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KUKRJER WILENSKI 
MIEZALEŻNY DZIENKIK BEMOKRATYCZNY 
  

Obrady komitetu koordynacyjnego 
nad zakazem importu z Włoch 

GENEWA, (Pat). Komitet 18 obrado 
wał dziś nad propozycją angielską. Dele 
gat Motta powołuje się na oświadcze 
nie złożone na podkomitecie ekonomicz 
nym zgłosił zastrzeżenia przeciwko całoś 
ci propozycji angiełskiej. 

Komitet przeszedł następnie do dysku 
sji. Przy obradach nad pr. 3 postanawia 
jącym iż towary będące przedmiotem 
„umów o wykonaniu podlegają również za 
kazowi wywozu, delegat polski min. Ko 
marnicki powołał się na zaostrzenia, zgło 
szone przez radcę ekonomicznego polskie 
go MSZ. Wszelakiego na podkomitecie 
ekonomicznym i sprecyzował, iż w Polsce 
chodzi tylko o kilka koniraktów o wało 
rze finansowym dość ograniczonym, za 
wartych przez instytucje zależne bezpo 
średnio od państwa i posiadające znacze 
nie dla gospodarki narodowej lub też dla 
bezpieczeństwa państwa. 

Z całą lojalnością przedstawiam pa 
nom — mówił minister Komarnicki — 
wypadki określone, których wykluczenie 
z przewidywanych zarządzeń rząd mój u 
waża obecnie za konieczne. 

Następmie zabrał głos komisarz Lit- 
winow, (który oświadczył ,że podobnie 
jak Polska zgłasza zastrzeżenia co do 
par. 3 propozycji angielskiej. 

Do tego oświadczenią przyłączyły się 
następnie Turcja, Grecja, Rumunja i Ju 
gosławja. : 

Minister Eden okazując zrozumienie 

dla stanowiska delegacji polskiej stwier 

dził konieczność szczegółowego omówie 

nia specjalnych wypadków i zapropono 
wał, by tego rodzaju sprawy poddane by 
ty badaniom przez komitet dla stosowa 

nia gankcyj, 

  

NIE BĘDZIE BOJKOTU W STOSUNKU 
DO PAŃSTW NIE STOSUJĄCYCH 

SANKCYJ. 
Następnie dyskutowano nad propozye 

ją podkomitetu do spraw wzajemnej po: 

mocy, mającą na ceiu wyrównanie strat, 

względnie pomoc dla państw  stosują- 
cych sankcje. 

W związku z zawartemi w tej propo 
zycji poprawkami min. Titulescu zmie- 
rzającemi do zorganizowania pewnego 
bojkotu w stosunku do państw nie stosu 
jących sankeyj (nieczłonkowie Ligi oraz 
Amustrja i Włęgry) poprawkami, do któ 

rych zgłosił zastrzeżenia już wczoraj rad 

ca Kulski, doszło do ożywionej dyskusji. 
Przedstawiciel Szwecji, minister Sandler 

domagał się skreślenia pierwszej, części 

paragrafu, zwróconego przeciwko pań 

stwom nieczłonkom Ligi. 
Następnie zabrał głos minister Komar 

nicki j oświadczył 
Wydaje mi się, że zachodzi tu pewne niepo 

rozumienie. Mam objekcje eo do przyjęcia par. 
2, który, jak mi się wydaje, jest zredagowar 
w sposób niezbyt cdpowiedni i który, o ile 

wiem, jest wynikiem zhyt powierzchownej dys 

kusji. Ale moje zastrzeżenia stają się bardziej 
stanowcze, jeżeli przechodzę do par, 2 b. Wydaje 

wi się, że hędąe tutaj powołani do stosowania 
paktu w całej jego rozciągłości, jesteśmy rów 
nież zckhowiązani dp przestrzegania w całej pełni 
regulzrnej procedury. Nie jesteśmy żadną mia 
rą kompeientni do wydawania ekólną drogą 

zarządzeń, mzjących charakter karny, słowem 
suyskeyj w stosunku do 2 krajów, których spra 
wy nie zostały skierowane do organów jedynie 
kompetentnych t. j. do rady lub zgromadzenia 
Ligi Narcdó ie mamy żadnego prawa do za 
stępowania innych erganów ponieważ nasza ro 
la jest ściśle określona”, 

W dyskusji, która się następnie wy 

wiązałą przedstawiciel Sziwajcarji bar- 
dzo gorąco popierał stanowisko Polski. 

W analogicznym sensie wypowiedział się 

    

    

  

    

  

również przdsiawicel Hiszpanji Madaria 

ga. 
Zą  mtrzymaniem  zredagowanych 

przez siebie poprawek wypowiedział sic 

kilkakrotnie minister Titulescu atakując 
przytem bardzo ostro Węgry i Ausżrję, 

Po dłuższej dyskusji postanowiens 
skreślić par. 2 a, odnoszący się do państw 
nieezłonków, co zaś do par. 2 b. odnoszą 

cego się do państw członków Ligi Naro 
dów .nie stosujących sankeyj przyjęto © 

statecznie zredagowany przez delegata 
francuskiego 'tekst, nie posiadający cha 

rakteru dyskryminacji wobec Węgier i 

Austrji. 

POSIEDZENIE PEŁNEGO KOMITETU 

GENEWA, (Pat). Koło godz, 19.30 roz 

poczęło się posiedzenie pełnego komitetu 

koordynacyjnego którego przewodniczą 

ty przedłożył ustalone i przedyskutowa 

ne przedtem teksty poszczegómych pro 

pozycyj sankcyjnych nr. nr. 3 i 4. 

  

Penieważ należy zapewnić co do za 
lecenych zarządzeń akcję wspólną i o 

ile możności jednoczesną każdy rząd pro 
szony jest aby zawiadomił komitet koor 

dynaeyjny za pośrednictwem sekretarja 

tu generalnego najpóźniej 23 październi 
ka © terminie, w którym będzie gotów do 

wydania tych zarządzeń. 

Wszystkie propozycje zostały przy- 

jęte, 

Następnie przewodniczący złożył na 
stępującą deklarację: 

Przewodriezący komitetu koordynacyjnego, 
celem uzgcdrienia zarządzeń, które mają być 
wydane na mecy art. 16 paktu ma zaszczyt prze 
dłeżyć niniejszem państwem nieczłonkom Ligi 
Narcedów, stosownie do decyzji komitetu koor 
dynacyjnego, zamianowanego przez zgromadze 
mie Ligi Narodów dnia 10 października rb. 
główne dekumenty dotyczące zatargu włoska 
zkisyńskiego. 

Następne posiedzenie komitetu koor 
dynacyjnego odbędzie się 31 paździer 

nika. 
  

W. Brytania działa tylko w ramach 
paktu Ligi 

RZYM, (Pat). Ogłoszono tu następują 

cy komunikat: 
„Ambasador brytyjski udał się do sze 

fa rządu włoskiego dnia 18 października 
i ponownie zapewnił go. że rząd Wiel- 
kiej Brytanjj nie mą zamiaru przedsięw 
ziąć żadnej akeji w sprawie obecnego za 
targu pomiędzy Włochami a Abisynją 
poza ramami zobowiązań zbiorowych. 
wypływających dlań z paktu jako dla 

lojalnego członka Ligi Narodów lub po 

za ramami postanowień, powziętych i za 

łeconych przez Ligę Narodów zgodnie z 

BDERSW 

dyspozycjami paktu Ligi Narodów. 
. Sir Erick Drummond wyjaśnił rów 

nież. że stanowisko rządu brytyjskiego w 
tej sprawie nie jest w żadnym razie dy 
ktowane przez własne interesy Wielkiej 
Bryffnii. Wszystkie zapewnienia przed 
stawiające stanowisko Wielkiej Brytanji 
w tym właśnie sensie są całkowicie po 

zbawone podstaw i mogą być rozpow 
szechniane tylko przez osoby źle poinfor 
mowane lub pragnące wywołać zamiesza 

nie, 

We czwartek plenarne 
posiedzenie Sejmu 

WARSZAWA. (Pat). Marszałek Sej- 

mu Car wyznaczył termin plenarnego po 

siedzenia Sejmmu na czwartek przed po 

łudniem, 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 

Tekst ustawy o pełnomocnictwach 
Ustawa o pełnomocnictwach składa 

się z 3 art, kkitóre posiadają brzmie 

nie następujące: 

1. Upoważnią się Prezydenta Rzplitej 

tle wydawania dekretów do dnia 15 sty 
tzniąa 1935 roku w zakresie spraw gospo 
darczych i finansowych, z wyjątkiem 

zmiany rozporządzenia Prezydenta Rze 

Pogłoski 
Krążą pogłoski, że niebawem mają 

jakoby nastąpić zmiany w organizacji re 

sortów gospodarczych. M. in. mówi się a 
zniesieniu podsekretarjatu stanu w mini 
sterstwie Skarbu, który zajmował wice 

minister Werner, a któremu podlegają 

czypospolitej z dnia 13 października 
1827 r. © stabilizacji zołtego, 

2. Wykenanie ustawy niniejszej poru 
cza się Prezesowi Rady Ministrów i wszy 

stkim ministrom we właściwym im za 
kresie działania, 

3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

o zmianach w resortach 
gospodarczych 

monopole. Pczatem mówi się o możliwo 
ści powołania jednego z byłych podsekre 
tarzy stanu w temże ministerstwie, któ 
ryby kierował sprawami budżetowemi 
państwa. 

Wolna Wszechnica uzyskała prawo nadawania 
niektórych stopni naukowych 

19 bm. ogłoszone zostało zarządzenie 

ministra WR i OP. udzielające Wolnej 

Wszechnicy Polskiej w Warszawie pra 

wa nadawania niektórych stopni nauko 

wych. Mianowice na wydz. Nauk Polity 

cżnych — stopnia magistra oraz na wy 

dziale Matemat. — Przyrodniczym stop 

nia magistra filozofji. 

  

Z ABISYNWNE 
INFORMACJE ABISYŃSKIE. 

ADDIS ABEBA. (Pat). Rząd abisyński ogło 

sił komunikat urzędowy, zaprzeczający wiado 

mościom: ze źródeł włoskich o rzekomym wybu 

chu powstania w prowincji Mgodzym. Guberna 

   tor tej prowin 

podąż: 

i ras Imon na czele swych wojsk 

  

obecnie na front północny, Komunikat 

dodaje: „Włosi będą mogli wkrótce przekonać 

się o obecności tych wojsk na fromeie'*,   

    Na froncie północnym 'wpol 

  

granicy Su 

danu+do władz abisyńskich zgłosii się liczni de 

zerterzy włoscy, pochodzący przeważnie z 

Włoch południowych. Dezerterzy ci dostarczają 

dokładnych informacyj o zarządzeniach włos 

kich na linji Adua — Adigrat Aksum, o okopach 

chronionych przez zapory z drutu kolczastego 

i o innych środkach ostrożności, przedsięwzię 

tych w obronie przed atakiem ras Sejuma. 

ой y komunikat, wydany w sprawie 
przejścia ną stronę Włochów rasa Gugsy stwier 

diza, iż zdrajcy towarzyszyło zaledwie 152 żoł 

nierzy. 

  

„Ras Sejum w dalszym ciągu koncentruje swe 

wojsko w południowej części prowincji Tigre. 

Do sztabu jego należą: ras Kawu gubernator 

Agame oraz Tecle Guben, gubernator Baraamatu 

W OCZEKIWANIU NA BOMBARDOWA 

NIE. 

ASMARA, (Pat). W! dniu wczorajszym prze 
leciał po raz drugi samołct abisyński nad mia 
stem Asahan w Somatji włoskiej, 

W Harrarze panuje duże zaniepokojenie 
gdyż spodziewają się tam nowego ataku włos 
kiego. Nastrój wśród wojsk w Farrarze w ostat 
niech czasach znacznie się pogorszył, wobec czego 

zażądano wzmocnienia tych wejsk przez oddzia 
ty regularne, 

MAS AREA T TEST MARA PRATO 

Prześladowanie Polaków 
w Czechosłowacji 

  

jan Deląg, harcerz polski, więziony przez dłu- 
gie tygodnie przez Czechów w Morawskiej 

Ostrawie, 

ZNOWU ARESZTOWANIE OBYWATE- 
LI POLSKICH. 

MORAWSKA OSTRAWA, (Pat), W Mistku | 
na Śląsku n. Olzą żźandarmerja czeska areszto 
wała Józefa Kcssowskiego i Wiktora Kohiełę, 
wbywateli polskich, których odstawiono do wię 
zieria w Morawskiej Ostrawie. 

KARY SĄDOWE I GRZYWNY NA 
POLAKÓW. 

MORAWSKA OSTRAWA, (Pat, Sąd w 

Morawskiej Ostrawie skazał Polaków 63 letnie 

go nadleśniczego „Jana Turka i Jana Hławiczka, 

leśnego z Dolnej bhomnej na Śląsku nad Olzą 

na 14 dni więzienia i 200 koron kary za rozmo- 

wę, jaką prowadzili w schronisku na Sławicy, 

a którą podsłuchał cz 

  

ski urzędnik kolejowy. 

Treścią tej rozmowy miały być stosunki w 

cieszyńskiem i powiedzenie, że „Śląsk jest pol 

ski“,
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Inicjatywa 
wołyńska 

Na stronie 5-ej dzisiejszego numeru 

zamieszczamy deklarację 

polskiej reprezentacji 

Wołynia. Posłowie i senatorowie wołyń- 

zasadniczą 

  

parlamentarnej 

scy, zarówino Polacy jak ; Ukraińcy, zor 

ganizowali się 

pę regjonalną, 

podgrup — polskiej i 

to, zdaje się, pierw 

już w parlamentarną gru 

  

składającą się z dwóch 

ukraińskiej. Jest 

enuncjacja 

  

  

zbioro 

  

wa, wychodząca z kół nowego parlamen 

tu, a grupa regionalna wołyńska 

pierwszą spośród kilku, o których pow 

jest 

staniu doszły nas wiadomoścj (pomor- 

ska, poznańska, lwowska), 

Nie (będziemy z tego taktu czynić 

wniosków ogólnych co do systemu przy 

szłego wewnętrznego podziału Sejmu i 

Senatu. Zasada terytorjalna rywalizuj 

tu podobno z zasadą zawodową w spec- 

Niema 

  

jalnie szeroki sposób 

wprawdzie dotąd żadnych zapowiedzi ze 

strony kierownictwa BBWR, ale niewąt 

ry zainter rane w tym lub 

tamtym kierunku już działają i byłoby 

dziwnem gdyby naturalni leaderzy poli 

tyczni reprezentacyj 

wojewódzkich nie zajęli się tą sprawą. 

pojętą. 

  

pliwie sf 

  

"SO" 

  

  

regjonalnych czy 

  

   

Powstanie wołyńskiej grupy parla- 

mentarnej należy przypisać "poprostu 

ńaturalnej i najzupełniej u- 

zasadnionej potrzebie zorganizowa 

nią się reprezentacjj określonego terytor 

jum, mającego cały kompleks spec 

jalnych zasadniczych zagad 

nień, wymagających właściwego po 

stawienia Grupa woły formułuje 

przytem swoje zasadnicze / stanowisko, 

zanim przystąpi do opracowania tych 

zagadnień, pragnąc w ten sposób wiska- 

kierunek, w którym pójdą jej prace. 

Szczegółowa ocena treści deklaracji 

  

ńska   

    

grupy wołyńskiej nie jest zadaniem ni 

jać jako 

społe 

  

niejszych uwag. Trzeba ją pr 

miarodajny głos polskiego 

czeństwa Wołynia, stojącego na gruncie 

„realnego układu sił. Na podkreślenie jed 
nak i uznanie zasługuje ambicja po 

grupy, która wyraźnie 

stwierdza w swej deklaracji, że pragnie 

walczyć o „ustalenie dróg, po których 

Państwo nasze pójdzie w polityce na Zie 

miach Wschodnich ku swej chwale*. Z 

dalszych słów deklaracji wynika, że te 

drogj układają się równolegle z te 

mi, na których demokracją wileńska wi 

działa zawsze cele polityki wschodniej 

Rzeczyjpospolitej, Jeżeli deklaracja wyra 

ża te poglądy w sposób bardziej umiar 

kowany, niż zwykliśmy czynić to w Wil 

nie, to jest to zapewne skutkiem natural 

nego zróżniczkowania grupy wołyńskiej, 

w której jmieniu, jako całości, pad 

wspólnej 

  

lityczną 

     

ło wezwanie do budowania 

przyszłości z narodem Ukraińskim. Ide- 

ologiczne stanowisko demokracji wiłeń 

skiej 'w sprawach polskiej polityki 

wschodniej jest od początku odrodzenia 

Państwa jednalkie, Wielkość i potęga 

Rzplitej na Wschodzie wymaga wytwo- 

rzenia warunków, w których powstanie 

i okrzepnie polityczny solida- 

ryzm narodu polskiego z narodami, od 

dzielającemi nas od właściwej Rosji. 

Końcowe ustępy deklaracji zawierają 

apel do reprezentacyj parlamentarnych 

Ziem półn, - wschodnich o „nawiązanie 

porozumienia i wytworzenie form łącz 

nej pracy (parlamentarnej w dziedzinie 

wspólnych zainteresowań. Inicjatywa 

jakna jpilnie 

poparcia ze strony Wilna. Pomiędzy Łu 

ckiem a Wilnem kołacze się w przestrze 

jednakowego poj 

zagadnień 

wołyńska jest godna jszego 

    

ni świadomość 

mowania wielu zasadni 

Uroczystość w Nowym Sączu 
przeniesienia prochów Ś. p. min. Pierackiego 

NOWY SĄCZ. (Pat). Dzisiejsze uroczy 
stości przeniesienią trumny ministra 
spraw wewnętrznych ś, p. generała Bro 
nisława Pierackiego do grobowca na sta 
iym cmentarzu były podniosłą manife- 
stacją uczczenia pamięci zasłużonego bo 
jownika o wolność i męża stanu. 

O g. 8 rano przybył do Nowego Są 
cza pociąg specjalny, wiozący przedstawi 
cieli właldz i liczne delegacje, 

Rano trumnę ustawiono na katafalku, 

okrytym kirem przed kaplicą. Trumna o 
kryta byłą kapą żałobną nieznanej ofia 
rodawczyni z napisem: „za obronę Lwo 
wa”. Na katafalku złożono srebrną urnę 
z ziemią z pod Jastkowa, gdzie š. p. min, 
Pieracki był ranny w bitwie, 

Od wczesnego ranka gromadzić 

częły na starym cmentarzu ni 
delegacje z całego kraju z 
sztandarowemi. 

Obok katafalku ustawiłą się delega 
cja „czwartaków*, w których to pułku 
śp. Bronisław Pieracki odbywał kam- 
panję legjonową. Za katafalikiem zajęła 

miejsce najbiiższa rodzina $. p. ministra 
kierackiego, staruszka matka j dwaj 
bracia, 

Z chwilą przybycia p. premjera rozpo 
częłą się uroc ta mszą żałobna, którą 

celebrował w otoczeniu licznego kleru 
grecko i rzymsko — katolicikego ks. bis 
kup tarnowski Lisowski, I jp Lisow 
ski wygłosił następnie podniosłe kaza- 
nie. 

Po pieniach żałobnych trumnę ze zwło 
kami Ś. p. gen. Bronisława Pier skiego 

wzięli na swe banki „czwartacy” i prze 
nieśli ją do grobowca, mieszczącego się 
opodal kaplicy. . 

Przed trumną niesiono wieniec lauro 
wy Prezydenta  Rzplitej, przepasany 
wstęg żami o barwach narodowych, z napi 
sem „Ś, p. ministrowi, generałowi Broni 

sławowi Pierackiemu — Prezydent Rze 
czypospolitejć*. 

Za trumną postępowała rodzina zmar 
łego, przes rady ministrów, członkowie 
rządu, (przedstawiciele sejmu j senału, 
generalicja, podsekretarze stanu i wyżsi 
urzędniey państwowi, 

Po skończonej uroczystości pogrzebo 
wej nastąpiło poświęcenie kamienia 
węgielnego pod budowę domu strzelca 
im. Bronisława Pierackiego. 

    

  

  się za 

„bczone 
pocztami 

  

   

    

  

        

Przemówienie 
premjera Kościałkowskiego 

Skolei premjer Kościałkowski wygło 
sił następujące przemówienie: 

Ekseelenejo, Obywatele! 
Wezoraj na Wawelu rząd Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej złożył hołd i Ślubowanie du 
chowi Wielkiego Marszałka, dziś przybyłiśmy 
do Nowego Sącza, aby oddać cześć Jego żołnie 
rzowi, który wiernie wykonywał przez całe swe 
życie wolę Wodza. 

Szezątki deczesne Śp. ministra generała Bro 
nisława Pierackiego spoczęły dziś w grobowcu 
trwałym, w którym nikt już im spokcju nie za 
kłóci. 

Odżyły w ras myśli o Jego ofiarnem od 
wezesnych lat młodzieńczych życiu w służbie 
dla idei wolnej i niepodległej Polski, o Jego ra 
nach, na polach walk zdobytych, e Jego trudach 
męskich na sprawowanych przez Niego stano 
wiskach, odpowiedzialnych w pracy dla wskrze 
szenej Ojczyzny. Uprzytomniliśmy sobie wszys 
€y raz jeszcze, że życie i śmierć Bronisława Pie 
rąckiego to jedna z kart historji tych, którzy 
wciągnięci w orbitę genjusza Marszałka Piłsu 
dskiego ieli najwyższe szczęście służyć pod 

ERICA TTZRTRROOREYO RZTOTZZRECOWIOZCA 
   

czych.. Podkreślaliśmy już ten fakit kie 

dyś wspólnie z prasowym organem wo 

łyńskim. Ale tą świadomość nie mogła 

wciąż znaleźć bardziej konkretnego wy 

Może właśnie wskutek tej wielkiej 

przestrzeni i braku ggniw [pośrednich po 

między Wilnem a Łuckiem? 

Pośród podpisanych pod deklaracją 

widnieje nazwisko jednego wilnianina. 

  

razu   

Będzie on niezawodnie pierwszem ogni 

wem łączącem obie grupy w pracy parla 

mentarnej, aż się wytworzą owe słalsze 

„formy łącznej pracy”, o których mówią 

Wołyniacy. Я 

Ze strony Wilna wyciągniętą do nas 

ich ręka spollka się napewno z mocnym 

i szczerym uściskiem. Testis.   

Jego rozkazami duszą i ciałem, krwią swoją i 
wysiłkiem wszystkich wartości ducha ludzkiego 
dla Polski nowej. 

Trumna, na której przed półtora rokiem roz 
kszał Marszałek Piłsudski złożyć odznaki gene 
ralskie, a którą Pan Prezydent ozdobił najwyż 

szem Gdznaczeniem, jakie Rzeczypospolita Pel 
ska posiada, — crderem Orla Białego, spoczęła 
pod płytą z granitu. Jest w tym gnrhowcu skro 
mneść, prostota, łecz i siła zarazem, tak, jak 
skromnym, prestym i silnym jednocześnie był 
ter, kogo grobowiec teq kry, „Trainy był wybór 

tego kamienia, 2 którego wyciosano płytę. bw 
granitowym był charakter i wola Bronisława Pi 
raekiego. 

Grobowiec pozostanie na ementarzu nowo 

sądeekim. Po miastach całej Polski pozostaną 
ulice i place Jego imienia, świadczące o uczu 

i współcześni otaczali tego obywa 
tela i żołnierza Rzeczypospolitej. Lecz rola, ja 

a w Polsee, waleząe najpierw o jej zmartwych 
wstanie, a p m © jej wielkość i potęgę odegrał 

Bronisław Pieraeki, wymagała, aby obek tych 
znaków pamięci i pietyzmu powstały znaki inne 
— znaki, utrwalające jego prace i myśli twór 
cze, znakł, przez któreby nietylko pamięć o Nim 
ale i myśl Jego, m żołnierza i męża stanu 
Polski nowej, w prz promieniowały. Dla 
tego słuszną icst rzeczą, że od ementarnej płyty 
granitu przyszliśmy tutaj do kamienia, nie gro 
bowiec słanowiącege, lecz rcezpoczynającego bu 
dowę nową, budówę domu strzeleckiego imienia 

generała Bronisława Pierackiego, 
Stoimy oto przy powstającym ośrodku wciąż 

newej 1 nieprzerwanej pracy dla jutra, dla tego 
eo nadejdzie, co będzie żyć, walczyć i zwyciężać. 

"Trmtno © lepszą ctuchę w chwili wzbiera 
jącego u nas żelu po stracie wiernego żołnierza 
Rzcezypospolitej. Trudno o lepszy pomnik dla 
Jego zasługi. Trudno © lepszy symhol dla wiary 

  

        

      
     

    

    
   

      

  

znów. Wielka wygrana 

w moe niezniszezalną ducha i w niepożyte siły 
społeczne, gotowe w nieprzerwanym wyścigu 
pracy iść z radosną pieSnią na ustach po zwy 
cięstwo. Niech ten dom społeczny imienia Bro 
nisława Pieraekiego stanie się w Jego rodzinnem 
mieście dla resnącege pokclenia kuźnią miłości 
njezyzny, pojednania i poświęcenia stkich 
sił w walce © ncwą, jasną przyszłość Polski. 
Niech ten dom zelecki imienia Bronisława 
Pieracklego weźmie tak żywy i hogaty udział w 
pracy nad dalszym rrzkwitem dzieła Komen 
danta, aby tea, którego imię gmach ten ozdeobi, 

mógł żyć radcśnie dalej, jak żył w swem życiu 
doczesnem, żyć w służbie wielkiej idei Józefa 
Piłsudskiego 

Po przemówieniu prezes Rady Mini 
strów zamurował akt erekcyjny. 

Na zakończenie uroczystości 
stra odegrała hymn narodowy. 

NOWY SĄCZ, (Pat). Po zakończeniu 
uroczystości prezes Rady Ministrów i 
członkowie rządu złożyli wizytę matce Ś. 
p. ministra, p. Marji Pierackiej. oraz ks. 
biskupowi Lisowskiemu. 

ODJAZD P. PREMJERA I MINISTROW 

NOWY SĄCZ, (Pat). O godz. 12 pre 
zes Rady Ministrów odjechał do Moście, 
skąd po zwiedzeniu fabryki uda się do 
Poznania na uroczystość inauguracji ro 

ku akademickiego na uniwersytecie poz 
nańskim. Członkowie rządu, przedstawi 
ciele Sejmu i Senatu, wiceministrowie 
oraz przedstawiciele wojskowości odje 
chali specjalnym pociągiem do Warszawy 

  

      

   
   

    

  

orkie 

    

ówiekturze „Droga do Szczešcia“ 

Pi. 23.000 
stała wygrana dzienna 
2-go dnia ciągnienia 
1-ej klasy 34-ej Lot. P, 

PADŁO WCZORAJ na Nr. 138607 
w szczęśliwej kolekturze 

„DROGA DO 
Wielka 44 

  

Wilno — 

SZCZĘŚCIA” 
Mickiewicza 10 

Cofnięcie exequatur konsulom czeskim 
w Poznaniu i Krakowie 

WARSZAWA. (Pałt), 
R. P. cofnął decyzję z dnia 18 bm. exe 
quatur konsulowi republiki Czechosłowa 

Pan Prezydent ckiej w Poznaniu dr. Jaromirowi Doleża 
lowi i konsulowi republiki Czechosłowa 
«kej w Krakowie dr. art. Maixnerowi. 

Monarchiści kasują prawo własności 
prywatnej w Grecji 

ATENY, (Pat). Premjer Kondylis ma 
wystąpić z propozycją zmiany systemu 
parlamenitarnego j zmniejszenia liczby 

posłów z 300 do 60, 10 posłów mianowa 

nych będzie przez króla na wniosek rzą 
du, pozostałych zaś 50 wybiorą poszcze 

gólne klasy społeczeństwa. 
Pozatem prawo własności zamienione 

będzie na prawo użytkowania w ciągu 

99 lat, po którym to czasie własność nie 

ruchoma Poza na rzecz państwa. 
   

Zbliżenie chińsko - - japońskie 
SZANGHAJ. (Pat). Przybyły tu z kon 

ferencji generałów japońskich w Dajre 
nie gen, Isokai oświadczył, że doszło do 
zupełnego porozumienia pomiędzy rzą- 

dem w Tokjo a czynnikami wojskowemi 
w Chinach północnych co do zbliżenia 
chińsko - japońskiego. 

1 

WYCIECZKA DO KRAKOWA 
z pobytem jednodniowym w Warszawie 

od 4—8. XI. r. b. Cena Zl. 17.70 
Zapisy w ORBISIE — ul. Mickiewicza 20, telefon 8-83. 

  

  

  

  

  

Składy Elektro-Radjo-Techniczne I 

D. Wajman 
Wilno, Trocka 17, tel. 7-81 

POLECAJĄ TANIO, SOLIDNIE, Z GWARANCJĄ 

RADJOODBIORNIKI 
PHILIPSA A-947, 4-44, A-525 MODEL 1936 ROKU, 

SPRZĘT RADJOWY, ŻYRANDOLE, MATERJAŁ INSTALA- 
CYJNY, ELEKTRO-KUCHENKI, ŻELAZKA i OGRZEWACZE 

Biuro koncesjon. wykon. wszelkie roboty elektrotechn. 

 



„KURJER z dn, 20 października 1935 r. 

ghiacja gospodarrza Ziem Północno - Wschodni 
Na marginesie sprawozdania Wileńskiej Izby Przemystowo-Handlowej 

Sytuacja była zła. Nie odmienią tego 
nieśmiałe próby optymizmu, który w 
bardzo tylko nieznacznej mierze usiłuje 
wprowadzić w ogólną charakterystykę 
Izba PrzemysłowoiHandlowa. (Jest to 
niezmiernie ni zięczne zadanie wo- 
bec — rzeczywistej rzeczywistości, któ 

ra przepędza wszelkie urojenia. 
Jacyż jesteśmy biedni i upośledzeni! 

Niema prawie dziedziny, w której nie 

dałoby się ty odczuć i stwierdzić. Skon 

frontowanie z rzeczywistością gospo 

darczą, w całem państwie dziś trudną, 
tu na naszych terenach jest wprost przy 
gnebiające, Weźmy pod uwagę tylko 
garść danych o konsumeji kilku podsta 
wowych artykułów, uchodzącej słusznie 

zą miarę nietylko stopy życiowej, lecz 
poziomu kultury materjalnej w najszer 
szem znaczeniu. Będą to: nafta, węgiel, 
cukier, tytoń, żelazo waleowane. 

Spożycie tych artykułów w woje- 
wództwach wschodnich porównamy z 
komsumceją w Polsce która jest w zesta 
wieniu z innemi krajami niesłychanie 
niska. I w tem jed zestawieniu wy 

chodzimy jako naż z ubogich ja 
ko jakiś osobliwy rezerwat pierwotny. 

od którego prymitywniejszych nie znaj 
dziemy chyba w całej Europie, a równe 

prymitywnych bardzo tylko niewiele. 
Na 1 mieszkańca wynosiło w Polsce 

spożycie mafty w r. 1934 — 2.98 kg., w 

jewództwach wschodnich 2,34, eukru w 

Polsce 8,94, w woj. 'wsch. 4,31, tytoniu 
w Polsce 14,40, w wojew. wsch. 6,72, 
żelaza waleowanego w Polsce 5.17, w 

woj. wisch. 1,59, węgla w Polsce 38.31, 

w wojew. wsch. 21,8. Użytkujemy więc 
na 1 mieszkańca cukru ; tytoniu dwa ra 
zy mniej, żelaza trzy razy mniej, węgla 
zaś 18 TAzy mniej aniżeli w całej Polsce. 

Ciekawe jest i bardr:o znamienne, że 

w jednym artykule przewyższamy kon- 
СВ 

  

  

  

  

     

    
  

  

   

    

    

   

  

sumcję w eałei Polsce, Jest nim... spi- 
rytus konsumcyjny, którego spożycie па 
I mieszkańca wynosiło w r. 1934 w wo 
jewództwach wschodnich £ litr, w całej 

Polsce 0,78 Hitra. Nawiasem mówiąc cho 
dzi tu tylko o monopolowy spirytus 
konsumcyjny, do którego trzeba do- 

uać spirytus skażony i gorzałkę pędzo 
ną przez chłopów, by otrzymać właści 
we spożycie alkoholu. 

   

  

Możraby o tem pisać bez końca i na 
kilka tych cyfrach oprzeć obraz wymow 

    

  

nie od Naprawy, która jak wiado- 
mo leży w bardziej awansowanej połaci 
państwa. Takiej nędzy gospod3rczej 
jak u nas, niema w całej Pełse*. Takich 
braków nie znosi, i nie zniósłby, chłop 
w województwach centralnych czy za 
chodnich. Wobec tego blednie każdy in 
ay problem gospodarczy. Oto rzeczy” 
wisty wycinek zagadnienia  konsumcji, 
od której pchnięcia na drogę wzrostu 
| zwyćżlki zależy tyle naszych nadziei na 
poprawę. 

Gdy potrącone powyżej zagadnienie 
spożycia, obliczonego na wieś i miasto, 
odnosi się przedewszystkiem do wsi. ze 
względu na o!fbrzymią jej przewagę w 

województwach wschodnich, kilka in“ 
nych danych ukaże nam oblicze spraw 
miejskich, t. j. przemysta i handlu. 

Więc przemysł. Przedsiębiorstw wy 
kupujących Świadectwa przemysłowe 
I-szeį kategorjį w województwie wileń 

skiem niema, Il-giej kategorji jest jedno 
(drożdżownia Hrugaczów w Oszmianie) 
likej są dwa (elektrownia į zakład wo- 

dociągowy). Natomiast VIH-ej kategorji 
jest 1201, VII aś 416, na ogólną licz 
bę 1882 przedsiębiorstw, które wykupi 
ły świadectwa przemysłowe. W skrom 
nym cieniu tulą się nieliczne przedsię- 
biorstwa IV—VI kategorji, których ra” 
zem jest 262. 

     

  

  

   

Syn cesarza Abisynji 

  

Syn Cesarza Abisynji ks Makonen w towarzystwie swego wychowawcy ©puszcza płacząc, 

Addis-Abebę. — Zdjęcie dokohane w wagonie kolejowym, 

Ateneum Wileńskie” 
(Rocznik X) 

Ostatni, jubileuszowy poniekąd tom 
„Ateneum Wileński * jaki w zeszłym 
miesięcu wy. prasy drukar- 
skiej, imponuje nietylko swemi rozmia 
rami (przeszło pół ty a stron druku), 
ale przedewszystkiem zamieszczonemi 
rozprawan artykułami p ynikowe 

mi oraz licznemj recenzjami. Całą treść 

omawianego rocznika cechuje to, co jes 
zasadniczą myślą pirzewodnią „Atene- 

um ', a co uwidoczniono nawet w pod- 

tytule, podkreślając im charakter ©za- 
sopisma, którego cele służą „badaniom 

przeszłości Ziem Wielkiego X. Litew- 
skiego”, W roczniku dziesiątym chara 

ter ten Utrzymano iw całej rozciągłości 
i to nietylko wśród metodycznie wy- 

kończonych poważnych prac, ale także 

       

    

    

     

        

   

    

nenm Wileńskie, 

we, poświęcone badaniom 

Wielkiego X. 

tor: 

Czasopi nauko 

przeszłości Ziem 

Litewskiego, Rocznik X. Redak 
Bolesław Wilanowski. Wyd, Wydz. III 

Tow. Przyj, Nauk w Wilnie, Wilno, 1935. 5. 

VIII, 580, 

  

„miscellaneów i 
z któ- 

dzieł 

i wśród pomniejszych 
materjałów*, a nawet recenz 

rych niemal wszystkie dotyczą 
emaw ych wschód d. Rzplitej. 

Całość roczn X składa się z pię- 

ciu osobnych działów, 
W dziale I umieszczono 4 rozprawy: 

Józefa Puzyny: „Kim był i jak się na- 
prawdę nazywał 'Pulkuwer, ojciec Ge- 

dymina“, O. Haleckiego: „Na margine- 
sie najdawniejszych dyplomów katedry 

wileńskiej”. Marji Baryczewej początek 

rozprawy p. t.: „Augustyn (Rożundus 

Mieleski, wójt w histo- 

ryk i apolegeta Lil Żytko 
wieza: „Stosunki skarbowe W. Ks. Li- 

tewskiego w dobie insurekcji Kościusz- 

kowskieji“. 
Spośród: miscellaneów i materjałów 

  

    
       

  

    
      

   

  

  

     

    

  

  

    

          

(dział П) wymienić przedews iem 
nałeży bardzo interesujące „Akta uge- 

dy KET 1655° 'podane przez      
prof, W. Konopczyńskiego i W. Lep- 
szego wydobyte z Archiwum Państwo- 

wego (Riksarkiwet)j w Sztokholmie i 

uzupełniane pewnemi tekstami z Biblj. 

X.X. Czartoryskich w Krakowie : z Os- 

solineum. 
Dzieje taj umowy litew 

    

9-szwedz- 

  

A teraz handel. Na 10.622 przedsię- 
biorsiiw handłowych, 10,036 byžo III i 
IV kategorji, tylko 32 pozwolono wy” 
kupić świadecliwo V-ej kategorji, wyższ 
zaś liczą 554 przedsiębiorstw. W. tym 
naszym handlu branża artykułów spo- 
żywczych zajmuje zgórą 60%/0 wszyst- 
kieh przedsiębiorstw (6.697), w czem 
500 przysłowiowych handlów napojami, 
słodyczami, owocami, jarzynami, czyli 

popularnych „sodowiarń*. 

W przemyśle przetwórczym było w 
województwie wileńskiem w 1934 roku 

przeciętnie na 50.3 czynnych zakładów, 

24,7 nieczynnych, co oznacza, że stan z 
roku 1933 ani nie drgnął, jeżeli zaš—to 

cofnął się, coprawda nieznacznie. W 

przemyśle tym pracowało ogółem nie 

spełna 2500 robotników, z których po- 

nad 500 — miewiele — było zatrudnio” 
nych tylko w branży papierniczej. + 

Oto nasz ciężki przemysł, nasza in- 

dustrjalizacja i tętno wymiany. 

A teraz nasza produkcja i wymiana 

w świetle madamia towarów na kole 

  

    

jach. W porównaniu z rokiem 1933 

spadło nadanie pszenicy, garbników, 

bydła rosłego, trzody chlewnej. drobiu 

  

żywego i bitego, ryb, mięsa, tłuszczów 

zwierzęcych, jadalnych, jaj, masła, ja-    

    

rzyn suszonych, wódek, skór 

surowych, konopi, szczeciny czyszczo” 

nej, drzewa celulozowego, wyrobów 2 

drzewa, mebli giętych, cegieł, żelaza sta- 

rego. Wiprawdzie ogólne nadanie wzro- 

sło (z 1490 tys. tonn na 1765 tys, tonn), 

ale wskazane artykuły mają doniosłe 

znaczenie dla pradukcji rolnej. WŚród 

nich zwraca uwagę gwałtowny spadek 

nadania trzody chlewnej o połowę 

(17781 tonn), drobiu i mięsa, ryb, (z 

3757 tonn na 232 tonn), jaj (z 590 na 

150), masła (z 1292 na 61), drożdży, 

więc w pierwszym rzędzie klęskowa Sy 

tuacja produkcji hodowlanej i jajezar- 

sko-mieczarskiej. Takby to przynaj” 

mniej wygłądało w interpretacji tabel 

nadania kolejowego na terenie dyrekcji 

wileńskiej. 

Izba Przemysłowo'Handlowa stwier- 

dza w swej ocenie ogólnej poprawę w 

porównaniu z rokiem 1933. Robi to. 

trzeba przyznać, bardzo ostrożnie, z 

wielu i omówieniami, 

    

  

     

    

    

   
„strzeżeniami 

„Aczkolwiek więc, wobec ścisłego po 

wiązania wszyslkich dziedzin gospodar 

czych okręgu z sytuacją rolnie „nie 

można negować pewnego, chociażby w 

skromnym zakresie się przejawiającego. 

dobroczynnego wpływu omawianych 

symptomów na gospodarkę rolną ziem 

północno-wschodnich, to jednak popra 

wa, w porównaniu z rokiem 1933, da 

wała się zaobserwować raczej 'w szere- 

gu branż przemysłowych oraz w pew- 

nych dziedzinach handlu". 

W tej, nieco zawiłej ocenie, najeżo 

nej estrożnościami jak djagnoza leka- 

    

  

kiej ciekawe są m. in. z tego jeszcze 
względu, że różnica zapatrywań na nią 
między nauką polską a litewską jest za 
sądniczo duża. : 

W tymže dziale II, artyku! M. Gu- 
mewskiege „Herby miast lite' ich“ 
przynosį opisy i rysunki herbów 69 
miast współczesnej Republiki litew- 

skiej; prof. | Jantisz ' Iwaszki*iwicz w 

„Śniadecianach* pu je КИКа nie- 

znanych listów Jana Śniadeckiego do 

Marcina Badeniego, męża stanu za cza 
sów ks. Warszawskiego, a potem Kró- 

lestwa Kongresowego, Miehał Bren- 

sztejn opisuje. proces „Scalania archi- 

waljów w Witnie*; Michał Ambros po- 
daje .„„Wileńską bibljografję regjonalną 

w latach 1928 — 1933*; prof. Erwin K* 

sehmieder mówi o „Teorji i praktyce 

rosyjskiego śpiewu meumatycznego na 

te tradycji staroobrzędowców wilen- 

skich*; Walerjan Charkiewicz daje 

„Przyczynek do dziejów Sióstr Miłosier 
dzia w Wilnie”: X. Kamil Kantak odpo 

wiada na pytanie „Czy Franct i 

Wileńscy byli rozsadnikami rel 

reformy niemieckiej w w. XVI?*; Jan 

Jakubowski wymienia „Przykład zmien 

nności granie administracyjnych na Lit 

  

    

  

   

    

  

  

  

    

  

      

  

     

  

Pielęgnacja cery jest nie do 

pomyślenia 

bez dobrego 

mydła! 

  

Trzeba ło powiedzieć wszyst- 

kim Paniom, które nie widzą 

wyników pielęgnacji cery. 

Przyczyna leży w wyborze nie- 

odpowiedniego mydła. 

Dobre mydło 7 Kwiatów przez 

swe własności kosmetyczne 

jest nieodzownym warunkiem 

pielęgnacji cery. Wybitnie ła- 

godne, zbadane, i polecone 

przez specjalistów, czyni ce- 

rę piękniejszą, czysłszą, deli- 

SĄ 
  

  

           
  

rza, który na wszelki wypadek pragnie 
swą rację i prestiż, tkwi krzty 
tywnej prawdy, Można dopa- 

trzeć się pewnych odruchów ożywienia, 
jak nie można zaprzeczyć, że jest bar- 
dzo wiele symptomów pogorszenia sta- 
nu gospodarczego. Nie trzeba jednakże 
zapominać, że obieranie skali porów- 
nawczej w któremś z lat samego „dna 
nędzy* jest nawet dla chwiłowych wnio 
sków mało miarodajne i zawodne. 

  

Oficjalnej reprezentacji samorządu 
gospoaarczego przystoi — może obowiaą 

jąca doza optymizmu. Objektywne 
warunki po temu są jednak — żadne. 
Jesteśmy najbardziej upośledzeni z upo 

Śledzonych j świadomość o tem, czerpa- 

na z życia nie zostaje zachwiana po 
przestudjowaniu cyfr sprawozdania 

  

  

    

A jaka jest na ten monopol upośle- 

dzenia i ubóstwa 'w całej Rzplitej pro- 

jekcja urządzeń, które wraz z reszłą 

ziem polskich i nas dotyczy, porówna 

z niemi lub gorzej dła nas? Taryf kole 
i , po ów państwow „samo 

rych, świadczeń społecznych? 
        

Choć pytanie jest ret zne, 4; į. 

jowo nie otrzymuje odpowiedzi, 

rozwiniemy je osobno, A. H. 

  

  

   

wie w w. XVI*; Henryk Barycz podaje 
przyczynek „Do gehiezy Akademji Wi- 
leńskiej* i Aleksy Deruga szkicujc syl- 
wetkę Al. Mienszykowa jake siarosty 
dziśnieńskiego, oraz przytacza „Kc 
stra listów metropolity uniekiego Leona 
Kiszki do ks. K. St, Radziwiłła kancl. 
W. Litewskiego (1705—1728)*, 

Wyjątkowo obfity jest dział recen- 
zyj, Których liczba w ostatnim tomie 
„Ateneum sięga 58. Prawie wszystkie 
dotyczą prac, omawiających sprawy 
przeszłości przeważnie — choć nie wy- 
łącznie — ziem W. X, Łitewskiego. Z te 
go przeszło połowa, bo 31 recenzja wy 

szła spod pióra młodych j średnich pra 
cowników naukowych, z czego 17 re 

cenzyj napisał sam Żytkowicz! Prawda, 
; śród nich kilkunasto — a nawet 

  

      

  

  

    

      

  

    

   

    

4 — wierszowe, ale są zato tak grun- 
lowne i szezegółowe jak naprzykład 
rozbiór pracy Hedemanna „Dzisna i 

   
  

Druja... magdeburskie miasta*; bądź «o 

bądź palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi 

o pracowitość j jeśli sądzić z prac umie 

szezonych w ostatniem „Ateneum * 

trzeba bez wahania przyznać L. Żytko 

wiczowi. 

Nie pozbawiane pewnego znaczenia 
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Polska wobec sankcyį 
Zastosowanie surowych  postano- 

wień art. 16 paktu Ligi Narodów w sto 
sumku do Wiłoch stało się faktem, Prze- 
jawiła się konsekwencja wzięcia kon- 
fliktu włosko-abisyńskiego w tryby me 
chanizmu ligowego ; wszystkoryco dzie 

je się obecnie i dziać się może czasie 
najbliższym jest dalszym rozwojem tej 
konsekwencji. Uznanie Włoch za napa- 
stnika, winnego rozpoczęcia wojny z 
pogwałceniem postanowień paktu Ligi 
Narodów, orzeczone przez Zgromadze- 
nie Ligi — sliworzyło dla wszystkich 
członków instytucji genewskiej koniecz 
ńość zajęcia słanowiska (wobec posta- 
nowień sankcyjnych art. 164g0 paktu 
Ligi. : 

Jeszcze nie przedarły się konkretne 
postanowienia przez gąszcz skomplika 

wanych przepisów prawnych i interpre 
tujących je komitetów, jeszcze trwają 
prace ekonomistów i prawników nad 
stworzeniem brakujących precedensów, 
ale już zarysowują się kontury planu 
izolowania Włoch od reszty świata, od- 

cięcia wojującego kraju od surowców, 
kredytów i możliwości eksportowych. 

Dyplomacja angielska, stojąca na 
straży zagrożonych przez włoską impre 
zę wojenną interesów Imiperjum Brytyj 
skiego, działą z żelazną konsekweneją 
i niespożytą energją, przyczyniając się 
wałnie do niezwykle szybkiego i spraw 

    

   

  

    
nago działania tak zwykle ociężałego 

aparatu Ligi Narodów. 
W zadziwiająco szybkiem —- nie- 

widzianem nigdy w Genewie — tempie 
opracowują komitety jedne listy pro- 
pozycyj sankcyjnych za drugiemi, stwa 
rzając — papierowy chwilowo — mur 

izolacyjny dokoła Włoch. 
". Coraz bliższy jednak jest już mo- 
ment, w którym ten mur papierowy za- 
mienić się ma w rzeczywistą barjerę, 
odgradzającą Włochy od źródeł finan- 
sowych j surowcowych, Choć art. 16-ty 
paktu znalazł zastosowanie po raz pier- 
wszy w dziejach Ligi Narodów, choć 

brak precedensów i praktyki w konywa 

nia jego postanowień, choć każde pań 
stwo suwerennie dla siebie decyduje o 
tem, jakie sankcje bez szkody dla sie- 
bie i dla swych obywateli może zastoso 
wać — jednak rośnie codziennie lista 
państw, zdecydowanych do poniesienia 

ofiar na rzecz pokoju j przyczynienia 
się do utrudnienia dalszego prowadze- 

nia wojny, 
Na liście tych państw znalazła się 

już także Polska. Obowiązki swoje. ja- 
ko członka Ligi Narodów traktuje bo- 
wiem Polska bardzo poważnie. Niejedno 
krotnie deklarowano 'w Polsce z miejsca 
autorytaltywnego i oficjalnego przywiąza 
nie do pokoju i gotowość jego obrony. 
Przyszła chwiła, kiedy deklaracje słow 
ne muszą się zamienić w czyn. 

Zgodnie z t. zw. listą propozycyj 
Nr. 1, wypracowaną przez specjalny ko 
mitet koordynacyjny 'w Genewie, wyda 
ła Polska zakaz wywozu broni j sprzętu 

    

  

  

wojennego do Włoch oraz zezwolenie 
na jego wywóz do Abisynji. 

Obecnie — jak nam wiadomo — dv 
biegają końca przygotowania do wyko 
nania przez Polskę wskazań t. zw. listy 
Nr. 2, ustalającej sposoby  odeięcia 
Włoch od kredytów i od spłaty zobowią 
zań finansówych im należnych z tytułu 
najróżniejszych umów. 

Jednocześnie skrupulatnie badają 
achowcy polscy możliwość przyłącze- 

nią się Polski do projektowanych zaka- 

zów przyjmowania eksportu włoskiego. 
Są w tej dziedzinie najróżniejsze zastrze 

  

żenia, jest (konieczność zapewnienia 
Polsce możliwości odebrania statika 
„Batory, wykończonego właśnie przez 
stocznię włoską, są konieczności do- 
staw motoryzacyjnych (kontrakt z „Fia 
tem*), jest zagadnienie dostawy cytryn 

st pi 
Ale — to szczegóły. Ważne, istotne, 

     
   

„RUR. ER z dn. 20 października 1935 r. 

ale szczegóły, Będą o nich rozprawiać 
fachowcy, będą sobie państwa nawza- 
jem przyznawały pewne dostawy zastęp 
cze, czy zastępcze możliwości zbytu swo 
ich produktów, które w interesie ica 
gospodarstwa eksportowane być muszą, 
a nie będą mogły być wywożone do 
Wiłoch. 

Zasada jednak jest ustalona: — mi- 

mo serdecznych sympatyj do Włoch, 
bezsprzecznie istniejących w Polsce — 
prawo jest prawem, przyjęte na siebie 
zobowiązania Polska wykonuje. Podpis 
Polski figuruje na pakcie Ligi. Naro- 
dów, a natura działań Włoch w Afryce 
i oczywistość agresji, włoskiej węątpli- 
wości nie ulega. Sankcje — są konsek- 

wencją, jak powiedzieliśmy już. Nie 
możną uchylić się od ich stosowania. 

Zresztą — jak nam powiedział pe- 
wien dyplomata polski, — „łubimy Wło 
chów, ale niecierpimy napaści”, 
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Defilada wojsk angielskich przed premierem egipskim 

  

  
    

  

  

Na marginesie 

Tym razem będziemy 
niedyskretni 

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu* — 

wszystkie sodowiarnie, paszteciarnie i piwne 

— do wyszynku wódki. 

Większość „stołówek* do kataru żołądka. 

  

   

W. oknach prywatnych mieszkań, na bra 

i słupach pełno wi     :cej lub mniej orto 

ficznych anonsów: „smaczne i zdrowe do 

mowe obiady po 50 gr.“ 

   

Objaw zrozumiały: — miasto wypełnione 

sublokatorami musi te liczne nzesze urzędni- 

ków, studentów i uczniów wyżywić, Jadłodaj 

nie muszą dostosować swój cennik do możli 

wości płatniczych klijenteli. 

Stąd różnorodność strawy i cen. 

50 gr obiad. Co to może być? 

INa stół, przykryty papierem, podają za- 

wiesistą szarą zupkę i jakąś siekaminę. Wszy 

stko gęsto zaprawione fryturą. Ten szczegół 

mniej jest jednak ważny niż cena. Stołowni 

kom oczywiście najbardziej smakuje „deser* 

— tanizna, 

  

Wybredniejsze gusty i delikatniejsze pod 

niebienia ią się obiadami nieco droższemi. 

Tu już „menu* „wypada* krytykować, a moż 

liwości drugiego dania zawierają się w szero 

kiej skali od kołdunów poczynając, a na szny 

clu ministerskim kończąc. 

  

Wi okolicy uł. Nowogródzkiej przyjęła się 

moda, że piecz    nad żołądkami tej dzielnicy 

zewców. Za cieniutką prze 

gródką, przy wspó!nym stole „tuczą się“ ama 

torzy 'kilkudziesięciogroszowych racyj — tuż 

sprawują żony. 

obok reperuje się obuwie tej biedoty — a nad 

wszystkiem razem unosi się eskadra <robów. 

Prawdopodobnie związek ieli pi- 

wiarń, kawiarń i jadłodajń, stosując do staro- 

  

właś: 

  

stwa memorjał w sprawie ograniczenia tego 

typu przybytków — ma raczej na widoku chęć 

pozbycia się konkurencji — czy nie od rzeczy 

by jednak było wejrzeć przy sposobności wo 

góle w „sedno* sprawy, pod pokrywki kuchen 

nych rondli? 

  

Każdy członek LOPP. przyczynia 
się do podniesienia możliwości | 

obronnych kraju! 
  

_ETJOPSKIE AKTUALJA WOJENNE 
Gdy się patrzy na plastyczną mapę Etjopii 

i widzi się wielką, dwa razy większą od całych 
Niemiec, a prawie 4 razy ohszerniejszą niż but 

‚ apeniński naturalną fortecę, najeżoną jak dłu 
ga i szeroka potężnemi masywami górskiemi — 
ogarnia człeka podziw nad zuchwalstwem włos 
kiege najeźdzey, co się odważył zaatakować tę 
niezdobytą twierdzę z 3 stren jednocześnie 
Plastyczna mapa państwa abjūskiego wywo- 
łuje nieodparte wrażenie, iż nawet w czasach 
nujspckojniejszych, najlepiej wyposażona w 
środki techniczne ekspedycja, powiedzmy ek 
spedycja naukowa, nie zdołałaby przemierzyć 
tego jedynego w swoim rodzaju, dającego się 
conajwyżej porównać z jednym tyłko Tybe- 
tem kraju. 

SKAŁY I PRZEPAŚCIE. 

Wzrok napróżno tu szuka równiny. Ska- 
ły, skały, nie więcej tylko skały, poprzeplata 
ne przepaściami. Nawet ta odrobina pustyń, 
wdzierających się w granice dzikiej krainy 
th południowej Erytrei i włoskiej Somalji gi- 

będzie podanie kilku uwag ogólnyci 
Na 31 współpracowników rocznika dzie 
siątego — 21 przypada na Wilno, resztę 
na Warszawę, Kraków, Poznań, Lwów 
i parę miast pomniejszych, jak Dyne- 
burg, Pińsk, Białystok. 

Dział recenzyj i sprawozdań opra- 

cowany jest wyłącznie siłami Wilna, 
przyczem Uniwersytet reprezentują 
profesorowie względnie docenci: Ada- 
mus. Łowmiański, Zajączkowski, Wysło 
uch, R. Mienieki. 

Na 13 przyczynkowych artykułów 
w „Miscelłaneach* grono profesorskie 
reprezentuje tylko prof. Januszkie- 
wiez į prof. Koschmieder. 

Natomiast wśród rozpraw i wykoń 
czonych metodycznych studjów nauka 
wileńska wogóle ma swego przedstawi- 
ciela już tylko w osobie Żytkowicza, 
autora cytowanej wyżej rozprawy. Z 
tego nasuwa się wniosek ogólny, że mło 
de siły naukowe Wiilna mimo trudnych 
wanuników materjalnych okazują jed- 
nak dużą pracowitość i ruchliwość. 

Osobną pozycję naukową tworzy 
zestawiona przez Stefana Burhardtą i 
Janinę R*wkowską „Bibljografja histo 
tji Ziem b. W. Ks. Litewskiego za lata 

    

1932—1934, Widać, że włożono w nią 
dużo żmudnej pracowitości; umieszezo 
ny na wstęjpie (spis rozdziałów czyni 

„Bibljografję* b. przejrzystą i znacznie 
ułatwia posługiwanie się nią, : 

Wreszcie tom zamyka ,„Kronika* za 
r. 1934 wileńskiego ruchu naukowego i 

ralnego z uwzględnieniem publiko 

wanych na łamach czasopism miejsco- 
wych artylkułów dotyczących przeszłoś 

ci Wileńszcyzny. Od szeregu już lat 
„Kronikę* w „Ateneum* prowadzi 

'itold Nawodworski. 
Na tem możnaby zakończyć infor- 

macyjną część sprawozdania o dziesią- 
tym roczniku „Ateneum Wileńskiego, 

zaakcentowawszy jeszcze, zupełnie wy- 
raźnie z układu czasopisma nasuwającą 
się niemal samorzutnie uwagę o wiel- 
kich zdolnościach redaktorskich p:ze- 
wodniczącego III Wydziału Tow. Przyj. 
Nauk w Wilnie i redaktora „Ateneum 
prof. Bolestawa Wilanowskiego. 

Niektóre z umieszczonych tam prac 
wymagają oczywiście bliższego omówzie 
nia. Wypadnie to uczynić w osonym 
odcinku. Eugenjusz Gulezynski. 
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nie w tym ogromie górskich grzbietów i łań 
cnehów. 

Odczytujemy nazwy prowine; Oto Tig 
re, zajęta już w znacznym stopniu przez Wło- 

chów po opanowaniu Adigratu, Adui i Ak- 
sum; cte Amhara — ojczyzna władczego szeze 
pu co potrafił narzucić swą władzę innym ple 
micnom i skupić je dziś pod wspólnem hasłem 
o©hrony kraju przed inwazją obcą. Oto God- 
jam, graniczący z jeziorem, na które skierowa 
ny jest dziś trwożnie wzrok Egiptu i Angiji, 
jeziorem Tana, dającym początek żyełodajne- 

  

„mu Nilowi; oto Jimma, gdzie wróg z północy za 
pewne nigdy nie dojdzie, gdyż prowincja ta 
wcina się klinem w południowy, odległy od 
działań wojennych Sudan; pto' Kaffa z kawał 
kiem olbrzymiego jeziora Radolfa; dalej Bo- 
rzna, leżąca u granie angielskiej Kenyi i włos 
kiej Somalji, a więe narażona na włeskie czoł 
gi i samoloty z południa; dalej Ogaden, słyn 
ny dziś na cały Świat nąrówni z prowincją 
Tigre Ogaden, gdzie w potokach deszczu zała 
mała się ostatnio ofenzywa gen. Graziani; da 
lej Harrar, do którego Włosi mogliby dotrzeć 
dopiero po sfersowaniu bezwodnych pustkowi 
QOgadem; pozostają: Aussa przedzielona od Har 
raru koleją Addis Abeba — Dżibuti, Arossi, 
czuwająca od południa — podobnie jak Har 
rar — nad bezpieczeństwem jedynej kolei, no 
i Szoa — serce kraju z Addis Abebą pośrodku 
Jedenaście prowineyj z których każda starczy 
łaby za porządne księstwo niemieckie. Każda 
z nich — z wyjątkiem  Ogadenu i poczęści 
Jimmy — najeżona jest skałami i zionie prze 
paściami, którym nawet superchełgi włoskie 
rady nie dadzą. 

SZCZĘŚLIWA SYTUACJA. 
Sytuacja nie byłaby szczęśliwa, gdyby Et- 

jopji zagmziła inwazja nietyłko od Włochów 
lecz i od Anglików, O Francuzach nie mówmy, 
gdyż ich somalijska załoga to w danych wa 
runkach — mimo kolei — quantitć negligeab 
le. Etjopja megłaby się znałeźć w kleszczach, 
a raczej w obręczy włosko — angielskiej. A 

dziś? Dziś meżna mówić conajwyżej o ohcę- 
gach włnskich, eisnących wprawdzie z półno 
cy i południa, iecz kolosalnie osłabionych nie 
tylko przez warunki klimatyczno — atmosfery 
czne i orograficzno — hydrologiczne o któ- 
cych prasa całego Świata dzień w dzień trąbi, 
lecz i przez tysiące kilometrów granie angiel 
(skich, spokojnych a mawet przyjsznych dla 
Abisyńczyków. Rzut oka na mapę wyjaśnia to 
nam doskonałe. Od strony Somalji angielskiej 

— spokój i bezpieczeństwo. To samo od stro 
ny Somglji frąneuskiej To samo nd strony 
angielskiej Kempi. To samo wreszeie od stro 
ny anglo — egipskiego Sudanu. Ma to znacze 
nio wprost niezmierne, zwłaszcza, że ze wszy 
stkich tych spokojnych strcm płyną do Abi 
synji materjały wojenne i sanitarne. W: takich 
warunkach można walczyć nietylko spokojnie, 
lecz zgoła radośnie. 

ABISYŃSKIE SIŁY. 

W. komunikatach i korespondencjach wo- 
jennych, jakiemi nas codzień zasypują agencje 
własne i zagraniczne podawane są najróżniej 
sze cyfry ©dnośnie abisyńskich armij czy od 
działów. Rozpiętość tych danych jest bardze 
duża, wahając się w granicach kilkudziesię- 
ciu i kilkuset tysięcy. Jake przykład weźmy 
wojsko bohatera spod Adui rasa Seyuma, Siły 
jego podawano na 88 tys., 50 tys., 100 tys. i 
150 tys. Gdzie prawda? Wymienia się armję 
rasa Kassy, obliczają ją na 250 tys., rasa Na 
sibu — 300 tys. następcy ironu — 250 tys, i 
jeszcze innych rasów. Ileż więc wreszeie negus 
ma wojska do dyspozycji? 

Niemiecka źródła encyklopedyczne — zaz- 
wyczaj b. Ścisłe — podają, że armja abisyń 
ska liczy 100 tys. żołnierzy w służbie czynnej 
i 200 tys. — w rezerwie. Cyfry te odnoszą się 
do okresu pokoju. Wojna oczywiście stan ten 
zmienia. Zapytajmy więc, ile Abisynja może 
zmobilizować wojowników?  Historja wojny 
Światowej świadczy, że wojujące ze sobą kra 
je mobilizowały przeciętnie 7 — 10 pre ogó 
łu ludności, Francja powołała więc pod broń 
4 milj. żołnierzy, Niemcy — 6, Rosja — 15 i 
Ł d. Wyjątkowo tylko Serbja zmobilizowała 
16 proc. ogółu ludności. 

Stosując te cyfry do Abisynji i przyjmu- 
jąc, że liczy ona 10 — 11 miljonów łudności, 
nietrudno obliczyć, że pod broń mógł сезага 

powołać do 1 miljona wojowników, Cyfra ta 
odpowiednio wzrośnie, gdy zastesować wzór 
Serbji, a wzrośnie jeszcze bardziej, gdy uwzglę 
dnić, że w Abisynji potrafią porwać się do bro 
ni nietylko wszystkie roczniki młodych i doj 
rzałych mężczyzn, nietylko 3 pokolenia męskie, 
lecz nawet kobiety, a więe niemal cały naród. 
Inna znów kwestja, czy taką masę obrońców 
byłoby w eo ubrać I czem uzbroić. Potenejał 
(nie jednak możliwości mobilizacyjne negusa 
są ogromne. Dlatego też podawane, idące w 
setki tysięcy cytry zmobilizowanych wejowni 
ków mogą nie kryć przesądy. Jeżeli — to ra- 
czej in minus. NEW. 
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ARTRETYZM kezpitych broszur I STOŚGJCIE ZIOŁA 
CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego



Na posiedzeniu w dn. 18 bm. w Łucku 
senatorowie i posłowie Polacy z Wołynia 
pnzyjęli poniższą dekla programową 
Uwagi własne w tej sprawie zamieszczamy 
na str. 2-ej (Red) 

  

   

  

Senatorowie i posłowie Polacy z Wo 
łynia jednoczą się w postanowieniu ut 
worzenia jednolitego duchem i mocnego 
dyscypliną wewnętrzną przedstawiciel- 
stwa (polskiego Ziemi Wbłyńskiej w 
czwartej kadencji Izb Ustawodawczych 
Rzeczypospolitej, 

Obdarzone zaufaniem ludności pol- 
skiej Wołynią przedstawicielstwo nasze 
uważa się na polu politycznem za rzecz- 
nika i reprezentanta myśli i uczuć, dąż- 
ności i natehnień, potrzeb i trosk społe 
ezeństwą polskiego na Wołyniu *), Pol- 
skość odwiecznie wrosła w tę ziemię kre 
sową, kołysana 'wielkiemi tradycjami 
przeszłości a świdłomą ciężkiego i zasz 
czytnego obowiązku, stanie również — 

ufamy moeno—w dobie obecnej na wy 
sokości swej misji historycznej; znaleść 
ona winna w przedstawicielstwie na- 

szem wyraz wierny własnych tęsknot i 
aspiracji, : 

Swoiste warunki miejscowe przyro- 
dzone i gospodarcze, polityczne i cywili 
zacyjne, towarzyszące od wielu stuleci 
życiu polskości na ziemiach wschodnich 
Rzeczypospolitej, wytwarzały tu zawsze 
specjalne potrzeby i konieczności jej po 
myślnego bytu i rozwoju. Wniknięcie 

najgłębsze w te potrzeby j praca wytrwa 
ła nad ich zadośćuczynieniem stanowi 
jedną z podstawowych powinności pol- 

skiego przedstawicielstwa parlameniar- 

nego Ziemi Wołyńskiej, 
„ Ani naród, jako indywidualność zbio 

rowa, ami jego części składowe nie wy 
czerpują swojej spuścizny dziejowej w 
świadomości jednego pokolenia, Prze- 
cież skarby nieprzebrane złożone są w 
jego podświadomości, jako synów wiel 
kiego narodu historycznego. My, Pola- 
cy ziem ukrainnych Rzeczypospolitej, 
wystaiwieni od szeregu generacyj na bez 

względniejszą selekcję życia, niż rodacy 
innych dzielnic, mniej narażonych, dźwi 
gamy w głębi dusz dostojne dziedzictwo 

| naddziadów, którzy wbrew wszystkiemu 
| eo się sprzęgało przeciw Rzeczypospoli 
| tej zdołali tu walczyć, uświetniać pols 

kość j przekazać ją współczesnym. Win 
* niśmy dziś wydobyć z jestestw naszych 

i zaprząc do twardej pracy na rzecz 
$* polski heroizm kresowy polskości tutej 

szej. Winniśmy uruchomić go w całej 
„ pełni i wyczerpywać wytrwale w szarej 

a twardej pracy dnia codziennego. Ojczy 
zna, obejmując skrzydłami swemi opie 
kuńczemi Wołyń, nie może się zawieść 
na synach tej dzielnicy. W duszach ich 
żyje wielkość minionych wieków Rzeczy 
pospolitej. 

Polskość kresowa „ponosiła odwiecz 

mie ciężar odpowiedzialności za iosy 
Państwa i kultury ojczystej na: wszha 

dzie. Historją dziś wróciła! Polsk0šei 
wołyńskiej nie wolno się zasklepić w 
kręgu li tylko własnych trosk i tęsknot, 

jako grupy etnieznej Wołynia, Opatrz 
ność Ikaže jej ponownie dźwigać na 
swych sumieniach, jak też w swych móz 
gach i sercach przyszłość Najjaśniejszej 
zeczypospolitej, zamkniętą, jak w ziar 
ie we wszystkich problematach ziem 

tutejszych, przy równoczesnej pełnej 
świadomości, że dzielnice wschodnie sta 

   

   

    

  

  

   

  

    

   

          

    
    

  

   

    

          

     

  

*) Podkreślenia redakcji, 

Delikatny naskórek 
Przy pielęgnowaniu ciałka dziecięcego na- 

leży do kąpieli dziecka ; do mycia główki uży 
'wać odpowiedniego mydła. Mydło @'а dzieci win 
no być doskonale pnzetłuszczone, wolne od: łu 

gów n ych, perfumowane olejkami na- 
turainemi, czystemi. Takiem mydłem jest MY“ 
DŁO BEBE SZOFMANA, którgo skad chemicz 
ny i właściwości przy każdym warze mydła są 
troskliwie badane przez laboratorjum. anality- 
czne firmy „WU ELKA”, by mydło to idealnie 
przystosować do wymogów higjeny dziecka i do 
delikatności jego skóry. 

    

  

    

  

Dr. S. A. 

    

„KURJER“ z dn. 20 paždziernika 1935 r. 

"Wołyń wzywa Wilno 
do współpr асу pariamentarnej 
Deklaracja Polskiej Reprezentacji Parlamentarnej Wołynia 

nowią niezastąpiony atrybut terytorjal 
ny mocarstwowego bytu naszej Ojezy” 
ny, 

Przedstawicielstwo Polskie parlamien 
tarne Wołynia uważa za swe zadanie naj 
istotniejsze stanąć w służbie polskiej ra 
cji stanu na Ziemiach Wschodnich. Pra 
gnie ono wyczuć j wyrozumieć najgłę 
biej wielkie a wieczyście żywe poucze 
nia dziejów ojczystych w tej dziedzinie, 
wyczuć i wyrozumieć natchnienia, które 
potrafiły dać Rzeczypospolitej XV ; XVI 
wieku jasnowidzenie jej zadań, .a przeto 
i potęgę. Przedstawicielstwo nasze, wzbo 
gacone tą świadomością a wsparte rów 
noczešnie ma doświadczeniach * życia 
współczesnego i odrodzonym testamen- 
cie Jagiellonów przez Marszałka Piłsud 
skiego—wywalczyć potrafi, w opinji na 
rodu, ustalenie dróg, po których Państ- 
wo nasze pójdzie w polityce na ziemiach 
wschodnich ku swej chwale. 

Społeczeństwa polskie i ukraińskie 

Wciynia w przyjaźnem porozumieniu 
wyciągnęły ku Sobie dłonie i zgodnie 
stanęły do wyborów parlamentarnych 
w r. 1935. Gorącem życzeniem przedsta 
wicielstwa polskiego, które wyszło z 
tych wyborów, jest, by j nadal życie nie 
zbaczało z obranej drogi. Obie grupy lud 
ności tubylczej Wołynia, polska i ukraiń 
ska, są na tej ziemi mniej niż gdzieko! 

wiek indziej obciążone złą przeszłością 
walk i swarów. Wręcz przeciwnie, Bli- 
skość psychiczna obu grup narodowych 
Wołynia, sympatje i zaufanią wzajemne 
zdołają w tej dzielnicy przyjść do głosu 
bez większych trudności, gdy tylko wo 

la uruchomienia tych wartości utrwali 
się w pełni po obu stronach. Jesteśmy 
dziś u początku zamierzeń w danej dzie 

dzinie. Wierzymy, że doprowadzą nas o 
ne do wylkniętego celu. Szanujemy o0d- 
rębność ludu ukraińskiego i swoiste po 
trzeby kulturalne z tej odrębności pły 
nąc?. Prowadząc wspólne życie na jed- 
nej ziemi od wielu stuleci, znamy i ro 
zumiemy te potrzeby. Ufamy, że sięga 
jąc do mądrych tradycji wspólnej p"zesz 
łości, tylokrotnie wyrażanych w brater 
stwie broni i braterstwie pracy, utrwali 

  

   

  

   

ZCZÓŁKA ж 

LAS FAGMACEUTYCZNE .POŁLABOR WARSZAWA 

my tutaj byt naszego państwa, oraz, że 
potrafi być ono ojczyzną porówno dla 
wszystkich swych obywaleli. Wyrażamy 
przekonanie, że trzezwość j ostre poczu 
cie rzeczywistości, właściwe Ukraińcom, 
ugrumtują w nich przeświadczenie, że 
potęga Rzeczypospolitej jest nietylko 
sprawą narodu polskiego, lecz i sprawą 
konieczności dziejowej narodu ukraiń- 
skiego. 

Mając to wszystko na względzie wwa 
żamy za konieczne ustanowić wspólne 
przedsiawieielstwo parlamentarne pol- 
sko—ukraińskie Wołynia, złożone ze ści 
ślejszych przedstawicielstw polskiego i 
ukraińskiego tej dzielnicy i będziemy 
również łącznemi siłami w przyjaznych 
wysiłkach pracowali na niwie ustawo- 
dawstwa, 

Wołyń związany jest z ziemiami pół 
noeno - wschedniemi Rzeczypospolitej 
trwałemi węzłami minienej chwały i nie 
doli, Posiadą również wiele wspólnych, 
wagi pierwszorzędnej naglących potrzeb, 
zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej do 
by bieżącej. Sądzimy, że skuteczniej da 
się walezyć e ich zadośćuczynienie drc 
gą skojarzenia wysiłków. 

Przedstawicielstwo polskie Wołynia 
wyraża szczere życzenia, zwrócone do 

przedstawicielstw parlamentarnych wy 
mienionych ziem, których stolicą history 
czną jest Wilno, nawiązania porozumie 
nia i wytworzenia ferm łącznej pracy 
parlamentarnej w dziedzinie wspólnych 
zainteresowań. 

Łuck, dn. 18 października 1935 r. 

  

Senatorowie j posłowie: 

Dworakowski Tadeusz 
Hoffman Jakób 
Jedrzejewicz Janusz 
Puławski Ignacy 
Smoczkiewicz Dezydery 
Staniewicz Antoni 
Suchorzewski Leon 
Wielhorski Władysław 
Wołoszynowski Joachim 

  

Istnieje od 1843 roku 

WILENKIN— Wielka 21 
MEBLE jadalnie, sypialnie i gabi- 

netowe, kredensy, stoły, 
łóżka i t. d Wykwintne. Mocne. Niedrogo 
— Na dogodnych warunkach i NA RATY. — 

Nadeszły nowości. 

Dr. M. Girszowicz 
POWRÓC'Ł tel. 7-21 

"ODEZWA 
w sprawie ucisku Polaków 

w Czechosłowacji 
Obywatele ! 

Oda dłuższego już czasu jesteśmy świadkami 
systematycznych aktów gwailu rządu czeskiego 
wobec bezbronnej ludności polskiej na Śląsku 
Cieszyńskim 

Od dłuższego czasu cierpliwie obserwujemy 
ustawiezne napaści na tę ludność ze strony nie 
poczytalnych czynników -państwa czeskiego. 

Bezbronna ludność polska, zamieszkujaca 
od wieków przstarą Ziemię Piastową, a więe 
Ziemię swych przodków — stała się ofiarą eią 
głych szykan i represyj ze strony rządu repu- 
bliki czechosłowackiej. 

Niedošė, že w rocznicę bohaterskiej śmierci 
sławnych letników połskich Żwirki i Wigury, 
— Czesi sdmówili odprawiania modłów na miej 
seu katastrofy w Cierlieku Dolnym. 

Niedcść, że rząd czeski zamyka szkoły pol- 
skie i pezwala w tych szkołach na katowanie 
tezbronnej dziatwy pGlskiej, że w kopalniach 
i innych zakładach przemysłowych usuwa robot 
ników połskich, pozbawiając ich, i ich rodziny 
pracy i chleha. 

Rząd czeski poszedł dalej, — bo przeciwko 
pokojowo nastrejonej i lojalnie uspesobionej 
do włzdz ezeskieh ludności polskiej — zaczął 
wysyłać ekspedycje złożone z oddziałów kar- 
nych z czołgami i artylerją, 

z Ppbratymczy naród czeski, od którego zda 
wałoby się należy oczekiwać lojalności a nawet 
uczucia przyjaźni, a w każdym razie poprawno 
ści w stosunkach sąsiedzkich — jest przesiąk 
nięty duehem nienawiści i prowokacji. 

Obywatele ! 
Los naszych rodaków z za kerdonu czes- 

kiego nie mcże być nam obojętny! 
Jakkolwiek jesteśmy na przeciwległym krań 

eu naszej Rzeczypespolitej, temniemniej jednak 
musimy dać stanowczy wyraz uczuciem naszym 
jakie nas łączą z braćmi rodakami, zamieszkują 
cymi Ziemię Cieszyńską i zaprotestować prze- 
ciwko aktom ucisku, stosowanego wpbee tych 
nsszych współbraci, którzy są człenkami wieł- 
kiej rodziny, jaką stanowi Naród Polski. 

Obywatele! 
W CELU ZAMANIFESTOWANIA TEJ NIE- 

ROZERWAŁNEJ ŁĄCZNOŚCI, JAKA NAS WIĄ- 
ŻE Z NASZYMI BRAĆMI Z ZA DALEKIEGO 
KORDONU CZESKIEGO, WZYWAMY WAS DO 
GREMJALNEGO STAWIENIA SIĘ NA WIEC 
PROTESTACYJNY, JAKI MA SIĘ ODBYĆ 
„W NIEDZIELĘ %0 PAŹDZIERNIKA В. В. © 

GODZINIE 13 NA PŁACU ŁUKISKIM, (w razie 

niepogody w Sali Miejskiej Teatru „Rewja”, ul. 

Ostrcbramska 5), ABY NASZ GŁOS, GŁOS WIE 

LU TYSIĘCY WILNIAN PRZYNIÓSŁ BRACIOM 
NASZYM SŁOWA POCIECHY I WYTRWANIA. 

KOMITET OBYWATELSKI 
Następują podpisy 93 organizacyj wileń- 

skich. 

    
„„baterja 

najžywotniejsza! 

Pożegnanie prof. 
Stanisława Władyczki 

Nie było to broń Boże, jakieś urzędo 
we pożegnanie, Ot poprostu zebrało się 
grono osób, bliskich p. profesorowi, któ 
re dowiedziawszy się, jż zdecydował się 
po blisko 20-letnim pobycie u nas opuś 
cić nasze miasto zaiwiadomiło o tem spo 
łeczeństwo wileńskie, 

Któż to byli ci organizatorzy pożegna 
nia: pp. doc, dr. Hurynowiczówna, dr. 
Borysewicz, dr. Baniewicz j dr. Gienzel. 
Na pożegnalną „czarną kawę* w górnej 
sali hotelu „Georges'a* przybyło około 
200 osób. 

Wśród obecnych rzecz jasna przewa 
gę stanowili profesorowie, pracownicy, 
wychowankowie, oraz słuchacze USB., 
a dalej w zwartej grupie lekarze wiłeń 
scy. 

Nie zbrakło wśród tych, co przybyli po 
żegnać współorganizatora naszej wszech 
nicy z różnych środowisk wileńskich dzia 
łaczy społecznych. W tych środowiskach 
trzeba zapamiętać — przenoszący się do 
Warszawy, prof. Stanisław Władyczko 
zajmował nieprzerwanie jedno z czoło- 
wych miejsc. 

Na „pożegnalnej, czarnej kawie* — 
panował nastrój niecodzienny, Opuszcza 
jącego nasze miasto profesora i społecz 
nika, żegnano słowami głębokiej wdzię 
czności za to, co tu dokonać zdołał — i 
żalu spowodu, iż już od jutra nam go za 
braknie. 
Przemówień wszystkich, ba nawet jed 

nego spośród nich streścić nie sposób. 
Zatrzymujemy się przeto choćby na 

nazwiskach mówców. Otóż cykl prze- 
mówień, im, lekarzy, b. asystentów 
prof. Władyczki rozpoczęła p. dr. Hu 
rynowiczówina. Skolei przemawiali: pre 
zes Wil. T-wa Mens dla walki z ałkoho 
lem p. Zygmuni Hryniewicz, im. Zrzesze 
nia Absolwenitów Lekarzy USB., im, b. 
portarturczyików admirał Borowski,, na 
czelnik wydziału zdrowia urzędu woje- 
wódzkiego dr. Henryk Rudziński, im. 
wydziału farmaceutycznego prof. Mo- 
Szyński, im. koła medyków p. Kazi- 
mierz Stanczuk, im. Korporacji ,„„Śniade 
cja“ p. Edward Lipiński, im. grupy ab 
solwentów Żydów USB, mec. Pinchas 
Kon, im. koła pań przy Wil, Tow. Mens 
dr. Konstancja Kulejewska i im. grupy 
lekarzy USB. dr, Mołofiejef. 

Po przemówieniach prof. Władyczce 
wręczyły panie wiązankę kwiatów. Czci 
godny profesor nie przemawiał, ograni 
czające się do uściśnięcia dłoni uczestni 

ków zebrania, b. 
BDA I NES ROSE ZJ 
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TEATR NA POHULANCE 
Dziś o g. 4eį po cenach propagand. 

DAMY i HUZARY 
og.8ej CUDOWNY STOP Е 

WYYVYWYYYYVYVYYYVYVYVYY 

- Gracja skazuje na zesłanie 
wszystkich komun'stėw 

ATENY, (Pat). Minister spraw wew 
nętrznych zapowiedział zesłanie na wy- 
spę Hagios Eustratios 300 komunistów, 
figurujących na listach policji bezpie- 
czeństwa. Minister dodał, że wszyscy 
bez wyjątku komuniści greccy zostaną 
zesłani, gdyż państwo nie będzie tolero 
wało ich w swych granicach. 
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CHWILA BIEŽĄC 
W ILUSTRACJI 

dż о 
е    

Japońskie studja. Grupa studentek australi jskich, która wyjechała do Japonji w. celu przeprowadzenia studjów nad tym krajem, w hotelu w Tokio poraz pierwszy zawiera znajomość z prawdziwem japońskiem kimono. 

(O 

`   ER aaa Monarchišci greccy, Grupa rewolucyjna, która dąży do przywrócenia 
ВА у muje b я Przed wyjazdem posła włoskiego z Abisynji. Cesarz SYG PE "2 w Grecji monarchji. W środku — premjer Kondylis, na lewo admirał Eco- na uroczystej audjencji posła włoskiego, hr. Vinci. į nomos, na prawo generałowie Reppas i Papagos. я 
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cieczka przed atakiem bombowym. zieci i kobiety w Abisynji w popłochu uciekają przed spodziewanym pi yi D u 

  

W oczekiwaniu na następcę tronu. Gdy po lekcjach nast ępca tronu belgijskiego Baudouin opuszcza szkołę w Brukseli, przy wejściu stale zbiera się gromada dzieci, aby przyjrzeć się zbliska 5-letniemu królewicżowi. 
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: ` swych 55 lat Uralas doskonałym 
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Jane. Używają ich narazie tylko 
nia wojskowe.    isyń ieci is- i yniež džwigają karabiny i abisyńczycy. Dzieci w Addis-Abebie również Wj 

sa EAS defilady, ale podobno wkrótce zaczną z niemi 
   

  

      я 

«lecie Notre Dame. Notre Dame. Popularność ks. Kentu. Dwie młode 700-lecie i   
Aden Widok angielskiego portu wojennego, Adenu, przy wejściu do morza Czerwonego. W porcie — 

angielskie okręty wojenne w stanie pogotowia. 

ynki z zaciekawieniem i wielkiem 

ea czytają urzędowy biuletyn, 

donoszący, że książęca para Kentu 
ich mały synek cieszą się dobrem 

zdrowiem. 

   
Przywrócenie monarchji w G k na Ateny z zamkiem królewskim. 

    
słynna katedra w Paryżu, jeden z naj- 
piękniejszych okazów gotyku we Fran- 
cji, zbudowana w 1285 r. W roku bież. 
z okazji 700-lecia jej istnienia odbędą 

się w Paryżu uroczystości.   Monarchiści w Grecji. Młodzież rojalistyczna z muzyką przeciągą ulicami Aten, niosąc podobizny króla Jerzego,
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Nie oplaca sie 

„KURJER z dn. 20 paždziernika 1935 r. 
  

choć głód dokucza 
Do biura pośrednictwa pracy przy 

Funduszu Pracy zgłaszają się codzień 
bezrobotni. Proszą g skierowanie ich 
do jakiejkolwiek bądź pracy za byleja- 
ką nawet opłaltą. Narzekań jest zawsze 
piękna kolekcja. Nie pozostawia się tak 
awamej suchej nitki na nikim, rozpoczy 
nając od ustroju Kapitalistycznego, a 
kończąc na personaljach urzędnika biu 
ra, który kiedyś im odpowiedział w nie 
dostatecznie grzeczny sposób. Oczywiś 
cie nieraz, niestety nawet bardzo czę- 
sto bezrohotni mają rację. 

Największą litość wzbudzają matki 
z dziećmi. Przyjdzie taka bezrobotna z 
trojgiem dzieci j płacząc prosi o skiero 
wanie do pracy. Sześć tygodni bez pra- 
cy, mieszkanie nieopłacone od trzech 
miesięcy, zagraża eksmisja. — Gdzie 
pójdzie? Na bruk? A dzieci? 

Z kobietami jest najgorzej, bo naj 
mniej jest okazji do zatrudnienia więk 
szej ich ilości. 

Tydzień temu do biura pośredn 
wa pracy wpłynęło zapotrzebowanie na 
25 robotnic rolnych. Jakiś prywatny 

przedsiębiorca miał kopać kartofle w 

obrębie granie wielkiego miasta Wilna. 
Zdawałoby sę, że taka okazja bądź co 
bądź niecodzienna spowoduje ogrom- 

ną podaż... 
|Przyszło pięćdziesiąt kobiet, zbiegły 

się-w pośpiechu, starając się przybyć 
jaknajwcześniej — z całego miasta. Każ 

da z nich nieraz błagała o pracę. Wie- 

le znajdowało się naprawdę w katastro 

falnych warunkach materjalnych — w 

sytuacji bez wyjścia. Czekały z niecier 

pliwością na rozjpoczęcie zapisów do 

pracy, o której jeszcze nic szczegółowe 

go nie wiedziały. 

Zakomunikowano im, iż jest zapo- 

trzebowanie na rehoty polne wpobliżu 

Wilna z płacą 1 złotego za dniówkę. 

— Kopanie kartofli, jeden złoty za 

cały dzień harowania! 
Wszystkie kobiety były wyraźnie 

rozezarowane. 
— Kto pójdzie na roboty? 
Kobiety milezały. 
— Przecież domagałyście się pracy. 

Narzekałyście na nas. Nie mogliśmy 

wam dać jej, bo nie mieliśmy, nie było 

zapotrzebowania. Teraz jest praca któ- 

ra z was pójdzie na nią? 
Kobiety milczały. 
— Zdajemy sobie dobrze sprawę, że 

stawika dzienna jest bardzo niska, lecz, 

niestety, za roboty polne na wsi ty'e 

płacą. Trzeba będzie cały dzień praco- 

wać, bo па wsį talk pracują. Bierzcie tę 

pracę, bo innej narazie nie mamy dla 

was. 
Żadna z bezrobotnych nie zgłosiła 

gotowości. Przeciwnie zapytywane po- 

jedyńczo, odpowiadały (przecząco. Nie 
os o ISI 

        

LAGODNIE 
ł DOKŁADNIE 

    

ЧЫБДЕЧРЫСОНЧЫ 

Dnia 28 paždziernika r. b. 

FOTOKLUB WILEŃSKI 
rozpoczyna KURS 

LologrefoWania 
aparatem „LEICA* 

Zapisy w składach fotograficzn. 
TAR 

  

  

chciały iść na całodzienną harówkę za 
miasto za 1 złotego. Nie opłaca się... 

— Przecież mówiłyście, że nie ma- 
cie co jeść, że jesteście głodne... 

— Tak, lecz nie opłaca się... 

Niektóre uzasadniały swoje stano- 
wisko tem, że mają dziecj w domu i nie 
mogą ich pozostawić na cały dzień hez 
dozoru. Inne mówiły, że nie mogą pozo 
stawić domu bez. dozoru, a dla wszyst 
kich praca ta poprostu nie opłacała się, 

mimo że głód dokuczał ostro, 
Wtedy zagróżonc sankcjami. Bez- 

robotna, która nie przyjmie tej pracy, 

będzie pozbawiona karty rejestracyjnej 
i nie będzie mogła przez to korzystać w 
przyszłości z pomocy doraźnej Fundu- 
szu Pracy, przejawiającej się w zimie 
w formie pomocy w nalłurze, 

Trzeba nadmienić, że sankcje te wo 
góle stosowane są w wypadku nieprzy- 
jęcia przez bezrobotnego pracy, propo- 
nowanej mu przez biuro pośrednictwa 

pracy. 
Perspektywa utraty możliwości ko- 

rzystania w zimie z pomocy w naturze 
przeraziła kobiety, Skompletowano po 
trzebną ilość robetnie. Włod. 

Strajk górników w Anglli 

  

  

. Pisaliśmy już, że w kopalniach węgla w południowej Walji wybuchł strajk górników. Część 
strajkujących pozostała w szybach, reszia na powierzchni i nie dopuszczała niezorganizowa- 

nych górników do pracy. Na tem tle doszło do krwawych scysyj, tak iż policja musiała ob- 
jąć straż nad bezpieczeństwem. Na iiustracji — oddział policji na posterunku. 

Ziemia z łotnisk Wileńszczyzny 
na kopiec 

W dn, 19 bm. w godzinach południo- 
wych odbyło się uroczyste pobranie zie 
mi z lotniska wileńskiego na Porubanku. 
Przybyło z Wilna około 2006 osób, w 
tem 1000 młodzieży szikolnej. Władze 
państwowe reprezentował wicewojewo- 
da Marjan Jankowski prezes oddz, woje 
wódzk, LOPP-u w obecności kuratora 
okręgu szkolnego Szelągowskiego dyrek 
tora kolei państwowych Falkowskiego 
naczelnika wydz, 'wojskowego Urzędu 
Wojewódzkiego Wiśniewsikiego, staro- 
sty wileńsko - trock. Niedźwieckiego, ko 

mendanta miasta ppilk. Podwysockiego 
i inni. 

Na lotnisku ustawiono 9 samolotów 
aeroklubu, wykopano ziemię w-formie 
podkowy o średnicy 1 m, a na stole po 
stawiono wielką urnę. В 

Po przemėwieniu p. wicewojewody 
przedstawiciele władz brali ziemię z lot 
niska i wsypywali do urny. To samo u 
czyniły poczty sztandarowe szkół wileń 
skich, Przez cały czas orkiestra grała 
„Pierwszą Brygadę', Następnie młodzież 

przedefilowała przed samolotem, który 
miał odlecieć z ziemią do Krąkowa i rzu 
cała na niego kwiaty. Podczas p"zesypy 

wania ziemi z urny do małego worecz 

ka przez komendanta miasta ppłk. Pod 
wysockiego orkiestra odegrała hymn na 
rodowy. Potem wicewojewoda wręczył 

instruktorowi OPLGaz. Wasilewskiemu 
woreczki z ziemią wszystkich lotnisk Wi 
Jeńszczyzny. W końcu prezes Aeroklubu 
Wileńskiego rtm. Sztukowski polecił uru 
chomić silniki 9 samolotów. Był to żałob 

ny werbel lotniczy ku czei Marszałka Pił 

sudskiego, W ciągu trzech minut wszys 
cy odsłonili głowy. 

Instruktor Wasilewski wsiadł z wore 
czkami z ziemią do specjalnego samolo 
tu, RWD—%8, pilotowanego przez człon- 
ka Aeroklubu Wiileńskiego, lekarza Nie 

Marszałka 
lubszyca. W towarzystwie dwóch jnnych 
samolotów wystartował RWD—8, ma- 
jąc u skrzydeł czarne wstęgi dwumetro 
wej długości z inicjałami LOPP. Po okrą 
żeniu miastą i odprowadzeniu na odleg 
łość 30 km, powróciły na Porubanek to 
warzyszące awionetki, samolot zaś odle- 
ciał w kierunku Krakowa. 

W niedzielę, dnia 20 bm. ziemią z lot 
nisk Wileńszczyzny będzie złożona na 
kopcu Marszałka Piłsudskiego, na Sowiń 

cu. 

Dr. W. WOŁODŹKO' 
Ordynator szpitala Sawicz 

Choroby skórne i weneryczne 

powrócił 

Wilno, ul. Zawalna Nr. 22, tel. 14-42. 

„MELONIKI 
odpowiednie 

do jesionki i do futra 

Wilno, Mickiewicza 1. 
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interes rolnictwa 
wymaga ustawy 0 prawie 

. mleczarskiem 
17 dm. odbyła się w ministe 

ctwa ikoinferencja w sprawach s 
W obradach konferencji wzięli udzi 
wiciele 'wszystkich izb rolmiczych, 
Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo — 
darczych, spółdzielczych central hand 

potskich, fniemieckich i ukraińskich, 
skiego Związku Rewizyjnego oraz 
prywatnych młleczarń zrzeszonych w zawodo 
wem zjednoczeniu mleczarskiem. Ponadto w 

konferencji uczestniczyli reprezentanci Państ 
wowego Banku Rolnego oraz wszystkich urzę 
dów wojewódzkich, х 

Poza sprawami, związanemi z pracami izh 
rolniczych i orgamizacyj spółdzielczych nad 
ustaleniem sieci zakładów mleczarskich i roz 
prowadzeniem kredytów finwestycyjnych, naj 
ważniejszym punktem obrad było omówienie 
poprawek do opracowanego przez ministerst 
wo ro!nietwa projektu ustawy o prawie mle 
czarskiem, zgłoszonych przez izby rolnicze i or 
ganizacje spółdzielcze, 

Konferencja jednomy e _ wypowiedziała 
się za omawianym projektem ustawy, uważa 

jąc ukazanie się jej za konieczne z punktu 
widzenia interesu rolnictwa. 

W wyniku obrad konferencja powzięła na 
stępującą uchwałę: 

„Interes przemysłu mleczarskiego w Pol- 

sce, jako czynnika gospodarczego bezpośred 

nio związanego z produkcją rolną, wymaga, 

by normy prawne regulujące stronę technicz 

ną tego przemysia i ustalające jego właściwą 
rolę w produkcji i zbycie mleka od producent 

tów, były jednakowe dla całości tego przemy 

słu, miezależnie od jego formy prawnej czy 

organizacyjnej”. 

Nowości wydawnicze 
— Tygodnik Literacko - Społeczny PION 

przynosi w Nr 42 (101) m. in. następujące ar- 
tykuły i utwory: Jam Szeliski: O kulturę spo 

łeczną, Jarosław Miciński: Śmierć poety, Luć 

wik Kamykowsk ieznany dramat St. Brzo 

zowskiego, J. Rendznerowa: Międzynarodowy 

Kongres Wychowania Rodzinnego, A. Diveky: 

Tubileusz Uniwersytetu w Budapeszcie, L* Pi 

wiński: Ex libris, IK. Irzykowski, B. Korzeniow 

dki: Teatr, Konkurs dramatyczny PAL. St. 

Furman Muzyka, J, Pawłowska: Plastyka, 

W. Bąk: iPrzegłąd prasy. Poza tem w dziale 

radjowym SZTUKA i ANTENA, — K. Irzykow 

ski: „Noce Teresy* Nałkowskiej, Stary Dok- 

tór: Radjo dla dzieci, — W. PTH: Teatr Wy - 

obraźni. 
Treść numeru uzupełniają, jak z že, 

sprawozdania z teatru oraz omówienia ostat 

nich nowości wydawniczych w dziedzinie pa 

pularyzacji wiedzy, powieści i publicystyki. 

Wśród pism 
— Ostatni numer tyg. Świat zawiera arty 

kuł wstępny L. Chrzanowskiego p. t. Nowy 

Rząd. Następnie p. Sterling omawia ostatnie 

wystawy w IPS. Halina Korolec - Bujanowska 

kontynuuje ciekawą, bogato ilustrowaną ko- 

respondencję 7 Indyj. Prof. L. Binental oma- 

wia tysiączne przedstawienie Halki w Operze 

Warszawskiej. Dalszy ciąg powieści W. Buni 

kiewicza pt. Życie w kolorach, Połów Pereł, 

Świat teatru oraz liczne ilustracje uzupełnia 

ja ten ciekawy numer Światła. 

  

   
   

    

              

  

: „Poznanie niebezpieczeństwa jest pierwszyne 

krokiem na drodze do pokonania go, Ludzi: kto 

rzy nie umieją spojrzeć niebezpieczeństwu prosto 

w oczy i którzy go się lekają, nie są zdolni do 

zorganizowania obrony. Nie warto nawet na 

nich nalegać. Naród który chce żyć, powiniere 

umieć tak się zorganizować, aby żadne zagrożo- 

nie nie było dlań śmiertelne. 

Podpułkownik VAUTHIER. 

  

  

Zapisz się na członka .£. ©. Ф. Ф. 

(ul. Żeligowskiego Nr. 4)       
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„„KURJER* z dn. 20 października 1935 r. 

KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

Jaguar contra głodomór 
Zasada „autentyzmu* Czemika korzeniam“ 

sięga w psychologiczne (podglebia procesu twór 

czego, ale jako zasada klasyfikacji zdaje się 

być roślinką, skazaną na uschnięcie. Autentycz 

ność doznań i przeżyć wyrażonych w wierszu 

warunkiem pożądanym, ale skąd 

pewność, że koniecznym 

Aby przyznać Czernikowi słuszność, należa 

łoby się umówić, że proces twórczy zasadza się 

jedynie i wyłącznie na tych przeżyciach i do- 

znaniach poety, które są źródłem jakiejś pier- 

tvotnej, ogólnej koncepcji artystycznej. Tym- 

czasem proces twórczy to nietylko chwila, w 

której rodzi się natchniona koncepcja, ale i tech 

niczna czynność, doskonałąca pierwotną kon- 

cepeję, W tem drugiem dopiero „rzemieślni 

czem* stadjum dochodzi do głosu ów „magicz- 

my czar słowa” i rytmiczna architektonika zda- 

  

  

jest moż 

    

   

nia. 

Wiemy np. ze zwierzeń Flauberta jak, bu- 

dując swoje dzieło, baczną uwagę zwracał na 

i dźwięczne zakończenia rozdziałów. 1 

znalazłszy piękne zakończenie 

już w czasie pisania początku rozdziału, tak 

naginad całą jego konstrukcję, aby architekto 

nika całości dostrajała się do zakończenia. Przy 

kład ten jest znowu poważnym szkopułem dla 

teorji autentyzmu. 

Trudno też sobie wyobrazić odtwarzanie 

„przeżyć i doznań bez jakiegokolwiek odchyle- 

nia Pomijając techniczną oporność materjału 

(z czem każdy poeta uczyć się musi) napoty: 

kamy ważny czynnik w procesie tego odtwa 

rzania: pamięć. Doznania i przeżycia mają 

zawsze charakter doraźny —. okolicznościowy, 

odtwarzanie ich opiera się przedewszystkiem 

na jpamięci. Otóż wobec chwiejności, płynności 

i niewątpliwej zmienności uczuć i doznań, pa- 

mięć ich może być bardzo a bardzo niedo 

ładna. (Zreszią sporna jest sama kwestja ist 

nienia pamięci uczuciowej). Uczucia odtworzone 

wywolanemi 

silne 

bardzo często; 

w wierszu są zawsze uczuciami 

przez wspomnienia lub też uczuciami wspomnia 

"nemi, podlegają deformującej kontroli naszych 

władz myślenia. A załem akcentowana prze” 

Czernika istotność przeżyć poety jest conajmniej 

kwestją problematyczną, wobec wątpliwej możli 

wości rzetelnej relacji stanów psychicznych. 

Zastrzeżenie, że autentyzm mie jest „inte- 

gralnym realimmem*, ale raczej zasadą klasyfi- 

kacji — upoważnia sądzić, iż Czernik jako kry 

cyk będzie zmuszony do posługiwania się ja- 

kimś medjum, kontrolującem autentyczność 

przeżyć poety. Bo j inaczej sprawdzić ową 

autentyczność relacyj stanów i procesów uczu- 

<iowych, nastrojów czy afektów! Krytyk może 

mieć przed sobą tekst i nic więcej, Wartości 

tekstu mogą być przedmiotem jego sądów i 

ocen, nie poza niemi nie może wchodzić w ra 

<chubę, gdyż nie jest dla krytyka osiągalne i mo 

źliwe do poznania. Krytyka literacka nie jest 

urzędem 'tajnej polieji i mie posługuje się me- 

todą inwigilacji. Wołania Czernika: poeci, pisz 

cie o tem, co czujecie, co przeżywacie, mogą 

być pedagogicznie słuszne — jeśli nie pomogą 
to napewno i nie zaszkodzą, ale, jeśli chodzi 
o sprawę sądów, to ani urojona  „autentycz 

ność* stanów psychicznych poety, ani ich „siła*, 

czy „wartość* nie mają danych na zasadę kla- 

    

syfikacji. 

Porównywanie i zestawianie tekstu z czem 

kolwiekbądź poza nim jest będne i nieistotne 

Wartości teksiu literackiego tkwią nie w sile, 

ami sposobie przeżywania uczucia, ale w ma: 

terjale poetyckim, którego najprostszym elemen 

tem jest słowo, jego wartości czasowe (rytm), 

psychologiczne (akcenty, nastrój) czy fonetycz 

ne. Trafne wykorzystanie ich stanowi o rwalo- 

cach utworu. Gdzie ma swoje źródła owa traf- 

ność? Czy w czujnem fantazjotwórstwie, które 

Czernik wysuwa jako przeciwstawienie quasi- 

fantazjotwórstwa? Najprawdopodobniej i naj 

pewniej w talencie, który odgadnie i wyczuje 

  

ową trafność wyrazu kez oglądania się na zasa 

dę autentyczności, Nie ulega chyba wątpliwości, 
że oceniać talent a więc trafność artystycznego 

wyrazu należy zawsze ma podstawie konkrelne 

go tekstu literackiego (słowa i jego zestawienia). 

Posługiwanie się przykładami w rodzaju: 

wiersz o głodzie poety, który nie jadł tydzień 
1 poety, który nie zjadł trzeciego dania, uwodzi 

bozorem prawdy, ale w istocie jest demagogją. 

Napewno możemy tu tylko powiedzieć, że pier- 

wszy z poetów był głodniejszy, bardziej wyczer 

pany. Gdy zaś będziemy chcieli mówić o tem, 

który z nich napisał lepszy wiersz, musimy te 

wiersze albo usłyszeć, albo mi przed oczy 

ma.Czas głodówki nic nas wtedy nie obchodzi: 

Mówi on ttylko o talencie głodomora, sądy zaś 

o poecie oprzemy na zgoła odmiennych kryter 

   

jach. 

Tak samo rzecz się przedstawia z powoły 

waniem Się na motyw ew. jaguara w wierszu 

(„motyw jaguara, którego już najdzielniejsi my 

śliwi brazylijscy nie spoty! na drogach 

swych polowań* uważa Czernik za i 

pseudofantastyki „mirohladowej“), 

podstawie? Jakie środki ma krytyk 

dzić, czy poeta, opisujący jaguara, widział go 

i rzeczywiście przeżył to widzenie? Ałbo też w 

У # sposób można kogoś serjo przekonać, 

że poeta, któryby rzeczywiście był w. puszczy 

brazylijskiej i spotkał się oko w oko z jagua- 

rem, doznałby silniejszych i istotniejszych wra: 

żeń aniżeli jakiś jego kolega, który zna jagua- 

i, filmu czy też z ogrodu zoołogicz 

nego? Obsenwujemy tu wyraźne wykolejenie się 

  

    

Na jakiej 

żeby 0'4-   

      

teorji aulentyzmu. 

Źródła tego wykolejenia leżą w błędnem 

stanowisku Czernika wobec zagadnienia formy 

i treści w dziele literackiem, Czernik jest mimo 

wszystko starym dualistą, wyznawcą trochę 

przedawnionego już sposobu ujmowania poezji 

Widač 40 w wielu jego sformułowaniach — np. 

w określeniu styłu jako „związku najczystszej, 

tszą, najpraw 

  

najprawdziwszej formy 2 T x 

dziwszą treścią* (cytuję z pamięci). Ten właśnie 

dualizm treści i formy narzuca mu aprioryczne 

przekonanie (przeświadczenie) o jakiejś „au- 

tentycznej* treści, którą można wyrazić zapo- 

mocą materjału poetyckiego, lub też, zabłądziw 

szy na manowcach pseudofantastyki, — zastą 

pić ten materjał „efektowną grą słów”, czyli 

spłodzić „mirohład*, — „uciec od rzeczywi- 

stości w imaginacyjną galaretę*. 

W ten sposób proces tworzenia utożsamia 

się z „nakładaniem* materjału poetyckiego na 

odpowiednią treść, w czem. posługując się pseu 

dofantastyką, łatwo popełnić błąd i' sfałszować 

  

ową rzeczywistość — treść. 

W takim ujęciu procesu twórczego oczywi 

stym slaje się ostateczny wniosek Czernika i wo 

łanie o aulentyzm, — Chcecie pisać dobre wier 

sze, przeżywajcie — u podstawy bowiem leży 

owa wyabstrahowana treść, z której będę was 

po staremu egzaminował, — Słowo schodzi na 

drugi plan, staje się zwykłym „Środkiem do 

wyrażania, otrzymuje codzienną funkcję ko 

munikatywną i dlatego Czernik, zwracając nań 

mniejszą uwagę. odbywa marsz w próżnię treś 

Mieczysław Kotlicki. 

  

ci, 

(Czernik wogóle nie docenia tendencyj li- 

ryki nowoczesnej, Dowód — choćby wydruko 

wanie bez komentarzy art. Rudni iego. Jego 
błędy psychologiczne i ich konsekwencje posta 

ram się wyjaśnić w art. „Kwalifikacje głodo- 

mora*. J. M.) 

    

    

Nadesłane 

— Stanistaw Piętak — Legendy dnia i mo 

cy. Warszawa 1935, Nakł. Bib!joteki „Okołiey 

„23 + 1 nil. Recenzję tego zbioru 
w jednym z najhliższych 

  

wierszy zamieścim 
numerów „Kol, Lit, 

— Franciszek Surówka — Pania  rhei. 

Warszawa, 1935. Skład Gł, — Cebethner i 

Wiolff. Str, 120 + 8 nl. 

— Stanistawa Sznapėr — W stmonę žycia. 
Warszawa 1935. Tow. Włyd. „Rój”. Str. 88 — 
8 nl. 

— Miesięcznik H/itdratury i Sztuki, N-ry 

11 2. Organ Komisji artystycznej Zw. Naucz. 

Pol., pod redakcją Józefa Czechowicza. Wief 

sze i proza młodych pisarzy polskich, artyku 

ły omawie zagadnienia ku!tury, dobrze 

postawiony dz'ał recenzyj. Nr. 2-gi poświęco 

ny sztuce francuskiej. Pismo to jest przezna 

czone dla nauczycielstwa, ale zasługuje na pi! 

ną uwagę kulturalnej części naszej inteligen 

cji. Postaramy się omówić rzecz oddzieżnie. 

  

  

— Okolica Poetów, Nr. 7. Wiersze: Do; 
mińskiego, Przybosia, Jastruna, Rzeczycy, Do 
browolskiego, Świeżawskiego, Mikulki, Czerni 

ika, Terlikowsikej, Mrozowskiego, Fika, Ożo- 
ga, Pietrkiewicza i Gorycza, przekłady z nie- 

mieckiego Napierskiega i Lewina, artykuły 

Czernika, Łaszowskiego i Rudnickiego, recen- 
zje i noty, 

— Skamander, NT. 9. Wiersze Jasnorzew 

skiej, Zegadłowicza, Słonimskiego, Bąka, Do- 

browolskiego i Karpińskiego, fragmenty powie 

šei Andrė Malraux, oraz Ewy Szelburg — Zą 
rembiny, artykuły Nowaczyńskiego i Krzywi 

ckiej, oraz plansze Zofji Stryjeńskiej: projek 

ty kostjumów do baletu Szymanowskiego „Har 

nasie“ 

    

  

2 

Czystość tonu 
W ciągu kilku ostatnich lat tubelscy pisarze, 

ożywioną działal- 

  

a zwłaszcza lirycy 'zdra 

i dzięki osobistemu wy: 

  

   
ność. Za iniej 

wi K, A. Jaworskiego, nie przestaje się ukazy: 

    

wać — pomimo trudnych warunków i nie- 

dostatecznego zainteresowania ogółu — miesię     
  cznik poetycki Kamena”, grupujący literatów 

z całej bezmała Polski, a zwłaszcza poetów z 

młodszego pokolenia. Podobnie raz po raz do 

rąk naszych dociera książka, wydana w łubel- 

szczyźnie lub z niej się wywodząca; i: tak wi 

ceprezes Związku Zawodowego Literatów w Lu 

biinie Antoni Madej w ciągu 2 lat wydaje trzy 

tomiki wierszy. iPracy tej, obecnie nie rozpro- 

  

szonej już, lecz skupionej, życzyć należy wzmo- 

żenia i coraz większego dojrzewania; może ci 

regjonalni w najszlachetniejszem znaczeniu tego 

słowa pisarze zdołają wreszcie przełamać wy 

niosłą obojętność zrzeszeń literackich po więk- 

szych miastach, może za rok nie powtórzy się 

gorszący fakt, jaki wydarzył się przed niewielo 

ma miesiącami na zebraniu warszawskiego Zwią 

zku Literatów, i że nikt dosłownie z członków 

ówczesnego Zarządu nie był poinformowany o 

nieniu lubelskiego związku literackiego sku 

piającego, bądźcobądź kiskudziesięciu członków. 

Emil Breiter długoletni radca prawny związku 

warszawskiego i, jak 'wiadomo, jeden z naczel- 

nych kodyfikatorów ogólnozrzeszeniowego statu 

tu, oświadczył z właściwą sobie perfidną naiw 

„iż sądzi ek lubelski -— o ile 

ki wogóle istnieje — jest kłubem titerackim*. 
Dla tych panów machinacje kawiarniane i in- 
tryżki kuluarowe zawsze jeszcze są najwidocz 

niej ważniejsze od życia kuliuralnego na pols 
kiej prowinep. I tak to się gada jeszcze wśród 

      

            

„działaczy związku, powstałego przed laty za ini 

cjatywą Stefana Żeromskiego, d!a którego spra 
wa regjonalizmu była w ciągu ostatniego okresu 

życia podstawowem zagadnieniem narodowej 

kultury. į dedi 

Madej pochwalić się może znacznym ilościo 
wo dorobkiem. Zbiory poetyckie: „Twarz”, „W 

oraz „Linje i granice", to czwar 
ty, piąty i szósty tom jego wierszy Warto: 
mieszczonych tu rzeczy jest nierówna, acz świad 
cząca o bezustannym wysiłku i powolnem doj- 
rzewaniu. Tak, czy owak, mamy do czynienia z 
nawskroś rzetelnym pisarzem. Tworzenie jest 
dlań aktem pokory wobec ża, doświadcze- 
niem etyczne, niemal re!igijnem. Wiersze te, 
to raczej materjał do poematów prozą, redzaju 
niesłusznie w Poisce zaniedbanego, a w którym 
sił swych próbowali głównie Iwaszkiewicz („Ka 
sydy*), oraz niżej podpisany („Drabina“). Na 
ogół bowiem niepodobna pojąć, a tem mniej u- 
stalić zasady jaka kierowała autorem przy "oz 
bijaniu tych zdań o ładnym toku prozaicznym 
na poszczególne partje graficzne. Niezdecydo 
wanie rytmiczne nie posłużyło temu samorodne 
mu skądinąd „wierszowi wolnemu”. Utwory te 
grzeszą rozgadaniem, niedostatecznem wyekspen 
sawaniem, i tylko pojedyńcze strofy posiadają 
zwartość, a niekiedy nawet wdzięk ut japońs 
kich. Z takich ut, oczywista, niepodobna zesta 
wiać dłuższych poematów, o co pokusił się Ma 
dej, — i to jest zasadnicza pomyłka uczciwego 
| utalentowanego autora. Skłonność do sformuło 
wań gnomicznych kłóci się tu z brakiem nieod 
zownej jędrności, alegoryzm poety tak poufne 
go. a nawet kameralnego, jakim w gruncie rze 
czy jest Madej, graniczy z naiwnością, Lecz 
wszystkie te niedobory płyną z jednego cennego 
źródła: z artystycznej wstydliwości, która każe 
autorowi poszukiwać zdań najprostszych, a za 
razem najmniej efektownych. Oto, co w dorob 
sy wnosi po:ska prowincja w doskonałem prze 
ciwieństwie do stolicy literackiej, cierpiącej na 
abroniezną megalomanję. 

To naprawdę trudna i wielce mozolna dro 
€a, którą kroczy autor. Droga ta wymaga od 
wz szacunku. Bardzo wiele tych zajmujących 
wierszy cierpi skądinąd ną niedostatek polotu, 
ich rozmach jest sztukowany, lecz przeżycie za 
wsze autentyczne, a wzruszenie prawdziwe. Pró 
by ody nowoczesnej, czy też zmodernizowanego 
dytyrambu, świadczą o tem raczej, iż Madej — 
dla wypowiedzenia nadmiaru doznań — winien 
by zająć się frozą, i w dziedzinie nowelistyki 
zwłaszcza wolno mu rokować płodne wyniki. 
Narazie realizm jego — nawskroś emocjonalny, 
a zarazem inielektualistyczny — niedość jest 
wykrystalizowany, Autor winienby się poza tem 
wystrzegać na przyszłość nadmiernej prostoty 
ta również może być afektowana, a tutaj bywa 

    

   

  

żenująco „zgrzebna”*. W cyklu końcowym ostat 

niej książki („Linje i granice”, postrzegamy 

łamanie stopniowe wyszczególnionych po 

yżej tendencyj: odnajdujemy szereg drobnych 

wierszy prawdziwie silnych w wyrazie, ujmują 

cych czystością tonu. 

Czystość tonu psychicznego, oto, co— znie 

wietkiemi wyjątkami — zaleca poetów polskiej 

prowincji. Należy sądzić po tych oznakacb, iż 

jeśli skąd, to właśnie z takich środowisk, na xtó 

re snobistyczna Warszawa zwykła kręcić prze 

mądrzałym nosem, niezadługo wyjdzie odrodze 

nie etyczne polskiej literatury współczesnej i 

sanacja gruntownie zdeprawowanych jej oby- 

Stefan Napierski. 

  

    

     

ozajów. 

Sobie a muzom 
— Eugenja Kobylińska — Opowieści Świer- 

kowe, (Wspomnienia z Jaszun), 

Skł. Gł. w Księgarni św, Wojciecha. 

50 + 2 ni, 

Dziwna książka 

Strom 

Nie „poezje*, ale „wspom 

nienia z Jaszun* Takich „wspomnień*, pamięt 

ników 7 podrė listów wierszem i prozą by 

ło dawniej zatrzęsienie, ale dziś — kryzys! — 

ten gatunek prywatno-poetycki zamarł tak de 

kładnie, że zapomnieliśmy, jaki to właściwie 

stosunek mieć należy do tego rodzaju literatu 

ry. Otóż przedewszystkiem należy odrzucić sro 

  

    

gą minę znawcy poezji: te wierszyki — zabaw 

ki, wierszyki — notatki i wspomnienia nie 

ustoją się wobec tak wzniosłych wymagań. Na 

leży je traktować jak list, jak widokówkę z. 

wakacyj, Załączone do zbiorku piękne fotogra 
fje Bułhaka utwierdzają mnie w tem przeko- 
naniu. — Pojechała sobie do Jaszun uzdolnio- 
na pani, dobrze jej tam było, opisała więc, 
co i jak — że pięknie i zabawnie, Lepsza taka 
bezpretensjonalność od wielu, wielu wydętych 
z dobrego umniemania o sobie i oczepionych 
tobytemi z lamusa „pięknościami* zbiorków 
„poezyj”, któremi zasypane jest biurko każ- 
dego recenzenta. A tak — mamy miłą pozycję 
„tegjonalną“ 

Go jednak grozi takim poetyzowanym 
wspominkom, to — stylizacja. Łatwo piszące 
„bezpretensjonalnie* zrzynać banały wyświech 
łanych frazesów; znanych z lada wierszyka 
w gazec Kobylińska naogół uniknęła. tego 
szczęśliwie, « z pomocą przyszedł jej humor. 
Żartobliwy stosunek do tematu i do swojej 
roboty czuwa dyplomatycznie nad wrażeniami 
czytelnika. Bardzo dobrze oddają te intencje 
autorki wiersze takie jak „Pół hektara", a'bo 
„Pociąg widmo*, Ale oto wiersz „Księżyc w 
oknie* — prawdziwie poetycki, prawdziwie 
piękny! Co on tu robi obok takiej „Marysi*, 
czy „Malkontenta na deszczu*? A więc jednak 
zbyt rozciągłe kryterja poziomu formalnego, 

  

zbyt wiele wyrozuniiałości dla siebie. Ten pięk - 
ny „Księżyc w oknie", albo drugi — „Cmen 
tarz, w lesie" i inne jeszcze wiersze każą ża- 
łować, że autorka dłużej nie przysiedziała fał 
dów nad redakcją zbiorku, że nie dokonała os 
tatecznej selekcji. 3 

Strona graficzna poprawna i starańńa” = 
Dobry układ : ładny krój czcionek tytułowych. 

J. M. 

Nowa „awangarda“ 
— POD PRĄD, czasopismo młodzież 

szkolnej. R. II, Nr. I, Wilno, październik 1985. 
Starannie (ilustracje, w tem karykatury!) 

wydany numer zapełniają wrażenia letnie Ze 
Spały — harcerskie, z obozu „Straży Przed- 
niej* w Komotowie, z Migowa, gdzie szukano 
wykopatisk, wreszcie ze Starego Sącza, gdzie 
był kurs szybowcowy, Pozostałe szpalty świad 
czą przykładnie tak o społecznych, jak i o аг 
tystyczno — kulturalnych  zainteresowaniach 
naszej „,zblokowanej* ielity gimnazjalnej — 
„Młode oczy* bowiem płyną „Pod prąd“ — 
tak informuje komunikat. 

Sympatycznie pismo ma wśród współpra- 
cownikow Dobaczewską,  Maś!ińskiego, Miło- 
sza. Wierusz — Kowal... skiego? — eh, nie — 
„„Ską. Uspokėjcie się, to nie „Bunt Młodych*, 
żeby w nim „starzy* pisali. Więc nie Wanda. 
ani Józef, ani obaj Czesławowie, tylko dwaj 
bracia i dwie córki zgłaszają akces do wyrobio nej firmy... I to jak! Jeszcze Andrzej Miłosz, 

  

to przynajmniej lojalnie — wierszyk taki so 
bie — sprytay i nowoczesny, ale ten Antoni 
Maśliński, pożal się Boże! — cóż za wyszcze 
kany.., epigon Literatury przedwojennej. I po 

Y imię awangardy ręce sobie po łokcie 
jeśli własnego brata na ludzi wycho 

£ nie sposób. Teraz już cała nadzieja w Buj 
nickim: może jego Ejo da się przekonać... — 

į mašliūski. 

   

  

Wilno 1936. | 
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Pełna tabela wygranych 

I 1 Il-gie ciągnienie 
20.000 na nr.: 163761 
10.000 na ar.: 85241 
5.060 na nr.: 35016. 
2,000 na n-ry: 11590 113325 
500 na n-ry: 34529 64950 70272 
400 na a-ry: 10742 13470 19514 

39616 46696 792839 
172637 179289 

200 na n-ry: 

94122 101266 143274 163684 179200 

„KURJER z dn. 20 października 1935 r. 

30166 91 206 95 362 79 950 31074 75 

139422 136979 

864 29970 30966 
41976 53760 73833 80603 85468 

515 639 78 952 32486 576 950 33004 98 
145 57 794 818 929 72 34034 60] 982 
35068 111 495 919 36421 683 775 80 969 

"| 37007 355 882 918 66 
38408 554 700 802 50 39215 53 350 65 
540 930 

40076 347 492 509 42 53 603 63 779 
87 916 41364 558 769 42247 535 128 868 
43010 274 755 63 882 44389 515 63 844 
45307 47 590 657 927 46129 422 544 81 
47227 43 73 498 863 902 48274 49086 
117 58 268 378 470 902 

50053 143 579 643 701 51193 94 202 
150 па n-ry: 3688 4861 14635j4 133 262 484 508 651 53109 16253229579 + 250245 98115 04070 asg data 68 a a aks 108 

36623 39254 39451 44540 45840 | 588 901 55022 109 49 626 56141 211 37 
45155 47297 56894 60239 65849 
64989 70071 71519 83349 91252 
100804 101604 105688 115546 116828 
117726 123238 136758 137911 140955 
2 156435 168386 172064 182583 

Po ziotych 100 
3 375 1205 305 2107 3024 538 769 93 

807 4674.787.5012 301 788 6191 239 358 
7016 8412 674 9867 988 10260 633 88 795 
12356 617 782 13399 932 14154 625 33 
755 90 15069 691 819 49 16048 415 
631 782 902 17215 738 18491 864 19117 
214 913 20226 93 538 44 689 21354 426 
22079 682 23026 126 68 200 73 321 723 
835 24052 520 25404 888 26268 27704 31 
932 28033 212 29044 404 866 30370 83 
965 95 31262 351 861 32215 379 807 33249 
364 73 83 85 494 543 632 840 41 86 34082 
2 35270 918 36310 499 662 990 37631 

38186 250 39050 96 155 280 823 59 
40405 957 41148 201 412 609 735 

42146 869 43496 535 649 932 44686 45523 
46431 589 47573 648 T92 48012 678 
49302 662 67 

50012 80 433 86 963 51223 371 557 97 
52295 465 558 53070 54532 91 715 933 
55422 793 930 56026 36 183 787 57093 
135 454 664 925 58169 209 667 496 681 
732 59085 137 406 646 

60571 819 61093 403 655 63 802 62233 

94 483 57341 451 537 603 948 84 58102 
30 501 799 834 79 950 59022 386 643958 

60210 61670 846 62058 154 228 44 
364 542 95 707 11 89 831 39 63052 285 
440 502 64157 67 545 830 964 65 65117 
253 534 958 66083 193 477 82 689 67109 
250 706 999 68548 99 827 60 67 933 69 
69164 465 714 

10225 89 545 857 930 85 71046 354 

563 70 696 757 74107 265 364 508 616 
813 925 26 75052 864 71 
76055 74 75 119 25 42 554 79 85 77170 
866 78049 57 486 875 993 79662 916 

80011 54 59 70 318 39 407 520 64 745 
19 96 826 81055 369 430 35 799 884 
82150 409 815 24 86 923 46 83128 298 
335 469 581 652 82 84187 255 526 75 913 
58 85061 189 498 750 86221 95 459 729 

80 836 87042 345 504 88230 629 60 839 
57 99 89307 70 586 680 795 
90255 487 666 75 859 96 957 91072 

331 733 92044 593 704 974 93044 136 
386 480 537 670 98 745 911 53 94072 
166 616 95173 96487 706 11 23 53 97069 
445 79 650 740 98183 357 99333 522 740 
41 87 932 62 

100042 385 836 904 101191 245 625 873 
102082 296 318 483 86 94 103153 94 352 
85 530 104315 32 57 511 652 791 97 961 
105088 99 215 376 446 536 65 880 961 
83 106104 279 365 471 515 92 632 78 
107131 219 47 54 373 572 643 74 91 836 

427 644 826 72012 171 324 573 12035) 

w 1-m dniu cią 
34 Państwowej 

K 56095 196 57204 478 58266 910 

60123 62934 64884 65564 657 66469 
69173 778 900 

10056 345 93 71552 779 987 74495 
75065 76498 572 665 826 77031 
921 78899 79058 844 

83697 84275 911 85429 86011 
88339 85 779 895 89115 19 39 976 

91163 93125 999 94448 976 
96524 98436 99229 564 747 51 

100266 731 101815 102271 
103436 988 104323 105039 175 650 106211 
108411 685 109391 

110153 441 656 113236 837 
114708 117217 341 118260 346 119181 
787 

898 140017 176 141168 804 143657 61 
964 144416 47 700 146218 662 148629 
752 150747 151146 69 
152591 868 153198 450 911 154247 519 
708 816 155385 156051 170 929 157424 
870 950 159063 

161368 740 162929 163140 164403 
165489 554 725 820 166647 800 167635 
855_169076 499 651 858 

171252 587 172922 173519 916 174356 
| 175522 176772 178133 179112 733 49 

180759 181291 712 63 182137 327 503 
811 183564 891 184224 506 185326 74 
186322 637 187023 329 189411 521 

190795 191695 831 193276 194507 738 
Po 50 złotych 

314 505 710 1187 548 874 3319 507 
4042 194 5216 314 6153 222 383 643 
992 7664 8068 774 9935 

10213 63 11006 12587 842 13080 107 
292 14998 15191 16101 359 914 41 
17236 376 446 716 18455 540 19509 907 

20907 21722 874 966 22340 431 621 
839 23092 25399 667 756 26258 301 
27688 28029 52 263 606 913 29163 200 
488 773 

30049 352 31381 419 671 859 32286 
625 830 33554 34215 459 780 934 35211 
692 36018 534 605 30 37430 
38003 102 468 917 39150 

40027 371 427 89 518 86 41406 8 24 
513 798 42337 597 743 816 45 975 43051 
56 615 78 995 96 44147 367 409 45298 

882 63099 157 776 901 36 64008 153 65078 | 53 910 108016 81 291 451 876 951 109182 | 475 46385 624 47289 319 48657 49563 747 
408 440 66230 43 62 360 467 862 983! 
67066 127 381 744 72 73 838 

70334 774 824 932 71012 100 72723 
90 96 73350 74159 214 775 75102 
716453 62 992 77995 78339 462 84 544 
812 79109 255 618 

80084 274 530 662 857 900 81702 

20 82142 250 649 754 811 15 83020 340 
921 84914 8567] 829 86190 544 725] 

SES 413 556 785 89558 I 
> 197 207 650 785 87 91514 18 
92266 493 550 653 93086 108 240 83 70! 
94186 287 528 95439 757 96058 135 205 
40 Ż 766 91688 100 995 93365 99141; 
61 465 918 
2100110 301 611 81 101777 102338 867 
103049 63 228 54 334 104067 137 88 368 
105304 66 440 723 886 106017 175 491 
342 786 107640 756 863 108443 46 581 
10026 

110124 454 805 111198 448 112019 438 
+72 113279 338 : 
“"П4705 92 883 115219 300 634 116708 
£ 117360 677 83] 118014 108 22 7 5 
119170 374 542 818 120271 121102 47 430 
122052 627 862 099 123059 445 55 612 
905 124117 276 586 901 32 126386 629 
127114 335 128942 129747 850 130104 78 
780 855 131388 551 702 856 132357 449 
904 134477 135566 73 136176 359 137893 
911 138173 307 451 80 613 54 722 885 
139573 140018 101 805 141630 927 82 
142001 870 143073 127 42 144659 739 
145215 52 578 146283 643 791 147504 

48 149486 551 730 150473 521 83 
151 
152607 703 043 50 153110 849 929 98 

211 34 350 580 759 915 

79 302 31 875 902 112293 306 663 953 
113214 82 826 955 77 88 

114034 977 115123.537 75 867 965 76 
116185 216 436 692 965 117020 32 283 

169 98 456 73 669 
120189 442 643 825 926 87 121015 247 

665 753 872 908 [22210 353 430 TOS 14 
891 124391 407 714 37 093 125183 94 
15 516 50 608 728 944 136003 157 231 
81 411 137453 59 837 138302 362 686 
755 91 94 139437 514 619 810 909 

140044 373 469 605 44 720 38 857 

143030 471 655 95 998 144620 714 16 
145013 253 58 430 99 592 767 77 954 
146149 200 21 29 30 47 450 147199 519 662 
711 47 942 148059 79 164 393 415 523 
651 920 38 89 149635 68 92 

150133 507 61 86 151075 346 404 20 
865 | 623 180 

152126 484 153196 326 490 527 657 939 
70 154245 629 853 917 41 155017 42 218 
566 626 730 915 34 65 156070 78 84 269 
97 718 914 157278 364 9) 448 522 634 
726 871 126160 519 835 950 127405 668 
79 143 808 82 128132 83 458 785 846 950 
129067 126 386 532 622 761 94 901 

130012 47 362 415 639 81 90 799 833 
84 941 68 131095 308 550 86 626 132055 
122 26 459 723 27 133112 239 604 38 772 
827 979 134099 321 926 135047 188 211 
158058 158 212 26 424 606 159056 88 
151 604 

160231 549 695 977 161081 882 162055 

50001 162 668 51259 678 973 52750 

ER 56304 574 57524 58177 59001 267 

60026 372 87 405 585 658 724 61043 
18 108 291 697 855 979 62136 280 323 

788 66209 343 909 67782 
70235 402 71076 73235 74485 765 964 

78 75247 592 903 76495 523 663 708 
71905 15 

50074 481 760 81147 547 85341 987 
86002 67083 305 581 638 82 728 53 88667 
968 39236 401 535 

90500 91095 639 81 796 92138 933 
93463 782 94499 593 95514 18 880 96226 

100009 778 101034 606 884 104180 582 
615 31 866 105065 146 106004 107355 
573 806 984 108102 999 109541 72 

111234 96 890 112089 354 610 48 769 
843 919 113713 
114225 70 115265 853 116877 117092 

174 404 719 118144 392 428 536 73 
119860 

120637 121346 518 122819 924 123545 
124502 125423 535 635 961 127336 446 
838 128089 741 129598 691 943 

130768 94 977 131084 192 133224 319 
481 548 702 905 134307 135253 345 488 
137253 138284 394 633 745 139058 177 
356 459 889 916 53 

140140 596 141694 757 960. 142593 
730 849 143882 144771 145000 468 666 
722 901 50 146187 639 768 147121 536 
874 961 148346 791 149064 703 

150991 151682 877 
152160 260 713 898 153733 52 154416 

154162 71 363 778 887 956 155073 383 | 282 438 76 716 98 951 53 163096 371 453 |744 155097 225 602 156058 274 157977 
156374 157128 27 329 531 158662 159118 . 592 619 22 44 878 164054 69 91 139 83 | 158108 46 53 200 757 98 
279 472 608 751 56 886 

160395 501 90 668 161512 863 162414 
289 432 600 15 738 844 165089 564 741 
971 166387 536 881 982 167400 634 70 

161332 427 162431 795 163392 164250 
493 165134 98 537 927 166568 167122 

740 915 163127 625 164031 201 305 73 | 816 24 39 168003 416 46 834 901 169090 ; 43 375 168123 203 52 408 639 830 169626 
914 165212 23 511 758 877 166173 765 
930 167041 597 620 168122 904 169045 
201 404 888 98 922 » 
т1194 2 5 172209 409 753 847 
119301 Ai 7 14069 366 81 678 
773 175093 617 176180 549 609 40 947 
177106 775 179087 -T64 179505 --* * 
10550, Ia 7 94 197 

3 183735 184179 492 182007 1 
654 185988 186131 920 187430 188859 
81 91 189577 85 

190146 829 910 191201 192499 537 720 
193140 555 797 194443 82 794 825 99 

Po złotych 50 
46 97 1341 439 510 14 667 2349 3741 

91 952 4091 169 490 5208 637 94 867 
6003 416 76 701 50 7079 546 839 950 
8008 50 232 321 503 613 701 807 9246 
679 877 

10536 75 622 50 834 55 11025 88 117 
578 646 73 779 848 12099 139 382 441 61 
553 684 906 81 13270 717 965 14049 64 
167 69 337 53 466 502 680 85 839 960 
15015 16 63 484 633 786 877 16026 63 97 
99 141 260 484 706 13 832 918 17041 139 
74 93 356 18139 218 61 395 552 56 666 
922 69 19041 154 226 365 860 

20118 447 985 21258 582 92 22024 149 | 
23079 115 523 747 840 958 24092 221 30 
97 452 580 737 94 886 25256 705 26284 
433 535 27204 402 10 831 28327 651 707 
806 29062 118 218 581   

188 411 96 563 793 840 968 
170068 218 688 171068 71 584 

171 953 172072 262 550 173402 5 m 
641 962 174054 184 683 832 91 175746 
i 956 176105 37 257 508 649 101 36 

8: ł Task 77 424 38 668 178700 9 897 

SO0SĄ 258 363 68 448 65 536 863 984 
181217 916 182332 56 99 885 183012 19 
151 235 425 95 523 46 777 184326 185191 
186151 219 627 970 78 94 187170 234 
313 980 188060 189018 875 

190050 105 343 400 523 730 969 191458 
516 612 790 192022 72 316 81 616 76 732 
832 193007 99 194 234 194055 66 297 540 
672 83 849 

IEE-cie ciągnienie 
Po 100 złotych: 

1911 61 78 2555 979 3631 T81 4370 
5271 826 6086 161 7092 182 452 8351 
834 9778 926 10269 11917 28 13115 
456 712 879 14762 15345 73 451 16142 
339 17312 50 417 669 849 18089 219 343 
822 19886 21840 23068 838 — 28270 
29437 662 863 30356 456 586 31028 662 
040 58 32355 33062 162 334 34138 35534 
888 915 37888 
38416 39089 157 467 605 

1 

74 
170432 715 171497 781 172024 221 640 

173084 249 311 678 175313 177229 7% 
887 178014 111 577 904 44 

180019 419 181099 303 673 742 963 
182834 183043 112 561 889 961 90 184084 
226 185451 186507 609 914 187066 
188079 436 704 977 180237 949 

190077 486 659 755 919 191710 192667 
193104 508 20 26 43 

IV-fe ciągnienie 
ZŁ. 25.000 na nr. 16467 
ZA. 50.0600 aa ur. 11471 
Zi. 10.000 na nr. 146514 
ZŁ. 5.000 aa nr. ar. 8409 36916 

157147 
ZŁ 2.000 na nr. nr. 9980 92284 

128732   

283 

81290 336 92 505 96 82271 724 954 62 
87663 

95084 

423 65 

122638 123422 124980 125890 936 
126202 549 127790 128394 129507 793 
131346 133067 134280 579 135271 136153 

Zł. 1.000 na ur. ar. 89662 120188 

gnienia 1-ej klasy 
Loterji Klasowej 

„Zl. 150 na nr. ar. 1306 7917 16048 
17040 26972 29661 32819 37169 39257 
56952 57751 63737 66543 70343 76216 
83410 84906 89298 91430 99274 
103751 106980 109564 111250 111686 
112835 116341 122623 142413 144883 
160278 163561 168255 171383 178149 
182201 185003 186245 192819 

212 1025 4028 815]. 60 2 1 860 8360 707 61 11053 13602 14010 460, 15387 „16307 17229 18468 19801 735 20065 276 |444 21360 816 23016 656 954 24009 602 
| 
25322 23 628 600 9108 487 30197 472 33646 34154 205 35222 731 5 1561 37696 747 812 81 aż zyć _ 38311 516 41135 220 797 820 971 42140 538 958 45506 47842 48423 591 936 49474 678 730 50400 771 858 51704 52886 53031 163 973 57568 947 59786 60096 61009 121 62960 63080 90 65204 727 83 66446 52 847 67297 364 923 68931 56 69791 911 70025 548 71105 473 592 74120 | 11432 78884 79990, 

} 0 806 12 82658 8 7 06 в0 & 3708 87627 988 

  
91444 93477 94001 240 998 95262 5 a 98961 99226 948, ŠA 

7 714 104624 806 1052 k 62 108058 

112467 113391. 
Po 100 zł.: 114787 
A 119114 266 

! 380 122050 457 837 123034 683 | 124231 314 456 551 706 126839 127 ma 791 129805 а 
132121 517 736 133073 883 19 134642 801 135360 489 973 136101 234 arų 139116 200 16 
403 908 141217 457 80 142316 % 145435 146097 209 511 147499 

152034 337 426 765 153678 1551 
156181 287 157165 228 158735 801 159102 253 161086 162048 710 840 164038 235 165573 167986 171188 242 301 172918 174614 90 175259 702 864 980 176368 177236 178365 179202 180890 181525 823 182780 818 183405 184431 
905 185252 715 186343 563 187349 188263 962 189770 851 972 190122 72 
679 744 191951 192604 799 193952, 

378.468 817 780 9 780 922 1592 746 
218 711 846 3112 5168 524 6070 534 621 

115197 813 968 

110045 181 218 337 60 744 915 111276 |53763 54200 410 554 55000 14 257 555 |41 7075 499 8192 540 644 95 9200 59 SE 93 843 11369 798 12472 13529 70 670 779 14807 968 15078 529 41 876 951 
16580 816 17020 39 51 300 424 963 

8711 324 482 943 118109 214 34 690 119093 719 865 63318 420 635 64415 876 65517 | 16007 162 486 546 19164 867 
20037 130 38 255 481 21023 536 613 

797 861 22014 376 595 759 23342 794 
24494 25169 587 27206 28063 256 445 

96 803 5 966 29014 184 248 821 916 
30130 576 768 31007 33349 401 40 

ai 185 580 35344 37079 348 57 690 

38109 51 365 39775 90] 
41206 23 634 44 816 42217 866 43872 

141146 65 346 50 421 142190 295 304 733 | 67085 836 70 98027 419 25 547 960 99355 | 994 44153 45745 46044 405 62 545 980) 47162 48040 673 49292 652 96 842 
50157 211 942 51331 985 52511 21 54782 55197 628 795 886 56099 248 611 

57614 732 59454 59764 70 
60530 731 61347 934 62392 63148 254 64717 65194 207 315 451 92 66092 445 84 970 67325 28 493 506 68542 638 69125 

489 813 
70268 752 97 71166 328 506 796 72443 594 724 86 73007 74173 590 954 75127 4191 77195 833 588 835 79444 515 
$0307 787 81085 701 23 83005 131 239 507 639 748 818 84039 183 445 85196 742 873 86272 428 757 87122 508 88104 84 405 825 89106 50 384. 
90000 49 254 67 410 91377 691 93170 321 643 95158 407 96095 422 41 510 97353 993 98091 99293 630. 
100621 51 101003 398 617 68 706 819 

102120 646 940 103483 104714 928 106364 107255 826 108000 266 109020 317. 
110119 36 74 511 11323 546 999 

112023 124 208 921 11334 40 92. 
Po 50 zł: 114673 115665 936 116042 

521 117096 240 391 934 66 118849 119505 
198 906 1 

120226 728 121057 173 216 543 884 
992 122642 818 123031 801 124659 759 
79 125018 140 203 472 643 821 55 126061 
258 712 22 127600 786 128289 91 129167 
652 999 

130405 807 913 131154 290 132370 421 
600 896 133819 79 1334878 135203 78 
363 473 984 136030 — 137033 246 679 
138292 671 139016 456 

140005 75 452 576 766 141051 170 297 
353 732 142332 972 143712 144246 783 
146209 23 715 148279 149040 290 470 
543 91 770 

150114 232 151041 243 
152244 482 153500 41 776 154204 468 

919 155000 156725 904 157352 158385 
159375 414 524 655 

160067 80 494 565 97 161235 46 926 
162050 243 639 163032 367 926 164077 
337 681 165654 746 166192 410 578 810   143537 193607 33 167057 168346 169260 325 55 689 

Zl. 500 na ar. ar. 23212 60415] 170000 171247 348 840 956 172633 93 

70610 104729 173450 892 174544 175771 176040 121 

ZŁ 400 na ar. ar. 20858 36939 ad 177160 203 593 178172 246 

66991 105370 152129 158374 162853 | ! 3. 
5 180355 605 181051 129 384 182061 

ЛОВ 142 710 183155 385 184859 185600 
ZŁ 200 na ar. nr. 7194 8761 9259 

40162 288 704 41031 42676 986 43227 |36710 56202 75541 77030 85746 91542 

45805 46335 47065 783 48525 49849 105763 109746 120057 124087 158374 
52667 996 53791 878 955 54053 264 .171515 179444 

186333 943 187452 628 45 975 188079 

189074 579 948. 
190663 191788 958 192015 225 300 432 

193193 651 194237 504.   

KURJER 
SPORTOWY 

Niedziela na boiskach 
sportowych 

Program niedzielnych im- 
prez jest następujący: 

Warszawa: 

Na sładjonie Wojska Po'- 
skiego odbędą się finały mi- 

strzostw Polski w szczypior- 
niaku i mecz ligowy Polonia 
— Warta. 

Na Dynasach motocyklo- 
we zawody, zakończenie sezo 
nu. 

W. lokalu Skry mecze za 
paśnicze Legja — Skra i Ele 
ktryczność — PKS. o mistrzo 
stwo Warszawy. 

Pozatem odbędzie się 

marsz w maskach przeciwga- 
zowych, organizowany przez 
LOPP. i miotocyklowa pogoń 
za lisem, 

Na prowineji: 

W Łodzi mecz 
Łódź — Warsza mecz lek 
koatletyczny pomiędzy  Legją 
warszawską a reprezentacją Ło 

dzi i mecz o mistrzostwo Li- 
gi ŁKS. — Śląsk. 

W Krakowie mecz ligowy 
Wisła — Ruch i mecz » wejście 

do Ligi Czarni — Podgórze. 
We Lwowie mecz ligowy Po 

goń — (Cracovia i mecz teni 
sowy o drużynowe mistrzostwo 
Polski Legja — L. K. T. 

W Katowicach na  sżlucz- 
nym torze mecz zapaśniczy po 
między (yganiewiczem a Lang 
guthem. 

Przeciwko udziałowi 
Ameryki w igrzyskach 

olimpijskich 
Amerykańska Federacja Pra 

cy w Atlantie City wypowiedzia 
ła się przeciwko udziałewi Sta 
rów Zjednoczonych w Igrzys- 
kach Olimpijskich 1936 r. w 
Berlinie. 

Warto nadmienić, że akeja 
zmierzająca de bojkotu igrzysk 
przez Stany Zjednoczone z dn. 
każdym wzrasta na terenie ame 
rykańskim, W dniach ostatnich 
Narcdowy Legjon Ameryki, ob- 
radujący w St Louis, postano 
wił nie udzielać Amerykańskie 
ma Kemitetowi Olimpijskiemu 
żadnego poparcia finansowego, 
w związku z igrzyskami berilń 
skiemi. 

Za bcjkotem wypowiedział 
się również obradujący w New 
Jersey synćd amerykańskiego 
kościcła metodystów. 

Ciekawa decyzja 
w sprawie skoków 

narciarskich 
Przywódca narciarskiego 

sportu niemieckiego Maier z 

bokserski 

   

    

Menachjum postanowił, że we 
wszystkich konkursach skoków 
narciarskich, odbywających się 
na terenie Nemiec. nie będzie 
wskazywana długość skoków z 
upadkiem. 

śnie postanowiono,     

  

    skokach z upadkiem. a za każ 
dy skok z upadkiem zewodnik 
automatycznie straci 10 pun- 
któw. 

Mistrzostwa Europy 
w żeglarstwie 

lodowem 
Międzynarodowy Związek 

Żeglarstwa Ledowego nie zdło- 
łał wprowadzić do prosrarau 
igrzysk olimpijskich konkurėn 
cji w jeździe żagłówkami po 
lodzie . 

Natomiast w r. 1936 w Niem 
czech odbędą się w tym sporcie 
mistrzostwa Europy. Zawody te 

rozegrare zcstaną w dniach T 

—. 8 marca 1936 r. na jeziorze 

Schwenzait kcło Angehuraa. 
Qrganizatorzy, zawodów - 

czą się z tem, że oprócz Nie- 

mice i Łotwy startować bedą 

zawodnicy Polski, Szwecji, Ho 
landji i Stanów Zjednoczonych. 

FEEFEFFEFE 
OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 

gwarantowane, eleganckie. mod- 
ne i tanie nabędziesz tylko 

w pracowni 

Wincentego Pupiałły 
Wilno, Ostrobramska 25 

CAA ATA)



Świadectwa przemysłowe 
będą droższe 

ze zbliżającym się 
dectw przemysłowych na 
znaczyć, że świadectwa te będą 
niż w latach ubiegłych, Miano 

° od 1 kwietnia rb. został pod 
wyższony t. ++ nadzwyczajny 10-procentowy 
dodatek do podatków bezpośrednich o dal- 
szych 50/0. Tak więc do podslawowej ceny świa 
dectwa iprzemysłowego dojdzie obecnie nie 10 
procent lecz 15 procent, 

Skrzynki pocztowe ma autobusach 
dalekobieżnych 

Wileńska I 
jektuje umieść 
sach dalekobi 
nie obiegu po 

    

   

  

okresem 
rok 

  

W. z 
sprzedaży & 
1935 naležy 
nieco droższe. 

    

  

    

     

   

  

    

Poczt i Telegrafów pro 
ynki pocztowe na autobu 

. Chodzi tu o przyśpiesze 
towego, W ten sposób korespon 

dencja dochodziłaby do różnych miast i miaste 
czek, położ. na akach kursowania autobu 
sów tyle razy dziennie, ile razy kursują auto 

busy. Reali ja llego projektu uzależniona 

jest od wyników pertraklacyj z właścicielami 
autobusów. 

Znaczki lotnicze przy opłacaniu 
zwykłych przesyłek listowych 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów komuni 

kuje, że znaczki lotnicze pocztowe ważne są 
również (przy opłacaniu zwykłych przesyłek 
pocztowych. 

Zarządzenie to ma na celu szybsze zuży- 
cie starych znaczków ze względu na zamierzo 
ne wypuszczenie nowej serji. 

Nowe stowarzyszenie 
Na terenie Wilna powstało ostatnio nowe 

stowarzyszenie pod nazwą „Okręgowy Zwiazek 
Towarzystw Ogrodów działkowych przydam” 
nych małych osiedli i hcdowli drobnego inwen 

ъ zenie to zamierza objąč swą 
ała ą całe województwo wileńskie. Jak 

wiadomo, t-wn ogrodów działkowych patronuje 
Fundusz Pracy, 

Wzrost bezrobocia 
Według danych, które wpłynęły do hiur 

pośrednictwa pracy przy Funduszu Pracy za 
<zas od dnia ! do 15 bm zarejestrowano «gó 
łem na terenie Rzeczypospolitej 250.022 hezro 
botnych, czyli © 2.472 bezrobotnych więcej, 
aniżeli w dniu 1 bm. 

Ognisko K. P. W. gra w Mołodecznie 
Piłkarze K P. W, Ognisko wyjechai wczo 

zaj EJ ax sobotę 19 bm. do Mołodeczna ce- 

lem rozegrania propagandowych zawodów pił 

karskich z tamt. K, P. W; Ognisko: ы 
Kierownikiem drużyny jest p. A. Kisiel 

Dyrekc 

  

  

          

   

„KURJER* z dn. 20 października 1935 r. 

KRONIKA 
Dziś; 

j| Jutro: Urszuli P. M., Hilarjona 

20 | Wschód słońca—godz. 5 m. 59 

KA Zachód słońca—godz. 4 m. 11 
poz 

US.B 

Jana Kant., Ireny, Marty 

| 
Spostrzeżenia Zakladu Meteorologji 

w Wilnie z dnia 19.X. 1935 r. 

Ciśnienie 751 
Temp. średnia + 7 
Temp. najw. + 9 
Temp. najn, + 4 

Opad 0,9 
Wiatr: połudn.-zach. 
Tend. bar.: spadek 
Uwagi: chmurno 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Rostkowskiego — Kalwaryjska 31, 2) W 

  

    

    

   

  

sockiego — Ika 3, 3, Turgiela i Przedmiej 
skich — Nie a Nr. 15, 4) Suks. Augusto 
wskiego — Kijo: a 2. Ponadto dyżurują ap- 

teki na przedmieściach. 

RUCH POPULACYJNY W WILNIE 

   

  

— Zaśłubiny: 1; Piaskowski Stanisław — 

Stankiewiczówna Bronisława; 2) Lew Rabin 
— Kacówna Chaja; 3) Janczewski anciszek 

ciechowski Bole — Nowikowna Marja: 4) Wc 

S Witenaš Jan sław Józefa; 5) 
— Bohdzie cj 

   

     

  

   

    

   
   

Aniela, 1 
5v Donase 

: 6) Azeik Zofija, 
Teresa lat 36; 8 

       
ówna Wiktor 

t 47; 7) Piechowi 

Piwiszkis Wiktorja 

  

    

czówna 

vat 25. 
PRZYBYLI DO WILNA. 

— Do Hotelu Georges'a: Arct Jerzy, księgarz 
vy; Landyn Jerzy, przemysłowiec z 

tanisław, przemysło 
ikiewska Wanda z War 

z Warszawy; mjr. 

   

      

MIEJSKA. 
— PUŁAPKI JESIENNE. Smutny wiatr je 

sienny (przerzedził pożółkłe korony drzew. W 

powietrzu unoszą się zerwahe liście. W tych 

ie wiele dnzew, wiatr     punktach miasta, gdzie r 

  

'"wyścieła liśćmi chodniki. 

Podczas deszczu liście te stanowią pułapkę 

@'а przechodniów, Mokre, na ociekającym wodą 

chodniku, czynią bardzo niepewne oparcie dla 

  

nóg, 

W ciągu ubiegłych dwu dni zanotowano w 

  

Na wileńskim bruku 
»CZCIJ OJCA TWEGO I MATKĘ TWOJĄ". 

Franciszek Wołkowski (ulica Newogródzka 
Nr. 28) zapomniai 6 czwartem przykazaniu. 
Wezoraj wieczorem, kiedy miał dobrze w 

„ezubie*, przypomniał sobie, że żywi do ojca 
urazę, wobec czego postanowił urządzić „ek- 
spedycję karną 

Około godziny 5 wieczorem znalazł się w 

mieszkaniu cjea i zaczął tam robić „porządki 
wyładowując swoją złość w pierwszym rzędzie 

- па szybach. Prawie że wszystkie szyby w mie 
szkaniu starego Wołkowskiego zostały wybite. 

Z odsieczą pośpieszył posterunkowy policji 

który Wołkowskiego — syna zatrzymał. (e) 

NAPOLEON OD ROWERÓW. 

Napelepn Białkowski stały i skądinąd spo 
kojny obywatel naszego miasta, obrał jako swo 

ja „speejalnošė“ kradzież rowerów. 
— Toć to najłatwiejsza robota, przyznał się 

szezerze złodziej, gdy znałazł się w areszcie po 

lieyjnym, wraz z niezbitymi dowodami winy. 
Rowerzysta zapomni swój rower na chodni 

ku. Wchodzi przypuśćmy do jakiegoś sklepu i 
flirtuje z ekspedjentką Z tej okazji trudno nie 
skorzystać. Szukaj wiatra w polu... 

© Lecz policja wileńska wykryła sprawki Na- 
poleona, udawaćniająćc mu 6 kradzieży rowerów. 

Ustałono również, iż Białkowski korzystał z us 

fug niejakiej Aleksandry Szware, która skradzio 

ne rowery sprzedawała w okolicy Hal Miejskich. 

Los zatrzymanego Napelecna podzieliła tak 
że panna Szwareówna. ; (e) 

SALTO MORTALE MOTOCYKLISTY. 

Wezoraį w Zakrecie zanotowano następu 
jący wypadek: Motocyklista Józef Pawłowski, 
jadąc wzdłuż Wilji stracił nagle równowagę 

i wywinąwszy kozicłka wpadł wraz z motocy 

klem do rowu, odnosząc ogólne lekkie obra- 

żenia ciała. (e) 

  

    

  

  

KRADZIEŻ Z WYSTAWY SZKOŁY 
TOWARZYSTWA „POMOC PRACY". 

Wezoraj nad ranem wydział śledczy został 

powiadomiony © kradzieży z włamaniem doko 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Teatr Muzyczny „LUTNIA“ 
Dziś o g 4aj_po cenach propagand. 

DZIEWCZĘ z HOLANDJI 
o godz, 8,15 wiecz. 

KRÓLOWA i PREZYDENT 

nanej na szkodę szkoły t-wa „Pomoce Praey* 
przy ul. Subotz 19. Szkoła ta, która posiada sze 
reg warsztatów, urządziła w swojem pomieszcze 
niu wystawę Ubiegłej nocy złodzieje włamali 
się do lokalu wystawy i wykradli eksponaty ©- 
gólnej wartości 2500 zł. 

Dochodzenie doprowadziło do ujęcia spraw 
ey kradzieży, którym okazał się znany policji 
złcdziej Romuald Liśniewski i odnalezienia 
skradzionych eksponatów. Znaleziono je w mie 
szkaniu paserki Apolonji Prokszewej przy ul. 
Syberyjskiej 25. (e)   

ZASTRZELIŁ SIĘ 

Wezoraj około godziny 12 w poł, w jednem 
z mieszkań domu Nr. 26 przy ul. Ponarskiej ro 
zegrał się dramat samobójczy, 

26-letni bezrobotny Henryk  Renczewski 
przyszedł do swego stryja po odbiór rzeczy. W 
pewnej chwili podczas rozmowy z domownika- 
mi gość nagle wydobył rewolwer i strzelił sobie 
w pierś. Kuła przebiła serce, powodując natych 
miastewy zgon. 

Powodem desperackiego czynu były ciężkie 
warunki materjalne. (e) 

PRZYBYTEK HAZARDU W SZATNI 
SPORTOWEJ. 

Przed laty Zarząd miasta zamienił mały 

skwer, położony między ul. Bosaczkową a Koń- 
ską na placyk sportowy. 

Drzewka i krzaki, w których eałemi dniami 
dzieci ulicy grały w karty, zostały usunięte, pla 
cyk został zniwelowany i zaopatrzony w Ngro 
dzenie z siatki drucianej. Ogrodzenie to otacza 

placyk z trzech stron, Z czwartej strony odgra 
dzają placyk wysokie ślepe mury starych kamie 
nie, przy których wybudowana została prowizo 
ryczna szatnia. 

Obecnie ogrodzenie zostało już w wielu 
miejscach zerwane. Szatnia, zaś aczkolwiek za 
mykana na klucz, nie stanowi takiej zapory, by 
nie można było przedostać się do wnętrza. 

W tych dniach funkejonarjusz policji, prze 
chodzące przez placyk, spostrzegł przez szpary 
szatni sportowej światło. Zajrzał do wnętrza i 
spostrzegł następujący obrazek: 

Na środku szatni dookoła zaimprewizowa 

nego stolu, kilku młodocianych © bardzo swois 

tym wyglądzie grałe w karty. Brzęczały złotów 

ki Obok na ziemi stała butelka wódki i leżały 

zakąski, Dwbrane towarzystwo _„uświetniała” 

swą obecnością jakaś niewiasta, 

Jak się okazało młodzieńcy z „dna* obrali 

sobie szatnię sportową za kryjówkę, urządzając 

tam grę w karty, pijatyki i hulanki. (e) 

   

mieście szereg wypadków :poślizgnięcia się na 

mokrych liściach. Pogotowie ratunkowe udzie 

liło pomocy pięciu osobom, które padając od 

(e) niosły poważne obrażenia. 

Z UNIWERSYTE?*' 
— Wykład wstępny prof. Moszyńskiego. 

W poniedziałek dn. 21 bm. o godz. 11 w Auli 
Kolumnowej cdbędzie się wykład wstępny pro 
iesora K iego pt ania i metody 
nauk etnologicznych. Wstęp wolny. 

    

WOJSKOWA. 
Referat wojskowy 

już ostatecznie wy- 
rok 1 Naka 
one wszystikim 

podatku dla 

    

      
     

     

    

zy platnicze zostaly 
płatnikom. Termin płatn 
wezwań z datą 15 paźd 

do 1 listopada rb. natomi. 
stawionych po 15 października rb — w ciągu 
30 dni po doręczeniu nakazu. 

Należność nieuiszczona przez płatników w 
u powyższych lerminów stanie się zaleg 

„, która będzie ściągana w drodze nostę 
ania egzexucyjnego wraz z karami, 

Z KOLEI. 
—Rozszerzone zcstały uprawnienia straży 

kołejcwej, 
kiem w obrę 
K. P, dworców kolejowych i w pociągach. 
nieważ praca straży wymaga również d 
nia "poza temi terenami, usialone zostało, iż 

funkcjonarjusze ochrony kolei mają prawo po 
a jadącemi bez biietów, złodziejami ko- 
ni itd. Mogą oni również odprowadzać 

    

     

    

rołanej do czuwania nad porząd 
budynków należących do P. 

Po- 

    

  

    

    

    

ścigu 
    -jow 

  

"zatrzymanych do posterunków „policyjnych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Komunikat Zarządu Okr. Wil Zw. Legj. 

Polsk. id Okręgu i Oddziału Wileń- 
skiego Związk nistów Polskich stwier 
dza, że p. W 'w Karwowski nie był i nie 
jest członkiem Związku Legjonistów. Powyž- 
szy komunikat (podajemy do wiadomości w 
związku z częstem poawoływaniem się w/w na 
przynależność do naszego Związku. — Zarząd 
Zw, Leg. Pel, Okręg i Oddział Wilno. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— XVIII Posiedzenie Naukowe Wil, T-wa 

Lakarskiego odbędzie się dn 21 bm. o g>dz. 
20 (Zamkowa 24). 

Porządek dzienny: 
1. Pokazy chorych, 

      

   
  

    

  

     

    

    

  

«M. Prace kliniki chorób nerwowych i umy 
stowych USB 

1 Dr dr. Baranowski, Bowysowicz, Marzyń 
ski, Paradowski i (Witek: Metod$ika leczenia 
schizofrenji suliną, 

2) Rose: Zawartość cukru we krwi 

    

u chorych le:zonych insuliną. 
3) Dr. J. Rorysowicz i dr. Witek: Objawy 

pląsawicy Huntingtona bez zmian w jądrach 

podstawowych mózgu. 
4, Dr. Z. Bojarczykówna: Obraz komórko 

wy kory mózgowej u zwierząt domowych i dzi 

   
  

  

   

. dr. M. Rose: Zmiany psychiczne 
м wągrzycy. mózgu. 

MII (Komunikaty Zarządu i wolne wnioski. 

RÓŻNE 
— Kurs fetograficzny. Foteklub Wilenski 

a dn, 28 października rb. kurs foto 
iparatem minjaturowym „Leie 

się będzie przy ul. Mickiewi 

23 (wejście oboko firmy Polfot|. Zapisywać się 

można w składach fotografficznych:  Polfot, 

Rabinowicza i Ko Kurs trwać będzie 5 

tygodni, wykłady i ówiczenia od godz. 17 — 
20 trzy razy tygodniowo. 

— Dziś ostatni dzień wystawy Towarzyst- 

wa „Pomoce Prąey*. Dziś ostatni dzień cieka 

wej wystawy wychowanków szkół rzemieślni- 

czych Towarzystwa „Pomoc Pracy”. Wystawa 
mieści się w iokalu przy ul. Subocz 19. 

— Futra sowieckie w Wiilnie, Jedna z po 

ważniejszych chrześcijańskich firm w Wilnie 

„Włodzimierz Pikiel y ul, Wielkiej 7, tel. 

11—55, na sezon obeeny otrzymała w im 

wybarze: lisy srebrne, lisy knzyżaki, sybe 

ryjskie, karakuły bucharskie, aceloty, źrebaki, 

foki, wydry i sprzedaje takowe po niebywale nis 

kich cenach, posiadając bezpośredni import z 

iejsca pochodzenia. 
PAZ | NADESŁANE. 
DRZEWKA OWOCOWE ODPORNE NA MROZY 

Szkółki Daniłowe k. Wilna sprzedają drzewka 

owocewe szczepione na dzikach północnych m. 

in. wschodnio - syberyjskich, specjalnie odpór 

nych na mrozy, choroby i niewybrednych na 

gleby. Dobrano najlepsze odmiany. Szkółki wol 

ne od raka korzeniowego i innych chorób. Za- 

świadcza Stacja Ochrony Roślin w Wilnie. 

Szkółki zakwalifikowane przez Wilenska Izbę 

Rolniczą, Gwarąneja czystości odmian i zdro” 
wstności. Cena drzewek od zł. 1.50 do zł. 2.50 

w zależności od ilości oraz od podkładki, na 

której zostały uszlachetinione, Zamówienia w 

biurze sprzeda Wilno, Teatralna 9/6, tel. 

20-96 E. Taurogiński. Tamże kupno wsze:kich 

ilości owoców dzikich jabłoni po izł. 6— i gró- 

szy po zł. 9,„— za 100 kg. 

  

        Kurs odbyw 
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Uwa ai Wyjątkowa okazja 
g taniego kupna! 

Od dnia 10 do 31-g0 paždziernika b. r. 
za okazaniem niniejszego kuponu otrzy- 
ma 10% specjalnego rabatu przy kup- 
nie wszystkich artykułów w SKŁADZIE 
RPTECZNYM, PERFUM i KOSMETYCZN.: 

W. NARBUTTA 
Wilno, ul. Ś-to Jańska 11, tel. 4-72. 

Ceny niskie i stałe. 

RADJO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 20 października 1935 r. 

9,00: Pieśń; 9,03: Gazetka roln.; 9,15: Mu 
zyka; 9.40: Dz. por.; 9,50: Progr. dz.; 16,00: 
Transm. nabożeństwa; Po mabożeństwie: Z 
oratorjów Haendla; 11,57 Czas; 12,00 Hejnał; 
12,03: Życie kulturalne; 12,15: Poranek muz.; 
W przerwie: Fragm. słuch. z dramatu Emila 
Zegadłowicza graniczny”; 14,00: Odczy 
tanie fragm. z k i Jerzego Giżyckiego — 
„Biali i czarni: ; 20: Koncert życzeń; 15,00: 
Audycja dią wszystkich: „Igraszki wulkanów* 
— w oprac. Wandy Boyć; 15,45: Może być le 
piej i taniej; 16,00: Czem jest twój tatu 
Listonoszem, audycja dla dzieci; 16,15: Kon- 
cert Zesp. Salonowego St. Rachonia; 16,45: 

„Cała Polska śpiewa; 17,00: Muzyka taneczna; 
17,40: Migawki regjonalne — „kawiarnia wi- 
leńska sprzed stu laty”, pióra Antoniego Go 
tubie 18,00. Piosenki w wyk. Maryli Kar 
wowskiej; 18,50: Słuch. Lunzera i Wolfa pt. 

„Sekretarka niewidomego*; 19,00: Program 
na poniedziaiek: 19,10: Koncert rektamowy; 

„K
ur

je
r 

Wi
le

ńs
ki

" 

      

      

    
   

    

  

    

   

19,20: Wil. wiad. sportowe; 19,25: Pieśni w 

wyk. y Igdal; 19,45: Co czytać? 20,00: Kon 

      

cert Ork. P. R.: 20,45: Wyjątki z pism Józefa 
Piłsudskiego; 50: Dz. wiecz.; 21,00: Na we 

') Iwowskiej fali; 
Wiad. 

21,30: Podróżujmy — 
sportowie; 22,00: Koncert 

w wyk. Zesp. T. Seredyńskiego; 23,00: Kom. 
met.; 23,05:—23,30: Muzyka taneczna. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Popołudniówka! — Dziś, w miedziełę 
dnia 20 bm. o godz, 4 ukaże się na przedsta- 
wieniu popołudniowem po raz ostatni (ze 
względu na wyjazd do Warszawy ma wystę- 
py — p. L. Wołłejki — śpietna komedja Fre 
dry „Damy i Huzary*. Ceny propagandowe. 

— Wiieezórem o godz. 8 — w dalszym 
ciągu komedja Kirszona „Cudowny Stop“. 

— Premjera w Teatrze na Pohułance — 
Najbiiższą premjerą w Teatrze na Pohulance, 
będzie świetna komedja Achard'a pt. „Fotog 
raf i tancer 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Występy Elny Gistedt. — Dziś powtó 
rzenie wczorajszej [premjery operetki Straussa 
„Królowa i Prezydent*, która należy do wy- 
jatkowych w tej dziedzinie, trreść bowiem czy 

medjowa porusza w dowcipny i niepo 
vy głębszej satyry sposób stosunki, 

jakie się wytworzyły po przewrotach powojen 
nych na dworach europejskich, W roli królo 
"ej występuje z właściwym sobie talentem 
i wdz etny nasz gość Elna Gisted:. 

Ceny e zwyczajne, zniżki ważne 
— Dzisiejsza popołudniówka. — Dziś po 

żegnalny wysięp uroczej artystki Lucy Roma 
nowskiej 'w oper  Kalmana „Dziewczę z Ho 
landji*, która grana będzie э 4 pp. po cenach 
propagandowych. „Dziewczę z Holandji* po 
dzisiejszej popołudniówce zupełnie schodzi z 
repertuaru, у 

WILENSKI TEATR OBJAZDOWY 

20 bm. w Święcianach — „Powrót 
— popołudniu „Ten i Tamien* wiecz. 

TEATR „REWJA*. 

Dziś, w niedzielę, 20 października ostatn 
dzień programu pt, „Maski tana'. 

W: poniedziałek 21 października teatr 
„Rewja* daje całkowicie nowy! program pt. 
„Wi ipalarni opjum“. = 

W niedzielę 3 przedstawieniz O ggodz. 4 
min, 15, 6 m. 45 i 9 min, 15. \ 

    

   

  

     

  

       

  

      

gra @ 
Posła”,   

  

  

  

WIELKA WIŁEŃSKA SZOPKA PGLITYCZNA. 

(Nds.| Zapowiedziana na wtorek dn. 22 bm, 
Szopka Polityczna pióra E. Hoffa, wzbudziła 
ogramne zainiieresowanie w naszem mieście, 

tembardziej, że w ciętej satyrze szopki wystę 
įpują oprócz postaci międzynarodowego świata 
politycznego, szereg osobistości znanych na te 
renie Wilna. 

Ze względu na spodziewany duży napływ 
(publiczności, bilety w przedsprzedaży nabyć mo 
żna w księgarni „Lektor* u, Mickiewicza 2. , 

Jakżeby inaczej ? 
W nocy z 13 na 14 bm. Paweł Podorski ze 

wsi Wierecieje, gm. łużeckiej, pow. dziśnieńskie 
go spotkał Karpa Mołotownika, który w towa 
rzystwie innych esób powracał z zabawy we 
wsi Zaborze gm. łużeckiej, do domu we wsi Łu 

czajki, gm. zaleskiej. Podorski usiłował przecho 
dzących zatrzymać, a następnie wyrwał kół z 

pietu i dcgoniwszy wymienionych, uderzył Me 
łotownika po głowie, W dniu 16 bm. Mołotow- 
nik zmarł u lekarza w Łużkach. Podorskiego 
osadzeno w areszcie w Łużkach. ! 

   

Złóż datek na pomnik Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Wilnie 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 146.111
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were BABOONA 
(W KRAINIE NIEDOSTEPNEJ DŻUNGLI), — Gigantyczny film egzotyczny niebywałej emocji 

i heroizmu. -— Szczegóły jutro, 

  

Rewelcyjna obsada 

CASINO[Dzi pocz. o 12-ej. Nowy sukces! URE 

=GAA CISZ= 

ło o niezwyk- 

łem napięciu 

oraz mistrz ekranu Harry Baur. 

w 
Dawno oczeki- 

wane arcydzie- Genjalny Inkyszy- 

niew jako CZŁO- 

WIEK-ZWIERZ 

Następny program; Kino „HELIOS“ 
  

  

rosyjskie. 

OGNISKO | 
EDI 
(TYGRYS MORDERCA). 
m poem: 

  

Balet kozacki. 

RPODZTKE DŹWIĘKOWE. 

p A m Największy 

film o car- Y 

НЕНЕ | ski Rosi Z Z 
Reż, TURŻAŃSKI. W rolach gł: Harry BAUR i SIMONE SIMON. Pieśni cygańskie. Melodje 

Nad program: KOLOROWY DODĄTEK oraz najnowsze aktualja. 
Początek seansów punktualnie: 2—4—6—8—10.15. 

Dziś. Niezwykły film o miljonie przygód w niebezp. dżungli malajskiej 

ЙВ ©> аа © $Šeartenm 
  

NAJMNIEJSZE 
KOSZTY UTRZYMANIA 

wymaga wszystko-spalający 

KOCIOŁ iai siais 

  

SPALAĆ w nim można różne TANIE OPALY 

Hóntsch i S-ka, Sp. z o o. 
Odlewnia kotłów ogrzewalnych 

POZNAŃ — RATAJE 7 
Przedstawicielstwo: Sz. Rudomiński 

Wilno, ul. Zawalna 28. 

    

  

PRZED NABYCIEM RADJOODBIORNIKA WSTĄP DO FIRMY 

„ESBROCK-MOTO 
GDZIE SĄ DO NABYCIA 

ULTRASELEKTYWNE 

FR AED Ф ©D ED EB П О ВЕ М Е Й 
po niskich cenach i na dogodnych warunkach spłaty. 

66 WILNO 
Mickiewicza 23 

Działka zlemi 
30 ha z budynkami 

(szachownica) w pow. 
święciańskim sprzedam 
Dowiedzieć się: ul. Po- 
łocka 48/6 w g. 16—17 

  

Posesja 
piękna — dom murow. 
i drewn., ogródek, 1700 
mtr,* ziemi, ładne wid 
na miasto — sprzedaje 
się niedrogo. Dowiedz. 
się: Zarzecze 14 m. 10 
codziennie od 3—7 pp. 

  

DO SPRZEDANIA 
dębowa sypialnia, pal- 

    

to męskie jesienne — 
Ignacego 5—5 od 2-ej 

do 4-ej po poł. 

DO SPRZEDANIA 
murow. willa 6-pokojo: 
wa z wygodami, ziemi 
2 hektary, sad owoco- 
wy, budynki gospodar., 
nieduża dopłata do ban- 

  

Nr. akt Km, 252/35. 

Obwieszczenie 
6 licytacji ruchomości 

4и Grodzkiego w Mołodecznie 
sy kancelarję w Mołodecznie | ku. Dowiedz. się: Gdań- 

cińskiej 6 na podstawie art. 602 | ska 6 „Ziemiopłody* 
znej wiadomości, że 

1. o godz, 10 w maj. | DO SPRZEDANIA 
„. Kraśnie n. Uszą odbędzie sklep spożyczy z całko- 
ruchomości, należących do | witem urządzeniem w 

e. dobrej dzielnicy. O wa- 
jabłek różnego gatunku, przeważnie antonówek | rynkach dowiedzieć się: 

oszacowanych na łączną sumą izł,.1000 oraz 2-ga ul, Straszuna 13—17 
licytacja 2000 pudów czyny białej, niemłó F. Budrewicz 
conej oszacowanej na 00. E 

Ruchomości można łać w dniu licytacji DO SPRZEDANIA 

w miejscu i czasie w naczonym. z 

Mołodeczno, dn, 17 ładny samowar 
Skopówka 9 m. 2 

Komornik 
Leon Bielak r 
przy ul. Stari 
k. p. ©. poda 

    
       

    

   

      

    

        

  

    Komornik L. BIELAK. 
ATIKA ORA TZN OE ROZETA ODRZ III TOKI RRDA TOKIO 

Telefony: 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

REDAKCJA i ADMINISCTKACJA: Wilno, Bisk. 

Administracja czynna od g. 9'/,—3'/, ppoł. 

  

Bandurskiego 4. 

  

W rolach głównych, Marion Burns i Kane Richmond 
— Foczątek ready oodzieuiije o godz. 4-ej pp. 

a [Lokal 4 pokoje 
z kuchnią, półsuterena, 
nadający się do handlu 
do wynajęcia — Subocz 
12, wiadom. u dozorcy 

MIESZKANIE 
całkowicie odremonto- 
wane 4 pokoje i kuchnia 
tanio do wynajęcia — 

ul. Ponarska 7 
Dozorczyni wskaże 

MIESZKANIE 
4-pokojowe ze wszel- 
kiemi wygodami i ła- 
zienką — do wynajęcia 

ul. Piłsudskiego 30 

MIESZKANIE 
3-pokojowe z kuchnią, 
łazienką i water, suche, 
ciepłe. nowoodremon- 
towane — do wynajęcia 

ul. Popławska 28—1 

MIESZKANIE 
5 pokoi z wygodami, 
suche, słoneczne, ciep- 

  

  

    

 |łe — do wynajęcia — 
ul. Pańska 4—3. Oglą- 

dać w godz. 11—2 

DO WYNAJĘCIA 
2—3—4 pokojowe mie- 
szkania i lokal handlo- 
wy 2 pokoje z kuchnią 
na sklep lub biuro, su- 
che, ciepłe, słoneczne 
i odremont. — ul. Soł- 
tańska 29 róg Lipowej 1 

DO WYNAJĘCIA 
skłep z pokojem, na* 
daje się na biuro, róg 
Wileńskiej i Poznańsk. 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie z 2 pokoi, 
przedpokoju i kuchni 
z wygodami, róg Wileń- 

skiej i Poznańskiej 

  

  

  

Okazyjnie do sprzed. 

maszyna 
do pisania oraz 2 ży- 
randole. Dowiedzieć się 
ul. Moniuszki 42, m. 2 
od godz. 15 do 18-ej 

Samouczek 
Rachunkowy 

i Geometrji 
Sitowskiego, wyszedł z 
druku. 1000 zadań roz- 
wiązanych. Łatwa nau- 
ka bez pomocy nauczy- 
ciela. Ūniwers. porad- 
nik dla každego zawo- 
du. Cena 4,£0 zł. Wpła- 
cone zgóry na P. K. O. 
301.354 z posyłką 5.10. 
Za zaliczeniem poczt. 
5.80. Księgarnia Mikul- 
skiego, Katowice, Ma- 

rjacka 2. 

B. Nauczycielka 
gimnazjum konwersacja 
francuska zaopiekuje 
się dziećmi, zarząd do- 
mem, lub jako towa- 
rzyszka starszej osoby 
(pani). Oferty do adm 
Kurjera Wil. dla A. T 

  

    

eko Naa MATECZKA* 
Nowe arcydzieło przewyższa dotychczasowe kreacje jak „Csibi*, 

Cudowny koloro- „Wiosenna Parada* i „Piotruś*. Nad progr.: 
wy dodatek p. t. Pieśń wiosny i aktualja. 

Dziś początek o godz. 12-ej. 

Adolf Dymsza 
WACUŚ 

HELIOS| 
KRÓL KOMIKÓW 
Cwiklińśska, Chór DANA Marr oraz 
w najlepszej komedji muzycznej 

  

dzia 

  

Biletu dziecinne na 1-szy seans 25 gr, 

w podwójnej roli 

i „taksatora lombardu*, Ja- 

uczniaka 

Andrzejewska, k. Tom, 

Cudowne pieśni Chóru Dana. Ko- 
miczny mecz piłki nożnej. Nienoto- 
wane powodzenie w Warszawie. 

Nad program: Kolorowa atrakcja oraz najn. tygodnik. 

Balkon 25 gr. 

Progr. Nr. 43 p.t. REWJA | 
  

Rewja w 2 częściach i 18 obrazach. Udział całego zespołu ; 
Bolesław Majski, Winobranie — B. Relska i balet, 

Nasze szlagiery: Fata Morgana — 
Gosia Negro w swoim repertuarze. M. Żej- 

mówna — A. Jaksztas. Tombak — Sketch — A. Kaczorowski. O... Siup.. Polska — Bohuszówna 
Kaczorkowski. Codziennie 2 przedstawienia o 6.30 i 9 w. 

  

  

Elizabeth Arden 
LONDON 

Niezrównanej dobroci prepar. „Venetian* 

do pielęgnowania i udelikatniania cery 
poleca 

WYŁĄCZNA AGENTORA w WILNIE 

PERFUMERJA 

J.PRUŻAN 
Wilno, ul. Mickiewicza 15, tel. 4-82 

(vis-a-vis Hotelu „Georges“) 

Sprzedaż detaliczna w-g cennika fabrycznego       
PRZY 

HEMOROIDACH 
CTOPKI i MAŚĆ 

Ads 
A GĄSECKIEGO 

      

      

  

  

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

Wilno, Jagiellońska 16 -- 9 

Ostatnie Nowości--hitljoteka dla dzieci 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.   
  

  

  

SAMGCHÓD 
w dobrym stanie — w chodzie marki „BUICK* 
do sprzedania bardzo tanio w drodze przetargu 
publicznego, óry odbędzie się w Wilnie w 
Urzędzie Wojewódzkim w dniu 25 października 
1935 r. o godz. 12-ej. 

Wóz można oglądać pnzy Urzędzie Woje 
wódzkim — ul, Magdaleny cd 11 do 14 codzien 
nie. W dniu przetargu od godz, 8-ej. 

Wydział Powiatowy w Święcianach 

  

   

  

Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

Konto czekowe P. K. O. nr, 80.750. Drukarnia — ul. Bisk, Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

   
CENA PRENUM 

CENA OGŁOSZ 

De tych cen dolicza się 

    

     
    

i ruł „nadestane* 

  

Redakcja nie odpowia 
  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ SPUAB ONTO, 

1 ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. 

  

Panie i Panowie 
różnych sfer, z mająt- 
kiem, gotówką, wszyst- 
kich miejscowości Pol- 
ski, poszukują kandy- 
datów i kandydatek w 
celu matrymonjalnym. 
Ułatwia zapoznanie dy- 
skretnie, bezinteresow- 
nie — RUDZKI, "Kalisz, 

Babina 3 
  

Kawaler lat 31, 
rzym.-katolik, zamożny, 
pozna pannę w celu 
matrymonjalnym do lat 
25, posiadającą kwalifi- 
kacje i znajomość han- 
dlową. Oferty do Biura 
Grabowskiego, Garbar- 
ska 1 pod „Moralnošė“ 
  

Przystojny 
poznanczyk lat 35, zie- 
mianin, z braku znajo- 
mošci, zawrze tą drogą 
znajomość z panną z 
dobr. domu, wykształc., 
muzykalną. Wiek do 32 
lat. Wyznanie obojętne 

„Ziemianin* 

OBIADY 
wydaje Gospoda 

Federacji P. Z. O. O. 
Pl. Orzeszkowej 11-b 

CUKIERNIA 
i Piekarnia „Leonarda* 
ul. Mickiewicza 27 róg 
Dąbrowskiego — poleca 
Sz. Klijenteli doskonałe 
własne wyroby cukier- 
nicze i piekarniane oraz 
śniadania, obiady i ko- 
lacje z najświeższych 
produktów. Ceny niskie 

  

W niedzielę i św. 3 p.: 4.15, 6,45 i 9.15. 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 

powrócił 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 
  

DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjm. od 12—2 i 4—8 
  

DOKTÓR MED, 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Qrdynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

Wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje od 5—7 w. 
  

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, 
Przyjm. od 8 

   
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Wielką 10—4 
temże gabinet koamot,,. 

  

Piwo na kufle. Radjo-| usuwa zmarszczki, bzo- 
koncerty dawki, kurzajki i wągi” 

Kawiarnia AKUSZERKA 
Wileńska 8 Marja 

Poleca obiady, šniada- 
nia, kolacje z produk- 
tów pierwszorzędnej ja- 
kości po cenach umiar: 

kowanych 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w. 
ul. ). Jasińskiego 5 — 20 
róg Ofiarnej(cbokSądu) 

  

  
Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3'/, i 

MIESZK 

Potrzebny AKUSZERKA 
wspėlpracownik do in- M. Brzezina 
teresu z kapitał. 700— I е 
1500 zł: Kapitał i zysk W EOKA” 
zapewnione. Zgłoszenia Zw 

i Zwierzyniec, ul. Styczniowa 3, skład OR moni 

ul. Grodzka 27 
  Potrzebny 

spólnik z kapitałem od LEKCIES 
5 do 10 tysięcy, Interes francuskiego 
prosperujący, zabezpie- к > 
czenie hipoteka miejska e RE 
Oferty do administracji | W2CJ3): <© RZ 

5d „Dobry Juterete pokój. Oferty do adm. 
P dach y „Kurjera Wileńskiego* 

* ielki” 
ZDOLNY, PRZEW dla ES 
z wyższem wykszt., po „ 
szukuje pracy biur. (lat Inteligentny, 
28', znajom. jęz., biegle | w ciężkich warunkach, 
pisanie na masz., może | prosi o łaskawą pomoc 
złożyć kaucję. Zgłosze- |w postaci ubrania i bie- 
nie do Biura Ogłoszeń | lizny. — Zaofiarowane 
E. Sobola. Wilenska 8, | rzeczy uprzejmie prosi 

telefon 610 składać w adm. Kurjera 

  

  

  
  

Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pb, 

7—9 wieczę 

RATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł, 

wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 36 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za wyraz. 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

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

Redaktor odp. Witold Kiszkis.


