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UKJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 
  

Zrównoważony budżet 
Państwa na r. 1936-37 

_Dochody 2.237.171.000 zł., — 

  

WARSZAWA, (PAT). — Rada mini- 

strów na posiedzeniu dnia 15 bm. zgod 
nie z zapowiedzią szefa rządu ustaliła 
ostateczne cyfry budżetowe dochodów i 
wydatków na rok 1936/37 i przyjęła cały 
budżet, całkowicie zrównoważony i ści- 

śle realny. 

CYFRY GLOBALNE. 

Sumaryczna cyfra dochodów repre- 
zentuje kwotę 2.237.171 tys. zł., cyfra 
wydatków wynosi 2.237.121 tys. zł., po- 
zostaje więc minimalna nadwyżka do- 
chodów w kwocie 50 tys. zł. 

Cyfra ostateczna jest więc pozornie 
większa po obu stronach budżetu niż w 
preliminarzu na r. b. Pochodzi to stąd, 
że obecna konstrukcja budżetu państwo 
wego jest inna niż w r. b. mianowicie 
do budżetu włączone zostały organicz- 
nie fundusze, które dotychczas reprezen 
towały gospodarkę pozabudżetową, jak 
rundusz budowlany, fundusz rozbudo- 
wy miast, państwowy fundusz drogowy, 
drogowy fundusz pożyczkowy, fundusz 
płat studenckich, fundusz na rzecz 
szkół zawodowych i inne. Przy założe- 
niu opanowania deficytu budżetowego i 
stworzenia jasnego przeglądu całej gos- 
podarki finansowej państwa stało się ko 
niecznością włączenie do budżetu suma 
mi brutto i tych pozycyj, które Ściśle 
wiążą się z całym budżetem  państwo- 
wym. 

Drugą zasadą naczelną nowego pre- 
liminarza budżetowego jest zachowanie 
w nim wysokości sum przeznaczonych 
na utrzymanie armji i siły zbrojnej. — 
Wreszcie dła ministerstwa oświaty — 
zgodnie z zapowiedzianą tendencją rzą 
du — zarezerwowano sumy dostateczne 
dła zachowania i wykonania obecnego 
programu ргае. Ani jedna szkoła — z 
powodów budżetowych nie będzie 

więc zagrożona, jak również zachowane 
zostaną w pełni etaty nauczycielskie. 

Wreszcie należy podkreślić, iż pozyc 
Je na obsługę długów państwowych, e- 
merytur i rent inwalidzkich zostały 
wstawione do budżetu w sumach, wyni 
kających ze ścisłych obliczeń, co wy- 
magało nieraz podwyższenia sum podsta 
wowych, zawartych w dotychczasowych 

preliminarzach. 

   

Przy porównaniu dotychczasowych 
zadań — t. j. po odjęciu sam nowych, 
wynikających bądź to z nowych obowią 

zków ustawowych ). np. prowadzenie 
klasyfikacji gruntów, bądź też z obowią 
zku wyrównania powstałych uprzednio 
zadłużeń 
ZNACZNIEJSZEJ REDUKCJI OSZCZĘ- 
DNOŚCIOWEJ ULEGŁY BUDŻETY 

"ministerstwa skarbu, ministerstwa 
spraw zagranicznych, ministerstwa spra 

wiedłiwości, min. spraw wewnętrznych 
oraz wydatki rzeczowe i personalne 
wszystkich innych resortów. Natomiast 
w budżecie i w ustawie skarbowej zare- 
a= zostały dostateczne sumy na 

a keję, związaną z popieraniem wytwór- 
czośei rolnej i z eksportem prod. agrar- 
nych, z popieraniem ekspansji handlo- 
wej oraz na cele opieki społecznej i na 
cele zatrudnienia z t. zw. funduszu pra- 

cy, posiadającego odrębną osobowość i 
rachunkowość. 

Na tem samem posiedzeniu rada mi 
nistrów przyjęła 

   SZEREG DEKRETÓW I ZARZĄDZ 
POSIADAJĄCYCH ZNACZENIE BUD- 

ŻETOWE I GOSPODARCZE. 
"Tak więc ustałono zakaz obe 

kredytem przyszłych budżetów bez pi- 
semnej zgody min..skarbu. ząhamowa- 
no kupno nowych środków lokomocji 
bez istotnej i stwierdzonej konieczności, 
ograniczono wydatki na przesiedlenia 
pracowników państwowych, unormowa 
uo sprawę zatrudniania równecześnie 

obojga małżonków oraz ustalono tezy 
do przyszłego rozporządzenia, normu- 
jącego kumulację zarobków przez funk 
cjonarjuszów państwowych. 

Wkońcu ograniczono i  šeiešniono 
prawa emerytalne ministrów i premje- 
rów oraz wydatkowanie pieniędzy pub- 
licznych na wydawnictwa i subwencje, 

  

  

wydatki 2.237.121.000 zł. 
nie stojące w bezpośrednim. związku z 
żądaniami i funkcjami państwa. 

Rada ministrów przyjęła 
PROJEKTY DEKRETÓW 

w sprawie nowelizacji ustawy o podat- 
ku dochodowym, podwyższając jego not 
my i kasując równocześnie t. zw. doda 
tek kryzysowy, następnie przyjęto dek- 
ret e ebniżeniu odsetek od zaległości w 
daninach publicznych, o zaopatrzeniu 
emerytalnem funkejonarjuszów  państ- 
woych, o zaopatrzeniu inwalidów i Bb. 
skazańców politycznych i o pomocy fi- 
nansowej instytucjom kredytowym. 

Od soboty, t. j. od dnia 16 bm. podję 
to w rządzie pracę przygotowawcze do 
dalszej serji dekretów i rozporządzeń, 
które mają być uchwalene pod koniec 
następnego tygodnia. 

  

  

Skład izby Gmin 
po wyborach 

LONDYN, (PAT). — Obsada jeszcze 
tylko 7 mandatów w przyszłej izbie gmin 
jest dotychczas nieznana, a mianowicie 
3 mandatów Szkocji, mandatu uniwersy 
ietu walijskiego i 3 mandatów odległych 
wybrzeży i wysp szkockich. Nie należy 
jednak przypuszczać, aby wybory w 
tych okręgach przyniosły jakiekolwiek 
zmiany. Można przeto obecnie ustalić 
skład przyszłej izby. 

Konserwatyści będą w niej mieli 387 
miejsc, naredowi liberałowie z grupy 
Simona 33 miejsca, narodowi labourzy- 
ści z grupy Mac Donalda 8 miejsc-i nie- 
zależni popierający 3 miejsca. 
Ogółem rząd będzie » iał za sobą 43i pe 
słów. 

Labour Party liczyć będzie 154 pos- 
łów, opezycyjni liberałowie wspólnie z 
Iloyd Georgem 22 posłów, niezależni 
Labour Party 4 posłów, kemuniści — 1 
poseł, niezależny opozycjonista — 1 i 2 
posłów z północnej irlandji, należących 
do skrajnych elementów nacjonalistycz- 
nych, którzy nie wezmą udziału w pra- 
cach izby. 

Ogółem opozycja liczyć będzie 184 po 
słów. 

  

     

    

  

Po demonstracjach antyangielskich w Kairze 

  

Policja egipską 

rozpędza demon- 

strujących stu- 

dentów w Kairze 

PROTEST EGIPSKIEJ PARTJI 
NACJONALISTYCZNE 

KAIR, (PAT). — Dwaj studenci, 

czas ostatnich rozruchów zmarli naskutek odnie 

sionych ran, 

Komitet wykonawczy egipskiej partji nacjo 

nalistycznej „Wafd* uchiwa!ił rezołucje protestu 

jące wobec Ligi Narodów i mocarstw przeciwko 

    

ranni ped- 

  

niedawnemu oświadczeniu ministra Hoare'a, któ 

re protest określa jako niedające się pogodzić z 

uprawnieniami Egiptu i spowodowało rozruchy 

ie w Kairze. przejś 

  

Dałsze rezolucje uchwalają 

     do opozy wobec rządu Nessima Paszy oraz 

czynią rząd egipski odpowiedzialnym za przelew 

krwi podczas rozruchów. 

Dziś rano w różnych dzielnicach Kairu pow 

  

Odjazd gen. Rydza-Śmigłego do Warszawy 
Po dwudniowym pohkycie w Wilnie 

odjechał 16 bm. do Warszawy pociągiera 
o godz. 22,50 generalny inspektor sił 
zbrojnych gen. Rydz - Śmigły. żegnany 

na dworcu przez inspektora armji gen. 
Dab - Biernackiego i p. o. wojewody Jan 
kewskiego. 

  

Nankin szykuje się do obrony 
przed ewentualnym najazdem japońskim 

SZANGHAJ, (PAT). —  Donoszą © 

koncentracji wojsk chińskich wzdłuż lin 
ji kolejowych Pekin — Makou i Tient- 

sin — Tukou. 
Koła chińskie oświądczają: że ozna- 

cza to chęć Nankinu stawienia oporu 
ewentualnej japońskiej akcji wojskowej 
w Chinach północnych oraz zarządzenie 

bezpieczeństwa przeciwko gubernatoro- 
wi prowincji Szantung gen. Han-Fu-Szu, 
którego stanowisko na wypadek konfli 
ktu chińsko - japońskiego nastręcza wąt 
pliwości, tembardziej, że gen. Han-Fu- 
Szu nie przybył na kongres kuomintan- 

gu do Nankinu. 

  
tórzyły się rozruchy przypisywane studentom. 

W dzielnicy Bułac studenci zaatakowali policję, 

która dała salwę w powietrze. Demonstranci zbie. 

gli. 

STUDENCI KONTYNUUJĄ STRAJK. 

KAIR. (Pat). Na wieeu 4000 studentów uni- 
wersytetu odbytym dziś popołudniu postanowio 
no dalej strajkować. Również i wychowańcy 
różnych szkół rolniczych posianowili przystąpić 
dziś do strajku. Minister oświaty polecił dziś za 
wiesić wykłady we wszystkich szkołach sztuk i 

rzemiosł i zamknąć klub studencki do dnia 31 
grudnia r. b. 

     

SPOKOJ. 

KAER. (Pat). Dzień 16 bm. w Kairze prze- 
szedł wzgłędaie spokojnie. Uczniowie wyższych 
uczelni, które nie zostały zamknięte, ogłosili 
strajk na znak solidarności ze studentami. Taj- 
ue organizacje polityczne postanowiły urządzić 

ysty pogrzeb 2 studentów, którzy zmarli 
w szpitalu. Liezba ciężko rannych wy 

si 15 osób. Z om połowę stanowią palicjan 
     

  

Kto wygrał ? 
WARSZAWA. (Pat). Dziś w drugim dniu cią- 

gnienia 2-ej klasy 34 państw. loterji klasowej 
główniejsze wygrane padły na Nr. Nr. następują 
ce; 

25 tys. zł. — 89.890, po 10 tys. — 94.480 i 
112.679, po 5 tys. zł. na Nr. 22.926, 67011, 86.767; 
po 2 tys. na Nr. 7.947, 100.291, 116.412, 169.292..



2 ё „5 URIER“ 

Bombardowania 
Sassabaneh i Daggobar 

LONDYN, (PAT). — Z Asmary dono 

szą: front gen. Grazianięgo przechodzi 
przez Gorrahai. W Grabrehor (30 mił na 

południe od Sassabaneh) doszło do star 
cia pomiędzy kolumną włoską a oddzia 
łem abisyńskim. 

Abisyńczj sy rzekomo opuścili Sassa 
banch I Daggobar. które były gwałtownie 
bombardowane. Włosi n jęli jednak 
jeszcze tych miejscowości. 

ZMIANY WŚRÓD DOWÓDCÓW 
WŁOSKICH W AFRYCE. 

RZYM. (I Szef sztabu głównego marsza- 
łek Badoglio mianowany został wysokim komi- 
sarzem Afryki wschodniej. 

Dotychczasowy wysoki komisarz gen. de Bo 
no mianowany został marszałkiem Italji i po 
wraca do Włoch. 

Gen. Guzzoni, dowódca dywizji z Rzymu mia 
nowany został wicegubernatorem Erytrel. 

Zmiany pov ze komentowane są tu jako 
zapowiedź pow ych operacyj wojskowych na 
terenie Afryki wschodniej. 

KONCENTRACJA WOJSK 
ETJOPSKICH. 

Wiadomości nadeszłe do Rzymu stwierdzają, 

żes Ras Seyum, dedżas Ailu i dedżas Gassa koń 
сга koncentrację swych wojsk na południu Tig 
re i wysyłają silne patrole celem niepokojenia 
tyłów armji włoskiej. 

TTKESIIESSS DAINOS DEINTEEOSINSKN EK 
DOKTOR 

Feliks HANAC-BLOCH 
STOMATOLOG 

(Choroby jamy ustnej i zębów) 
Gdańska 1, tel. 22-80. 

Godz. przyjęć: 10—2 i 5—7, 

ATEITIS SRITIS DES 
TEŁEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 

Jaka będzie podwyższona skala 
podatku dochodowego 

Podwyższenie skali podatku docho- 1500 zł. rocznie do 50%/% przy dochodzie 
dowego od dochodów iundowanych, t. 192.000 zł. i wyżej rocznie. 
zn. od dochodów osiągniętych przez 

przedsiębiorstwo, warsztaty pracy i woł 
ne zawody wynosi 409/0 i od dochodów 
niefundowanych, t. zn. wynagrodzenia 
za pracę o 1009/0, przy równoczesnem 
skasowaniu t. zw. dodatku kryzysowego, 
«o sprawi, że wrzeczywiści nowe obcią 
żenie nie będzie podwyższone o pelne 
40/0 względnie 100*/0. 

Jeśli chodzi o dochody fundowane 
nowa podwyższona skala będzie się wa 
hała od 2,8%, przy dochodach ponad 
1500 zi. rocznie, do 35*/e przy dochodach 
200.006 zł. rocznie i wyżej. 

Przy dochodach niefundowanych, t. 
«w. minimum egzystencji podatkowej 
obniżono z 2500 zł. do 1500 zł. rocznie. 
Nowa skala podwyższonego podatku wa 
ha się od 1%/0 przy dochodzie ponad 

Obniżka cen naczyń emaljowanych 
Naskutek interwencji Ministerstwa 10% podwyżka cen na najtańszego ga- 

  

  

      

     

  

    

  

  

NOWOGRÓDEK — 

BARANOWICZE — „Rekord“, 

  

Wyższe uposażenia zostają poważnie 
obciążone, a to tembardziej, że tantjemy 
Lędą odtąd traktowane, jako uposażenie 
służbowe, oraz że od dochodu ponad 

4800 zł. rocznie wprowadzona zostanie 
d. zw. kumulacja uposażeń, która unie- 
możliwi unikanie wyższej stawki podat 
kowej. Dekret ten wejdzie w życie z 
dniem 1. 1, 1935 r. z tem, że jeśli chodzi 
o kumulację dochodów osiągniętych w 
r. 1935, obowiązywać będą dotychcza- 
sowe stawki podatkowe. 

Pozatem zaznaczyć należy, że w wy 
padku zalegania przez pracodawcę z wy 
płatą wynagrodzeń, zwiększony podatek 
od wynagrodzeń należnych z r. 1935 i wy 

płaconych po 1. I. 1936 będzie obciążał 
pracodawcę. 

Przemysłu i Handlu, cofnięta została z tunku naczynia emaljowane marki 
dniem 15 bm. wprowadzona niedawno „Silesia. 

WORST ZARZ LSI 

Wozoraj nie było poważniejszych starć 

JEDYNY W $WOIM 
RODZAJU MAŁY 
ODBIORNIK O 
WIELKIM EFEKCIE 

  

z dn. 17 iistopada 1935 г. 

   
    

EJ USSWMZE 

  

G. Cyryński, 
Szeptyckiego 36 

   

LIDA — „Elektrorad*, Suwalska 21 

B-cia M. i M. Polaczek, Suwalska 23 

SŁONIM — A. Łachożwiański, Mickiewicza 3 

Br. A. i J. Kunicze, Sienkiewicza 6 

NIEŠWIEŽ — „Polonia“, Syrokomli 13 

    
   

    

    

NIEODZOWNY 
WARUNEK | 
OWOCZESNOSCI 

   

PIĘKNY GŁOŚNIK DYNAMICZNY! 
Żsorfl. jubilenszowej 1935/1936! 

W województwach wileńskiem i nowogródzkiem do nabycia: 
WILNO — Michał Girda, Zamkowa 20 

„Elektrit“, Wileńska 24 

MOŁODECZNO — O. Lewitan, Plac 3-go Maja 7 

„Akcesopon*, Rynek 17 

Wszystkim, którzy okazali 'nam dowody życzliwości w nieszczę- 
ściu spowodowanem śmiercią 

śp. Władysława Kotkorowskiego 
oraz wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi, a w szczególności 
Jego Magnificencji Witofdowi Staniewiczowi Rektorowi Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego oraz pp. Studentom i Studentkom tą drogą 
składamy serdeczne podziękowanie Żona i Rodzina. 

  

Samorząd gospodarczy 
dąży do współpracy z rządem 

Plenarne zebranie Związku Izb Przemysłowo-Handlowych 
WARSZAWA, (PAT). — W dn. 16 b. 

m. odbyło się zebranie plenarne związku 
izb przemysłowo-handlowych R. P. 

Na zaproszenie prezydjum związku 
izb w popołudniowem posiedzeniu, od- 
bytem w lokalu warszawskiej izby prze- 
mysłowo-handlowej wzięli udział pp. 
wicepremjer i minister skarbu inż. Eu- 
genjusz Kwiatkowski oraz min. przem 
i handlu gen. Roman Górecki, którzy 
przybyli w towarzystwie wyższych u- 

rzędników. 
Prezes związku izb przem. handlo- 

wych min. Czesław Klarner po powita- 
niu obu pp. ministrów i podkreśleniu z 
radością udziału przedstawicieli rządu 
w zebraniu grupującem reprezentantów 
życia gospodarczego z całej Połski, wy- 
głosił dłuższe przemówienie. W przemó 
wieniu tem oświetlił pozytywny stosu- 
nek samorządu gospodarczego do poczy 

  

nań gospodarczych rządu oraz sformuło 
wał w związku z planem rządu szereg 
dezyderatów, dotyczących zarówno we- 
wnętrznych problemów ekonomicznych, 
jak i stosunków gospodarczych Polski z 
zagranicą. 

Po przemówieniu prezesa  Klarnera 
zabrał głos wicepremjer Kwiatkąwski. 
który w dłuższym wywodzie rozwinał i 
uzasadnił podstawowe wytyczne zamie- 

rzeń rządu, kładąc szczególny nacisk na 
zagadnienie współdziałania samorządu 
gospodarczego i całego społeczeństwa w 
sealizacji tych zamierzeń. Ze szczególną 
mocą podkreślił p. wicepremjer konieez 
ność wytworzenia w kraju wspólnej my 
$Н gospodarczej, gdyż żaden problem go 
spodarczy nie może liczyć na swą pełną 
realizację, jeżeli nie wytworzy się atmo 
sfera wzajemnego zaufania i współpracy 
rządu i społeczeństwa. 

  

_ 

na frontach Etjopji 
WARSZAWA. (Pat). Na podstawie wiadomoś 

«i otrzymanych ze źródeł angielskich, francus- 
kich, niemieckieh, włoskich i abisyńskich PAT. 

Serdeczna współpraca kombatantów 
Polski i Francji 

WARSZAWA, (PAT). — Dnia 16 bm. cuskich w Polsce odbył się bankiet wy 

mja włoska czyni ponowne wysiłki nawiązania 
stałego kontaktu lotniczego między armjami 
działającemi na frontach północnym i południo 
wo - wschodnim inaugurując tem oczekiwane 
połączenie arnij. 

Drogi, któremi Abisynja zaopatruje się w 
broń, nie mogłyby być wówczas wykorzystane. 

Jedyną drogą, któraby jej pozostała byłby 
wielki szłak ciągnący się od Charlumu. 

ogłasza następujący komunikat o sytuacji na 
frontach w Abisynji. 

Wiadomości nadchodzące ze strefy działań 

wojennych są nadal skąpe i zdają się świade 
że w ciągu ostatnich 24 godzin nie było pow 

niejszych starć. Jak donoszą źródła włoskie, ar 

& 
i KOMUNEKAII , 

Niniejszem podaiemy do ogėlnej wiadomošci, iž oddališmy kinu „CASINO“ 

   

    

w Wilnie do wyłącznego wyświetlania najpotężniejszy nasz film tegorocz- 
nej produkcji — najnowsze arcydzieło z życia rosyjskiego 

ANNA KARENINA| 
w-g niesgnieśtelie] powieści Lwa Tołstoja 

i Fredricem MARCHEM 
Gretą GARB w rolach głównych. 

Metro-Goldwyn-Mauyer 
  

  

już « w sh dniach każe się na naszym ekranie najnowsze dżwiękowe arcydzieło 
w nowoczesnem ujęciu wizjonera kina. Film, który zdobył 

Anna Karenina l'szą nagrodę 1935 r. na Międzynar. Wystawie w Wenecji. 

Dyrekcja kina R jl 
    

  

p ministrowi przemysłu i handlu dr. Ro 
manowi Góreckiemu złożyła wizytę przy 
była do Warszawy dełegacja członków 
FIDAC-u z Francji na czele z pp. Jean 
Descovs. ' 

WARSZAWA, (PAT). — Pan Prezy- 
dent Rzplitej przyjąl 16 bm. delegację 
kombatantów francuskich z p. Jean De 
scons, prezesem honorowym FIDAC-u 
na czele. Delegacji towarzyszył prezes 
federacji PZOO. p. min. gen. Roman Gó 

recki. 
BANKIET. 

, WARSZAWA, (PAT). — Na zakoń 
czenie 2 dnia pobytu kombatantów fran 

  

   
    STONU UJE /IĘ DLA DU 

ROJYLH PROZZKI 
GD BÓLU GŁOWY ZEE 
ZNAKIEM TABRYCZE      PIICZLÓŁKA 

  

dany przez prezesa FIDAC-u ministra 

Góreckiego. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 2615 -— 6.22 — 

— 6.08; N. York 5.31 5/8 — 32 7/8 — 303/8; No 
wy York telegr. 531 3/4 — 33 — 30 i pół; Paryż 
35.01 — 5.08 — 494; Szwajcarja 172.85 — 3.19— 

Korzystajcie 

251. 

z pierwszego źródła OBUWIE, 

KALOSZE, ŚNIEGOWCE, WOJŁOKI, 
ciepłe papucie i pantofle ranne 

poleca POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA 

W. NOWICKI wieka 30 Wielka 

pierwszorzędny 
w GIEL Górnośląsk. konc. 

ULL poleca 

  

  

WILNO, ulica Jagieliońska 3, tel. 8-11 
Własna bocznica: ul. Kijowska 8, tel. 9 99 
Dostarczamy tonowo w wozach zap lom 

bowanych loco piwnica.



Pan Fernand de Brinon odwiedził Hit 
lera i miał z nim poufną rozmowę. Pan 
von Ribbentrop wybiera się w tych 
dniach do Paryża. 

Wizyty pana Fernanda de Brinon 
w Berlinie i pana von Ribbentropa w 
Paryżu wywołały ogólne zainteresowa- 
nie, szczególnie zaś zaniepokoiły Mosk- 
wę. Wszyscy starają się w miarę możli- 
wości odgadnąć na eo się ty zanosi. 

Fernand de Brinon uchodzi we Fran- 

cji niejako za speca od spraw niemiec- 
kich i w tym charakterze obsługuje mi- 
nistra Lavala. Ogłosił on pracę pod tytu 
žem „France — Allemagne“. Paris, Gra 

  

  

Podnosząc 
słuchawkę telefoniczną 
nie wiecie. że zegarek Wasz 

  

może zostać w tej samej chwili na- 
mnagnetyzowany. skutkiem czego 
nie chodzi on już regularnie a na- 

wet staje. 

To samo groz! Waszemu zegar- 
«owi, gdy zbliżycie go do motoru, 
nontaktu elektrycznego iub radja. 

Precyzyjny zegarek Fisaof_ nie 
ulega tym szkodliwym wpływom, 

gdyż jest antymagnetyczny. 

  

  

ТОЙ 
zegarek antymagnetyczny. 
  

  

  

W poszukiwaniu 
XI muzy” 

(Wywiad z dr. Konradem Górskim 
prof, historji literatury polsk. U,S.B.) 

Swoje uwagi o drodze słuchowiska 
radjowego, tej, po której kroczy obecnie 
: tej, do której dążyć powinno — rozpo- 
czyna profesor Górski refleksjami ogól- 
nemi i obserwacjami, zaczerpniętemi z 
innych dziedzin sztuki. 

— „Radjo — zaczyna — jest typem 
komunikowania się ludzi, ale typem a- 
kustycznym. Odpada moment wizualny, 
odpadają tysiące przeróżnych ekspresyj, 
możliwych do uzyskania w teatrze. Ra- 
djo więc, jako środek komunikatywny, 
ogranicza się w ekspresji do sztuki ka- 
meralrej — a ta wyłącza możność ope- 
rowanmia masami, dużą ilością głosów. 
wyklucza nawet efekty pozagłosowe (już 
nietylko pozadźwiękowe. Przyp. wła- 
sny). 

Rola dźwięku musi być ograniczona. 
I tu profesor sięga po porównanie muzy 
czne. W radjo robi wrażenie muzyka ka 
meralna. Duża orkiestra symfoniczna 
oddziaływa ograniczenie; polifonja, wy- 

*) Patrz „Kurjer Wileński" Nr. 305 i 312. 

„KURJER* z dnia 17 listopada 1935 r. 

MOSKWA 
a pertraktacje francusko- 

niemieckie 
net, która ostatnio ukazała się w przek 
ładzie niemieckim. W tej pracy autor 
nie tylko składa hołd obecnie panują- 
cemu w Niemczech kierunkowi, lecz roz 
wija ponadto program daleko posuniętej 
współpracy franeusko-niemieckiej. Von 
Ribbentrop natomiast cieszy się reputa- 

cją męża zaufania Hitlera i bardzo dzieł 

nego dyplomaty niemieckiego. Jak mó- 
wią Niemcy zawdzięczają właśnie von 
Ribbentropowi ugodę morską z Wielką 
Brytanją. Teraz ten niemiecki Tailiey- 
rand ma zgodnie ze zieceniem Fiihrera 
doprowadzić do porozumienia Francji 
i Niemiec. 

'Tę ofensywę pokojową rozpoczęła 
słodka mowa prezesa pruskiej rady mi 
nistrów Góringa pod adresem Francji. 
Prasa sowiecka, zazdrosna 0 względy 
pięknej Marjanny, nie ominęła sposob- 

ności, by odpowiednio skrytykować te 
zabiegi miłosne pana Góringa. 

('óż na to Francja? Piękna Marjanna 
znajduje się w kłopotach. Od pewnego 
czasu na łamach prasy francuskiej od- 
bywa się nadzwyczajnie niedwuznaczna 
wymiana zdań na temat „z Rosją czy z 
Niemcami“? 

Według ogólnie przyjętego szematu: 
iront ludowy we Francji występuje w 
obronie przymierza z Sowietami, prawi 
ca francuska zaś skłonna jest do ugody 
z. Niemcami. 

Ten szemat nie pokrywa się w zupeł 
ności z rzeczywistością. Wśród prawicy 
francuskiej nie brak zwołenników przy 
mierza z Rosją (zwłaszeza Pertinax i de 
Kćrillis występują na łamach prawico- 
wego „Echo de Paris“ (w charakterze 
obrońców tego przymierza). 

Znowuż wśród lewicy francuskiej nie 
brak przeciwników sojuszu z Sowietami. 
Znamiennym pod tym wzgłędem jest 
Świetny artykuł lewicowego dziennika- 
rza Pierre Dominigue'a w „Republigue“ 
pod tytulem „Gdybym by! Rosjaninem“. 
Autor w sposób nader dowcipny wywo- 

dzi, że gdyby był Rosjaninem wówczas 
przemawiałby na korzyść przymierza 
rosyjsko-francuskiego, ale ponieważ 
jest Francuzem... Grunt — chłop fran- 
cuski, obywatel francuski nie chce wal 
czyć chce by go pozostawili w spokoju. 

    

„Tak piszą do pracy francuskiej wpływo 
wi działacze krajowi, lokalni. Treść tych 
listów brzmi mniej więcej tak: niech na 
eałym Świecie wojna, byle Francja za- 
ciszna, byłe Francja spokojna... 

A więc, jeżeli Hitler oferuje Francji 
pokój, trzeba tę ofertę przyjąć i pozosta 
wić wszystkie inne narody ich losom. 

rażająca siłę, potężny akord — traci na 
wyrazie, różnica między piano a forte 

jest bardzo mała, zupełnie nikła. I ta 
obserwacja — dodaje profesor — służy 
mi za punkt wyjścia do rozważań na te- 

mat słuchowiska. Nie mam dużego doś- 
wiadczenia, uwagi moje będą więc po- 
siadały charakter ogólny. » 

Tematyka słuchowiska winna być 
dobierana tak, żeby niewielka ilość gło- 
sów była potrzebna do realizacji. Oczy- 
wiście rzeczą reżyserji będzie, by te gło- 
sy należycie kontrastowały, by były peł- 
nowyrażalne. Zresztą jest to sprawa te- 
chniczna — dodaje profesor. 

1 dalej ciągnie: — Tematy winny być 
opierane, albo raczej pobierane z zaga- 
dnień życia wewnętrznego, z zagadnień 
abstrakcyjnych, tak ażeby słuchowisko 
było oparte na interesującym  djalogu 
raczej, niż na akcji. — I znów, jak tylu 
innych, wskazuje prof. Górski na djalo- 
gi Platona, nie wiedząc, zdaje się, o wie 
łokrotnej realizacji tej myśli. — To są 
teksty najodpowiedniejsze i w tym ro- 
dzaju tkwi istota radja, jako pośrednika 
sztuki. Słuchowisko nie powinno być te- 
renem akcji wypadków zewnętrznych. 
Winny to być zagadnienia emocjonalne 
albo intelektualne. I oczywista należy u- 
nikać efektów akustycznych, tych rzeko 
mych oznaczeń przedmiotów, które ma- 
ją zastępować rekwizyty teatralne. 

    
   

Na te rozważania skrajnych francuskich 
zwolenników ugody z Niemcami, ugody, 
mającej na celu „kanalizację możliwych 
zawikłań wojennych* zwolennicy soju- 
szu z Rosją względnie francuskiej polity 
ki mocarstwowej mają jedną odpowiedź 
— Sadowa poprzedziła Sedan tylko o 
4 lata. Na to zwolennicy ugody z Niem- 
cami: Rosja 1935 roku, to nie Austrja 
1866 r., jeżeli Hitler rozpocznie ofens 
wę w tym kierunku złamie sobie kark, 
w każdym razie Francja będzie miała 
spokój na lat 50. 

    

Właśnie: przeciwko rozważaniom te- 
go ostatniego rodzaju zwraca się ostat- 
nio, mocno zaniepokcjony takim obro- 
tem sprawy przymierza rosyjsko-francu- 
skiego, Karol Radek. — Niemcy jego zda 
niem nie mogą spokojnie przedsięwziąć 
żadnej ofenzywy mając na swych tyłach 
olbrzymią armję francuską; oprócz tego 

s) 

jej pomocnik to 

RADION 
KTÓRY SAM PRACUJE 
  

  

Niemcy żądają kolonij, wówczas, gdy 
Francja posiada olbrzymie kolonje... A 
więc zdaniem Radka ugoda francusko- 
niemiecka nie jest do pomyślenia, czyli 
nie da Francji prawdziwego bezpieczeń 
stwa. 

  

Pozatem Radek wysuwa jednak jesz 
cze jeden argument bardziej ogólnego 
znaczenia, mianowicie, że sprawie po- 
koju może służyć tylko takie porozumie 
nie francusko-niemieckie, które przysłu 

ży się utrwaleniu pokoju w całej Europie 
nie zaś takie, które otwiera drogę „kana 

(lizacji konfliktów”. Innemi słowy Mosk- 
wa nie ma nie przeciwko takiemu poro 
zumieniu francusko-niemieckiemu, któ- 
re będzie przesłanką porozumienia nie- 
mieeko-rosyjskiego, obawia się nato- 
miast ugody francusko-niemieckiej. po- 
zostawiającej Rosję jej własnym łesom 
czyli na sam z Niemcami. Spectator. 

  

KARMELKI 
na stoły i szarugi 

МЕИ Ф МУ К słodowe 
Т ЕМФ ЕМЙ mentiolowo-lukrecjowe 

Sm 

Przypominam sobie próby wskrze- 
szenia teatru Szekspira. Przedstawienia 
odbywały się bez dekoracyj, bohatero- 
wie występowali bez kostjumėw teatral- 
nych. Otóż dla człowieka przyzwyczajo- 
nego do obecności dekoracyj, zepsutego 

tradycją tych umownych elementów te- 
atralnych — takie widowisko przedsta- 
wia nićmałą trudność, wyobraźnia mu- 
si wydatnie wysilić się, by pokonać na- 
rzucające się trudności. 

O ileż większy — zapytuje profesor 
— jest wysiłek wyobraźni przez radjo? 
— Uwaga więc musi być skoncentrowa- 
na na temacie, słuchacz nie powinien 
doszukiwać się głosów ani śledzić za 
niemi. Należy odciążyć uwagę od efek- 
tów, błahosłek rekwizytowych i skiero- 
wać ku zagadnieniom życia wewnętrz- 
nego czy to intelektualnego czy emocjo- 
nalnego w słuchowisku. : 

Tego rodzaju sztuki nadają się dla 
radja — stwierdza profesor. Ale zanim 
podobna literatura radjowa powstanie, 
naležy wyzyskać dotychczasowe zdoby: 
cze literackie. W literaturze francuskiej 
XVII w., z doby klasycyzmu, mamy sze- 
reg takich pozycyj. Zresztą warunki 
powstania tych arcydzieł były podobne. 
Panował wszechwładny kult słowa, przy 
tem autorzy byli krępowani klasyczne- 
mi trzema jednościami. 

A więc naprzykład Racine — piękny 

   

  

«jalog i bogała akcja wewnętrzna. Nie 
działania a odbicia przeżyć, czyli to, 
czego, mojem zdaniem, trzeba radju. Al- 
bo „„Mizantrop*, Moliere'a — utwór pra 
wie bez akcji, bogate odtworzenie prze- 
żyć ludzkich. Możnaby zacytować jesz- 
cze Ibsena, u którego djalog jest elemen 
tem najbardziej podstawowym”. 

Proszę o przykłady z polskiej litera- 
tury dramatycznej. —— „Jeślischodzi o 
dramat polski — sprawa trudniejsza, 
gdyż jest on zbyt ubogi, by dorównać 
cytowanym wzorom. Można zacytować 

,„Marję Stuart" Słowackiego, mamy Ba- 
ryki „Z chłopa król* jedną z komedyj 
rybałtowskich. Ale ogrywanie w radjo 
Wyspiańskiego — malarza przedewszy- 

stkiem — jest chybione. 

  

Odzieranie Wyspiańskiego z elemen- 
tów wizualnych — zubaża go. Wracając 
do przykładów — możnaby jeszcze zacy 
tować komedję naturalistyczną  Zapol- 
skiej, ale ta jest o wiele słabsza od wy- 
mienionych dzieł. Zresztą — zaznacza 
profesor przykłady te są przypadkowe 
wziąłem najbliższe, nasuwające się w tej 
chwili, nie należy w żadnym wypadku 
nwažač tego za program“. 8 

Tu następuje mała dygresja. Prof. 
Górski zaczyna snuć wnioski i syntety- 

zować charakter narodowy z potencjał- 
nym talentem dramaturgicznym. Czyn-



4 „KURJER“ z dnia 17 listopada 1935 r. 

ROLA WODY W AFRYCE 
Pisze się bardzo obszernie 0 tem, że jedną 

z głównych trosk dowództwa włoskiego w Af- 
ryce jest zaopatrzenie waiczących oddziałów— 
jak również i nie biorących bezpośrednio udzia- 
łu w walce — w wodę. Kerespondenci zagra- 
nieczni podaja długie relacje o cysternach z 
wodą, sprowadzana do Erytrei i Somalji aż 
z Włoch, o aiezdatności wody atrykańskiej dla 
Europejezyków, o nieskończonych rzędach mu- 
jów. wiokących nai nia z woda na czołowe 

zyeje, o zatrawaniu przez Abisyńczyków źró- 
deł arszenikiem i zasypywaniu ich solą, o upor- 
czywych walkach o każdą rzeczkę, której posia- 
wanie zabezpiecza jedna ze stron walczących 
przed śmiercią z pragnienia. Słowem — woda. 
woda, woda. Możnaby nieomal ukuć tezę, że z 
dwóch antagonistów odniesie w Afryce zwycię- 
stwo ten, kto będzie miał więcej wody. 

    

  

   
   

  

   

TANA. 

Caie naprężenie włosko-angielskie też prze- 
cież ostatecznie powstało wskutek wody, wsku- 
lek niezmiernych mas wody, zawartych w je- 
ziorze Tana i stanowiących źródło życia dla 
północno-afrykańskich posiadłości Wiełkiej Bry- 
tanji, Wycbraźmy sobie na chwilę, że Nil Bię- 
kiiny bierze początek nie w Abis w Kenyi 
czy Sudanie anglo-egi n. Anglja spewnością 
ani w dziesiątej części nie przejawiałaby tak 
gwałtownie swego oburzenia względem agres) 
nego faszyzmu włoskiego i swej humanitarne 
wzęlędem biednej, napastowanej Etjopji. Jeż 
liby nie pozostała w owym wyimaginowanym 
wypadku bierna, to tylko dlatego, że zagarnię- 
cie przez Włochy Abisynji nie byłoby zapewne 
obojętne dla bezpieczeństwa graniczących z 
Etjopją dominjów angielskich: Somalji, Kenyi 
Sudanu. Skoro „bowiem Mussoliniego naprawdę 
pżywia cezarystyczna idea częściowego  przy- 
najmniej wskrzeszenia dawnego imperjum rzym 
skiego, w takim razie nie mogłoby ono ograni- 
czyć się do zagarnięcia Ahisynji. Etjopja bo- 
wiem, nawet w połączeniu z wioską Somalją, 

Erytreją, Cyrenajką i Trypolitanja nie stanowi- 
łaby jeszcze zhyt imponującej zdobyczy. Na 
dałszy ogień musiałyby pó, posiadłości angiel 
skie, jak Somałja, Kenya, Sudan i franeuskie, 

   

        

   

  

   

  

   

  

    

jak Somalja, Tunis, może nawet cała Afryka 
północna. Apetytu na to wszystko by nie zbra- 
kło, byleby steawność dopisała. 

TRYGACJA W EGIPCIE. 

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły Egiptowi 
znakomiłą i coraz bardziej rozbudowywaną sieć 
irygacyjną. Przysłowiowa żyzność tej krainy 
nie mogła a ła longue opierać się tylko na bib- 
iijnyeh wyłewach Niłu i kanałach, przekopa- 

nych za którychś tam faraonów. Skoro Egipt 
miał pozostać spiechrzem Europy i skutecznie 
konkurować z pszenieą kanadyjską czy argen- 
lyńską, w takim razie musiał uciee się do po- 
mocy współczesnej techniki irygacyjnej. Istot- 
nie, szereg wspaniałych żelbetonowych tam, 
wzniesionych przez inżynierów europejskich w 
Assuan, Asisut, Nag Hamadi, przy ujścia Nilu 
it. d. zapewuiło wodę okolicom, które dotych- 
czas stałe znajdowały się pod grozą posuchy. 

  

  

EKSPERYMENTY FRANCUSKIE. 

O tem, jakie cuda dałyby się przy pomocy 
wódy wykrzesać ze skwarnej ziemi afrykańskiej 
świadczą zajmujące eksperymenty francuskie w 
Afryce półneeno-zachodniej w Sudanie francu- 
skim w dorzeczu rzeki Niger. 

Gdy Francazi przystąpili do podniesienia go- 
spodarczego stanu swych posiadłoś dańskich 
sytuacja przedstawiała się tam opłakanie. Naj- 
większym wrogiem tubylców był piasek. Nie- 
mał rok rocznie tę bogatą skądinąd krainę na- 
wiedzał głód, spowodowany posuchą, tumanami 
naniesionego z Sahary piasku, brakiem odpo- 
wiednich urządzeń technicznych. Tubylcy z wła- 
ściwą rasom kolorowym biernością i fataliz- 
mem znosili ów stan rzeczy, uważając, iż 
wszystko jest w ręku Allacha i człowiek nie tu 
nie wskóra. Franeuzi pokazali, że właśnie wskó- 

ra. Kosztem wielu miłjonów franków wzniesio- 
no w delcie Nigru potężną tamę, co pozwoliło 
doprowadzić wodę na przestrzeni 150.000 ha. 
Przedtem jeszcze — tytułem próby — zbudo- 
wano wpobliżu miejscowości Bamako niewielką 
tame i kanał, dzięki czemu położony o 20 kim. 
od Bamako obszar 5 tys. ha jałowych nieużyt- 
ków przekształciło się na urodzajną niwę. Za- 

   

  

   

   

        

Materjały wojenne dla wojsk włoskich 

  

  

Z Massaua, jedynego portu włoskiej Erytrei, bez przerwy wysyła się różnorodny materjał 

wojenny dla wojsk włoskich na froncie północnym. 

niki te wpływają na siebie wzajemnie 
i wiążą się. Są wykładnikami jeden dru 
giego. Ta część rozmowy — acz ogroim- 
nie interesująca, najściślej związana z 

działalnością krytyczno - literacką me- 
go rozmówcy — wykracza poza zakreś 
lone ramy wywiadu. Z konieczności 
więc opuszczam ją. 

Nawiązujemy znów do przerwanego 

wątku. Pytam profesora czy swemi uwa 
gami nie przeczę racji terminowi „teatr 
wyobraźni”. — „Nie przywiązuję żadnej 

wagi do nazwy, chodzi przedewszyst- 
kiem o istotę rzeczy. Zdaje się, że tego 
terminu nie trzeba eliminować. Element 
wyobraźni gra jednak wielką rolę. Cho- 

dzi tylko o zakreślenie granic tej wyo 
braźni. ; 

Przypomina mi się —nawiązuje pro 

fesor do jednej z audycyj, którą w swo- 
im czasie poprzedził wstępem literac- 

-kim — „Nieboska*, jako słuchowisko. 
Taki pomysł jest poroniony w zarodku. 

W przeważnej części słuchacz nie zna 
tekstu, a tu jeszcze narzucanie skompli- 
kowanej wizji. Zbyt często zapomina się, 
że — tu szuka mój rozmówca synonimu 
otrzaskanego dziś wyrażenia „szary czło 

wiek* — „man in the street”, człowiek 
ulicy nie zna literatury klasycznej. Zre- 
sztą wprowadzenie w życie programów 

nowego gimnazjum pozbawi go wogóle 

znajomości literatury klasycznej — do- 

      

  

   

daje profesor z cichem rozgoryczeniem. 
W międzyczasie wtrąciłem uwagę, że 

profesor _ widziałby w sluchowisku 
wskrzeszenie retoryki. Mój rozmówca 

nawiązuje do tej uwagi: 
— Wspomniał pan o retoryce. Oczy- 

wiście wyobrażam sobie wskrzeszenie 
jej, ale nie retoryki barokowej — a sło- 
wa pięknego, słowa trafnego, słowa po- 
tężnego — akcentuje profesor. — Drogą 
do sztuki jest głos, intonacja, mełodja 
słowa i jego waga znaczeniowa, ale ni- 
gdy ekspresja na nieswoim terenie. 

Profesor motywuje swój sąd; sięga 
znów po przykład z muzyki. 

— W końcu XIX i początku XX w. 
panował w muzyce prąd zw. muzyką 
programową. Części utworów. a nawet 

pewne akordy miały swoje znaczenie li 
terackie. Pamiętam kiedyś, dawna już, 
w Berlinie program takiego koncertu. 
Był on usiany odsyłaczami do granych 

utworów, był literackiem streszczeniem 
symfonji. Jest to nonsens artystyczny. 

Więc, nawiązując do słuchowiska -— 
słuchowisko może być terenem wspania 
łej sztuki, o ile nie będziemy zeń robić 
muzyki programowej. Do dziś naprzy- 
kład z utworów muzyki programowej 
przetrwały tylko takie, których wartość 
czysto muzyczna, bez skojarzeń, zada- 
wala wymagania estetyki. 

Profesor kończy swe uwagi. Rzuca 

NIECH ŻYJE SPOKÓJ! 

SUBLOKATORZY 

NT Tak 

  

    

NIE WALCZCIE O DOSTEP 
DO KUCHNI 

KUPCIE KUCHENKĘ 

mieszkali tam tubyley nie posiadali się z ra- 
dłości. Plony przeskoczyły ich najśmielsze ocze- 
kiwania. Wieść © „eudzie* francuskim roznio- 

sta sie po najdalszych zakątkach Sudanu. Do 
władz francuskich zaczęli tłumnie się zgłaszać 

wodzowie szczepów z prośbą o jaknajrychlejszą 
irygację. Eksperyment francuski udał się więc 
doskonałe. Odtąd praca nad budową tam, ka- 
nałów i innych urządzeń irygacyjnych wre. 
Ludność tubylcza okazuje przytem jak najdałej 
idąca pomoce. Dzięki wodzie z Nigru wydziera 
się pustyni coraz to nowe obszary uprawnego 
gruntu. Rozkwita jak najwspanialej kwiat cy- 
wilizacji. Kultura techniczna święci triumży. 

    

WODA. 
Z kilku powyższych bardzo pobieżnych zresz 

tą uwag wynika jak na dłoni olbrzymie zna- 
czenie wody na „Czarnym Lądzie”. Jak w Euro- 
pie i Ameryce nafta, tak w Afryce woda stanowi 
niejako krew, od której zależy śmierć lub ży- 
cie ogromnych krain, zwycięstwo iub przegrana 
wałczących stron, pokój lub wojna między mo- 
ca: ami. NEW. 

    

STOSUJĄ SIĘ: 
IAKO REGULUJĄCE 
PRZY CIERPIENIACH WATROBY, 

ŻOŁADEK. 

NADMIEDNE/ OTYŁOŚCI, 
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY 

1 PRZY SKŁONNOŚCIACH 
DO OBSTRUKCJI SĄ ŁAGODNYM 
ŚnODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM. 

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOC. 

ERROR PRZY PLACE TONERA ERO Ек 

Twarz i ręce 
Jesienią, w czasie niepogód, twarz „2 

się prędzej niż w czasie tetnim, a ręce pierzcina 

ną deszczu i wietrze. Gdy chodzi 0 „poprawianie“ 
twarzy, należy mieć zawsze pod ręką pudornicz 

kę wypełnioną pudrem „Abarid* — szkodli- 
wym, roślinnym (z cebulek dikji tdałej), dobca- 
mym w odcieniu do karnacji skóry. Puder ten 
nie zatyka porów, nie niszczy cery, przylega 
trwale. Ręce, zawsze delikatne i białe, utrzymuje 
w kulturze i chroni przed opierzchnięciem zna- 
komity KREM PRAŁATÓW Perfection. 

  

   
  

   
   

  

  

  

    

  

          
BĘDZIECIE MIELI SPOKÓJ 

  

Na marginesie 

° ° ._. 
„Na zielonej Ukrainie 

° : ” e 108 & 
gdzie hiszpański żyje lud 

Każde pismo, gwoli zaspakajania ciekawości 

swoich czytelników utrzymuje we wszystkich 

ciach kraju specjalnych korespondentów. 

Chodzi o świeżość wiadomości, o łapanie in 

flagranti wypadków z regjonalna znajomością 

  

Cz 

  

terenu. 

Oczy ie i pewne aż „nazbyt poczytne* 

małopolskie pismo ilustrowane 

  

poświęca na- 

szym ziemiom stałą rubrykę. 14 b. m. przeczy- 

tałiśmy w niej. 

„(Hr). W związku z budową mauzoleum 
na Rossie, zarząd miasta Wilna „doszedł 

  

    
do porozumienia z firmą „Pacyfie* i hutą 
„Witrum“ skutek osiągnięcia tego po- 
rozumien d miejski przystępuje do    
rozszerzenia części ulicy Rossa pomiędzy 
ul. Piłsudskiego a dyrekcją kolejową. 
Również rozpoczynają się prace, związa- 
ne z obniżeniem toru kolejowego—bocz- 
nicy, prowadzącej wpoprzek ulicy Rossa 
do olejavni Pimonowa.* 

Notatka ta ma smak mocnego wina i przy- 

pomina znaną piosenkę „Na zielonej Ukrainie, 

gdzie hiszpański żyje lud". % 

Freud oczywiście wytłumaczyłby niefortua- 
   
      e 

  

nego znawcę Wilna i dla jego pomyłek znałazł 

psychologiczne usprawiedliwienie. 

ytelnikom? 

  

Ale co po tem 'e: 

W okolicy emenłarza przebiega istotnie ka- 

Serca Marszałka, 

Rossę między 

  

lej. Mauzoleum buduje -się dła     

  

     

  

a uł. Piłsudskiego. 

arczy odżałować kilkadzie- 

ekeją Kolejow. 

Niestety — w 

siąt groszy na plan miasta, aby naocznie uświa- 

domić sobie, że przytaczany Krym od omawia- 

  

nego Rzymu dzieli bardzo wielka odległość. 

Na podobne wzmianki szanujące się pisma 

pozwalaja sobie tyłko na „Prima Aprilis". 

I choć omawiany dziennik wybiega zazwy- 

czaj datą w przyszłość — w tym jednak wy- 

padku posunał się „za daleko*. Nie tyle zresztą 

dziennik, co korespondent... amik. 

KKT TBT S ŽIRGAI TTK EEST ZOK 

jeszcze kilka spostrzeżeń ogólnych. Gnie 
wa się na ograniczenia w czasie. Nie 
można — powiada — zamknąć dramatu 
Ibsena w ramy 20 minut. Każdy utwór 
ma swoją logikę wewnętrzną, ta logika 
wymaga czasu do wykazania swej kon- 

cepcji artystycznej. 
Ciągle jednak wydaje się szukać cze- 

goś w pamięci. Wraca znów do przykła 

dów z literatury polskiej, mogących prze 

wodzić idei oryginalnej twórczości rad- 
jowej. 

—- Dła bardzo wąskiej liczby słucha- 
czy możnaby nadawać Norwida. Ale to 
już dła elity. 

Elitaryzm tematów narzuca profeso- 
rowi dalsze spostrzeżenia. Pyta więc: 

— Czy nie możnaby wyróżnić w pro 

gramach audycyj, któreby tytułem da- 

wały do zrozumienia, że są dla pewnych 

tylko kół słuchaczy? Są odczyty dla rol- 

ników, audycje dla dzieci, możnaby 

więc wprowadzić mp. audycje literacko- 

popularne i literacko - artystyczne. O- 

czywista — zastrzega się natychmiast 

— wszystkie audycje winny pozostawać 

na poziomie artystycznym, chodzi tylko 

6 konwencję, o jakieś ostrzeżenie dla ka 

go są one przeznaczone. Bez podobnego 

ostrzeżenia trzeba stać bezwględnie na 

stanowisku popularności. Wprowadzenie 

zaś pewnych kategoryj umożliwiłoby in- 

ne opracowanie audycji. W ten sposób 

możnaby stworzyć z radja pierwszorzę- 
dny element kultury. 

Znów cytuje profesor przykłady rad- 
jowych par excelłence autorów obcych 
i polskich z epoki klasycznej. Wymienia 
„Еейге“ Rasine'a, Moliere'a. 3 

— Była to przecież epoka wyscekiego 
kultu słowa! Element retoryczny uwy- 
datnia się również w Felińskiego „Bar- 
barze Radziwiłłównie*. Jest to utwór sła 
bszy, ale o wyraźnym kulcie wiersza i 
słowa. Możnaby i Fredrę, gdyby nie pe- 
wna drastyczność tematów niektórych 
komedyj („Mąż i żona*). Dużo jest w 
nim djalogu i mało akcji. 

Ryzykuję przypuszczenie, że profesor 
widziałby w słuchowisku wskrzeszenie 
stylu epoki, jasny jego sens i charakter 

— rozmówca potwierdza to przypuszcze 

nie. 
Na zakończenie pragnę jeszcze wysłu 

chać opinji mego rozmówcy o muzyce, 
jako jednym z elementów tworzywa ra- 
djowego. Profesor odpowiada z waha- 
niem, zastrzega się, że sprawy nie prze- 
myślał. Wydaje mu się, że efekt będzie 
zależał od pomysłowości. 

— Zresztą —dodaje — dła roli i!u- 
stracyjnej szkoda muzyki. Muzyka stra 
ci a słowo nie zyska. 

Wywiad pczeprowadził 

L. Feygin.



TRAKTAT HANDLOWY.- 
Zawarty z Niemcami traktat handlo- 

wy ocenia „Kurjer Polski'* więcej niż 

trzeźwo. 
Wymiana towarowa między oku krajami 

ma się odbywać w stosunku 1:1. Bilans więc 
handlowy ma być tylko zrównoważony, po- 
mimo, że nasz wywóz składać się będzie w 

większości z artykułów spożywczych i surow 
ców, a niemiecki z artykułów prawie wyłącz 
nie przemysłowych o daleko posuniętem stad 
jum przerobu. Zarówno przywóz, jak i wy- 
"wóz mają osiągnąć teoretycznie około 170 
milj. złotych, co równałoby się zwiększeniu 
naszych obrotów z Niemcami o około 50 
proc. Tylko nadzieja zwiększenia naszego wy 
wozu do Niemiec płodów rolnych usprawied 
liwia zgodę Polski na zrównoważenie bilansu 
handlowego polsko-niemieckiego. Gdyby te 
wadzieje zawiodły, traci rację bytu cały trak 
tat, 

  

  

POLSKA I SANKCJE. 

„Nowy Dziennik“ rozwaža praktycz 
ne następstwa sankcyj przeciwwłoskich 
dla istniejących dotąd stosunków gospo 
darczych. Mogą one być dotkliwe dla 
eksportu węgla z Polski i importu do 
uiej tytoniu. Mimo to: 

przystąpienie Polski do szeregu państw, sto 
sujących sankcje było nietyłko koniecznością 
polityczną, ale i gospodarczą, Gdybyśmy bo- 
wiem nię przystąpili do sankcyj, to ape=nili 

  

byśmy sobie wprawdzie na pewien bardzo 
krótki okres czasu zwiększony eksport do 
Włoch, ale zato popadlibyśmy w konflikt 
przedewszystkiem z Anglją, która w tej chwi 
li posiada dla nas największe znaczenie, jako 
główny importer naszych produktów rolnych, 
a pozatem i z wszystkiemi innemi państwami, 
słusznie traktującemi odmowę stosowania san 
ikcyj za popieranie usiłowań w kierunku pod 
palenia pokoju światowego. 

KULTURA I CHLEB. 

Ferdynand Goetel ubolewa w „Gaze- 
cie Polskiej” z powodu jednostronności 
zainteresowań społeczeństwa, skierowa- 
nych obecnie prawie wyłącznie w stronę 
zagadnień gospodarczych. 

Pogarszające się warunki życia i o dziwo! 
coraz bardziej przygasająca bujność lat powo 
jennnych, kiedy to na polkojowisku światła, 
tak tragicznem i przerażającem, wybuchła na 
gle epoka najbardziej fantastycznych,  šmia- 
łych i szerokich poczynań — sprawiają, że 
ość zaprzątających nas kwestji staje się co 

i a a sposób ich traktowania co 
Właściwie, dziś już cała Polska 

Iko o chlebie codziennym i po 
dziale jego, wszystko jedno jak, byle každe- 
mai starczyło. 
Kultura, dla której Goetel słusznie 

reklamuje właściwe miejsce, nie może 
być jednak poza sferą wpływów wycis 
kającego na wszystkiem swe piętno prze 
silenia. Hierarchicznie niepodobna od- 
T LA S i ST ко а 

„Stefan Batory“ w Grodnie 
W mieście związanem tak ściśle z pamięcią 

Wielkiego Króła odbyło się bardzo udatne 

przedstawienie sztuki p. Brończyka „Stefan Ba- 

tory. Wystawiono to dzieło hisloryczne z ca- 

łym nakładem pracy i kosztu, za co społeczeń- 

stwo nie szczędzi pochwał dyr. Grodzickieniu. 

Z wykonawców wyróżnił się p. Tokarski w rali 

Króla, zaś dekoracje p. Grabczyka i stroje hi- 

storyczne wywoływały zachwyt. 

Odpowiedni nastrój wywołany rocznicą Nie- 

podległości potęgował się wszystkiemi analogja- 

mi, jakie widz wynajdywał w postaci Króla 

Stefana w związku z życiem Marszałka Pił- 

sudskiego. 

Zaznaczyć należy, że jest to druga sztuka hi- 

storyczna w teatrze grodzieńskim, ciesząca się 

takiem dużem powodzęniem. „Królewski Jedy- 

nak Rydla miał równie staranną obsadę i po- 

dobał się ogólnie. 3 H. 

       

  

   

   

  

  

   
ARVINE 
wsIęDiie Jo nadncia 

  

Pewien człowiek łamał sztaby, 
Ś©rugi nie mógł bo był słaby. 
Śróżno się nieboże szarpie, 
On je mięso, tamten karpie. 

„KURJER* z dnia 17 listopada 1935 r. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
mówić zagadnieniu chleba dla wszyst- 
kich naczelnego miejsca. Zapewnienie 
mu tego miejsca jest właśnie w interesie 
kultury, której bujny i trwały rozrost 
nigdy nie łączył się z nędzą powszechną. 

KUREK NA CENZUROWANEM. 

W Iwowskiem Ossolineum odbywają 

się wieczory literacko-społeczne. Jeden 
z nich został poświęcony książce Jalu 
Kurka „Grypa szaleje w Naprawie*, z 
której krytyką wystąpił prof. Franciszek 
Bujak. Wedle sprawozdania w „Kurje- 
rzę Lwowskim prof. Bujak: 

mówił mietylko jako socjolog wsi, ale także 
jako czytelnik, obznajmiony dobrze z terenem. 
opisanym w powieści. Wobec utworu Kurka 
mwstosunkował się prof. Bujak negatywnie. Wy 
kazał autorowi nieznajomość miejscowej 
chłopskiej kultury duchowej i materjanej, 
brak wyczucia duszy podhałańskiego ludu, 
nieumiejętność posługiwania się terminami 
wsi, wewnętrzne sprzeczności — słowem spro 

'wadził „Grypę“ do miana książki słabej i 
szkodliwej. 

Prof. Bujak jest nietylko autorytetem 
naukowym w sprawach wsi, lecz sam jej 
dzieckiem, przeto głos jego zasługuje na 
specjalną uwagę, choć pochodzi od hi 
storyka i ekonomisty nie zaś literata. 

   

  

    

  

ZASTOSOWANIE: 

GRYPA. PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓWit» 

| ŻąoAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zu rac : „ KOGUTKIEM” 
| Q©REOTDELUZITETTEZCE ZY 

GDYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA. 
DRYGINALNE PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIN" z KOGUTKIEM 

SĄ TYLKO JĘDNE 
: BPO TAUTOS 

Ё PROSZwi „MIGRENO-NERVOSIN" są Tež i w TABLETKACH. 
Kom 

Nowe dekrety Prezydenta Rzplitej 
ogłoszone 

Wczorajszy Dziennik Ustaw przyniósł szereg 

nowych dekretów Pama Prezydenta Rzeczypos- 

politej, a mianowicie o specjalnym podatku od 

wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publi- 

      

cznych, w sprawie obniżenia 

zmiany ustawy o ochronie lokatorów, o podatku 

od lokali, w sprawie zmiany rozporządzenia Pre 

zydenta Rzeczypospolitej o poprawie gospodarki 

i finansów związków samorządowych oraz w 

sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca r. 1933 

o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych. przy 

znających dłużnikom ulgi w zakresie wierzyte'- 

ności rolniczych. 

komornego oraz 

П
П
а
 

            
  

                      

      

RADJOODBIORNIKI 
      

    121-$ 
131-B 

WYSOKIEJ KLASY 
W NISKIEJ CENIE 

  

Na poczet należności przyjmujemy obligacje Pożyczki Narodowej 
w-g kursu emisyjnego po 1 obligacji 50-złotowej za odbiornik 

warunki normalne 

na raty 

typ 121—Z na prąd zmienny zł. 170.— 
typ 121—S na prąd stały zł. 195— 
typ 131—B bateryjny zł. 160.— 

Sprzedaż: BLOCK-BRUN S. A., Mickiewicza 31; 
M. GNIADKOWSKI, Ś-toJańska 9; 

oraz 

przy zapłacie należ- 
ności 50 zł. obligac. 

A c Pożyczki Narodowej 

zł. 17550 dopłata a Bi 
zł. 144,— gotówką 2р 952 

J. SAŁASIŃSKI, Wileńska 25; 
M. ŻEJMO, Mickiewicza 24, 

PZT. Państwowe Zakłady Tele- i Radjotechniczne w Warszawie 
  

Nowy d-ca O. War. Wilno 
Na miejsce płk. Pakosza d-cą O. War. 

Wilno został mianowany płk. dypl. Ja- 
nicki. 

List do redakcji 
Komitet Gospodarczy VI Powsz. Zjazdu Hist. 

Polskich w Wilnie na posiedzeniu likwidacy jnem 
w dniu 12.XI. 35 roku uchwalił wyrazić Wielce 
Szanownej Redakcji najgorętsze podziękowanie 
za życzliwe stanowisko, zajęte w stosunku do 
VI Powsz. Zjazdu Hist. Pol. w Wilnie, które prze 
jawiło się w bezpłatnem ogłaszaniu na łamach 
Jej poczytnego organu licznych komunikatów 
Komitetu Gospodarczego oraz zamieszczaniu ar- 
tykułów. omawiających w sposób szczegółowy i 

rzeczowy przebieg prac i rezultaty Zjazdu, 
Łączymy wyrazy prawdziwego poważania. 

Stefan Ehrenkreutz 
Przewodniczący Komitetu. 

St. Zajączkowski 
Główny Referent Komitetu. 

Ko, tiene litowy 
E.Mieszkowski 

do najlepszych 

Wilno, Mickiowi-za 1. 

  

  

MAGGI”| 

SWO 

„smaczny 
I tresciwy 

  

KURJER SPORTOWY 

Dzisiejsze imprezy sportowe 
Dziś w niedzielę, odbędą się w Warszawie 

następujące imprezy sportowe: 
W Cyrku Warszawskim — mecz bokserski 

Polonia — Skoda o drużynowe mistrzostwo War 
szawy, klasy A; 

W Teatrze Wielkiej Rewji — mecz bokser- 
ski o drużynowe mistrzostwo Warszawy klasy 
A. CWS. — Gwiazda; 

Na Stadjonie Wojska Polskiego — mecz li- 
gowy Polonia — Śląsk; я 

W lokalu Pradu na Tamce — mecze zapas- 

hicze o mistrzostwo Warszawy Legja — Prąd 

i Rywal — Fort Bema; 

Na Stadjonie AZS. w Parku im. Paderew- 
skiego — mecze piłkarskie o mistrzostwo kl. A 

— AZS — Orze; 

Pozatem w stolicy odbędzie się walne zgro- 
madzenie Warszawskiego Okręgowego Związku 
Atletycznego. 

W innych miastach odbędą się następujące 
spotkania piłkarskie o mistrzostwo Ligi: 

W Krakowie: Wisła — ŁKS.; 
W Krakowie: Garbarnia — Legja; 
W Poznaniu: Warta — Pogoń; 

W Wiełkich Hajdukach — Ruch — Craco- 

via; : 

Pozatem w Wilnie odbedzie się walne zebra 

nie. wileńskich pływaków, w sali zaś Ośrodka 

W. F. rano gry sportowe, wieczorem zaś spot- 
kanie bokserskie Ognisko K. P. W. — A. Z. S. 
— Strzelec. 

    

Z działalności Głębockiego 
T-wa Krajoznawczego 

Odbyło się zebranie zarządu Głębockiego Od 
działu Polskiego T-wa Krajoznawczego, na któ- 
rem omówiono zagadnienia organizacyjne oraz 
sprawy związane z remontem Kolumny Napole 
ona, wydaniem szkicu monograficznego m. Głę 
bokiego, współpracę gimnazjalnego koła krajo 
znawczego z Oddziałem oraz usialono termin 
wycieczki krajoznawczej dla szerokiej publi- 
czności, w celu zwiedzenia zabytków, znajdują 
cych się w okolicy i Głębokiem. Wycieczka zwie 
dzi także niedawno odkrytą w podziemiach kla 
sztoru pokarmelickiego kryptę s. p. Korsaka, 
fundatora klasztoru karmelitów bosych i koś- 
cioła rzym.-kat. w Głębokiem (obecnie cerkiew). 

Dzięki staraniom kustosza inż. Leonarda Pie 
karskiego muzeum gromadzi coraz więcej cen 
niejszych eksponatów. Obecnie dla utrwalenia 
bogactwa tkwiącego w pieśniach ludowych dziś 
nieńszczyzny przystąpiono do zbierania obycza 
jowych melodyj ludowych, a więc piosenek we 
selnych, żałobnych, pieśni kościelnych, legend 
УЕ 

Ostatnio zarząd przygotowuje imprezę, opar 
tą na motywach regjonalnych. 

  

Na co chorują 
w Wileńszczyźnie 

Inspektor lekarski sporządził wykaz zachoro 
wań i zgonów na choroby zakaźne i inne, wy- 
stępujące nagminnie, zgłoszonych w tygodniu 
od 3-go do 9-go b. m. z terenu województwa wi 
leńskiego. 

Zanotowano 60 wypadków zachorowań na 
jaglicę, 34 na płonicę, 20 zachorowań i 4 zgony 
na gruźlicę, tl zachorowań i 2 zgony na dur 
brzuszny (w tem w Wilnie 4 ch.i 1 zg., w gmi 
nie solecznickiej, pow. wileńsko-trockiego: 3 
ch. i 1 zg., 2 ch. w gminie porpliskiej, pow. dziś 
nieńskiego i po jednym wypadku zachorowań 
w gminie drajskiej i Mołodecznie), 10 zachoro- 
wań na błonicę, 6 wypadków róży, 5 odry, 2 

zapalenia opon mózgowych, 2 wypadki zakaże 
nia połogowego (w tem jeden zgon) oraz po jed 
nym wypadku krztuśca, wąglika i pokąsania 
przez psa, podejrzanego o wściekliznę. 

  

  

Podziękowanie 
Zarząd Więzienia na Łukiszkach w Wilnie 

bardzo uprzejmie dziękuje p. mec. W. Jodee 
za okolicznościową  prelekcję, wygłoszoną 
w Szkole więziennej w dniu 11 listopada, 
a pp. artystom J. Polakównie, T. Surowie, 
Osmardowi i Stupielowi — wyraża wdzięcz- 

ność za recytacje, muzykę, lekkie piosenki, 
dowcip werbalny, taniec i bezmiar humoru. 

  

Wśrod pism 
— Tygodnik Literacko-Spoleczny  „Pion“ 

przynosi w Nr. 46 (111) m. innemi następujące 
artykuły i utwory: Józef Piłsudski: O armji na- 
rodowej, B. Suchodolski: Siła zbrojna i siła kul- 
tury, K. Irzykowski: Konkurs dramatyczny >: 
A. L., J. E. Skiwski: „Zmory* trzeba załatwić, 
S. Rogoż: Książki podróżnicze, Karol Irzykow- 

ski, Z. Starowieyska-Morstinowa: Teatr, J. Pu- 

ciata-Pawłowska: Plastyka, W. Bąk: Przegląd 

prasy. Kronika. Pozatem w dziale radjowym 

„Sztuka i Antena“ T. Łopalewski: Stwórzmy 

ligę radjofonizacji kraju! S. Podhorska-Okołów: 
"Teatr Wyobraźni bez wyobraźni.



CHWILA BIEŽĄCA 
W ILUSTRACJI 

   

   
       Niezwykła próba. W obecności tłumów publiczności i rzeczoznawców odbyły się niedawno wł Szwecji próby 

wytrzymałości samochodu, który przebił się przez płonące ogrodzenia bez żadnych niemal uszkodzeń. 

Malta, serce potęgi brytyjskiej na morzu Śródziemnem. Rokowania Osko-angielskie o zrównoważenie fsił na morzu Taródziemnem idą ANŻ 

opornie, a ostatnio, w związku z rozruchami w Egipcie, Włochy wysuni” nowe zastrzeżenia. Narazie okręty brytyjskie tkwią w portach ) A 

dziemaomorskich, a najwięcej w Malcie, sercu brytyjskiej potęgi na mzu Śródziemnem. Na zdjęciu — port Malty z krążownikami: „Royal DZ R 

Oak*, „Royal Sovereign", „Devonshire* i „Shropshire*W głębi — największy na świecie pływający dok. 

Wojna w Etjopji. Oddziały rasa Nasibu opuszczają Harrar i udają się na front południowy. 

  

     
Włochy i Abisynja. Mapka ta obrazuje stosunek wielkości terytorjów 

Laval winszuje. Laval gratuluje swe- Włoch i Abisynji. 
mu koledze, ministrowi kolonji Loui- 

sowi Rollin, z powodu jego 25-letniej 
pracy w parlamencie. 

  

Z Etjopji. Abisyńczycy na sposób faszystowski pozdrawiają olbrzymi 
portret Mussoliniego, ustawiony na szlaku karawanowym koło Aksum. 

  

  

Automat dla żebraków. W Wiedniu LL Chrześcijańsie stowarzyszenie mło- 

większe domy towarowe zainstalowa- dych kobi fhodziło w Londynie ` 
ły automaty, wydające żebrakom jał- 80-lecie sweź istnienia. Na uroczy- й 

„…;: (EE RC uziczka 6 stość przybył delegatki 2 56 krajów. Sytuacja na Wschodzie. Japońscy oficerowie opuszczająj swe siedziby 
ACH ŠE 3 Na zdjęciu- delegatki Australji. w jednem z miast w Północnych Chinach. 

mużnę można otrzymać jednak tylko 

raz, gdyż za powtórnem naciśnięciem 

guziczka rozlega się dzwonek alarmu- 

jący. 

  

            

` dz, 

Katastrofa bombowca—olbrzyma. Olbrzymi amerykański samolot bombowy, przedstawiony na zdjęciu, podczas 

próbnego lotu, znalazł się raptem w płomieniach. Z pięcioosobowej załogi samolotu jedna osoba zginęła, pozostałe 

odniosły ciężkie rany. Zniszczony samolot był największym bombowcem świata. 

1 

MT 
х 

Poczta belgijska uczciła pamięć kró- r zi 
lowej Astr.d. Poczta belgijska wyda- 
ła nowe znaczki pocztowe z podobizną Śmierteny skok BZ z wieży. kM Ameryce odważył 25 par pantofli przez NE: o W jednej z rewij ame- Rocznica zawieszenia broni. Niedawno w Londynie obchodzono 17 rocznicę 

ао 4 s ia a, у : у łe ; królowej Astrid. Część dochodu ze się niejaki Bud Ham! a SKOK na motocyklu z wysokiej wieży. rykańskich „Broadway Melody of 1936* znana tancerka ame- ВЕН $ ы ji — dėfil я : i ści Х 
Sezon łowiecki w Anglji. (W Anglji trwają jeszcze jesienne łowy. Na ilustracji nastrojowy obrazek, przed- sprzedaży znaczków utworzy fundusz Na nieszczęście zamiś do basenu z wodą skoczył Hamilton rykańska Eleanor Powells zmienia 25 par pantofli i tyleż razy zawieszenia broni. Na ilustracji PoS ' ‚ааа_“щ* i tłumy publiczności pod 

> stawiający powrót myśliwców wraz z trofeami z polowania. Obok pasące się spokojnie stado owiec. dla walki z gruźlicą. na zieję i zabił się na miejscu. к musi się przebierač. czas 2-ch minut milczenia ku czci poległych. 

Ф 
2 2



Kina i Filmy 
„SZANGHAJ“ (Kino „Helios“). 

Temat milošci Angielki do kolorowego męž- 
czyzny posłużył już niejednokrotnie jako treść 
filmu. Do takiego rodzaju obrazów należał film 
z Ramonem Novarro „Syn Indyj*. Filmy takie 
z reguły kończą się źle, happy end jest już zgóry 
wykluczony, bo nawet na filmie nie może być 
zawarte małżeństwo mieszane. Grozi to bowiem 
albo negatywnem ustosunkowaniem się cenzury, 
lub też ekscesami na widowni kinowej, nawet— 
bojkotem filmu. 

Ekscentryczna Angielka (Loretta Youg), przy- 
bywa do Chin, wezwana telegramem do chorej 
ciotki. W Szanghaju czeka ją ciekawa przygo- 
da: zapoznaje się z emigrantem rosyjskim (Char 
les Boyer) w wielce romantycznych okoliczno- 
ściach. Gorąca miłość od pierwszego wejrzenia. 

Emigrant, człowiek zdolny i ambitny — robi 
karjerę. Ale nagle dowiadujemy się, że w żyłach 
Rosjanina płynie również krew chińska. Sho- 

    

„KURJER“ z dn. 17 listopada 13385 r. 

ARTRETYZM 'powstaje na tle złej przemiany materii. Żądajcie 
ibezpłatnych broszur i STOSUJCIE ZIOŁA 

CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego | 

cking, skandal, tragedja — z naszego punktu 
widzenia niezupełnie zrozumiała, dla Anglików 

i Amerykanów — nie do rozwiązania. Pomimo 
miłości młodej pary, musi nastąpić zerwanie. 
Daje to okazję do wypowiedzenia przez usta 
młodzieńca kilku sentencyj moralnych, potę- 
piających przesądy ludzkie. Scenarjusz filmu 
pozbawiony jest większego napięcia akcji. Wła- 

ściwie w dość długim filmie bardzo mało się 
ast dużo się gada. Sztuka filmowa 

zw. miejsc pustych. W filmie zawsze 
ę musi dziać. Nie może zastąpić akcji ani 

najbardziej nawet burzliwa rozmowa, ani po- 
kazywanie smutnej twarzy bohatera lub boha- 
terki. Brak żywszej akcji, tempa, oraz prze- 
ladowanie obrazu całym szeregiem scen zby- 
tecznych i dłużyznami stanowią poważny minus 

       

lego filmu. Również pewna obcość dla nas opo- 
wiadanego przez scenarjusz konfliktu sprawia, 
że nie przejmujemy się zbytnio losami bohate- 

rów. 

Częściowo jest to wina nieciekawej, -pozba- 
wionej inwencji reżyserji. Poza szablon wy- 
chodzi tylko jedna z pierwszych scen filmu, po- 
kazująca walkę riksz o zdobycie pasażera ze 

tku. Ponieważ wchodzi tu w grę emigrani 

jski, nieodzowne rubaszki, taniec kaukaski 
z kindżałami oraz dźwięki rosyjskich romansów 
są użyte, jako rekwizyty konieczne, a w sto- 
sunku do publiczności amerykańskiej widocznie 
dotychczas — niezawodne. 

      

Loretta Young, artystka ładna, ale trochę 
mdła i monotonna w wyrazie nie dała nam zde- 

cydowanej, określonej postaci, jest nijaka. Winę 
w tem ponosi jednak częściowo scenarjusz, któ 

ry nie określa dostatecznie. jasno indywidual- 
ności pięknej Angielki. 

Przyjemną, wyrazistą twarz ma Charles Bo- 
yer, artysta francuski, który jednak miał już 
w Ameryce role wdzięczniejsze i ciekawsze. 

Jego Rosjanin jest sympatyczny i szczerze cier- 
piący, i pomimo całej papierowości tej postaci 
Boyer potrafił stworzyć sylwetkę dość żywą i 
pociągającą. Niezawodny, jak zawsze, znany ar- 

tysta Warner Oland w roli Chińczyka. Reszta 
obsady — dobra. 

Podkreślić należy starannie wykonane deko- 
racje oraz nastrojowe zdjęcia. 

     

Jako nadprogram — film krótkometrażowy 
polski „Z rynku pracy*, obrazujący nam robo- 
ty, szubwencjowane przez Fundusz Pracy w Po- 
znańskiem, aktualności Paramountu, oraz miła, 
choć przykrótka groteska rysunkowa Fleischera 
p. t. „Betty w Japonji* z przesłodką „gwiazdą 
rysunkową — Betty Boop. A. Sid. 

  

Tabela Loterii Państwowej 
z ćnia 45 listopaca 

Główne wygrane 
L i U-gie ciągniemie 
50.000 zł. na nr.: 141211 
20.000 zł. na nr.: 50756 
10.000 zł. na nr.: PYRA a 

zł. na n-ry: 81 
20% zi. na nr-y: 8126 99262 148129 

157516 
1.000 zł. na nr-y: 49580 42158 55162 

59213 162917 : 
500. zi. na nr-y: 2850 33825 48249 

60683 77734 83902 155819 157010 

1161355 170178 
400 zł. na nr-y: 4 773 37412 48307 

48464 59097 69328 75126 123801 

143153 174893 | 
250 zł. na nr-y: 11996 23905 29979 

35833 43120 44567 44927 56094 70932 
74660 78511 85836 94821 100907 
136150 139193 150929 182150 185307 
194586. * 
po zł. 200 

9098 11190 14623 15678 16843 21007 
23903 26940 27506 34299 34337 41678 

43054 73711 76041 76903 78358 83684 

85059 87994 90352 114911 123547 127392 

133281 140057 140051 145462 153907 

155751 177566 184934 187308 

Wygrane po 150 złotych 

"31 947 1203 580 617 2878 3690 4060 

f113 296 380 5261 97 430 842 6461 7408 

507 8052 213 306 527 39 631 9190 419 

617 
10773 11163 270 307 890 913 23 90 

12304 13550 14333 732 813 15031 161 

i16205 39 88 360 636 800 17221 736 874 

75 18064 
21595 650 22527 23096 579 778 24033 

411 802 25103 42 677 799 26118 308 11 

119 21092 377 639 28092 94 420 45 725 

29160 460 653 
30034 262 573 635 82 806 31345 540 

884 32028 75 612 78 909 33098 526 56 

712 932 34772 35286 469 528 76 609 123 

36362 495 37619 95 827 

38141 295 384 652 795 39027 249 98 

428 606 51 792 
40183 391 416 26 659 41281 788 42027 

128 796 43295 730 45461 697 46348 717 

47222 923 24 48301 49166 819 

50172 377 651 831 51161 52365 92 679 

53604 54063 55026 129 54 245 322 529 

52 923 56229 343 450 57062 240 58394 

563 683 808 79 931-42 45 59066 240 322 

° 535 743 
61210 415 782 988 62150 270 86 802 954 
63157 431 64 65634 723 47 960 66286 
543 778 975 67 67752 927 68466 960 
69097 594 

70269 86 566 72 668 776 877 71377 90 
598 932 72158 61 360 695 74098 423 746 
1947 93 75089 407 
26047 549 696 934 77564 667 78122 583 
818 $9 79637 764 850 919 
'80349 51 890 81170 85 303 518 82 401 
907 83951 84006 116 424 812 954 85189 
226 392 834 984 86257 5590 87067 218 701 
88073 597 673 89109 707 

90096 436 91379 856 92563 78 93645 
94061 399 95307 415 519 96051 66 76 
265 344 53 95 631 97105 74 206 98243 
327 602 910 84 99978 

100337 453 101408 55 777 103236 
591 659 917 104984 93 105119 822 
85 917 107109 41 247 354 497 553 861 
108522 786 109003 514 822 
_ 110010 254 767 969 111076 149 279 
112603 : 

114065 493 836 115128 202 7 603 
16352 863 117382 118130 390 598 632 

901 77 119096 253 509 62469 894 942 
20638 121307 694 122140 696 730 978 
23378 501 61 935 89 124571 753 125068 

510 126063 161 202 411 764 127137 873 
28370 811 65 129041 350 78 539 612 
100563 996 131389 903 132181 450 997 

133005 341 766 134171 462 638 135009 
1136293 409.61 577 137086 434 138418 657 
139103 85 374 607 72 787 140567 611 841 
141917 24 142326 489 143 810 95 144148 
414 83 828 47 968 145045 146557 773 821 
147398 457 706 51 148050 458 149366 529 
774 150096 107 79 151045 90 180 403 764 
152156 756 814 153177 391 529 805 

‚ 154168 566 155133 157450 78 928 158630 
159140 460 

160131 466 161300 633 162338 562 736 
67 163565 630 97 164766 952 165224 548 
727 854 167033 597 890 168619 887 
169084 237 48 

170042 620 171133 80 362 810 911 
172073 638 718 173513 174537 175837 

178723 
180290 703 891 987 181354 962 182070 

601 183020 397 184614 38 809 186921 
187223 376 985 188045 462 189156 745 

190052 554 191110 831 194117 64 647 
930 

Wygrane po 50 zł. 
142 374 473 631 893 964 1335 986 99 

2412 18 513 80 3029 507 842 4044 625 
37 5245 463 552 84 796 956 6180 380 
479 657 7116 539 698 862 8385 583 607 
742 9939 

10268 319 558 11089 470 763 808 
12220 29 717 835 13571 670 14452 522 
891 994 15486 839 938 16440 44 558 700 
906 17249 383 91 420 18830 19146 254 
575 759 

20816 31 985 21264 560 925 22051 139 
59 647 61 911 23163 588 755 24036 553 
25035 419 500 39 26034 27194 489 759 
871 28304 50 900 80 29616 

30530 675 767 848 904 31551 774 850 
58 32123 33049 219 722 34139 311 698 
35430 76 812 40 36351 499 540 736 873 
37271 632 93 

38115 371 604 994 39026 163 733 955 
98 40054 595 41260 328 55 77 544 62 855 
93 923 42316 480 504 771 43153 974 44173 
290 857 45053 836 46377 599 733 47170 
48355 428 729 49313 752 

50301 480 51123 238 365 882 964 52457 
53292 481 584 54585 750 832 55237 98 
435 690 798 56033 125 90 443 694 885 
57261 507 43 46 687 755 936 58064 284 
406 55 527 682 960 59249 652 

60064 506 759 61200 21 39 758 68 
62434 810 923 63172 75 201 456 508 92 
902 27 99 64234 50 647 802 947 65072 
595 66205 444 532 818 62 929 53 67029 
195 474 807 963 68149 364 583 846 69006 
574 631 855 

70063 190 762 71129 834 
735 73341 440 884 74310 95 
176 
76618 77252 447 1728 78482 
724 825 42 

80000 88 151 82 842 81978 82063 
725 91 83829 84201 85307 526 637 746 
881 86089 550 656 788 87652 943 88515 
620 812 95 89571 817 68 

90266 357 91170 350 535 751 92100 
427 534 81 886 947 93227 630 701 95006 
245 410 35 96171 227 580 97064 224 
98142 441 696 911 99052 88 275 438 697 

100118 261 487 89 101522 846 947 
102266 401 539 84 103438 104042 754 
806 105229 413 34 811 107042 249 70 
108716 109075 184 

110262 463 111807 29 112232 517 
884 113261 387 503 36 764 907 : 

114479 705/26 849 115000 240 810 
116024 194 220 487 806 117312 636 808 
925 54 118072 112 34 216 62 323 838 914 
119502 49 783 

120063 701 19 121466 772 123390 693 
761 124273 615 125112 79 394 481 754 
907 126073 210 343 913 127061 212 336 
95 402 585 716 128113 773 970 129718 

12167 287 
530 75519 

79227 602 

859 
130075 375 848 942 131375 635 83 804 

73 132060 260 369 425 133112 273 614 
59 134135 233 644 718 135105 709 833 
136268 331 860 935 137056 605 774 855 
946 68 138080 437 671 768 806 139416 
911 . ; 

140077 839 46 141022 219 645 749 918 
143016 59 839 030 144213 50 548 743 
971 145882 14 66 54 714 883 147267 314 
435 148365 589 149800. 

150644 952 151030 383 652 
152055 286 335 713 807 27 153019 229 
79 304 527 685 154182 305 519 28 631 
81 155084 546 772 156250 494 809 949 
157482 158095 131 73 284 389 653 929 
159044 602 36 

160380 790 161204 44 367 448 162076 
384 163266 372 961 164073 85 103 494 
165498 610 847 166194 748 167208 320 
441 982 168456 766 169582 624 170187 
847 171327 439 871 172599 608 63 795 
885 173968 174169 215 597 661 704 
175515 650 979 176362 752 177119 207 
345 70 178111 28 208 945 179017 281 413 
15 16 774. 

180262 550 657 181169 182229 39 87 
183191 577 637 184294 438 669 186296 
344 558 73 718 33 908 187035 100 92 323 
59 573 188098 248 189014 208 49 574 646 
844 

190193 244 191262 422 652 933 192159 
61 727 193631 71 194670 903 

Iif-cie ciągnienie 
Wygrane po 150 zł. 

273 306 1554 994 3504 5717 80 87   998 176104 721 831 177312 694 96 800 6055 328 7003 9019 486 10730 11663 

| 95426 96740 97013 210 99293 846 

745 12216 604 14001 17414 959 
329 19981 20334 22716 932 23650 24588 
954 25348 27867 99 28715 31637 32268 
880 996 33209 23 369 980 34511 713 
35420 36124 381 957 37564 

41414 539 659 42452 43392 932 45016 
46244 48948 49483 622 

50952 52525 53537 54360 55029 115 
57611 715 58012 620 59361 

61420 962 62105 65737 841 67255 
68075 69267 441 620 

70378 73889 74473 651 
16925 71362 78428 79390 934 
81850 82472 95 684 83064 97 389 84298 

85238 692 873 941 86143 228 89 403 672 
81124 825 69 

90395 92003 190 403 93509 94743 55 

105104 101618 875 104596 105974 
106403 107220 108236 777 111952 112393 
543 113163 699 

114527 606 115159 92 117693 828 939 
119169 96 310 30 533 652 

120636 121127 965 122089 945 56 
123068 125127 486 507 

130414 131068 133462 134180 867 902 
136290 319 137634 139834 ; 

140766 141593 142365 594 143015 
144848 145348 148973 

151695 » 
152272 966 154568 155937 156751 911 

157093 158057 365 159133 234 763 
160926 161647 163139 164108 558 836 

166470 593 680 167029 606 969 169411 
171085 332 175027 177 401 80 176352 

888 947 179778 
180690 181092 414 182416 47 183260 

156805 187032 189622. 
190280 674 901 191402 99 629 973 

192151 225 301 193354 515 717 811 
Wygrana po 50 zł, 

537 1668 928 2214 471 621 3040 299 
632 835 967 5489 870 913 37 7043 493 
10852 85 11201 440 510 99 12029 301 
545 684 13367 14594 881 15514 16298 
356 91 459 825 17014 60 18462 67 797 
19013 120 21442 22564 24237 25282 
27364 414 28090 670 29667 91 32006 
338 641 751 802 33 411 43024 318 466 
518 29 35130 446 79 725 36364 404 37253 
896 963 
38454 39569 623 965 

40620 821 41120 465 77 835 953 42069 
71 748 43210 96 920 45008 692 96 47124 
235 393 629 48203 604 75 49421 685 

51389 493 52594 630 53758 54435 55229 
369 579 56187 674 57531 819 59516 742 
49 

18295 

60602 62369 543 93 65528 67946 60 
68194 459 512 60 79 69189 415 

70447 862 66 71961 72015 181 74676 

75346 970 
16265 T7926 78426 79082 96 444 872 
80879 81673 768 82352 730 990 83243 

943 84119 85240 86 86460 676 713 87580 
923 88302 89168 

90198 314 870 931 92510 773 941 9304! 
205 94249 907 96217 98180 472 885 

100183 101034 102445 103350 104525 

921 105345 106125 758 107564 108091 

600 889 999 109989 
111621 41 112298 801 70 113418 808 

114295 115004 548 937 116356 118441 

922 119274 
120135 728 92 846 121104 122183 693 

123158 409 784 124025 582 873 125682 99 
126220 439 127239 128116 332 129231 
130382 900 131707 938 132317 134129 

687 802 967 135041 699 136817 137738 

138133 738 61 139735 
141407 33 143029 267 144013 77 204 

27 146543 147850 148335 734 149153 465 

151739 900 
153092 377 421 797 154136 83 155504 

55 156899 158872 159643 
160814 161213 162393 163346 165119 

794 166602 897 167706 168360 169218 
170051 858 914 172390 928 173249 585 

955 174078 171 477 665 969 177368 
178000 764 

180355 59 181078 182170 790 817 901 
183212 404 184752 56 185152 230 187267 
576 188054 711 189841 dainų 

190269 191785 192676 193492 559 887 | 

Główne wygrane 
1V-te ciągmienie 

| ZŁ. 50.000 na Nr.: 148915. 
ZŁ. 25.000 na Nr.: 188166 
ZŁ. 10.000 na Nr. Nr.: 31925 84084. 
ZŁ. 5.000 na Nr.: 33841 
Zł. 2.000 na Nr. Nr.: 98189 139978 
ZŁ 1.000 na Nr. Nr.: 28921 29526 

55181 12045 112810 120265 153680 
160775 

Zi. 500 na Nr.: 179015 
Zi. 400 na Nr. Nr.: 5535 13184 19527 

43469 62854 97062 128701 147945 150109 
161806     Zi. 250 na Nr. Nr.: 1407 28305 30122 

41883 63621 68185 99519 104739 113812 
121576 135002 141688 142902 160121 
162520 169450 184520 193312 193450 

Zł. 200 na Nr. Nr.: 1026 2866 9820 
24764 29502 31476 31498 37547 43131 
53552 57471 61960 64437 67255 74018 
74620 90820 94645 100933 105737 108750 
113214 117499 117857 127408 135288 
141398 157625 162071 166633 167664 
176861 176984 184223 194795 

Po 150 zł, 
606 1090 397 2305 59 462 500 3519 

4010 11 5113 24 910 8624 9126 10238 
11206 12115 308 13068 14103 700 15297 
964 16250 92 17144 818 18415 538 19546 
21983 22277 24412 54 788 26788 27317 
28531 29137 416 628 761 30976 31062 704 
868 71 32360 829 35258 36484 672 77% 
823 37233 52. 
38329 990 39071 370. 

40896 41589 42088 442 43474 45420 
993 46988 47389 494 49866 99. 

50660 51736 52222 982 54208 76 455 
56154 64 57260 749 57. 

60189 360 61045 98 219 79 597 62163 
| 63160 378 672 725 65144 66939 67062 

406 68365 69030 253 693 837 849. 
70873 73208 75582. 
16122 258 78012 618 80384 81785 

83518 85409 86292 87523 657 88203 9 
89542 762 

90102 92161 652 67 864 93133 96410 
97507 98279 535 

101775 102036 878 103262 849 104512 
841 49 107805 109114 626 819 

110072 792 113673 812 
114296 692 115154 93 116566 734 118118 
119108 13 578 

120196. 121453 122303 125602 129342 
130341 500 993 132149 133403 134616 

83 135181 136121 137020 52 984 138058 
472 139074 316 42 574 693 

141351 142181 418 892 144315 145168 
147122 303 148943 86 

150445 
153904 154187 513 917 155030 625 

156543 157201 823 158350 676 922 159002 
512 

162067 163067 321 167025 559 168699 
169563 

170080 171740 172002 957 174236 827, 
115465 801 176113 178306 179216 547 

182357 183572 184645 947 185544 707 
187698 188021 51 835 

191246 192781 909 193612 26 194555 

Po 50 zł. 

407 739 1127 2440 542 602 899 3557; 
846 5440 686 758 7446 531 608 708 828b 
723 9688 980. 

10311 425 11034 124 299 343 813 975, 
12503 13032 204 306 531 645 15869 17668' 
18653 89 19555 895 959. 
20587 21600 22516 742 23383 97 549 

24146 448 26112 27443 28522 29217 520. 
31596 966 32061 132 358 918 91 33451 

34777 35115 271 802 36212 439 37504. 
38130 344 95 548 939 39930 61. 
40691 41853 975 90 42202 619 71; 

43157 157 378 44671 783 46309 514 748: 
73 971 47104 537 73 48678 

50449 513 51148 52299 53450 826' 
54458 55239 899 902 58104 218 466° 
59394, 

60980 61102 320 69 63411 695 64119 
210 87 835 65343 636 66484 67407 644 
914 34 68361 987. 

71623 776 72223 585 73468 74113 409 
75136. 
76651 77276 676 78077 
80306 82660 83692 734 84075 316 569 

85011 396 86163 621 87991 89708 824 
90516 91133 92244 950 93624 921 

94058 147 342 96273 302 97597 114 
99764 67 

100 346 101099 841 933 102245 103228 
104160 353 105097 980 106498 801 8 
108076 265 746 806 109904 13 

110718 112206 324 540 113436 885 
909 
114976 115541 116516 118050 66 837; 
119602 

120197 364 121532 122623 123259 
124518 125321 126640 127074 919 128440 
943 129495 

130278 133117 562 889 135585 783 954 
137138 237 138009 766 139468 608 

140297 144024 635 145147 327 413 
610 146138 308 147230 824 149850 

151580 
152875 153794 154058 641 155499 157279 
412 657 159593 915 

160661 161166 705 936 162030 299 
163255 165188 166818 167188 781 168408 
169251 436 985 

170524 27 171229 172451 80 569 173592 
174126 950 175079 235 422 502 176115 
565 944 178149 610 179092 212 404 

180191 319 99 181450 182102 30 99 
996 185141 667 188086 

192423 193169 330 633 899 194134 

Kto mądzi w Anglji 
„Kto rządzi nami?* — rzuca 

pytanie poważny tygodnik an- 
gielski „Economist“ i odpowia- 

da: „Za naszych młodych lat 
wierzyliśmy w to, że rządzi An- 
glją król, który siedzi na tronie. 
Przekonaliśmy się później, że 
jest to wytwór dziecinnej fan- 
tazji. W rzeczywistości rządy 
sprawował premjer, albo gabi- 
net, albo parlament. Lata biegły 
i znowuż przekonaliśmy się, że 
i to jest fantazją. W rzeczywi- 

stości sprawuje rządy Civil Ser- 
vice — biurokracja. Jeszcze pa- 
rę lat ubiegło i wraz z z pierw- 

szemi siwemi włosami zrodziło 
Się w nas podejrzenie, że i ten 
pogląd jest tylko złudzeniem. 
Nie wierzymy już w to, aby 
nami rządził ten lub ów czło- 
wiek, ten lub. inny paragraf 
konstytucji. Siły, które stoją za 
plecami rządu, Civil Service, 
opinji publicznej wyobrażają ja- 
kieś bezosobowe, niewidziałne, 
niedotykalne jestestwo, o któ- 
rem mówi się zawsze w trzeciej 
osobie liczby mnogiej, i które 
w niepisanym szemacie konsty- 
tueji znajduje swoje miejsce i 
określenie pod nazwą „oni. 

A więc „Economist, który stoi 
daleko od punktu widzenia La- 
bour Party, dopatruje sie w u- 
kładzie sił, rządzących Anglją, 
przemożnego wpływu kapitału. 

  

GYFRY Z KAMPANJI 
PRZEDWYBORCZEJ W 

ANGLJI. 
Pomimo niewielkiej stosun- 

kowo konkurencji — 1.320 kan- 
dydatów na 615 miejsc w par- 
lamencie — kampanja przed- 
wyborcza w Anglji odznaczała 
się ogromną aktywnością. Jak 
obliczają, w okresie przedwybor 
czym wygłoszonych było 350 
tys mów na meetingach i zgro 
madzeniach, działało około 300 . 
tys. zawodowych agentów wy- 
borczych, rozesłano niemniej, 
niż 150.000.000 listów do po- 
szczególnych wyborców, a tak- 
że rozdano przeszło miljard u- 
lotek i prospektów. Ponadto wy 
bory miały wpływ w dziedzi- 
nie... kont bankowych, nikt bo- 

wiem nie może stawiać swej 
kandydatury na posła do parla 
mentu angielskiego, kto nie zło 
ży na ręce władz kaucji w wy- 
sokości 150 funtów szterlingów. 
Tak więe przez oddziały banko- 
we przepłynęło ostatnio około 
200.000 funtów. 

Wybór Dalai Lamv 
Dwa lata upłynęły jaż od 

śmierci Dałaj Lamy, władcy 
Tybetu, głowy buddyzmu, a wy 
bór nowego Dałaj Lamy nie 
został jeszeze dokonany. Wy- 
boru dokonać mają kapłani kla 
sztoru w Lhassa, stolicy Tybe- 
tu. Jest to rzecz bardzo skom- 
plikowana, gdyż należy w tym 
celu zgromadzić w  Lhassa 
wszystkie dzieci, urodzone w Ty 
becie o tej samej godzinie, w 
której zmarł Dalaj Lama. We- 
dług wierzeń buddyjskich bo- 
wiem, dusza dawnego Dalaj La- 

my, który jest inkarnacją Bad- 
dy, przechodzi do dziecka, uro- 
dzonego w chwili jego śmierci. 
W ciągu ostatnich dwóch lat 
starano się zgromadzić w stoliey 
wszystkie te dzieci, co-w kraju, 
w którym każda podróż stanowi 
długą wędrówkę poprzez pusty- 
nie, nie jest weale zadaniem 
łatwiem. Obecnie chodzi o do- 
konanie wyboru i słynni „czer- 
woni  lamowie* świątyni w 
Lhassa czekają na znak z nie- 
bios, wskazujący, które z pre- 
destynowanych dzieci stać się 
ma władeą 500 miljonów wyz- 
nawców religii buddyjskiej, 
rozsianych w Azji i na całym 
świecie. 

e
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Projekt zryczałtowanego podatku przemysło- 
wego od obrotu na lata 1936 I 1937 

W tych dniach Prezydjum Komisji Podatko- 
wej Izby Przemysłowo-Handłowej w Wilnie ob- 

radowało, pod przewodnictwem pre 
nad projektem Min. Skarbu w spraw 

towania podatku przemysłowego od obrotu na 
lata 19. 1947, 

Projekt w zasadzie opiera się na analogicz 

nych podstawach, co i poprzednie rozp. © ry- 

     
   

  

   

  

  

  

  

<załcie, t. zn. obejmuje prawie ten sam zakres 
przedsiębiorstw, vyjątkiem młynów VIII ka- 

oraz przesiębiorstw przemysłowych VIII     

    

  

jednego najem- 
nego |» wyłączone zosłały 
spod ryczałtu jn iębiorstwa przemysłowe obo 
wiązane do opłacania scalonego podatku prze- 
mysłowego od obrotów piwem, napojami win- 
nemi, w mi gatunkowemi, kwasem octowym 
i dro t. zn. browary, fabry 
dek gatuakowych, octownie i droż 

jekt przewiduje pozatem s. 
liczenie po 

: do poszczególnych 
grup obrotu, to miało miejsce dotychczas, 
lecz do posz ólnycn grup podatku, dalej 
groźba wyłączenia przedsiębiorstw spod ryczał- 

padek niedojścia do porozumienia mię 
karbowym a płatnikiem w kwe- 

stji zaliczenia go do danej grupy podatkowej: 
wreszcie przepis przewidujący wyłączenie spod 
ryczałtu w wypadku, gdy podatek od obrotu za 

roczy o 50/0 ryczałt najwyższej 
grupy (dotychczas wystarczało przekroczenie o 
50%/6 przeciętnych obrotów przyjętych za podsta 

tlu). 
Do omawianego projektu Komisja uchwv 

szereg wniosków i zaprojektową zmiany, 
których wymienimy tu najważniejsze: 

atrudniaj 

    

   

      

   

     

  

   

      

   
wę 

    

    
    

VI—VIII kateg. (młyny, przędzalnie, garbarnie, 
arnie, tartaki 1 in.); 

2) przywrócenie ryczałtu dla przedsiębiorstw 

rzemysłowych VIII kateg.. zatrudn cych 
najwyżej. jednego najemnego pracownika ‘ро- 
datek, bez dodatków, wynosił dotychczas dla 
tych przedsiębiorstw 16 zł.): 

    

    

  

%) wprowadzenie zasady. iż pestępowanie 
wymiarowe odwoławcze w ryczałcie winno od- 
bywać się w/g przepisów ordynacji po 
wej; 

4) indywidualne ustalanie przez Urząd Skar- 
bowy, na podstawie złożonych przez płatnika 

odów, wysokości obrotów osiągniętych ze 
edaży podlegających scalonemu  podatko- 

     

     

      

       dos 
spr. 
w 

        

  

    

5) zaliczanie przedsiębiorstw objętych ry- 

łtem nietylko do odpowiednich grup podat- 
ku, ale i do grup obrotu; 

*yjaśnienie pojęcia „konk 
za podstawę do wyłączenia 

* „konkretne dane** winny 
być uważane inform ь 

ksiąg dostawców i l. p., nie zaś opii 
matorów, chrba Że jest poparta innemi dowo- 
dami: 

  

  

słu 

ryczałtu: za 
zdaniem Ko- 

wyciągi 

    ine dane"           

    

7) opłacanie zryczałtowanego podatkn. jak 
dotychczas w 4-ch ratach, a nie w 2-ch, jak 
przewiduje projekt. 

W obronie 8-godzinnego 
dnia pracy 

Związek Zawodowy pracowników handlo- 
wych i przemysłowych od dłuższego już czasu 

    

Nauka i technika skonstruowały dła Osramówek nowy typ palnika 2 dwue 
Żarówki z temi palnikami, tak zwane 

Osramówki [5] „ gazowane, wytwarzają w stosunku do zużywanego prądu 
i zależnie od typu, do 20% więcej światła, niż żarówki dotychczasowe. Ta 

skrętnego drutu krystalicznego. 

nadwyżka. światła nic więcej nie kosztuje. 
ujcie przeto we włamym interesie 

Osramówki - [Ej 

  

   
* tach czego na zarówkach dawniejszej produkcji nie było. 

Próba sprawności poczty 
w doręczaniu listów 

  

tane gwarancją wydajności świata w dekalumenach i poboru prądu wwa» 

   
Delikatny naskórek 

Przy pielęgnowaniu ciałka dziecięcego na- 
1) rozszerzenie zakresu ryczałtu na odpowied 

nie kałegorje (11—IV) zakładów gastronomic 
nych. hoteli, zajazdów, pensjonatów, kin i t. d. 
"oraz dla szeregu przedsiębiorstw przemysłowych 

UKE TAKSI WROC NIEKO TASTE 

Jesień okres zaziębień 
Sok czosnku z marką F. F. jest natural- 
nym środkiem stosowanym przy nieży- 92 й 

ach oskrzeli, artretyzmie, reumatyzmie. 00] 12 

       

  

nym. 

  

     
   nie ms 

wypowiedział zażartą wałkę tym firmom. które 
naruszają ustawę o 8-godzinnym dniu pra: 
Specjalne lotne komisj 
firmy podejrzane o naruszenie tej ustawy i w 
wypadkach stwierdzenia 
protokół. Sporządzone w ien sposób 1 
wędrują do Inspektoratu Pracy, który karze win 

W tych dniach Inspektor Pracy 63 

iciela tej firmy za systematyczne narusza 

   inspekcyjne  rewidują 

  

7 zielonych skrzynek 

  

cia — spisują 
proto: 

  

nadužų cja miejscowa, 

    

dla klijentów poczty. 
okręgu. k jednak w prakt 

      

po rozpatrzeniu sprawy hurtowej firmy ga ae nienie? Czy naprawdę w. 

gal przy ul. Rudnickiej skazał teczone tego samego dnia adresataw 

  

z zielonych skrzynek 
wybiera się listy. o 

godz. 16-ej. Poczta gwarantuje, że koresponden- 
wrzucona do tych 

przed godziną 4-tą pp., dotrze do adresata t 
amego dnia. Jest to bardzo duże udogodnienie 

    

   

Na to pytanie poczta postanowiła 

/ do kąpieli dziecka i do mycia główki uży- 
odpowiedniego mydła. Mydło dla dzieci 

winno być doskonałe przetłuszczone, wolne od 
ługów niezwiązanych, perfumowane olejkami 

"  naturalnemi, czystemi. Takiem mydłem jest 
ek MYDŁO ВЕВЕ SZOFMANA, którego skład che- 

miczny i właściwości przy każdym warze mydła 
są troskliwie badane przez laboratorjum anali- 

tyczne firmy „WU EL KA*, by mydło to idealnie 
do wymogów higjeny dziecka i do 

jego skóry. Dr. S.A. 

   

  

   

  

skrzy    

  

  

    

  

Apteka Mazowiecka, Warszawa. 

Mazowiecka 10. 
awy o ochronie 8-godzinnego dnia pracy 

na grzywnę w wysokości 400 zł. 

PJ 

  

odpowiedź i zorganizowała w dniu 
próbę sprawności listonoszy 

W dniu tym na kilkanaście minut przed go- 
dziną 4-tą pp. do skrzynek zielonych wrzucono 
10 listów miejscowych, zaadresowanych do osób 
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FRYDERYK KAMPE, 16 

Wielki Człowiek 
Powieść współezesna. 

Tylko nie zasłanawiać się, nie rozw 

gorączkowo — dać się prowadzić ... 

W chwilę później odezwała się niespodziewanie 

«la samej siebie: 

— Niech pan mnie zabierze ze sobą do Rivy. 

Szeik spojrzał na nią spodełba, przyjął oświad- 

<zenie jak nieprzyjemny żart i trochę się obraził: 

— Pani jest niesprawiedliwa i śmieje się ze mnie, 

bo jestem może za wesoły, no i w tym kostjumie! Ale 

niech mi pani wierzy — położył rękę na piersi i pod- 

miósł oczy —- w życiu prywatnem jestem bardzo ро- 

ważny. Mam naprawdę cyrk i niebylejaki. Gdyby pa- 

ni mogła widziżć moje konie, żonglerów Włochów, 

gimnastyków japońskich, zespół „„Favorits'* z najpięk- 

niejszych kobiet — numery światowej sławy! 

Tem łepiej jeśli jesteś poważny — zgodziła się 

Wanda i powtórzyła nagłos: 
— Mówią całkiem serjo. Niech mnie pan zabierze 

ze sobą, ale uprzedzam, że koszty podróży będzie mu- 

siał ponieść pan. 

Tym razem szeik, który podług własnego zdania 

był w życiu prywatnem bardzo poważny, nagle zmie- 

szał się, wybałuszył oczy, potem wstał i przedstawił 

się uroczyście: 

— Pani pozwoli, jestem Fred. Dyrektor Fred. Z 

wielką chęcią zaangażowałbym panią, ale w tym wy- 

  

ć — myśla- 

  

  znanych bl poczcie 
czono kartkę tej treści: 

ustalenia 

    

elem sprawn 
korespondencji miejscowej 

  

    ać niniej 

   przesłania w 
    

  

upraszam wrzuc 

pocztowej bez opłacania znae 
Z wyrazami poważan 

te zostały 

  

       

    

   

  

adresatów normalną drog: 
Czterech adre 

sześciu na dalek 
tokol, Śnipiszki i t. d. 

  

  

   

  

padku musiałbym odroczyć wyjazd z Warszawy, żeby 

pani mogła załatwić wszystkie formalności paszpor 

towe... 

— Paszport zagraniczny i wizy mam — przerwała 

mu. — Dopiero przyjechałam i w każdej chwili jestera 

gotowa do dalszej podróży. 

— Doskonale, — ucieszył się dyr. Fred. Wyjął 

z zanadrza ogromny złoty zegarek i dodał: — Za dw 

godziny odchodzi nasz pociąg. 

W kilku słowach została zawarta prowizoryczna 

i bardzo niejasna umowa. 

Wanda natychmiast powiadomiła przyjaciółkę 

o swojem postanowieniu, wcale nie troszcząc się G to, 

że daje możność posądzenia siebie o najgorsze i że 

tem samem sprawia Irce gorzki zawód. Pozory prze- 

stały istnieć, pozostało przekonanie, że po ostatnich 

ciosach nic i nikt już nie potrafi jej skrzywdziś - - 

reszta była najzupełniej obojętna. 

  

W przedpokoju zjawił się nieoczekiwa! 

niec; moeno zataczał się, choć twierdził, że nigdy 

czuł się bardziej trzeźwy. 

Wanda już wyszła na schody. Koniec dopędził 
ją, uścisnął dłoń i przytem wsunął jej do ręki mały 

przedmiot, który się okazał rewolwerem kieszonko- 

wym ©' rękojeści z kości słoniowej. 

— Na świecie jest dużo złych ludzi — powie- 

dział na usprawiedliwienie i odszedł, zanim zdążyła 

się -odezwać. 

— Poco to! — zaprotestował dyrektor Fred — 

pani napewno nie ma pozwolenia na broń! 

  

Do każdego listu dołą- 

  

pozwoliłem 
y list z uprzejmą prośbą o w 
onego potwierdzenia odbioru i 
ączonej kopercie. 

(dowodem potwierdzenia) 
do którejkotwiek skrzynki 

kami pocztowemi. 

  

wyjęte o godzinie 16-ej ze 
s + normalną korespondencji 
kazane na dworcowy urząd, « 

je na Wilno 1. Słowem listy te niczem nie róż- 
niące się od setek innych -— powędrowały do 

ąd skierowano 

kało w śródmieściu, 
:h przedmieściach 

Dowody potwierdzenia odesłali wszys 

w dor 

    

`]5са ргте- 
zenia tego samego dnia. Jeden list nato- 

tał doręczony dopiero nazajutrz. Opóź- 
nienie nastąpiło spowodu trudności niezależnych 
od listonos: adres był niezbyt dokładny, co 

   

  

i prze 

  

   

  

w doręczeniu listu adresatowi w 
iu a adresałowi na przedmieściu wy- 

godzin. 

  

nosi od 2 do 1 

Ogólne wyniki próby są dodatnie. Wykazały 
dużą sprawność poczty w doręczaniu listów po- 

południowych. (h) 

  

— jak An- 

  

y ad- 

Wanda schowała rewolwer do wewnętrznej kie- 

szeni płaszcza. 

Prawdopodobnie tak powinno być, 

sprzeciwiać się wydarzeniom, choćby się wydawały 

najdziwniejsze. Może niebezpieczna zabawka jest je- 

dnem z ogniw w logicznym łańcuchu przeznaczenia. 

Po zadymionych pokojach, wypełnionych spe- 

cyficznym zapachem taniej zabawy i mieszaniną os- 

trych, przeważnie podłych perfum przyjemnie było 

odetchnąć czystem powietrzem ciepłej nocy letniej. 

Wanda szła sama, ponieważ dyrektor Fred po- 

jechał do hotelu przebrać się i zabrać walizki. 

Na dworcu Głównym panował gorączkowy ruch 

i Rokerówna z trudem znalazła w restauracji wolny 

stolik. : 

Po półgodzinie zjawił się rozpromieniony Fred. 

Wanda ocknęła się, jakby się zbudziła z dziw- 

nego snu: z jednej strony stołu stały jej walizki, 

przyniesione niedawno z przechowalni, z drugiej — 

walizki przygodnego znajomego; przed chwilą tu, 

na tym rogu leżały dwa bilety. Nieprawdopodobna 

przygoda nabierała cech rzeczywistości. 

Tymczasem Fred udał się do pociągu, odszukał 

konduktora i za napiwek odzyskał odrygłowanie 

drzwi, łączących przedziały. 

Trzeba być oszczędnym i umieć się urządzać. 

Bezpośrednie sąsiedztwo wydało się Wandzie 

podejrzanem. 

lepiej nie 

(D. c. n.).
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Juljusz Grot — Sprawy ludzkie,  poczje, 

Warszawa 135, Dom Książki Polskiej; str. 90. 

Jakaś niechłujna mieszanina Staffa, Tuwima 

i żargonu dzienikarskich brukowców. — Takie 

właśnie książeczki, jak Grota „Sprawy ludzkie 

przywodzą obserwatora do myśli najsmutniej- 

szych. Przystępuje się do ich lektury ostrożnie, 

szykując zgóry zapas wyrozumiałości i „argu- 

mentów łagodzących*. Próbuje się zapomnieć 

na chwilę, że w poezji niema półśrodków — 

albo starosta, albo kapucyn, ałbo sztuka pełną 

gębą, albo kicz grafomański — zaczyna się 

oportunistycznie kombinować okolicznościowe 

teoryjki o sztuce, o poezji „stosowanej”. Że niby 

dla „mas* przystępna, że codzienna strawa, że 

przeciętny czytelnik... i L. d. I wtedy wlašnie, 

wtedy dopiero jest upoka ąco smutno. Bo 

niema u nas żadnej poezji stosowanej, niema 

owej ..strawy*. 

  

niema przyzwoitego poziomu 

przeciętności, któryby świadczył o naszym ja- 

kowymš „szarym“ czytelniku. I szarego czytel- 

nika też niema! (Jeśli kto w Polsce czyta jeszcze 

z własuej woli wiersze, to chyba tylko ludzie 

bardzo jaskrawi — krańcowo jaskrawi...). Dla 

nieistniejącego więc czytelnika powstają wier- 

szyki, które są zdecydowanie niżej przeciętno- 

ści. I jakże może być inaczej, skoro właśnie 

sam wzorzec, sam ideał epigonizują 

rów jest właśnie przeciętnością 
ch auto- 

  

równie banalną 

jak natrętną i rozreklamowaną? Posłuchajmy 

Juljusza Grota: 

  

. Bardziej smutny i bardziej starszy 

patrzę dzisiaj na niebo mgliste... 

Gorżki bilans... Przybyło zmarszczek 

m  diezezy tytuł: prawa magister 
5 wa 

A co dalej? Dalej? Czy wie kto 

«o się zdarzy, co jutro będzie? 

I w łeh dało życie projektom 

nici wysły ze snów o potędze... 

Cóż można powiedzieć o autorze takiego 

wiersza? Chyba to, że istotnie... bardziej starszy 

magister. Sny o potędze... A na kurs dokształca- 

jący nie łaska?! Gramatyki polskiej douczyć się, 
a potem na pisarza gminnego, zamiast wzdy- 

chać po 15 groszy od wiersza! 

Franciszek Surówka — Panta rhei, Warsza- 

wa 1935, Gebethner i Wolff, str. 120. 

Autor wierszy pod tak filozoficznym tytu- 

łem jest bodajże również autorem nieprzecięt- 

nie mdłej rozprawy o „Hymnach* Kasprowicza. 

Po wyczynie magistra praw mauy więc skolei 
zbiór wypracowań stylometrycznych polonisty. 

Wieje z tych hymnicznych wierszy Młodą Pol- 
ską, świątkarstwem i przez wiadomą dziurkę 
nadymanym panteizmem. W 1936 roku! Ta spóź 
niona pora przypomina wszystko co mówili o 
złym smaku naszych  arywistów kulturalnych 
Wańkowicz i Skiwski („Przemilczany najazd!'), 
a sięgając dalej — kapitalne zdanie Czechowa— 
„Oni tolko pritworajutsia bolnymi: wsio zdaro- 
wyje mužyki...“. 

        

Stanisława Sznaper — W stronę życia (opo- 
wieść w wierszach) Warszawa 1935, „Rėj“, str. 
88. — Książeczka zaopatrzona w opaskę „Autor- 
ka odznaczona na konkursie „Wiadomości Li- 
terackich". Tstotnie: В 

„Patrzę — z mózgu wydobytym chłodem 
wyję, z głębi skowyczącym głosem 
że się beję. Że już tak niemogę. 
Że mi pasto. Że mi źle w kosmosie”. 

Jeśli ktoś z kosmosu czytał recenzję tej mi- 
zerniutkiej książeczki w „Wiad. Lit.* (pióra K. 
W. Zawodzińskiego, oczywiściej, niech przy oka 
zji przeczyta te wiersze. Warto: Wysoce pou- 
czająca rozrywka i pikantny przyczynek do cha- 
rakterologji naszego ży. 

  

a literackiego. 

Jerzy Pietrkiewicz — Wiersze c dzieciństwie. 
Warszawa 1935, Dom Książki Polskiej, str. 62. 

Doskonałą kompozycją uderza — spis rzeczy. 
Mam tam wiersze: O mojem dzieciństwie, O 
mojej matce, O moim ojcu, O mojej wsi rodzin- 
nej, O moim domu rodzinnym i t. d. Potem: 
1 opowiadanie zimowe, II opowiadanie zimowe, 
1 wiosenne, II wiosenne, I letnie : t. d. 
idą Bajki, potem Lata: 1920, 22, 24... 34. Poza 
34 poeta nie wyszedł. A szkoda. Jak widać 
mamy tu prawidłowo zbudowany szereg liczb 
parzystych, który powiększony odpowiednio 
dałby t. zw. eontinuum, zjawisko matematyczne 
o właściwościach godnych uwagi. Pietrkiewicz 
nie wykorzystał możliwości. Zakończył swą po- 
rządnie wydaną książkę „Poematem o zwykłem 
dziecku", Autorowi temu polot wyobraźni jest 
widocznie równie obcy jak i matematyczne ab- 

Potem 

  

„KURJER* z dn. 17 listopada 1935 r. 

KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

ZNOWU — WIERSZYKI 
  

strakcje. Pietrkiewicz jest najwidoczniej prze- 

konany, że cała Pol 

  

czeka z zapartym odde- 

jako małe dziecko lubił 

cukierki z makiem. Pijmyż więc z tego źródła 

natchnien: 

   
chem na wiadom: 

„Otworzę drzwi od kancelacji, przedemno okno, 

za niem pole... 

czując chłód szarej 

podłogi 

niebieskie oczy otworzę szeroko, jak dal w ra- 

dość ubogą 

i powiem: — Tatusiu, mamusia tatusia plosi na 

obiad...*. 

oto ją macie! Marzenie 

polskich niedouków spełnia się w niedouczonym 

heksametrze. Czytam te Historyjki o bryczkach, 

gałązkach jabłoni i portkach podpasanych rze- 

mieniem, powstrzymuję ziewanie i myślę: oto 

nie już nie stoi na przeszkodzie, aby K. W, Z. 

rozpisał się w „Wiadomościach* o walorach 

tonicznych wiersza epickiego, a Czernik w 

„Okolicy Poetów* uderzył w trąby, że oto przy- 

szedł oczekiwany... Doprawdy, to co się dziś 

pisze w Polsce mało jest ciekawe jako literatura, 

ale jako... objaw — 

Stanę, bosemi nóżkami 

Chcieliście epiki — 

  

bardzo interesujące! 

J. Mašliūski. 

UA 

Droga mlodziežy niemieckiej 
Przeżycia młodzieży niemieckiej podczas 

wojny światowej i po wojnie znalazły w lite- 

obfite odzwierciadlenie. 

Cały świat zna przygody młodzieńca niemieckie- 

na wojnie według powieści 

„Im Westen nie Neues“. M 

r niemieckiej po wojnie, cho- 

ciaż i tu nie brak źródeł literackich. 

  

  raturze niemieckiej 

  

   
Remarque'a 

     j znajome mu 

są dzieje młodz 

  

Do najlepszych utworów tego rodzaju nalżą 

ści Ernsta Giaesera („Jahrgang 14 

„Frieden) ora: 

Rotha. republiki 

wejmarskiej i nie dają wyraźnego węzła łączą- 

  powi     1 

Zipper und sein Vater'* Józefa 

Powieści te dotyczą okresu 

  

    

cego tamite czasy z Trzecią Rzeszą. Coprawda 

zaznaczaj. 

przeobra 

ale wyraźnej odpowiedzi na pytanie, jako mło- 

  

się już w tych utworach przesłanki 

   ia ideowego młodzieży niemieckiej, 

dzieniec niemiecki został wyznawcą ewangelji 

Hitlera, podjął się dopiero Er! 

  

t Giaeser w swej 

nowej powieści „Der letzte Zivilist* („Ostatni 

cywil“). 

Nikt z współczesnych pisarzy niemieckich 

tak się nie spoufalił, nikt się tak nie zbrata! 

niemiecką, jak właśnie Ernst 

Glaeser. Może dlatego, że sam on należy do 

z młodzieżą 

  

_Lithuuaamicai 
Projekt pierwszego konkursu literackiego. 

W bibliotece pozostaje po J. Jablonskis'ie 

(lingwista) odnaleziono egzempiarz gramatyki 

Marcinskis'a, na okładce której napisany jest 

ręką M. Akełaitis'a (autor książek: „Dwa listy 

Mikołaja Akelewicza”, „Gramatyka języka li- 

lewskiego*, „Rzut oka na starożytność Narodu 

Litewskiego*...) projekt konkursu literackiego. 

Ten projekt, jak podają „Bibliografijos Žinios“ 

(„Wiadomości bibliograficzne”), chociaż nie 

posiada daty, był jednak bezwątpienia zreda- 

1861.Projekt przewidywał 4 dzie- 

dziny: I napisać słownik języka litewskiego za 

przykładem Lindego, nagrody miały wynosić 

7000, 4000 i 2000 rubli, termin napisania zaš— 

5 lat; II napisać gramatykę porównawczą na- 

rzeczy litewskich, premje miały wynosić 5000, 

2500 i 1000 rubli, czas przygotowania określono 

na 4 lata; II( podać najłatwiejszą metodę ucze- 

nia się jęz. litewskiego (z ćwiczeniami i słow- 

nikiem najbardziej potrzebnych słów), premje— 

35009 i 1500 rb , czas — 3 lata; IV napisać chre- 

stomatję litewską (akcentowane pieśni, podania, 

z Uumaczeniem na język polski, oraz słownik 

najczęściej używanych słów), premje — 2500 

i 1000 rb., termin — 2 lata. 

Jednak warunki życiowe uniemożliwiły wy- 

konanie podanych projektów aż do odzyskania 

niepodległości. 

Literatura dziecięca. Ogólnie mówiąc, lite- 

ratura dziecięca z dnia na dzień wzrasta ilo- 

ściowo i jakościowo. W roku bieżącym między 

innemi ukazały się następ. utwory: Vyte Ne- 

munelis „Drugeliai* („Motyki*), V. Tamulaitis 

„Skrazdełytes Greitutes Nuotykiai* („Przygody 

mrówki Żywiutkiej*), P. Cvirka „Cukriniai 

avineliai“ („Barauki z cukru“), „Lape Karalie- 

ne“ („Królowa lis*), K. Korsakas (wybrał z lite- 

ratury łotewsk „Katinelio malunas“ („Mly- 

nek kotka*); wkrótce mają się ukazać: P. Luk- 

  gowany w r 

    

sesute“ szys „Aroso grūdai“, „Gailestingoji 

„Współczująca siostrzyczka“), J. Kuzmickis 

„Pas mocziutę augau* („U mamusi .rosłem*), P. 

Tarasenka „Praeities vartai* („Wrota w prze- 

szlošė“) i Ł d. 

Czołowy przedstawiciel literatury dziecięcej, 

P. Masziotas obchodził niedawno 70-lecie swo- 

ich urodzin. Dorobek sędziwego pisarza stano- 

wią 21 książek oryginalnych i 40 książek tłuma 

czonych — już wydanych oraz 27 książek przy- 

gotowanych do druku. 

Nowości. Prof. M. Birżiszka wydał na nowa 

upracowany zbiór pieśni L. Rhezy. W tekście 

podane są ogólne objaśnienia, budowa niektó- 

rych pieśni i odbitki autografów. M. Birżiszka 

dołączył przytem artykuł L. Rhezy p. t. ..Ba- 

dania nad litewską pieśnią ludową“. W przy- 

gotowaniu jest drugi tom zbioru pieśni L. Rhe- 

zy, w którym będą podane materjały niezamiesz 

czone w wydaniach z r. 1825 i 1843. 

Już się ukazał drugi tom „Patarles ir prie- 

žodžiai“ („Przyslowia“) pod redakcją М. Kreve- 

Mickieviczius'a; pierwszy tom swego czasu był 

skonfiskowany wskutek ałarmu kleru, który do- 

patrywał się obrazy morałności. W drugim to- 

mie, zawiśrającym 320 stron podano materjał 

od litery E do G. Ogółem ma wyjść 12 tomów, 

które będą zawierały 60 tysięcy przysłów. 

A. Vienuolis oddał do druku powieść „Minis- 

teris*, w której porusza zainteresowania dzisiej 

   

szego mieszczaństwa litewskiego (oprócz Vie- 

nuolis'a tę kwestję już poruszali S$. Bieliackinas 

„Smukimu Keliu* („Na drodze upadku”), Vispi- 

nas Laisves Aleja“ — „Viskas bizniui“ („Aleja 

Wolnošci — „Wszystko biznes“) i inn.). 

A. Miszkinis kofnczy „Poemos apie Lietuvų“ 

(„Poematy o Litwie“). 

T. Tilvytis oddaje do druku wspomnienia sa- 

tyryczne „Kelione apie stałą* („Podróż naokoło 

stołu”). h. cycenas, 

młodszej generacji pisarzy niemieckich. 

też zapewne 

Stąd 

jego zdolność do uwydatnienia 

ideowego przełomu w Niemczech w przededniu 
„rewolucji narodowej”. Chociaż autor jest emi- 
grantem, powieść jego unika akcentów pole- 
micznych. Niema żadnej goryczy w tym utwo- 
rze. Postacie młodych adeptów i bojowników 
hitleryzmu narysowane ze zrozumieniem, a na- 
wet sympatją. Zamiast wszelkiego trafaretw 
*zarno-białego malarstwa powieści o charakte- 
rze publicystycznym. Odczuwamy tu siłę mło- 
dzieńczego zapału w jego całej pełni i rozu- 
miemy jak to się stało, że szał hitlerowski por- 
wał młodzież niemiecką. Akcja powieści roz- 

wą się w mieście  Wirtem- 
bergji, przyczem autor uwydatnia konflikt mię- 
dzy starszem pokoleniem, związanem z tra- 
dycjami kulturalnemi o zabarwieniu konserwa- 
tywnem, a rewolucyjnemi dążeniami młodzieży 
» nastrojach narodowo-socjalistycznych. 

      

gry powiatowem 

Drogę młodzieży niemieckiej do hitleryzmu 
już przed Glaeserem nakreśliła z kobiecym 
wdziękiem Hermynia Miihlen w swej powieści 

sere Tóchter — die Nazinnen“ („Nasze cór- 
ki — nazistki*) Hermynia zur Miihlen jest 
bardzo kobiecą powieściopisarką. Powieść jej 

o historja dwuch dziewcząt niemieckich — 

    

   

vórki hrabiego i córki robotnika, które uwie- 
rzyły w Hitlera i głoszoną przez niego ewan- 
gelję, a których wiara jednak się później za- 
chwiała. Górka hrabiego ginie śmiercią bohater- 
ską w obronie starego burmistrza, ofiary sztur- 
mowców. córka robotnika wstępuje w szeregi 
aktywnych przeciwników reżimu hitlerowskie- 
go. Najbardziej udał się jednak autorce obraz 
starej hrabiny i jej przeżyć w dawnych i no-- 
wych Niemczech. Hermynia zur Miiblen sama 
jest hrabianką i żoną barona, toteż psychologja 
tej warstwy jest jej najlepiej znana. Pisarka ta 
należy do starszego pokolenia, toteż utwór jej 
jest ciekawym dokumentem sposobu, w jaśi 
kobieta niemiecka, subtelna i świetnie wycho- 
wana, arystokratka o nastawienia postępowem 
widzi współczesną niemiecką rzeczywistość. Bo 
baterka jej utworu, stara hrabina Agnes chę- 
Inie patrzy przez łornetkę. Odnosi się wraże- 
nie, że Hermynia zur Miihien również widzi 
rzeczywistość niemiecką przez lornetkę. Lar- 
netka zaś nawet postępowej hrabianki nadaje 
rzeczom niekiedy swoisty kołoryt. Gdyby hitle 
ryzm należał już do przeszłości, utwór jej 
mógłby uchodzić za charakterystyczny obraz: 
przeobrażeń duchowych młodzieży niemieckiej. 
W warunkach obecnych pozostaje fragmenta- 
rycznym obrazkiem drogi życiowej dwuch 
dziewcząt niemieckich, które w Hitlera uwie- 
rzyły i których wiara się zachwiała. Takie wy- 

padki napewno były, ale czy są typowe? — 

Ciekawe jest, że akcja powieści Hermynji zur 

Miihlen rozgrywa się również w niemieckiem 

mieście powiatowem, na prowincji, przyczem 

autorka z wdziękiem i humorem kreśli sylwetki 

notabli prowincjonalnych. Szczególnie postać 

bezwzględnego karjerowicza—lekarza, zmienia- 

jącego skórę według kierunku wiatru politycz- 

nego i wykorzystywującego „nowe prądy aryj- 
skie* w bardzo osobistych celach pozostanie 

jako prawdziwy i plastyczny obraz nierzadko 

dziś spotykanego typu „zgleichszaltowanego“ 
Niemca. Dr. G. W. 

Kronika żydowska 

— T. Kac, brat znanego aktora żydowskiego 

Kurta Ka 

„Krół Saul“. 

— J. Baszewis, klóry obecnie znajduje się 

w Nowym Yorku, napisał dla największego 

dziennika żydowskiego w Ameryce „Forwerts* 

powieść p. lt. „Grzeszny Mesja Alkcja po- 

wieści toczy się w Polsce dokoła dziejów J. Fran 

ka i połskich frankistów. 

— A. Kacizne, autor poczyj i dramatów, gra 

nych na scenach żydowskich, wydaje obecnie 

lom baliad. 

  

napisał dramat historyczny p. 1. 

    

— „Missisipi*, dramat L. Małacha, którego 

mieliśmy sposobność słyszeć niedawno na „Dniu 

Literatury Żydowskiej” zorganizowanym przez 

PEN-Club żyd. w ramach Zjazdu JTWO, został 

przełożony na język rosyjski przez C. Bekier. 

„Missisipi* wystawi w jednym 2 teatrów 

moskiewskich reżyser Ermst Held. 

— Pod prasą znajduje się tom nowel Rochł 

Korn p. 4. „Ziemia“. Tom zawiera opowiadania 

nowele „Ziemia“, na wsi“, 

„Powrėt“ it. d. 

— J. Bołoszański, redaktor dziennika ży 

dowskiego w Argentynie, który bawił w Pols 

podczas zjazdu JEWO, odczytał w grupie przyja 

ciół w Warszawie świeżo napisany dramat p. t. 

„Spowodu kobiety”. Akcja sztuki, odznaczająca 

się podobno oryginalnem ujęciem, toczy się na 

okręcie. 

„Epidemja 

  

— N. Błomze, młody poeła żydow 

gotowuje obecnie do druku tom poezy, 

a nich poznaliśmy w warszawskich „Literarisze 

Bleter““. 

— Jakób Preger, żydowski autor dramatycz 

ny, którego sztuka „Simche plachte“ wejdzie 

wnet na afisz warszawskiego teatru awangardo 

wego „Jung-Teater", zakończył obecnie nową ka 

medję ludową w 3 aktach p. t. „Kopł Człoches*. 

— S:. Horończyk, znany powieściopisarz ży 

dowski, oddał do druku nową swą powieść p. t. 

„Siłni łudzie". 

— M. Najgreszi, galicyjski poeta żydowski, 

mieszkający obecnie w Wiedniu, wydał obecnie 

ki, przy 

Niektóre 

   

3-ci zrzęda tomik poezyj p. t. „Kajłechdike Teg*. 

Poprzedni tomik Najgreszla p. t. „Gecełtn* 

uległ konfiskacie za błuźnierstwa, choć cała po- 

stawa poeiy jest, o ironjot, nawskroś religi na. 

— Debora Fogel wydała nakładem wyd. 

sztajer“ tomik poezyj p. t.: „Manekinen*. 

  

— J. Trachtenberg wydał nakł, M. Ceszin- 

skiego w Chicago poemat p. t. „Ojf besaraber 

erd*, Jest to debiut poetycki pisarza, który po 

zwała się po poecie wiele spodziewać. 

— B. Olicki, poeta z grupy młodych, koń- 

czy obecnie poemat. Fragment z poematu p. t- 
„W. litewskiem miasteczku* wydrukowały war- 

szawskiego „Literaisze Bleter“. W. Merm. 

Teatr Muzyczny „LUTNIA" 
Występy Elny Gistedt 

Dzis o g. 4-ej- MADAME DUBARRY 
o godz. 8,15 

MĄDRA MAMA     
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К КО 
Dziś: Grzegorza Cudotw. B.M. 

Jutro: Odona P. 

17 Wschód słońca—godz. 6 m. 56 

Listopad | zachód słońcagodz. 3 m. 14 

  

    

Spostrzeżenia Zakładu Keteorologji 0. $ В 
w Wilnie z dnia 16.XI. 1935 r. 

Ciśnienie 771 
Temperatuca średnia -- 1 
"Temperatura najniższa —2 
Temperatura najwyższa -+ 5 
Opad — 
Wiatr południowy 
'Tend: spadek, potem stan stały 

Uwagi: pogodnie. * 

DYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Suke. Mańkowicza (Piłsudskiego 30); 2) 

Jundziłła (Mickiewicza 33); 3) Narbutta (Św.- 
„Jańska 2); 4) Turgiela (Niemiecka 15). 

Ponadto dyżurują wszystkie apteki na przed 
mieściach zą wyjątkiem Śnipiszek. 

  

PRZYBYLI DO WILNA 
— Przybyli do hotelu Geerges'a: Waiser Sa- 

amuel, kupiec z Warszawy; Molikowski Marjan, 
urzędnik z Warszawy; Brodowski Bolesław, no- 

tarjusz z Lidy; Nowicka Walerja, biuralistka ze 
Święcian; Karst Rajnold, inżynier z Warszawy; 

Harasewicz Mieczysław, inżynier z Warszawy; 
Skrzynecki Walerjan, przemysłowiec z Warsza- 
wy. 

: ‚ OSOBISTA. 
— KUR. OKR. SZK. WIL. K. Szelągowski 

w dniu 16 bm. powrócił z Warszawy i objął urzę 
<dowanie. 

    

  
   

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta grodzki w trybie administracy jno- 

_ karnym ukarał grzywnami w wysokości 250 zł. 
z zamianą na: 14 dni następujących pracodaw- 
<ów za nieprzekazywanie Funduszowi Pracy 
potrącanych pracownikom składek: Karola Ka- 
<zor-Kaczyńskiego (Grodzka 3), Bernarda Use- 
lisa (Nadleśna 19), obaj właściciele drukarni 
„Kraj. Tewla Rosickiego (Kalwaryjska 145), 
Franciszka Wronę (Rysia 4) i Aleksandra Urba- 
nowicza (Kalwaryjska 128). 

Za nieubezpieczenie pracowników ukarani 
zostali: Antonina Ryszkiewiczówna, wydawczy 
ni „Nowin Codziennych* (Trocka 9) grzywną 
w wysokości zł. 10 z zamianą na 2 dni aresztu 
i Stefan Akuto (Beliny 28) grzywną w wyso- 
Kości złotych 10 z zamianą na 3 dni aresztu 

Pozatem zostali ukarani Bolesiaw Kozłowski 
(Wiłkomierska 161) grzywną w wysokości zł. 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zaburzeniom 

w żołądku i kiszkach, zastoin wątrobie 
i śledzionie. bólom krzyża zale ię picie 
maturalnej wody gorz Frauciszka- Józefa 
kilka razy dziennie. Pytajcie się lekarzy. 

Pożar wsi w pow. 
postawskim 

W dniu 13 bm. około godz. 2,30 w chłewie 
Marcina Kuryłowicza w Piotrowiczach, gm. wo 
ropajewskiej, wybuchł pożar. który się rozsze- 
rzył na inne zabudowania. 

Spaliły się: 1) dom mieszkalny, chlew, 2 kro 
wy, 8 owiec, świnia, urządzenie domowe i zł. 
1.000 w gotówce na szkodę Marcina Kuryłowicza 
2) dom mieszkalny, chlew i urządzenie domowe 
ta szkodę Jerzego Kuryłowicza, 3) dom mieszkal 
ay, 2 ehlewy, laźnia i sprzęty domowe na szkodę 
Sergjusza Kurylowicza, 4) dom mieszkalny, 
chlew, zboże i sprzęty domowe na szkodę Zina- 

idy Bohyłonek, 5) dom mieszkalny, chlew, 2 ja- 
tówki, urządzenie domowe i zł. 110 w gotówce 
ua szkodę Taisy Bobylonek, 6) dom z urządze 
niem i zł. 3060 w gotówce na szkodę Adama 
Giūki, 7) dom, chlew i urządzenie domowe na 
szkodę Aleksandar Gińki. oraz 8) chlew Micha 
ta Balaja. 

Ogólne straty wynoszą około zł. 19.700. Za 
<hodzi przypuszezenie, że pożar wybuchł spo- 
wodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
przez Marcina Kuryłowicza. 

Złapał kozak niania 
13 b. m., o godz. 13,30, Jan Tarandzio, prak- 

Tykant lasów prywatnych w maj. Wierszuba, 
gminy miekuńskiej (własność Jadwigi Aleksan- 

wjrowiczowej) przyłapał na kradzieży kamieni 
brzegu Wilji dwóch osobników, jak następnie 

ustałono, Pawła i Juljana Gulbickich z Oszki- 
niec, gm. rzeszańskiej, którzy w czasie legity- 
mowania ich obezwladnili Terandzię, zabrali 

sa fuzję i odjechali łodzią w kierunku Oszki- 
n 

      

     

    

Śmierć pod stogiem siana 
: Józef Zamaro z osady W. Mysa, gm. krew- 
skiej (pow. oszmiański), udał się wieczorem na 
pole dla dopilnowania koni. 

Na noe położył się pod stogiem koniczyny. 
Wskutek silnego wiatru runął na Śpiąecego stóg, 
zę 2.400 kg, Zamaro zmarł wskutek udusze 
unia. 

— 
* 

Pierwszy šnieg 
z powiatu mołodeczańskiego donoszą, iż wy 

padł tam pierwszy śnieg. Śnieg momentalnie 
stopniał. W związku z tem ludność wróży długo 
trwałe mrozy. . 

10 z zamianą na 4 dni aresztu za wprowadzenie 

w obrót mięsa z tajnego uboju, oraz za niele- 
galne posiadanie broni palnej grzywną po zł. 20 
z zamianą na 5 dni aresztu i konfiskatę broni 

Aleksander Obrębowski (Kijowska 60) i Antoni 
Wiśniewski (Chocimska 7). 

Wreszcie dwudniowym bezwzględnym aresz- 
tem za zakłócenie spokoju ukarana została Ma- 
cja Radziszewska (Nowogródzka 97). 

   
   

MIEJSKA. 
-— STAN ZATRUDNIENIA przy robotach miej 

skich w ub. tygodniu zw. zył się o 120 robot 
ników i przed się, jak następuje: przy ro 
botach komunik: -h pracuje 5838 robotni 
ków; przy robotach  wodociągowo-kanalizacyj 
nych — 468; przy rozbudowie elektrowni — 106. 

Razem pracuje 1157 robotników. 

    

  

    

  

Z UNIWERSYTET" 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale Hu- 

manistycznym U. S. B. W okresie jesiennym 
36 r. przystąpiło do egzaminów 117 osób, 

składając 125 egzaminów magisterskich części 
wych, z których 105 dało wynik pomyśln 
pień magistra filozofji w tym okresie uz 

   

    

   

  

   

Omieljanczyków 

filolo 
y zakre: 

      
koznawstwa indoerupej- 
Wacław; w zakresie pe- 

   

  

ochows 

Altszulerówna Ita; w zakresie filo- 
łogji niemieckiej: p. Abelsonówna Alisa: w za- 
kresie histor. op. Aronowicz Chaim, Czerwia- 
kowska Zofja, Szkop Jan. 

  

Z POCZTY. 
Y MIĘDZY POL- 

  

— RUCH TELEFONIC 

„SKĄ A CEJLONEM. Z dniem 15 listopada rb. 
wprowadzono ruch telefoniczny między Polską 
1 Cejlonem. Opłata za 3-minutową rozmowę zwy 

„łą z Cejlonem wynosi frs. 144.50. 

* ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Oddziału III T-wa Przyjaciół 

Nauk odbędzie się dn. 18 b. m. (poniedziałek) 
w lokalu Seminarjum Histor. S. B. (Zamko- 
wa 11). Na porządku dziennym odczyt prof. J. 
Jaworskiego: Wspomnienie o Michale Bobrzyn- 
skim. Е 

— XXI Posiedzenie Naukowe Wil. T-wa Le- 
karskiego wspólne z Wil. Oddz. Pol. Tow. Ped- 
iatrycznego odbędzie się dnia 18.XI r. b. o g. 20 

(Zamkowa 24). Porządek dzienny: I. Pokaz cho- 

rych. II. Prace z V Zjazdu Pe rów Polskich 
w Łodzi: 1) Prof. W. Jasiński — Krótki prze- 
gląd prac Zjazdu. 2) Dr. H. Kaulhersz-Marynow- 
ska i dr. Eug. Gerlóe — Przemiana wodno-mine- 
ralna u niemowląt. 3) Prof. W. Jasiński i dr. 
M. Chmielewski — Zakażenie gośćcowe u dzieci. 
4) Dr. J. Zienkiewicz Próby wywołania od- 
porności przeciwkrztuścowej u królików. II. Dr. 
W. Prażmowski — Sprawozdanie ze Zjazdu Mi- 
krobiologów w Łodzi. IV. Komunikaty i wolne 
wnioski. 

‚ — Р o godz. 7 wiecz. odbędzie sie w loka- 
lu Wileńskiego Związku Kupców (W. Pohułan- 
ka 5) Walne Zgromadzenie członków udziałow- 
ców Żyd. Spółdzielcz. Banku właścicieli Nie- 
ruchomości. 
We własnym interesie obecność członków jest 

konieczna. 

  

    

  

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Zjazd nauczycielstwa Żyd. Okr. Szk. Wil. 

W drugim dniu zdu wygłosił dyr. seminarjum 

hebrajskiego w Wilnie dr. Zweigel referat p. t. 
„Problemy dydaktyczne szkoły hebrajskiej w 

vietle nowych programów”, p. Szochet omówił 
pracę w szkole na rzecz Żyd. Funduszu Naro- 

   

  

   

   

  

   

  

„KURJER* z dn. 17 Hstopada 1935 r. 
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TEATR NA POHULĄNCE 
Dziś o g. 4-ej — CUDOWOY STOP 

ceny propagandowe 

  

o g. 8-ej wiecz. 

SZKOŁA PODATAIKÓW 
YWYWVYYYVYYYYVYVYVYVVYYVYVYVVYYYVVVVVVYYTYYVYY     

dowego, poczem delegaci wraz z gośćmi zwie- 
dzali pracownię przyrodniczą w Wilnie. 

Po przerwie składali poszczególni delegaci 
sprawozdania ze stanu szkół hebrajskich w ok- 
ręgu. p. Cemel wygłosił referat n. t. „Położenie 
szkolnietwa hebrajskiego w Okr. Szkol. Wil.*, 

Rozenhek zaś „O zadaniacii kierownika”. 

  

    m delegaci wraz z gi 
ą akademję a czci naj- 

ększego posty hel ciego Ch. N. Bialika. 
— Pracownicy Gminy niezadowoleni. W 

o się ponowne zebranie pracow- 
ników Gminy Wyzn. w sprawie wypowiedzeń. 
Postanowiono uznać odpowiedź Prezydjum o 
braku kompetencji za niewystarczającą i upo- 
ważnić Zarząd Zw. Zaw. Pracowników do wy- 
stosowania listu do Zarządu Gminy, by do okre 
ślonego terminu cofnął wypowiedzenia. 

— Akcja Organizacyj społecznych przeciw 
Zarządowi Gminy. W ty dniach zostanie wy- 
słany, jak informuje wczorajsza popołudniówka 
„Wilner Radjo*, memorjał do Min. W. R. i 
O. P. w sprawie rozwiązania obecnego Zarządu. 
mianowanego swego czasu przez p. wojewodę 

i rozpisania nowych wyborów. (m) 

RÓŻNIE 
— Propaganda spożycia karpia. W okresie 

od 18 listopada do 2 grudnia przeprowadza Od- 
Wileński Zrzeszenia Gospodarstw Sławo- 
R. P. w porozumieniu z restauracjami: 

„Zaeisze* ul. Mickiewicza 25 i „Bukiet* Mickie- 
wieza 7 — propagandę spożycia karpia. Obfita 

rozmaitość dań w śniadaniach, obiadach i ko- 
lacjach po cenach propagandowych. 

— WALKA Z BRUDEM W „DOMACH ZA- 
JEZDNYCH*. Ostatnio dokonano lustracji „do 
mów zajezdnych sporządzono liczne protokuły 
za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych i 
ehigjeniczne utrzymywanie lokali. — Właścicie 

le tych domów będą surowo ukarani. 
— 14 TAJNYCH GORZELNI ujawniono w 

ub. miesiącu na terenie Wileńszczyzny, Władze 
skarbowe prowadzą obecnie bardzo energiczną 
walkę ze swymi „cichymi wspó!nikami *. 

— Wycieczka. W niedzielę, dnia 17 b. m. o 

godz. 11,45 odbędzie się wycieczka T-wa Krajo- 

znawczego. Zbiórka koło katedry. 

Inż. Pekszo, który prowadził roboty konser- 

wacyjne i przyczynił się do odnalezienia gro- 

bów królewskich, oprowadzać hędzie po kate- 
drze. : 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Popołudniówka! Dziś, w niedzielę dn. 
17.XI o godz. 4-ej ujrzymy na przedstawieniu 
popołudniowem doskonałą komed ję współczesną 

Kirszona p. t. „Cudowny stop* z Elżbietą Wie- 

czorkowską i Kazimierzem Dejunowiczem w 

rolach głównych. Ceny propagandowe. 

— Wieczorem 0 godz. 8-ej — Teatr Miejski 

na Pohulance gra w dalszym ciągu z dużem 

powodzeniem, arcyzabawną komedję francuską 

p. t. „Szkoła podatników*. Jest to świetna sa- 

tyra na obecne stosunki podatkowe we Francji. 

Doskonała gra całego zespołu, z W. Ściborem 

w roli głównej > 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— Występy Elny Gistedt. „Mądra Mama“. 

Dziś, o godz. 8,15 w. grana będzie po raz trzeci 

ostatnia nowość, świetna komedja muzyczna 

Laitaja „Mądra Mama*, posiadająca bezbrzeżny 

humor i żywą akcję. Rolę tytułową kreuje Elna 

      

          

  

   

       

   
   

  

  

    

Na wileńskim bruku 
DWA ATAKI FURJI. 

Onegdaj w nocy pogotowie ratunkowe we- 
zwano na ul. Szpitałną 10, gdzie niejaka Anna 
Krykunówna podczas ataku furji zdemolowała 
mieszkanie i rzuciła się z siekierą na swoją 

70-letnią matkę Bejlę. Staruszka wybiegła na 

podwórko i podniosła krzyk. Z trudem udało 
się sąsiadom obezwładnić furjatkę i oddać w 
ręce sanitarjuszy pogotowia, którzy przewieźli 
ją do szpitala psychjatrycznego. 

Po upływie godziny pogotowie ratunkowe zno 
wu zostało wezwane na zaułek Krupniczy, gdzie 
powtórzyła się identyczna historja. Młoda dziew 
czyna podczas nagłego ataku szału zaczęła tłue 
szyby, demolować mieszkanie, następnie rzuciła 
się z siekierą na domowników. 

Drugą ofiarę furji pogotowie przewiozło rów 
nież do szpitala. (e) 

FATALNA POMYŁKA. 

Wczoraj wieczorem w mieszkaniu pp. Żu- 
dzinów przy ul. Wielkiej 29 wydarzył się nie- 
szezęśliwy wyadek: 6-letni ich synek cheąc napić 
się soku, wypił szklankę roztworu do bronzo- 
wania fotografij. Chłopak dostał bolesnych kur- 
ezów. Pogotowie przewiozło go do szpitala Św. 
Jakóba. (e) 

„PAJĘCZARZE*. 

W odróżnieniu od powszechnie znanego о- 
kreślenia „radjopajęczarze”, istnieje także zwy- 
kły „pajęczarz*. Różniea między radjopajęc: 
rzami a pajęczarzami polega na tem, że radjo- 
pajęczarz, skądinąd uczciwy i poważny oby- 
watel... „zwędza* audycje z fal eteru, „paję- 
ezarz* zaś — to zawodowy złodziej, który krad- 
nie bieliznę ze strychów. 

Otóż w ciągu ostatnich dwóch dni policja 

   

śledeza zlikwidowała niebezpieczną bandę „pa- 
jęczarzy*, grasujących w mieście od dłuższego 
czasu. Członkowie tej bandy: Wacław Gawryl- 
czuk, Kazimierz Bielawski, Władysław Bartosze- 
wiez, oraz Marja Strelcowa zostali aresztowani 
i osadzeni w więzieniu. 

Udowodniono im 8 kradzieży. (e) 
AGR", 

ZAKŁÓCONA RADOŚĆ. 

Wilno odczuwa brak asfaltów, brak ożywie 
nia handlowego i przemysłowego, mieszkańcy 
naszego miasta narzekają chronicznie na bra! 
gotówki, lecz nigdy dotąd nie zanotowano bra- 
ku.. złodziei. 

Codziennie przeciętna iłość kradzieży noto- 
wanych przez komisarjaty P. P. waha się w gra 
nieach liczb 8—14. 

Nie też dziwnego, że ranek 15 listopada 1935 
roku przyniósł policji radosną nowinę — ilość 
kradzieży nagle zmalała. Wskaźnik „działalnoś- 
ci* złodziejskiej spadł do ilości dwóch kradzieży, 
osiągające rekord dawno nienotowany. Wkrótce 
jednak radość ta została zakłócona i to spowo 
du... żółtego koguta i 24 gr. 

W ostatniej więc chwili, kiedy w codziennym 
raporcie policyjnym w rubryce „ilość kradzie- 
ży* zamiast zwykłej 10 czy 8, miała być umiesz 
czona skromna — dwójka, do komendy policji 
wpłynęły nagle dwa spóźnione meldunki z. ko- 

misarjatów o dwóch kradzieżach. 

Oto jeden obywatel ze Snipiszek Marcin Krel 
ski, meldował, że w nocy skradziono mu kogu 
ta o żółtem opierzeniu, drugi zaś dość zamożny 

obywatel Zwierzyńca fatygował się aż na ulicę 

Miekiewicza do 3 komisarjatu P. P., by złożyć - 
meldunek o kradzieży... dwóch wiązek drzewa. 

Radość policji Śledczej została zakłócona... 

(e) 
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Gistedt. Zniżki ważne. W poniedziałek „Madame 
Dubarry*. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*, — 

Dziś, o godz. 4 pp. ukaże się po cenach zniżo- 
nych słynna op. Millėckera „Mudame Dubarry“, 
która odniosła prawdziwy sukces. W przedsta- 
wieniu bierze udział cały zespół z E. Gistedt na 
czele. 

— Ada Sari w Wilnie. Znakomita śpiewaczka 
o sławie wszechświatowej Ada Sari, wystąpi raz 
jeden tylko w Teatrze „Lutnia* w piątek 13-go 
grudnia. 

WILEŃSKI TEATR OBJAZDOWY 

17.XI w Smorgoniach wyborną ko- 
Hopwooda p. t. „Jutro pogoda". 

TEATR „REWJA“. 
— Dziš, w niedzielę 17 listopada ostatnie 3 

przedstawienia patrjotycznego programu p. t. 
„Wežyk Ieguūski“. 

— Odwolanie Rewji dla dzieci. Przygotowy- 
wane przedstawienia rewjowe dla dzieci w za- 
powiedzianym terminie nie odbędą się. 

RADJO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 17 listopada 1935 roku. 

9,00: Czas i pieśń; 9,03: Gazetka roln. 9,15: 
Koncert por. 9,40: Dz. por. 9,50: Program dz. 
10,00: Muzyka dawna; 10,30; Transm. nabożeń- 
stwa; 11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Życie 
kulturalne miast prowincji; 12,15: Poranek 
muzyczny; 13,0! ragm. słuch. „Ponad śnieg* 
St. Żeromskiego; 14,00: Odczytanie fragm. z 
pow. Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”; 
14,20: Koncert życzeń; 15,00: Audycja dla wszyst 
kich ,.Co się dzieje na świecie* w oprac. Anto- 
niego Golul ; 15,45: Spółdzielczość a polska 
rzeczy wistoś 16,00: Czem jest 
twój tatuś? —- Straża ; 16,15: Pardon, czy 
pan Bouboule? 16,45: Cała Polska śpiewa; 17,00: 
Audycja łotewska; 17,40: Migawki regjonalne; 
18,00: Program na poniedz. 18,10. Koncert rek- 
lamowy: 18,20: Wiad. sportowe; 18,25: Płyty; 
18,30: Słuchowisko „Kapitan statku Siveking“; 
19,00: W hiszpańskim rytmie; 19,15: Co czytać? 
19.30: Na wesołej Iwowskiej fali; 20,00: Transm. 
z Teatru Wielkiego w Warszawie opery „Hał- 
ka”; W przerwach ok 2,40: Wyjątki z pism Jó- 
zefa Piłsudskiego; ok. 21,40: Dziennik wiecz.; 
Wiadomości sportowe; 23,00: Kom. met. 23 05: 
Muzyka taneczna. 

   

  

gra dziś, 
medję A. 

    

  

    

  

   
     

    

      

PONIEDZIAŁEK, dnia 18 listopada 1935 roku. 

6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka do gimn.; 6.34: 
Gimnastyka; 6.50: Koncert poranny; W przer- 
wie; 7.20: Dziennik por.; 7.50: Program dz.; 
7.55: Informacje; 8.00: Audycja dla szk 
8.10—11.57: Przerwa; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 
12.03: Dziennik połudn.; 12.15: Muzyka saleno- 
wa; 138.25 Chwilka gospodarstwa domowego; 
13.30: Muzyka popularna; 14.30 -15.15: Przer- 
wa; 1515: Odcinek powieściowy: 15.25: Życie 
kulturalne miasta i prowincji; 15.30: Orkiestra 
Jacka Hiltona: 16,00: Lekcja ję: niemieckie- 

Koncert w wyk. Ork. pod dyr. Ta- 
redyńskiego; 16.45: Cień między ku- 

motrami; 17.00: Policja kobieca u nas i gdziein- 
dziej; 17.15: Minuta poezji; 17.20: Debussy — 
Kwartet d-moli; 17.50: Z podróży po ogrodach 
zoologicznych w Europie: 18.00: Recital fort. 
Bronisławy Rosenbaum; 18.30: Program na wto- 
rek; 18.40: Koncert dla młodzieży: 19.00: Litew- 
ski odczyt; 19.10: Zimę spędzamy w Trokach, 
felj. Elżbiety Minkiewiczówny:; 19.20: Chwilka 
społeczna; 19.25: Koncert reklamowy; 19.35: 
Wiad. sportow 19.50: Pogadanka aktualna; 
20.00. Audycja żołnierska; 20.30: Kwadrans 
skrzypiec: 20.45: Dziennik wieczorny; 20.55: 
Obrazki z Polski współczesnej; 21.00: Wieczór 
literacki „Pamięci Stefana Żeromskiego*; 21.30: 
Koncert poświęcony twórczości I. J. Paderew- 

     

    

   
   

= © 

   
  

        

skiego; 22.45: Transmann — Wesoła suita; 
23.00: Kom. met. 23.05—23.30: Muzyka ta- 
neczna. 
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DZIĆ zespół 

bela Brandt, Ludmiła Woroncewicz, Afanisij Iwa 

(Czechow), , „Choroszyj koniec* 

  

w ew. 

Konserwatorjum. 

programie: 
„W portu” (Guy de Maupassant), oraz utwory M. ZOSZ! 

Pantieiejmona Romanowa, Wer Inber i in. Własne dekoracje. Pocz. o 8.30. Bilety od 
w kasie b. konserwatorjum (Końska 1). Jutro w poniedziałek POŻEGNALNY WYSTĘP w 

„KURJERĆ z dn. 17 listopada 1955 r. 

ROSYJSKIEGO TEATRU 
W SALI B. KONSERWATORJUM (Końska 1). Na czele: Borys Kremenecki, Helena Bekefi, Iza- 

   „Wiedžma“, byt“, 

    

    
ano 

sali 

  

PIE! 
W am J) NN „| 

SEN NOCY 
LETNIEJ = 
Bozweł. dia szaśodzieŻ Ej. 

П @ЭТЕ /А В Й 
Następne seanse normalnie: 430—7 30—10 20 (punktual.). 

J M J 
12-ej i 2-ej 

    o T1.80 
i 1.45 

Dziś o godz. 

    

LO 

Kasa czynna od 11-ej rano 

Tui | 
M 

Balkon 40 gr. 

Parter 75 gr. 

Е 

Uigowe poramki dia wszysikich 
FLIP i FLAP jako „„Imdyjscy piechurzy“. 

SASINO| 
Dziś 

Joan 

Najzabawniejsza szermierka dowcipu i humoru! 

— * Ceny zniżone. 

"an CTAWfOrA 
bardziej fascynująca niz zwykle w najnowszym wspaniałym przeboju 

„MĘŻCZYZNI WOLĄ MĘŻATKI 
Nad program: Dodatki i najnowsze aktualja 

  

95NI5KO DZIŚ. Wszechświa- 
towej sławy tenor Józef Schmidt 

"© Pieśń zdobywa świat 
2 program: DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek seansėw cedziennie © godz. 4-ej pp. 
  

    

      

  

  

Lui LLS LLTI LSL) 

Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99. 

Administracja czynna od g. 9'/,—3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Konto czekowe P. K. O. nr, 80,750. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

    
ZWYKŁYM 

MIAŁEM WĘGLOWYM... 
opalać można skutecznie wszystko-spalający 

KOCIOŁ 
do centralnego ogrzewania 
pat. „FHóntscha” 

Zmniejsza się przezto znacznie koszty utrzymania 

Hóntsch i S-Ka, Sp. zo o. 
Odiewnia 

Przedstawicielstwo : 

kotłów ogrzewalnych 

POZNAŃ — RATAJE 7 

SZ. RUDOMIŃSKI, WILNO, ZAWALNA 28 

TEN KOŁNIERZYK 

jest wygodny elegqandii ttewały, 

Składy Elektro-Radjo-Techniczne 

D. Waima a Ve alina 
Wilno, Trocka 17, tel. 7-81 

POLECAJĄ TANIO, SOLIDNIE, Z GWARANCJĄ 

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

SPRZĘT RADJOWY, ŻYRANDOLE, MATERJAŁ INSTALA- 

CYJNY, ELEKTRO KUCHENKI, ŻELAZKA i OGRZEWACZE 

Biuro koncesjon. wykon. wszelkie roboty elektrotechn. 

  

  

B. Nauczyciel 
Wych. Semin. Naucz. 
udziela lekcyj i korepet. 
w zakresie 8 kl gimn. 

| ze wszystkich przedm. 
Specjaln.: jęz. łaciński 
Zgłoszenia: Zarzeczna 
5a,. Księgarnia Tow. 

„Przysziość* 

Poszukuję 
posady ekspedjentki, 
posiadam praktykę, 
zgodzę się i na biu- 

rową pracę. Zgłoszenia, 
Wiwulskiego 26/10 m.5 

    

    

  
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

Drukarnia — ul. Bisk. Bandurskiego 4. telefon 3-40. 

Bengalski lancier Garry COOper oraz niezrównana Anna Sten w najnowsz. arcydziela: 

WBC WESELNA 
W tych dniach w kinie „„HIELIOS= 

Dziś porzątek seansów o gogz. 2-ej 

HELIOS| 
  

Wielki film erotyczny. Mistrzowska obsada: 

DZIŚ. Największa rewelacja doby obecnej. 

mamma DoZ AŃNCIAAJ 
bohat. 

Superprodukcja E. Lubitscha 

(MIŁOŚĆ 
i RASA) 

„Wypraw krzyżowych* LORETTA YOUNG. 
najsłynniejszy amant CHARLES BOYER oraz Warner Oland. Film demonstruje się jednocześ- 

Nad program: Atrakcje oraz aktualja- nie w Paryżu, Londynie i in. stolicach świata, 

REWJA | Balkon 25 gr. 

Progr. Nr. 47 p.t. wężyk Leguński 
Rewja w2cz. i 14 obrazach z udział. humorysty W. Jankowskiego, Basi Relskiej, K, Ostrowskie- 

go, Kulikowskiej, Zejmówny, Jaksztasa i L Warskiego. 

i święta o 4.15 6.45 i 9.15 

  

PRZED NABYCIEM RADJOODBIORNIKA WSTĄP DO FIRMY 

„ESBROCK-MOTOR“ 
GDZIE SĄ DO NABYCIA 

wi LN о 

Mickiewicza 28 
Tel. 18 06 

UE FRASEZLERKEYWNE 
РЕ /А ВЭ Е ©) ©) П) ЕБ НО НЕ М ЕЙ 

po niskich cenach i na dogodnych warunkach spłaty. 

PRZY 

HEMOROIDACH 
CIZOPKI.; MASE 

  

     

      
   
a 

GĄSECKIECY 

górnośląski 
„Skarboferme“' 

oraz drZeWO opałowe 
najlepiej kupisz w firmie 

.„EPERACUBA<* 

WĘGIEL 

Wilno, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 22 24 

UWAGA! 
SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY 

1 KOSMETYCZNY 

Prow. 

Farm. Władysława NARBUTA 

WILNO, ŚWIĘTOJAŃSKA 11. 

Poleca: wszelkie ZIOŁA LECZNICZE tego- 
rocznego zbioru, oraż świeży tran najlepszy 

Ceny dostępne 

Wybitny 

organizator, 
energiczny kierownik 

obejmie z dn. 1-go grudnia r. b. odpowiednie 

stanowisko kierownika (lub zastępcy) biura 
administracy jnego fabryki, d. warsztatów (grun- 
towna znajomość działu mechanicznego i sto- 

larskiego) lub biura handlowego. Łaskawe zgło- 
szenia do administracji „Kurjera Wileńskiego 

pod „Odpowiedzialny kierownik". 

  

  

  

  

  

Chcesz kupić | 
lub sprzedać 

mieruchomość 
miejską, podmiejską 

zwróć się do gg SP PRAĆ UMA << 
Wilno, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24 į 
  

  

Kupiec, Przemysłowiec, 
Rolnik i Rzemieślnik 

przeciwny reklamie nie zdobędzie 
klijenteli. Zadowolenie i powodze- 
nie w swem przedsiębiorstwie mo: 
żna osiągnąć tylko za pomocą 
skutecznego ogłoszenia. 

Wszelkie ogłoszenia do 

KURJERA WILEŃSKIEGO 
i innych pism 

NA WARUNKACH B. DOGODNYCH 
załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 
St GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, tel. 82.   

MIESZKANIE 
5 pokojowe ze wszel- 
kiemi wygodami (wejś- 
cie frontowe) do wyna- 
jęcia—ul. W. Pohulanka 

19—10, tel. 188 

MIESZKANIE 
5 lub 6 pok. ze wszyst- 
kiemi wygodami — do 
wynajęcia — Zygmun- 
towska nr. 20. Dozorca 

wskaże 

MIESZKANIE 
3 pokoje I piętro, 

wszelkie wygody, wol- 
ne od podatku 
R 34a. 

DO WYNAJĘCIA 
w ogrodzie 

3 pok. mieszkanie z 2 

bałkonami i wygodami 
Jasna 15. 

  

MIESZKANIE 
od zaraz do wynajęcia 

5 pokoi, przedpokój i 
kuchnia ze wszelki 
nowoczesnemi 

mi. Kalwaryjska '20—4. 
Obok przystanku auto- 

„busowego. 

POKÓJ 
odpowiednio umeblow. 

iz niekrępującem wejś- 
łciem: łazienką i telefo- 
nem w centrum miasta 
potrzebny dla stałego 
sublokatora. Oferty do 
adm. Kurjera Wiieńsk. 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 
ul.Jagiellońska 8 22 

KUPIĘ 
każdą -ilość bloków so- 
snowych. Zgłoszenia, 

Wilno, Mickiewicza 19, 
m. 20, Jan Dąbrowski. 

  

   

  

  

Do matury 
przygotowuję z mate- 
matyki. Naucz. Gimn 
wielokrotny członek 

Państw. kom. Matur— 
Mickiewicza 44 m. 28, 
II piętro, od 1—4 pp. 

Nauczycielki, 
bony, wychowawczynie 
i wszelkiego rodzaju 
służbę domową zapo- 
średnicza Wojewódzkie 
Biuro Funduszu Pracy 
w Wilnie, Poznańska 2, 
tel. 12-06, czynne od 4. 

8 do 15-ej 

Niemkę 
rodowitą do szešciulet- 
niego chlopca — poszu- 
kuję. — Wilno, Hotel 
Georges'a, pokój nr. 5 

  

  
Redaktor uaczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoi. 

Podwysocka   

Początek codz. 6.30 i 9 — W niedžiele- 

DOKTÓR 

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

powrócił 
cd g. 9—1 i 5-8 w. 

DOKTÓR 

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

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w» 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 

  

DORTÓR MED, 
J. PIOTROWIC2- 
JURCZENKOWA 
Qrdynator Szpit. Sawicz: 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

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

  

DOKTÓR 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor. wensrycz,, syfilis, 
skórne | moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1966 
Przyjm. od 8—! ; 3—8 

DOKTOR 

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

    

DOKTOK 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 3-21 

\ 

Przyjm. od 9—1 į 3—8 

  

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w, 
ui. l. Jazińskiego 5 — 18 
róg Ofiarnej(obok Sądu) 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaz leczniczy 

i elsktryzacje 
Zwierzyniec, T Zana, 
as lewo Gedyminowską 

ui. Grodzka 27 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ui. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet., 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki | wągry 

  

Młoda osoba 
poszusuje pracy kance 
laryjńej, pisze na ma- 
szynię. Oferty do Adm. 
„„Kurjera Wileńskiego 

„Praca“. 

        

Starsza osoba 
zajmie się dzieckiem 
lub gotować będzie o- 
biad dla dwu osób, za: 
mieszkanie. Zgłoszenia 
do administr. Kurjera 

dla A.'G. 

  

SSRS EEST ARS ATS TSS RAIT KTS), 

Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3'/, i 7—9 wieca. 

CENA PRENUMERATY: 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 $ sk, 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan. — 16 gr. za wyraa, 

Be tych cem dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. 

Redakcja nie odpowiada. rubrykę „nadesłane” 

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

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

PREATONI TRAIN EDIT: EE VIT SRS TTT SAT EISS TSO TIR 

Redaktor odp. Ludwik Jankowski. Wydawnictwo „Kurjer Wileński” Sp. z 0. o. Druk. „Zni    
  

no; ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40.


