. 

Nie poprzestając na tem, Szczurek włożył świąte- 

czny garnitur, czysty biały kołnierzyk i przedzierz- 

gnął się w typowego urzędnika bankowego. Podzi- 

wiać należy, ile zdolności komedjanekich tkwi w każ- 

dym dobrym przestępcy! Bez pomocy takich rekwizy- 

tów, jak szminka lub peruka (bardzo zresztą ryzyko- 

wnych w użyciu), Szczurek potrafił zrobić z siebie 

zupełnie innego człowieka. 

(D. e. n.) 
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„Casino“ 

JOAN CRAWFORD 
И1Е # ппга Р>У ЕН Е, РОБ ег HSONTCGONEFY i in 

KONIEC PANI CHENEY 
Reżyseria Ryszard Bolesławski. 

toalety Joan Crawford demonstrowane w tym filmie. 

  

KURJER SPORTOWY 

zwraca specjalną uwagę Pań na najnowsze 

„KURIER WILEŃSKI" 12. X. 1937 r. 

Po zwycięskich meczach z Jugosławią i Łotwą 
Ktoś bardzo uparły mógł podziwiać w 

niedzielę ubiegłą dwa mecze i z Jugosła- 
wią i z Łotwą. Pierwszy mecz, rozegrany 
w Warszawie, skończył się przed godziną 
14-ią, a mecz z Łotwą w Katowicach roz: 
począł się po godz. 15, a więc natych- 
miast po meczu w Warszawie można było 

samolotem powędrować do Katowic i cie 
szyć się zwycięstwami piłkarzy polskich. 

Nie zaliczam się jednak widocznie do 
ludzi bardzo upartych, bo podziwiałem 
tylko grę pierwszej reprezentacji Polski, 
grającej przeciw Jugosławii, chociaż myśl 

_ podróży samolotem do Katowic była nę- 
cąca. 

Piłkarze nasi odnieśli dwa wspaniałe 
sukcesy międzynarodowe. Wygrać z Jugo 
sławią 4:0 i pokonać Łotwę 2:1 to sukce 
sy rzeczywiście piękne. Obie nasze re- 
prezenłacje grały koncertowo, a jeżeli 
chodzi o porównanie, to w Warszawie 
zadanie było łatwiejsze do rozwiązania, 
niż w Kałowicach. Jugosłowianie grali 
technicznie pierwszorzędnie, ale zabrak- 

ło im przebojowości. Atak Jugosłowian 
nie miał takich strzelców jak Piontek, Wi 
limowski, czy Wostal. 

W Katowicach zaś sytuacja była bar- 
dzo poważna. Zwycięstwo zostało z tru- 
dem wywalczone. Dotychczas lekceważy* 
liśmy piłkarzy łotewskich, ale  osłatnio 
przekonaliśmy się, aż nadto dobrze, że 

poziom piłkarzy ryskich znacznie się pod- 
niósł. Zwycięstwo, odniesione nad Łotwą 
jest bardzo cenne, bo warto przypomnieć 
że przed tygodniem Łotwa przegrała bar 
dzo nieznacznie z Austrią 2:1 i była z tej 
przegranej raczej zadowolona. Nic też 
dziwnego, że tak nieznaczna przegrana z 
pierwszorzędnym zespołem Austrii wpro- 
wadziła graczy Łotwy w opłymizm. Byli 

| Jeszcze 
ka 

oni niemal pewni zwycięstwa, zwłaszcza 
że dwa ostatnie mecze z Polską, rozegra 
ne kolejno w Łodzi i w Rydze zakończo- 
ne zosłały wynikami remisowymi 3:3. 

Nie ulega wątpliwości, że mecz z Ju- 
gosławią pod względem atrakcyjności 
był ciekawszy. To nic nie znaczy, że pier 
wsze bramki zdobyte zosłały na począt- 
ku meczu. Jugosławia mogła w każdej 
chwili wyrównać. Publiczność zgromadzo 
na w liczbie 30 tysięcy dopingowała na- 
szych graczy przeciągłymi okrzykami — 
„Polska goala, Polska goała!”. 

Na specjalne wyróżnienie zasługuje 
w drużynie naszej atak, który zagrał kon- 
cerfowo.- Strzelano ze wszystkich możli 
wych sytuacyj. Bomby  Wilimowskiego 
wprowadzały w zachwyt. Klasą dla siebie 
był Piontek, zdobywca dwóch bramek. 

Bardzo przytomnie grał Szczepaniak 
w obronie, którego Wilno zna dobrze z 

meczów o wejście do Ligi z Polonią war 
szawską. Szczepaniak był jednym z naj- 
lepszych graczy na boisku. W drużynie ju 
gosłowiańskiej najbardziej podobali się: 
prawy obrońca, prawy pomocnik i lewy 
łącznik. Tych trzech graczy można było 
im pozazdrościć. 

Jak grał nasz bramkarz Krzyk, którego 
znamy z meczu z Brygadą? Krzyk miał 
dużo szczęścia. Na ogół spełnił swoje za 
danie. Strzałów było stosunkowo mało, 
a mając przed sobą takich obrońców, jak 
Szczepaniak i Gałecki można było stać 
spokojnie w bramce i przyglądać się, jak 
pracowali w pocie czoła obrońcy. 

Pod względem propagandowym oba 
te macze przyniosły nam wielki sukces. 
Łotwie pokazaliśmy, że na północy je- 

| słeśmy mocarstwem  sporłowym. Sława 
sportowa Łotwy nieco przybladła, jako 

tylko dziś 

  
„ZNACHOR““ 
  

Nasz następny program 

maa EGGERTE 
1 ЗАМ KIĘP 

EEE MES 

URA 
porywają piosenką 
i wzruszają grą 
w wielkim filmie 
o miłości I poświęceniu 

CZAR 
CYGANERII 

HELIOS | 
Г ф ТОЙ 
DUSZE NA MORZU 

Wielki film wielkiego rež. Hathawaya. Ulubieniec wszystkich 
GARY COOPER w najnowszym ar-vdziele 

TANTAVEORM 
W pozostałych rolach: Henry Wlicoxon („Kleopatra*) 
i Frances Dee. Hańba XIX stulecia—handel niewolni- 

kami. Tragiczna miłość. Pożar okrętu na pełnym morzu. Nad program: Atr. kol. 1 aktualia 
  

Ostatnie 
2 dni Kino MARS 

Następny program: DROGA DO RIO 
Dia bły wybrzeży wiktor Me Laglen 
  

POLSKIE EINO 

SWIATOWID | 

Mae zy" Madame Lenox 
z twierdzy. W rol. główn. Renata Muller, 

TAJEMNICA TWIERDZY 
PIETROPAWŁOWSKIEJ 

Polska kurierka w szponach carskiej ochrany 
Uwolnienie polskich więźniów politycznych 
Georg Aleksander, Paul Otto i inni. 

  

DGNISKO | 
Fascynujący film p. t. STRADIWARI 

W rolach glėwnych: Gustaw Frochlich, Sybile Schmitz, Albert Schoenhals 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pecz. seans. o 4-€j, w niedz. i św. o 2-ej. 

| Hatów, którzy 

  

zdobywczyni pucharu państw bałtyckich. 
Z Jugosławią na przyszły rok grać bę- 

dziemy spotkanie rewanżowe. Jeżeli wy- 
gramy, to w Paryżu jedenastka nasza 
spotka się w finałowych rozgrywkach o 
mistrzostwo świata. 

Przyjemnie jest być na meczu wów- 
czas, ydy stawka jest wysoka, gra piękna 
i trybuny pełne. Publiczność opuszczają- 
ca stadion reprezentacyjny w Warszawie 
była uszczęśliwiona sukcesami. 

Możemy śmiało powiedzieć, że piłka 
nożna w Polsce słoi na wysokim pozio- 
mie, a przez ło samo, że posiadamy licz- 
ny rezerwuar równorzędnych niemal gra- 
czy przed sobą wielką przyszłość spor- 
tową. J. N. 

MEBLE 
D/E.M. WILENKIN i S-ka 

Tatarska. 20 (05m wł.) 
YYYYYYTYVY WYYYYYVYVYYYYVYYY 

Wariaci podpalili 
stedołe 

O niezwykłym wypadku donoszą z 
Rudziszek. Przed kilku dniami grupa wa 

zamieszkują w koloniach 
dla warlatów w pobliżu Rudziszek, zbleg 
ła z kolonii I podpaliła stodołę jednego 
z mieszkańców zaścianka Jełszany. 

Kiedy płomienie ogarnęły stodołę, wa 
rlaci zaczęli dookoła niej niesamowity 
tan. 

Mieszkańcy Jełszan przepędzili waria 
tów I zdołali wspólnymi wysiłkami pożar 
umiejscowić. (e). 

Pop sy Lastoczkina 
Siemion Łastoczkin zam. na Wąwozach 

na ogół cieszył się opinią spokojnego obywa 

tela, wiadome było, że od czasu do czasu, 

pod wpływem większej dawki alkoholu, po- 

trafi wywołać burdę. 2 

Wczoraj Łastoczkin na spółkę z przyja- 

cielem Faddiejem Rogowym zam. przy ul. No 

wcświeckiej 21, napadł ra ulicy braci Sien- 

kiewiczów i formalnie pokiereszował ich no 

żami. 

Jednego z pobitych, Anto iego Sienkiewi 

cza, przewieziono w stanie ciężkim do szpi- 
tala św. Jakóba. 

Łastoczkin zaś i Fadiej osiedli za krat- 

kami. (c). 

    

  

    

Wiadomości radiowe 
NOWE CYKLE AUDYCYJ LITERACKICH 

W RADIO. 

Sezon jesienno - zimowy Polskiego Radia 

zainauguruje dwie audycje nowego typu: 

„Nieśmiertelne książki” i „Piękno mowy pol 

skiej”, 

Audycja pierwsza będzie miała na celu 

pcznanie słuchaczy z największymi arcydzie 

tłami literatury światowej, które zarówno 

przez swą wartość artystyczną, jak i znacze 

nie w dziejach kultury umysłowej, zajęły w 

historii wyjątkowe miejsce. 

Pierwsza audycja z cyklu „Nieśmiertelne 

książki* będzie poświęcona Homerowi. Dnia 

12 października o godz. 19.00 Jan Parandow 

ski omówi na wstępie cek i układ całego cy- 

klu, poczym scharakteryzuje dwie wielkie e 

popee greckie: „Iliadę* i „Odyseę“, oświetla 

jąc ich znaczenie w starożytności i w kul 

turze czasów nowożytnych. Wybrane frag- 

menty z Homera czytać będzie Jan Kochano 

wicz. 

Audycja druga to kwadranse poetyckie p. 

t. „Piękna mowy polskiej". Będą one miały 

ra celu omówienie i zilustrowanie najwaž- 

niejszych i najciekawszych odmian języka 

poetyckiego w ogóle, ze szczególnym uwzględ 

nieniem tych swoistych cech, którymi w dzie 

dzinie poezji języki polski wyróżnia się z po 

ród innych. Zaczynając od form poetyckich 

najbardziej zbliżonych do zwykłego potocz- 

nego języka poprzez utwory poetyckie wzo- 

rowane na języku nauki i na języku uczucio # 

wym, na archaicznym i na gwarze, aż do 

[orm coraz bardziej oddalonych od mowy 

powszedniej i praktycznej — a więc np. do 

języka retorycznego, by wreszcie przegląd za 

kończyć rozpatrzeniem tak już czysto arty- 

stycznych zjawisk, jak plastyka i wizyjność 

poczji, rytm i rym, śpiewność i dźwięczność. 

Cykl ten zamknie odczyt poświęcony isto 

cie języka poetyckiego, znaczeniu jakie dła 
człowieka posiada poezja. Każdy kwadrans 

składać się będzie z wstępnego objaśnienia, 

trwającego około 5 minut i z mniej więcej 

10 minutowych recytacyj wybranych utwo- 

rów poetyckich, typowych dla danej odmia 

ny poezji. 

Pierwszą audycję nada Polskie Radio dn. 

13 października o godz. 21.45. 

Cykl „Piękno mowy polskiej* opracowu 

je wybitny krytyk Franciszek Siedlecki. 

Warto wspomnieć o audycjach w dziale 

oświatowym p. t. „Uczmy się mówić', nada 

wanych dwa razy w miesiącu. Jest to nowy 

typ audycji, która w formie lekkiej i intere 

sującej będzie podawała systematycznie wska 

zówki dotyczące dykcji i poprawnego mówie 

nia. 

  

  

  

"UWAGA! 

Zaoszczędzisz czas i pieniądze 

UWAGA! 

kupując radioodbiornik 
w firmie 

„AUTOSPORT“ 
Baranowicze, Ułańska 3 

ODBIORNIKI RÓŻNYCH MAREK 
W JEDNYM MIEJSCU : 

DUX-RADIO, CAPELLO, 
ELEKTRIT, PHILIPS 
  

SALA MIEJSKA (Kino „Mars*), Ostrobramska 5 

JUTRO we środę o q. 8.30 w. 

Jedyny KONCERT Miszy Elmana 
W programie: Haendel, Beethoven, Mendelssohn i in. Bilety do nabycia od godz. 12-ej 

w sali kina „Mars* 

    

-„RADIOAPARATY KUPUJ W ŹRÓDLE FACHOWYM! 
Przed kupnem aparatu wstąp po salonu demonstracyjnego 

„DOM RADIA” 
ul. Niemiecka 27 I-e piętro 

posłuchasz radioodbiorników czołowych firm: 

KOSMOS, CAPELLO, DUX RADIO i inne 
Na miejscu pogotowie radiowe tel. 24-57. 

Przyjmujemy stare aparaty na zamianę. >     

  

Oddam 

w dzierżawę 
maj. Tuskulany 

znajdujący się w obrębie 
Wielkiego Wilna. 

Wszelkie informacje na 
miejscu w Tuskulanach 
    

Wydział Powiatowy w Wilnie 
ogłasza 

na stanowiska 15 instruktorów rolnych gmia 
nych dla gmin: gierwiackiej, mejszagolskiej, 
mickuńskiej, niemenczyńskiej, olkienickiej, 

orańskiej, podbrzeskiej, rudomińskiej, rudzi- 
skiej, rzeszańskiej, solecznickiej, szumskiej, 
trackiej, turgielskiej i worniańskiej powiatu 
wileńsko-trockiego. 

Do stanowisk tych przywiązane jest upo 
sażenie, w zależności od kwalifikacyj, od 200 
do 250 złotych miesięcznie oraz 50 złotych 
miesięcznie ryczałtu na rozjazdy. 

Wymagane warunki: 
1) Obywatelstwo polskie. 
2) Wyższe lub średnie wykształcenie rol- 

nicze. 

3) Kilkuletnia praca zawodowa w rolnict 
wie, samorządzie gospodarczym lub organi- 
zacjach rolniczych. 

4) Nieprzekraczalny 45 rok życia. 

Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy 
pochodzą z województw  -yschodnich, lub 
wykażą się dłuższą praktyką na terenie żych 
województw. 

Zgłoszenia wraz z życiorysem, odpisami: 
dyplomu, świadectw z dotychczasowej pra- 
cy należy składać do Wydziału Powiatowego 
w Wilnie (Wileńska 12) najpóźniej do dnia 
15 listopada r. b. 

(—) B. WENDORFF. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
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DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTOR 

Bilumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 
ul. Wielka 21, te:. 921. Przyjmujs © dgodz. 

9—1 i od 3%. 

  

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby weneryczne, skórne ' moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3—”. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

_AKUSZERKI 
'vvv' УУ 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. UL Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

    

AAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Handel i Przemysł 
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Największy wybór OBUWIA Ila pań, panów, 
dzieci i młodzieży W. NOWICKI, Wilno, ul. 
Wielka 30. Pantofle ranne, gimnastyczne itd. 

SAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 
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KREŚLARZEM technicznym, krešlarką, 
zostaniesz po ukończeniu Koncesjonowanych 
Kursów Technie tych Inżyniera Gajewskiego. 
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 8. Wydziały: 
maszynowy, budowlany, mierniczo-drogowy. 
Przybory i podręczniki darnio. Zamiejscowi 
kcrespondency jnie. Załączyć znaczek na pro- 
gram. 

  

Przedstawiciela poszukuję od zaraz na 
okręg wileński. Gorzelnia Koniaków Fabry- 
ka Wódek i Wytwórnia Win. A. Kaźmierski- 
Chojnice, Pomorze. 

    

AABAŁA 14 ŽNE 
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KONCESJĘ wódczaną z restauracją 

otrzymał oficer rezerwy i poszukuje facho- 
wego wspólnika z gotówką minimum 1500 zł. 
Punkt najlepszy. Dokładne oferty do Redak   cji „Kurjera Wileńskiego". 

    

   REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachuk 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna. od godz. 9.80—15.30 

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie 

  

у Ku 

  

Wydawnictwo cjer Wileński 

    z DE 

E-9D: 7240, 0: 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 
Lida, ul. Górniańska 8 

Baranowicze, ul. Staszica 13 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 

szawa, ul. Traugutta 3, Grodno, 3-g0 Maja 6 zwraca. 

Druk. „Znicz, Wil 

  

   

      

CENA PRENUMERATY miesięcznłe: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2,60 

„ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

  

          
    
        

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 500/,. Układ ogło- 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i ru- 
brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawa 
zmiany terminu druku ogłoszeń i nie Z OZE zastrzeżeń miejsca. 

szenia są przyjmowane w godz, 9. 
Ogło- 

30 — 16.30 i 17, — 19. 

Redaktor odp. Jan Pupiałła 
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