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Wilno, Sobota 21 Grudnia 1935 r. 

MIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Senat uchwalił ustawe 
0 amnestji bez zmian 

Senat na dzisiejszem posiedzeniu 

uczcił pamięć Ś. p. senatora Adama Pił- 

sudskiego. 

Otwierając obrady marszałek  Pry- 

stor wygłosił przemówienie, w którem 

scharakteryzował sylwetkę sen. Piłsud- 
skiego. Izba wysłuchała przemówienia 
tego stojąc. 

Następnie sen. Jastrzębowski złożył 
sprawozdanie komisji oświatowej o rzą- 
dowym projekcie ustawy © utworzeniu 
muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwe- 

derze. 
Przemówienia tego izba wysłuchała 

stojąc, poczem bez zmian przyjęła jedno 
myślnie projekt ustawy. 

W dalszym ciągu obrad izba przystą- 

piła do debaty nad projektem ustawy o 
amnestji. 

Wicemarszałek, prof. Makowski zre- 
ferował szczegółowo projekt, wnosząc o 
przyjęcie go bez zmian w brzmieniu u- 
chwalonem przez Sejm. 

Po wywodach referenta zabrał głos 
p. minister sprawiedliwości Michalow- 
ski, który oświadczył m. in., że rząd za- 
kroił projektowaną amnestję bardzo sze- 

roko zatrzymując się dopiero tam, gdzie 
spotkał się z przeszkodami podyktowa- 
nemi przez względy bezpieczeństwa pu- 
blicznego i dobrze pojęty interes skarbu 

Państwa. Amnestja wyrosła z pragnie- 
nia pokoju społecznego. 

Poruszając kwestję wyłączenia z pod 

amnestji osób zbiegłych przed wykona- 
niem prawomocnego wyroku, pan mi- 

nister oświadczył, że zasada poszano- 
wania wyroku jest podwaliną ustroju 
prawnego. Kto nie poddaje się wyrokowi 

sądu, to powstaje tem samem przeciw- 

ko prawu. Oto dlaczego niema amnes- 
tji dla tych, którzy po prawomocnym 
wyroku sądu ojczystego trwają w dal- 
szym ciągu w oporze przeciwko prawu 
i państwu. Oto dlaczego nie ma prawa 
do łaski ten, kto prawa swego nie uzna- 
je. To zasadnicze stanowisko jest sta- 
 nowiskiem rządu i nic innego pozatem. 

Słyszałem głosy — mówił dalej p. mi 
nister — które z myślą o kilku konkret- 

Zapytuję kto z kim ma się pojednać? 
Czy Państwo z temi jednostkami, czy 
jednostki te z Państwem? 

Każdy chyba przyzna, że ktokolwiek 
jest tą jednostką, Państwu należy sie 
pierwszeństwo. A jeśli tak jest, w takim 
razie najprzód musi nastąpić akt pod- 
porządkowania się Państwu i jego wy- 

rokom, a dopiero potem może być mo- 
wa o akcie łaski państwowej. 

Jednać się można z tym tylko, kto 

jest pojednany lub przynajmniej gotów 
jest do pojednania. A czyż można do- 
strzec w postępowaniu tych ludzi jakie- 
kolwiek dowody dobrej woli? Wypadki 
ostatnich dni raz jeszcze dowodzą, że ci 
dla których kołacze się o przebaczenie 

nie chcą pojednania z Państwem, a chcą 
tylko amnestji dla siebie. Fakty mówią 
nam niedwuznacznie, że zbiegowie poli- 
tyczni w razie darowania im kary nie 
wróciliby do kraju pogodzeni z nowym 
ustrojem Państwa ale poto tylko żeby 
na nowo podjąć wichrzenia i wywracać 
to co, z trudem i wysiłkiem 9 lat pracy 
zostało zdobyte i co stanowi w tej chwi- 
li źródła obowiązującego porządku pra 
wnego i siłę Państwa. 

Po przemówieniu p. ministra rozwi- 

nęła się obszerna dyskusja. Sen. Róg 
podtrzymywał s poprawkę, zmierza- 

jącą do rozciągnięcia amnestji na b. wię- 
źniów brzeskich oraz ną zniesławienie 
popełnione drukiem. 

Za rozszerzeniem amnestji na byłych 
więźniów brzeskich wypowiedzieli się 

również senatorowie: Horbaczewski. 
Seherr, Fudakowski. i Radziwiłł. 

Przeciwko zaś wypowiedzieli się sta- 
nowczo sen. sen.:  Marjan Malinowski. 
Wacław Sieroszewski, Bisping, Gołucho- 

  

* 

wski oraz w końcowych wywodach refe- 
rent projektu ustawy wicemarszałek Ma 
kowski. 

Po zakończeniu dyskusji izba przy- 
stąpiła do głosowania, odrzucając znacz- 

ną większością poprawki senatorów Ró- 
ga i Schorra, poczem całość ustawy przy 
jęto również znaczną większością w 
brzmieniu sejmowem. 

Na tem marszałek zarządził przerwę 
w obradach do jutra, godz. 10-ej rano. 

(Telefonem od własnego korespondenta) 

Na marginesie wczorajszych obrad 
Senatu zanotować należy, że za popraw- 
ką sen. Róga o skreślenie ustępu wyłą- 
czającego z amnestji emigrantów poli- 

tycznych głosowali senatorowie: Róg, 
Petrażycki, Maksymiljan Malinowski. 
prof. Scherr i Trokenheim. Za wnios- 
kiem ewentualnym sen. Róga w razie od 
rzucenia pierwszej poprawki, który 
zmierzał do tego, aby amnestja rozcią- 

gała się i na emigrantów politycznych, 

którzy zgłoszą się do władz sądowych 
  

Eijopi aadoui<usjcy 

przed 1 stycznia roku przy szłego — glo- 
sowali poza pięciu wyżej wymienionymi 
senatorami, jeszcze nast. senatorowie: 
Bniński, Fudakowski, Dworakowski, 

Głowacki, Herbaczewski, ks. Łobodycz, 
Łucki, Macieszyna, Malski, Klocek, Ra- 
dziwiłł, Seib, prof. Wróblewski. 

W głosowaniu nad całością ustawy 

od głosowania wstrzymali się senatoro- 
wie: Bniński, Fudakowski, Macieszyna, 
Radziwiłł. ы 

Cena 15 gr. 

KUKJEK WILEŃSK 

  

  

P. Prezydent R. P. 
przyjmuje życzenia noworoczne 

na 2amku w Warszawie 

WARSZAWA, (Pat). Szef kancelarji 
cywilnej zawiadamia, że Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej będzie przyjmował ży- 
czenia noworoczne w dniu 1 stycznia na 
Zamku królewskim w Warszawie. 

Karty wstępu będzie wydawała kan- 
celarja cywilna w dniach 28 i 30 grud- 
nia r. b. od godz. 10-ej do 14-ej. 

Poseł grecki złożył listy usiė- 
rzytelniające P. Prezydentowi RP. 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 20 grud- 
nia o godz. 12. 30 p. Kimon A Collas po- 
seł nadzwyczajny i minister pełnomocny 
Grecji, złożył Panu Prezydentowi Rze- 
czypospolitej swe listy uwierzytelniające 
na uroczystej audjencji na Zamku kró- 
lewskim. 

Delegacja Tatarów 
u P. Prezydenta 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiej- 
szym p. ministra J. Poniatowskiego, na- 
stępnie zaś delegację rady naczelnej kul 
turalno - oświatowej Związku Tatarów 
Polskich w osobach prokuratora Olg:er- 
da, p. Najmana Mirzy Kryczyńskiego, 
red. Leona Mirzy Kryczyńskiego oraz 
prof. Osrnana Achmatowicza. 

  

ma półmocy i południu 
WARSZAWA, (Pat). Na podstawie 

wiadomości ze źródeł angielskich. fran- 
cuskich, niemieckich, włoskich i abisyń- 
skich PAT egłasza komunikat o sytua- 
cji na frontach w Abisynji w dn. 20 bm. 

Na froncie północnym, wedłag infor- 
macyj ze źródeł włoskich, należy oczeki- 
wać ogólnej ofenzywy abisyńskiej, któ- 
rej zapowiedzią są codzienne utarczki 
jakie w ostatnich czasach toczą się nad 
rzeką Takazze. 

Atak abisyński pod Mai Timket miał 
ną eelu zmuszenie Włochów do osłabie- 
nia kilku punktów frontu. Kolumny wło 

skie w istocie posuwają się w kierunku 
środkowym frontu na drodze Socota — 
Adua. Główne siły na pełudniowym od- 
cinku frontu północnego znajdują się w 
okręgu Enderta na południe od Makalle. 

Według informacyj angielskich, oży 
wione działania wojenne prowadzone są 

na całej linji na południowy zachód od 
Aksum w Tembienie oraz na południe 
od Makalle. Odosobnione grupy abisyńs- 
kie przedzierają się przez linje włoskie 
i. według wiadomości abisyńskich, znaj- 
dują się w okręgu Makalle. Są to najwi- 
doczniej, jak twierdzi Reuter, drobne 

Król królów na froncie 

  Zdjęcie z ostatniej podróży cesarza Haile Selassie na front i do głównej kwatery wojsk abisyń- 
skich w Dessje, gdzie jak wiadomo, cesarz był obecny podczas bombardowania teg miasta. Ce-     

sarz podróżował z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, nietylko on, ale i jego otocze- 
nie. a nawet straż przyboczna ubrani byli w cywilne stroje. 

grupy wojowników, które mają za za- 
danie opóźnienie operacyj włoskich. Dro 
bna utarczka na południe od Addi-Abbi 
dowodzi, iż Włosi nie oczyścili jeszcze 
całkowicie Tembien z nieprzyjaciela. 

Oddziały kawalerji i piechoty abisyń 
skiej znajdujące się po północnej stronie 
rzeki Takazze, są bezustannie bombar- 
dowane przez samoloty włoskie i ponio- 
sły znaczne straty. 

NA POŁUDNIU. 
Na troncie południowym, według in- 

formacyj włoskich, wojska rasa Desty 
posuwają się trzema kolumnami. Pierw- 
sza z nich podąża korytem rzeki Daoua 
parma, obeeność jej stwierdzono niedaw 

no wpobliżu miejscowości Sadei. Druga 
maszeruje wzdłuż rzeki Ganale Doria. 
Przednie straże tej kolumny .mają znaj- 
dować się w Sarole. Trzecia, podążająca 
korytem rzeki Gestro osiągnęła wyżyny 
Lamma Sehillindi.  Najmocniejszą jest 
kolumna środkowa. 

Według wiadomości angielskich ar- 
mja rasa Desty liczy 20 tysięcy żołnie- 
rzy. Kolumny abisyńskie są ciągle bom- 

bardowane przez samoloty włoskie. 

ZACIĘTE WALKI W AKSUM. 

ADDIS ABEBA, (Pat). Według nad- 
chodzących tu wieści z frontu północne- 

go zacięte walki w prowincji Scive trwa- 
ją. Abisyńczycy walczą z niezwykłym u- 
porem. Celem akcji abisyńskiej jest naj- 
wyraźniej święte miasta Aksum i Adua. 
Straty po obu stronach są znaczne. 

" Giełda warszawska 
WARSZAWA. (Pat). Berlin 213.45 — 13.98— 

12.92; oKpenhaga 116.60 — 16.89 — 16.31; Lon 
dyn 26.13 — 6.20 — 6.06; N. York nienotowany; 
N. York kab. 5.303/8 — 315/8 291/8; Paryż 
34.99 — 5.06 —- 4.93; Stokholm 134.75 — 5.08 — 

4.42; Szwajcarja 17210 — 2.44 — 1.76.
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Anglija chce poznać 

„KURJER* z dn. 

stanowisko państw 

śródziemnomorskich w wypadku wojny 
PARYŻ, (Pat). Korespondent Havasa 

w Londynie donosi, iż rząd Wielkiej bry 

tanji wystąpił do mocarstw śródziemmno- 
morskich z zapytaniem, czy przedsię- 
wzięły środki ostrożności na lądzie i na 
morzu w przewidywaniu trudności, mo- 

gących się wyłonić przy zastosowaniu 
dalszych sankeyj oraz czy byłyby skton- 

ne na wypadek napaści na flotę ansiel- 

ską udzielić pomocy przewidzianej w pa 
ragrafie 3 art. 16 paktu Ligi Narodów. 

      

  

  

LONDYN, (Pat). Brytyjskie minister: 
stwo spraw zagranicznych wystosowało 
dziś do państw śródziemnomorskich z 

wyjątkiem Francji, a więe do Hiszpanji, 
Jugosław ji, Grecji i Turcji noty, w któ- 
rych na podstawie ust. 3 art. 16 paktu 
Ligi zapytuje, czy państwa te gotowe są 

udzielić flocie brytyjskiej pomocy w ra- 

  

  

  

    

    

zie zaaatakowania jej przez Włochy, 

wskutek zaostrzenia sankcyj. Noty pod- 
kreślać mają konieczn aktywnego 

  

współdziałania tych państw, jako człon- 

ków Ligi Narodów w wykonaniu zadań 
zbiorowego bezpieczeństwa. Noty te wzo 
rowane są mniej więcej na nocie, wysła- 

nej w swoim czasie do rządu francus- 
kiego. 

Korespondent PAT dowiaduje się, że 
noty te przygotowane były jeszcze za 0- 

kresu urzędowania sir Samuela Hoare i 
wysłanie ich do wymienionych państw 
w dniu dzisiejszym nie stoi w. żadnym 
związku z faktem podania się Hoare'a 
do dymisji. 

Nie ulega wątpliwości, że od odpowie- 
dzi, jakie Wielka Brytanja uzyska od 
państw śródziemnomorskich, zależeć bę- 
dzie decyzja rządu brytyjskiego co do 
dalszego utrzymania koneentracji floty 

brytyjskiej na wodach morza Śródziem- 
nego. 

Włochy a embargo 
na węgiel i naftę 

- RZYM, (Pat). Na temat ewentualnego 
rozszerzenia sankcyj na naftę, stal i wę- 
giel ośw iš ministerstwie 

  

  

    

iadczono dziś w 

prasy i propagandy, że ewentualne em- 
bargo na naftę i inne surowce uważane 
byłoby nadal przez rząd włoski za akt 
szczególnie nieprzyjacielski. 

     

  

   

„O dymisji rządu niema mowy" 
Laval rozgrywa partję z opozycją 

PARYŻ. (Pat). Natychmiast po powrocie z 
Genewy premjer Laval rozpoczął rozmowy po 

lityczne. Pierwszą dłuższą konferencję odbył 
premjer z ministrem poczt Mandelem. Po tej 
konferencji min. Mande! eświadczył dziennika 
rzom, iž nie wierzy w możliwość kryzysu rządo 

jak i w izbie deputowanych w duiu 27 grudnia, 
w sprawie polityki zagranicznej, odbędą się w 

przewidzianym terminie. W kołach politycznych 
-- kończy komunikat — dziś rano skłaniano się 
res w kierunku pomyślnego rozwiązania sytu 
аей. 

wego. Fiasco projektu Laval-Hoare nie kryje w EROR RETT TEKSTAI 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 

Przedłużenie rozporządzenia o pobycie 

sobie bowiem spcejalnego niebezpieczeństwa dla 

rządu. Nie jest tak łatwo obalić rząd na płasz 

czyźnie polityki zagranicznej. 

Powyższe oświadczenie min. Mandela, uważa 

nego za wybitnego znawcę techniki parłamen- 

tarnej i ostatnio stale wymienianego jako ewen 

łualnego zastępcę premjera Lavala, posiada du 

że znaczenie, o ile chodzi o charakterystykę sy- 

tuacji. 
Natychmiast po rozmowie z Mandelem. La 

val udał się do pałacu Elizejskiego, gdzie został 

przyjęty przez prezydenta Lebrun. Dziennika- 

rzom oświadczył premjer. „Udaję się do pałacu 

Flizejskiego, lecz proszę nie sądzić, że „Po to, 

aby złożyć dymisję. O tem niema mowy”. 

Zapowiedziane debaty zarówno w śeńkcie dn. 

28 grudnia w sprawie t. zw. lig pstrjotycznych, 

ie 
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NA GWIAZDKĘ! 
Klenteli ostatnie Poleca Szanownej 

nowości z perfum i wód kwiatowych. 

Przedmioty kosmetyczne i gospodarcze į 

2 Skład Apteczny i Perfumeryjny 

i J. SZAMBEDAŁ 

. 
а 

W. POHULANKA Nr.14, TEL. 14-89 
(vis a vis Teatru Wielkiego) 

PRZY KAŻDEM KUPNIE 
PREMJA GWIAZDKOWA! 

Artykuły fotograficzne i źarówki elek- 
tryczne. — Wielki wybór kart do gry 

po cenach konkurencyjnych. 

Obsługa fach., sumienna i punktualna 
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Upominki gwiazdkowe 
Wieczne pióra: .Waterman's* „Kawuska* 
„Matador* i inne. Wspaniały wybór kom- 
pietów biurkowych : Marmurowe, Alaba- 
strowe i Kryształowe. Albumy, Teki, Papier, 
ozdobny, Lalki, Zabawki, Gry dziecinne i to- 
warzyskie, Ozdoby choinkowe, Bilety 

wizytowe, Kalendarze. Poleca: 

Władysław Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372 

Rada faszystowska 
miała zająć stanowisko wobec 

propozycyj Hoare—Laval 

RZYM, (Pat). Wielka rada faszystow 

ska zebrała się dzisiaj o godz. 22-ej. 
Spodziewają się tu, że po zakończe- 

niu posiedzenia zakończony będzie ko- 
munikat, w którym zostanie wyłożony 

włoski punkt widzenia na propozycje 
francusko - brytyjskie. 

Nie chodzi tu o odpowiedź we właś- 
ciwem tego słowa znaczeniu, które bę- 
dzie udzielone Londynowi i Paryżowi w 
drodze dyplomatycznej, lecz — jak są- 

dzą — o zajęcie przez wielką rade faszy 
stowską stanowiska wobec propozycyj, 

na które w przyszłości możnaby się e- 
wentualnie powołać. 

  

  

  

  

21-go grudnia 1935 r. 

M) «+. Li ÓW 

Karpowiczów 
Wanda - Tekla 

Starkiewiczowa 
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św.św. Sakramentami zasnęła w Panu 

dnia 19 go grudnia 1935 roku w wieku lat 51. 
Eksportacja zwłok z demu żałoby przy ul: Beliny 16 m. 6 do kościoła św. Teresy 

odbędzie się 21 b. m. o godz. 8-ej rano. Msza żałobna odbędzie się w tymże kościele 
o godz. 9 ej. Eksportacja zwłok na cmentarz Rossa odbędzie się tegoż dnia o g. 3 pp.. 
o czem powiadamiają krewnych, przyłaciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku 

mąż, siostra, córka i synowie 

BEŻU OKAGSZK a OROŻODH RODZA RS 

Dalsze obniżki cen kartelowych 
Potaniały tektura, papa dachowa, przewodniki elektryczne 

i lampy radjowe 
WARSZAWA. (Pat). W dalszym ciągu akcji 

obniżki een kartelowych zostały ostatnio obniżo 
ne ceny tektury surowej o ea. 7 proc, przewod 
ników elektrycznych o 8 proc oraz lamp radjo 
wycho i2 proc. 

Tektura surowa używana jest głównie do 
wyrobu papy dachowej, ponadto znajduje za- 
stosowanie przy wyrobie artykułów izolacyjnych. 
Obniżka więc ceny wymienionej tektury powin 
na wpłynąć na odpowiednią zniżkę cen artyku 
łów wyrabianych przy użyciu tej tektury. 

Przewodniki elektryczne, jak wiadomo maja 
szerokie zastosowanie w budownietwie (do insta 
lacyį domowych). Gbniżka cen nowego artyku- 
iu używanego w budownictwie pogłębi obniżkę 
kosztów budownictwa. Można przytem przypom 
mieć, że obecna akcja zniżki cen doprowadziła 
już do potanienia wielu artykułów, znajdujących 
zastosowanie w budownietwie, co powinno wy- 

wrzeć swój wpływ na nasz ruch budowlany. 

LAMPY RADJOWE. 

W trosce o rozwój polskiej radjofonji. pan 

  

  

Na ostatniem posiedzeniu Rada Min. 
uchwaliła przedłużyć moc obowi 
cą rozporządzenia obecnie obowiązują- 

cego o pobycie cudzoziemców w woj. 
wschodnich do dnia 1 stycznia 1938 r. 

Rozporządzenie obecnie obowiązują 
ce, które zostało przedłużone, przewi- 
duje, że eudzoziemey przebywać mogą 
na obszarze woj. wschodnich tyłko na 
podstawie specjałnych zezwoleń władz 

  

cudzoziemców w woj. wschodnich 
administracyjaych. Do tej kategorji na- 

leżą przedewszystkiem uchodźcy z Ro- 
sji, nie posiadający paszportów wysta- 
wionych przez władze sowieckie. 

Konieczność przedłużenia mocy obo- 
wiązującej tego rozporządzenia  pow- 
stała m. in. wskutek tendeneji do sku- 
piania się emigracji rosyjskiej w wojew. 

wschodnich.   

| ITT |cgo z tem jednak zastrzeżeniem 
sł 

Film w Berlinie na tle życia Marszałka 
BERLIN, (Pat). W największem ki- 

nie Ufu w Kurfiiersterdamm odbyła się 
wczoraj premjera filmu, stanowiącego 
fotomontaż historyczny, osnuty na tle 

Życia Marszałka Piłsudskiego. Obecni 
na premjerze byli: ambasador R. P. Lip- 

EAngielskie kapitały na elektrownię 
w Pruszkowie 

LONDYN, (Pat). Dziś zakończone zo- 
stały w Londynie pertraktacje, prowa- 
dzone z grupą angielskich instytucyj fi- 
nansowych przez reprezentantów elek- 
trowni w Pruszkowie, które miały na ce 
lu pozyskanie kapitałów angielskich na 

dalsze inwestycje tej elektrowni. 

    
   

W związku z pomyślnem zakończe- 
niem tych pertraktacyj, grupa angielska 
przekazała na te inwestycje 280.000 f. 
iokikóali 

PAPIEROSÓW : 
ROSVJSKI    

ski, prezydent izby filmowej Rzeszy min 

dr. Lehnich, konsul generalny R. P.. 
przedstawiciele ministerstw Rzeszy oraz 
partji narodowo - socjalistycznej, człon- 
kowie kolonji i prasy połskiej w Berli- 

nie. 

Zjazd Tow.polsko-estoń- 
skiego w Warszawie 
WARSZAWA, (Pat). Ostatnio odbył 

się w Warszawie walny zjazd Tow. Pol- 

sko - Estońskiego. Zjazd dokonał reorga 
nizacji T-wa, zmiany statutu oraz wybo 
ru nowych władz. W dn. 18 bm. odbyło 

się zebranie nowowybranych władz To- 
warzystwa, na którem ukonstytuował 

się zarząd główny i komisja rewizyjna. 
Prezesem zarządu głównego został 

dr. Zarzycki, wiceprezesami min. K. Li- 
bieki i płk. W. Musin. 
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minister przemysłu i handlu, osobiście poświę 
cił szczególnie dużo uwagi sprawie, możliwie naj 
dalej idącej obniżki lamp radjowych, których 
produkcja z roku na rok znacznie się powiększy 
ła. Pomimo niskich cen tych lamp, w porówna 
niu z 1928 r. obniżka wyniosła 12 proc. 

W związku z tem można spodziewać się od 
powiedniej obniżki cen aparatów radjowych, eo 
powinno przyczynić się do szerszego ich roz- 
powszechnienia wśród naszej ludności. 

OBNIŻKI CEN ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH. 

Równocześnie zostały uzgodnione obniżki cen 
następuj; ch artykułów przemysłowych: 

1) Kleju kostnego o 10 proc. 
2) Boraksu o 15 proc. 
3) kwasu bornego o 25 proc. 
Nie ulega wątpliwości, że obniżka cen wymie 

nionych artykułów przyniesie również pewną 
uigę warstwom konsumenckim. 

4 KARTELE ROZWIĄZAŁY SIĘ 
DOBROWOLNIE. 

W toku prowadzonej przez ministerstwo prze 
mysłu i handlu akcji w zakresie karteli i cen 
kartelowych ustalono, że rozwiążą się dobrowoł 

nie następujące kartele: 
1) konwencja fabryk farb i lakierów w Pol 

sce; 
2) dwa porozumienia kartelowe co do obić 

papierowych; 
3) porozumienie kartelowe co do litoponów. 
Należy Nę spodziewać, że po rozwiązaniu się 

wymien ych karteli, ceny ich wyrobów, w wa 
runkach wolnej konkurencji, automatycznie się 
obniżą. Dla życia gospodarczego kraju będzie 
posiadała szczególne znaczenie zniżka cen farb, 

lakierów. 

Humorystyczny sposób 
zbierania większości 
LONDYN. (Pat). Parlament brytyj 

czył się dziś na ferja świąteczne do dnia 4 lu- 

    

    

ki odro-   

  

speakerowi 

by wcześniej, w 

  

    & będzie prawo zwołanie 

razie uznanej przez rząd nagłej konieczności 

W toku tej końcowej debaty zaszedł zabaw 

eli górników z 

aby datę ze- 

brania się parlamentu po świętach oznac już 

na 21 stycznia wobec możliwości wybuchu straj 

całej W. Brytanji w końcu 

nikt więcej do głosu w tej 

sprawie zapisany nie był, nastąpiłoby po prze- 

mówieniu tego posła głosowanie. Kontrolerzy 

partyj rządowych spostrzegli w ostatniej chwili 

< przerażeniem, że na sali obrad znajduje się 

zwolenników 

  

  

  

ny incydent. deden z przedstaw 

  

Labour Party postawił wniose 

  

ku węglowego w 

      

znikoma ilość rządu i wniosek 

mógłby być głosami Labour Party uchwalony. 

Polecili wobec tego obecnym na sali posłom z 

ugrupowań prorządowych, aby natychmiast zgła 

szali się do głosu i przemawiali, dopóki nie uda 

się zwołać na salę dostatecznej ilości posłów w 

celu odrzucenia wniosku Labour Party. Posło- 

wie większości rządowej zaczęli więc jeden po 

drugim przemawiać, a nie znając sprawy, ad- 

czytywali znaną wszystkim rezolucję labourzy- 

stów. Gdy opozycja, niezadowolona z tej takty 

ki. przerywała mówcom, odczytywali oni rezo 

lucję ponownie pod pretekstem, że wskutek prze 

rywania i hałasu opozycja nie dosłyszała tekstu 

'*zolucji. Jeden z posłów konserwatywnych oś 

wiadczył, że zgubił swoje okulary i zaczął je szu 

kać. W ten sposób rząd wygrał pół godziny cza 

su, w ciągu którego zmobilizowano dostateczną 

ilość posłów prorządowych i rezolucja labourzy 

stów została odrzuconą. 
Oo 

WIADOMOŚCI Z KOWNA 
ZA NIELEGALNY POBYT W POLSCE 2 MIES. 

WIĘZIENIA. 

W tych dniach został zwolniony z więzienia 
w Bajorach p. Stefan Żyźniewski. Został on ska- 
zany postanowieniem komendanta wojennego 
pow. koszedarskiego na grzywnę 1000 It. z za- 

mianą na 2 miesiące aresztu za nielegalne prze- 
kroczenie granicy polskiej. 

SPRZEDAŻ GOSPODARSTW Z LICYTACJI. 

Bank mski ogłasza, że dn. 28 lutego 1936 r. 

odbędzie się sprzedaż z licytacji 34 gospodarstw. 

  

 



Londyn, w grudniu. 

Na odcinku polityki międzynarodo- 

wej znów „wesoło”. Ministrowie znowu 

latają z Londynu do Paryża i Genewy i 
spowrotem, dzienniki co chwila ogła- 
szają nowe komunikaty oficjalne i pół- 
oficjalne domysły, sprawa włosko-abi- 
syńska przyjęła bowiem nowy, nieprze- 

widywany obrót. 

  

  

Wiadomości o warunkach pokoju 
włosko - abisyńskiego proponowanych 

przez Lavala i s.r Samuel Hoare'a, jakie 

się ukazały w ubiegłym tygodniu w pra- 
sie francuskiej były początkowo przyję- 
te z pewnym sceptycyzmem. Nie wierzo- 
no, by przedstawiciele rządu Anglji i 

Francji, którzy „grają pierwsze skrzyp- 

ce* w „koncercie sankcyjnym i mają 
decydujący wpływ na forum Ligi wy- 

stąpili z propozycją, podważającą fun- 

damenty, na których cała Liga się opie- 
ra. Głównem zadaniem Ligi jest współ- 
działanie dla zachowania bezpieczeńst- 

wa i pokoju, a każde państwo, siedzące 
w Lidze, ma wrażenie, że, w razie napaś 

ci z jakiejkolwiek strony otrzyma od 
pozostałych państw ligowych pomoc mo 

ralną jak i materjalną. Obeeny zaś pro- 
jekt warunków pokoju, opracowany 
przez Lavała i Hoare'a proponuje „wy- 

nagrodzenie dla napastnika za jego а- 

Opinja angielska była jakgdyby zas 

koczona, prasa opozycyjna zaczęła bić 
na alarm, prasa rządowa — za wyjąt- 
kiem „Observera*, którego naczelny re- 

daktor Garvin przez cały czas nawołuje 
do rozbioru Abisynji i do „cywilizowa- 

nia* kraju niekulturalnego negusa 
zajęła stanowisko wyczekujące. Czekano 
na oficjalne potwierdzenie. 

Naskutek interpelacji posłów Labour 

Party minister Baldwin musiał złożyć 
oświadczenie w tej sprawie, ataki opo- 
zycji podczas tej dyskusji były bardzo 
ostre, posłowie konserwatyści nie kwa- 
pili się z obroną swego ministra, wielu z 

nich nie przypuszczało, że zaledwie kil- 
ka tygodni po wyborach rząd zmieni 

swój kierunek. 
Sir Samuel Hoare w swem przemó- 

wieniu z dn. 11-g0 września, w którem 
sprecyzowal stanowisko Ligi i Wielkiej 
Brytanji w sprawie sporu włosko-abisyń 
skiego powiedział: „Liga Narodów i An- 
glja są za utrzymaniem systemu współ- 

działania dla zachowania ogólnego bez- 
pieczeństwa i utrzymania paktu Ligi 0- 
raz za podjęciem wspólnej akcji celem 
zaprzestania wszelkich aktów nieprowo- 
kowanej, agresji". 

W sierpniu, przed rozpoczęciem dzia 
łań wojennych, rządy brytyjski i fran- 

cuski zaproponowały stronom warunki 

pokojowego załatwienia zatargu. Abisy- 
nja te warunki przyjęła. Mussolini od- 

Tylko co 32-gi 
Dotyczy to Niemiec. Według najnow 

szej statystyki w tym kraju „tylko co 32 

człowiek wolny jest od niebezpieczeńst- 
wa choroby umysłowej, od niebezpie- 

czeństwa, które przynosi z sobą dziedzi- 
cznošė“ („Naokolo świata”, listopad rb.). 

Przerażająca liczba: Zapewne i gdzie 
indziej nie jest lepiej. Zachodzą tylko 
mniejsze lub większe wahania. Pesymi- 
sta powiedziałby: cały świat jest predy- 

sponowany na jeden wielki dom. warja- 

tów... I „nie robiłby z nikogo warjata* 

Może tylko z... siebie — zauważy czytel- 
nik. Właśnie. 

Każdy z nas lubi udawać wielkiego 
indywidualistę, który organicznie nie 
znosi wszelkich szablonów, chce być 
„wolnym, nie znosi, by ktoś właził z 
kaloszami na jego „ja”. Tymczasem... 

Żyje w niewoli tych czy innych wa. 
runków, które dyktują postępowanie, 
znajduje się „pod pantoflem* swych .in- 
dywidualnych** cech i nałogów. Nie łat 
wo to u siebie dostrzec. Bo gdzie spraw - 
dzian? Często obnosimy się z zaletami 

  

  

  

„KURJER* z dn. 2i-go grudnia 1935 r. 

A CO DALEJ? 
(Od własnego korespondenta) 

rzucił. Spodziewał się on że drogą wo- 
jenną otrzyma więcej. We wrześniu, wy- 
łoniona przez Ligę Narodów komisja 

5-ciu opracowała nowy plan pokojowe- 
go załatwienia sporu — Abisynja go za- 
ak: cptowała Mussolini znowu nie 

przyjął. Bezpośrednio potem ltalja wy- 
powiedziała wojnę — raczej rozpoczęła 
działalność wojenną bez żadnych ogło- 
szeń bombardując Aduę. Liga puściła w 

ruch maszynę sankcyjną przeciwko na- 
pastnikowi; zasadniczym celem w tej 
całej akcji było zmuszenie napastnika do 

zawarcia pokoju, niedepuszczenie do 
tego by napastnik drogą agresji otrzy- 

mał więcej, niż przed rozpoczęciem dzia 
łań wojennych; a teraz po inwazji Wło- 

chów na terytorjam Abisynji, po zlekce- 
ważeniu i dowolnem łamaniu przez Mu- 
ssoliniego paktów międzynarodowych łą 

cznie z paktem Ligi. W. Brytanja i Fran- 
cja opracowują propozycje pokojowe, 

które dają Mussoliniemu lepsze warun- 
ki, niż te, które były projektowane. 
przed rozpoczęciem przez I] Duce dzia- 
łań wojennych. Warunki pokojowe op- 
racowane w sierpniu. przewidywały peł- 
ne zachowanie suwerenności i nietykal- 

ności terytorjalnej Abisynji, projekt ke- 
mitetu 5-ciu przewidywał to samo, obe- 
cene propozycje natomiast daleko odbie- 
gają od wyżej podanych zasadniczych 

punktów.Mussolini ma otrzymać więcej 
niż przed rozpoczęciem działań wojen- 
nych. 

Jeżeli pokój będzie zawarty na tych 
warunkach, pisze „The Spectator" z dn. 
14 b. m., „to odpowiedź na pytanie — 

czy agresja się opłaca? stanowczo bę 
dzie brzmiała: tak! Wtedy obecny sy- 

stem współdziałania dła zachowa bez 
pieczeństwa będzie trupem. Na szczęście 

jest zupełnie prawdopodobne, że Liga 
Narodów powie stanowczo — Nie!“, 

Przewidywania tego pisma są zupeł- 
nie słuszne, nie należy bowiem zapomi- 
nać, że szereg innych państw siedzi w 

Lidze. by zapewnić sobie spokój i po- 
moce w wypadku agresji z czyjejkolwiek 
strony. 

Sam fakt jednak, że sir Samue! Hoare 
nagle zmienił kierunek, świadczy. że za 

kulisami polityki międzynarodow. ..coś* 
się dzieje. 

Premjer Baldwin w odpowiedzi na in 
terpelacje parlamentarne użył dyskret- 
nego tonu; mowa jego miała więcej nie- 
dopowiedzeń i niedomówień, niż faktów 
konkretnych. „Moje usta'* — powiedział 
Baldwin — „nie mogą jeszcze teraz wszy 
stkiego powiedzieć, ale gdybym mógł mó 
wić i oświetlić sprawę należycie, nikt 

nie mógłby pójść przeciw nam*. Z tego 
oświadczenia prasa chce wywnioskować 
że Lavał stanowczo wypowiedział się 
przeciwko rozszerzeniu embargo na naf- 
tę. 

  

  

  

  

  

naszych charakt. np. brakiem skąpst- 
wa lub też braniem wszystkiego „na smu 

ino“, przeczuloną ostrożnością, dogłęb- 
nem przenikaniem i odczuwaniem..Świa 
ta”. W chwilach porywu gotowi jesteś- 
my te swoje właściwości wywindować 

wznieść na najwyższy piedestał, jako coś 
najistotniejszego, jako to, co nas różni 
od innych i stawia wyżej ponad nimi. 
A w istocie? Nie wiemy, że właśnie tak 
cenione nasze dodatnie strony są wyk- 
ładnikiem rozwijających się procesów... 
chorobowych. Czyż nie należy w tem 
miejscu umieścić np. megałomanji. Bo 

cóż to jest? Jeśli nie objęła wszystkich 
pięter mózgu nazwiemy ją w najlep- 
szym wypadku zabawką, zbędziemy po- 

wiedzonkiem: niech sobie. Ale jeśli me- 
galoman ma dość zabawy na użytek wła 
sny, a zaczyna w jakiś sposób zagrażać 
innym. wtedy jego „indywidualizm* 

szkodzi otoczeniu i jeśli będzie się ..roz- 
wijał* w dalszym ciągu sprowadzi po. 
trzebę fachowej „opieki*. 

    

Wogóle nie móżna wszystkiego brać 
poważnie. Spróbujmy, dajmy na to, 
wprowadzić „w czyn“ słowa modnej dziś 
piosenki: „S 

      

„Serce, ty umiesz życie w baj- 

  

I tak np. „The Economist“ z dn. 14 
bm. pisze ,...A może te propozycje są 
wynikiem obaw przed fiaskiem wojsk 
włoskich w Afryce, co w skutku osłabi 
znacznie mocarstwowość Włoch na kon 
tynencie. Wiemy, że to jest moment de- 
eydujący u Lavala, ałe czy udało się La- 

valowi przekonać rząd brytyjski o słusz- 
ności jego obaw? Możliwe, że Laval woli 

  

raczej zachować Mussoliniego, aniżeli Li - 
gę. ponieważ Francja liczy na pomoc 
swego włoskiego aljanta więcej, niż na 

Ligę — w razie napaści ze strony Nie- 
miee. Ale czy rząd brytyjski nie wie, że 
kapitulująe przed Mussolinim tem sa- 
mem daje znać Hitlerowi, że agresja 
może się doskonale opłacać?* (podkreś- 
lenie moje). 

Stanowczy ton prasy angielskiej i 

„nie”, wypowiedziane przez prasę opo- 
zycyjną jak też i prorządową, oraz echa 

tego niefortunnego posunięcia w prasie 

światowej osiągną prawdopodobnie e- 
fekt. Baldwin zwołał specjalne posiedze- 

nie gabinetu ministrów, Eden i Sa- 
muel Hoare (ostatni mimo pokaleczenia. 
jakiego doznał na ślizgawce w Szwaj- 
carji) przylecieli do Londynu, cała ta 
sprawa będzie przedyskutowana na po- 

siedz. rządu angiels Ciekawe jest jed- 
nak iż nawet „Times, który normalnie 

popiera posunięcia rządowe, tym razem 
też przeszedł do opozycji. 

W artykule wstępnym „Timesa z 
dn. 16 b. m. czytamy „....Propozycje pa- 
ryskie nie mogą służyć dla jakichkol- 
wiek posunięć praktycznych. Te propo- 

zycje nie miały najmniejszego widoku, 

by angielska opinja publiczna poleciła je 
Lidze, jako podstawę do dyskusji. W. 
Brytanja powinna zasadniczo przyjąć 
pod uwagę wszelkie propozycje, które 
mogłyby doprowadzić do załatwienia 

sporu, my nie możemy jednak popie- 
rać niesprawiedłiwych warunków po- 
koju*. 

'Te propozycje narazie więc nie osią- 
gną skutku. Sprawa Abisynji nadal zo- 

stanie otwarta i kwestja rozszerzenia 
embargo na naftę będzie znów aktualna 

Można jednak stanowczo wątpić, czy 
stosowanie sankcyj zostanie rozszerzone; 
intencje imperjalistyczne Anglji, Fran- 
cji i Włoch zbyt mocno są ze sobą z 
zane. Należy raczej prędzej przewid 

naruszenie integralności A ji 
dopuszczenie do klęski Mussoliniego. 

E. Sosnowicz. 

     

  

  

   

   

  

  

Bolesław Wit Święcicki 

„Ddeptane prawo azylu" 
Reportaż z głośnej sprawy wydanego Litwie 
emigranta politycznego Łukszy, którego sąd 
wojenny w Kownie skazał ostatnio na 6 lat 
ciężkiego więzienia. — Cena brosz. 70 gr. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. 
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midi Adda: 
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PHILIPS 
jako nawiększy na świecie wytwórca 

radjowy wprowadził przed gwiazdką 

ponad 100 sposobów spłai dla na 

bywców odbiorników Philipsa 

                

  

          
  

zaliczka zł. 17.— * 
raty mies. po zł.17.50 

  

Stosujemy system ratalny Philipsa. 

Składy Elektro i Radjotechniczne 

„DZWON 
Ł WAJMAN 

Wilno, Wileńska 21, tel. 6-55. 

Plany nacjonalistów 
w Egipcie 

LONDYN, (PAT). — „Times* podaje wywiad 
swego korespondenta w Kairze z przywódeą 
egipskich nacjonalistów Nahas-Paszą na temat 
wznowienia rokowań o traktat, regułujący sto 
sunki angielsko-egipskie. Nahas-Pasza podkreślił 
przedewszystkiem, że stronnictwo jego zamierza 
przeprowadzić rokowania te bez udzialu innych 
grup politycznych. Na wprowadzenie zasadni 
czych zmian do projektu traktatu z r. 1930 par 
tja nacjonalistów się nie zgodzi. 

Nahas-Pasza oświadczył, że w nowym par 
łamencie rząd utworzony zostanie prz. więk 
szość, €zyli przez  stronnietwo nacjonalistów 
Wałd, pozostałe zaś partje stanowić będą przy 
jazną opozycję. Możliwość utworzenia w Egip- 
cie rządu koalizaeyjnego odrzuca on słanowezo, 
ale jednolity front wszystkich stronnietw egip- 
skich zostanie, jego zdaniem, utrzymany, albo 
wiem projekt traktatu z r. 1930 cieszy się ogół 
ną aprobatą w kraju. 

Na uwagę korespondenta, że od 1930 r. wa 
runki się zmieniły i wobec tego projekt ten uwa 
żać należy za przestarzały — Nahas-Pasza od- 
rzucił tego rodzaju pogląd, podkreślając, że ist- 
nienie niebezpieczeństwa włoskiego nad grani- 
cą Egiptu czyni zawarcie traktatu jeszcze har- 
dziej konieeznem. 

  

  

Zapisz się na członka В. ©. Ф. Ф. 
(uł. Żeligowskiego Nr. 4)       

kę zmienić*. Spróbujmy pójść za gło- 
sem „serea” i zacznijmy „zmieniać”. 
Przedewszystkiem nie pozwolą. „Co pa- 
nu tu niedobrze? To może pan sobie po- 
jechać..." A po drugie napewno nie zmie 
nimy w „bajkę“. 

Więc poco poeci układają takie pię- 

kne słowa, poco muzycy komponują do 

aich upajające melodje? Po to, żeby о- 
szukiwać? Przecież tego mamy dość, na- 
bierają nas w byle sklepie. I jeszcze tu, 
wszędzie oszustwo? Czy można oszuki- 
wać kiłkunastoletniego chłopca, który 
gwiżdże sobie piosenkę i uśmiecha się. 

Dzieci są przecież łatwowierne i co dnia 
uezy się ich, że zawsze trzeba mieć „do- 

bre serce“. Co będzie jak dziecko wyjąt- 
kowo, przypadkiem posłucha starszych 
i zamiast trzymać ręce w kieszeni, roz- 
kije witrynę sklepową, pozabiera u św. 
Mikołaja różnokolorowe świąteczne za- 

bawki i zamiesie swej młodej siostrzy- 

czce? ń 

Dziś przecież nikt niema pieniędzy, 
tembardziej dziecko, ten chłopczyk, ma 
on tylko dobre serduszko i przy jego po 
mocy chciałby „życie w bajkę zmienić 
swej siostrzyczce. 

  

SRAWCZYSNEENZEK. PBK PET EITI AI TIT TS NIO GIS 

Powie ktoś, że piosenki nie można 
brać na serjo, że to tylko żart. Za poz- 
woleniem, wypraszam sobie Żarty; za du 
żo, by brać poważnie. Pozatem chciał- 
bym wiedzieć jak się odróżnia żart od 
tego, co się mówi serjo? * 

Wczoraj np. chciałem pożyczyć 
zł. u kierownika pewnej instytu 
cam się do niego jak najgrzeczniej: 

— Panie dyrektorze! Czy nie można- 
by było pożyczyć tak, na kilka dni, 10 
złotych? 

— Pan żartuje — odpowiedział mi. 
A przecież ja bynajmniej nie żarto- 

wałem, mówiłem jaknajpoważniej. Do- 
prawdy, gdzie tu żartować, kiedy moż- 
na zwarjować. Ale cóż stąd. I to nie 
nie da i wtedy też nikt nie da. 

To nie średniowiecze. Teraz nauczo- 
no się z ludźmi obchodzić. W średniowie 
czu tylko uważano nierzadko umysłowo 
chorych za ludzi „nawiedzonych szcze- 
gólną łaską Boga*. Fakt. Nie przesa- 
dzam. Mogę udowodnić. Inna rzecz, że 
najczęściej palono w końcu takich jego- 
mościów, jako heretyków na stosie. 

Obecnie jesteśmy bardziej zdecydo- 
wani i humanitarni. Jak się komuś po- 

     

 



Wezoraj zakończył sie w sądzie 

grodzkim proces karny przeciwko właś 
cieielom upadłego lombardu „Kresowja* 
Ajzikowi Lejbowiczowi i Szlłomie Gordo. 
nowi. oskarżonych © uprawianie lichwy 
— z art 268 K. K. Sąd uznał winę obu 
vskarżonych za całkowicie udowodnio- 

ną i skazał każdego z nich na karę 

dwóch lat więzienia oraz na 50 tysięcy 
złotych grzywny — (obu razem na 100 
tys. zł.). 

DO 120 PROCENT ROCZNIE. 

Na przewodzie sądowym w dniu 
wczorajszym zeznawał biegły Józef Woj 
ciekan. buchalter wileńskiej Izby Skar- 
bowej, powołany przez sąd dla dokona- 

nia ekspertyzy dowodów w sprawie. P. 
Wojciekan, opierając się na zeznaniach 
świadków, na poprzednich protokułach 

ekspertyz buchalteryjnych oraz na wy- 
jaśnieniu oskarżonych ustalił, że lom- 
bard „Kresowja* istotnie pobierał nad- 
mierne procenty. Wysokość tych pro- 
rentów w wypadkach ustalonych wyno- 

siła: 
w roku 1930 i 

rocznie; 
w roku 1933 — od 37 do 84 proc. 

rocznie; 

w roku 1934 — od 40 do 120 (sło- 
wnie — stu dwudziestu) procent rocznie. 

w roku 1935 (PO NAPIETNOWA- 
NIU LICHWY .„KRESOWJI* PRZEZ 
„KURJER WILEŃSKI*) — od 18 i pół 
do 60 procent rocznie. 

Biegły doszedł do przekonania, że 

w księgach lombardu „Kresowja* nie 
były uwidaczniane faktycznie pobiera- 

ne procenty, co nasuwa wniosek o nie- 
rzetelnem prowadzeniu ksiąg przez lom- 
bard. Zresztą prokuratura prowadzi już 
dochodzenie karne przeciwko obu oskar 

1931 — do 80 proc. 

żonym o fałszywe prowadzenie ksiąg 
„Kresowji*. 

SPRAWA WYBITNEGO 
ZNACZENIA SPOŁECZNEGO 

Prokurator Wolski podkreślił, iż 

„mam głębokie zadowolenie moralne 
że jestem obrońcą tych biednych miesz- 
kanców Wilna, którzy szli do ponurego 
gmachu na ul. Hetmańską i wpadali w 
ręce lichwiarzy. Sprawa ta ma wybitne 

znaczenie społeczne. 
Działalność lichwiarska Lejbowieza 

i Gordona, jak to określił prokurator — 
wyniszezała organizm społeczny biedoty 

miejskiej. 
ROE TESINIO ITT TT dA 

Dobry IKAFRFP 
Tynta wanć 

„KURJER* z dn. 21-ge grudnia 1935 r. 

100,000 ZŁ. GRZYWNY 
IPO 2 LATA WIĘZIENIA 

za uupreawiamie lichwy w lombardzie 
„kkresowja 

Prokurator Wolski zwrócił tukże u- 
wagę sądu na wysoce w tej sprawie DO 
DATNI objaw współdziałania prasy z 
czynnikami ofiejalnemi, stojącemi na 
straży interesów społeczny 

  

„Kurjer Wileński* przeszło rok te- 
mu wypowiedział konsekwentną walkę 
liehwie, żerującej na nędzy szerokich 
rzesz obywateli Wilna, i PRZYCZYNIŁ 
SIĘ DO ZDEMASKOWANIA ZBRODNI 
SPOŁECZNEJ. 

Prokurator Wolski podkreślił z na- 
ciskiem wybitne znaczenie prasy w tego 
rodzaju sprawach. 

OSKARŻENI WIEDZIELI... 

Proletarjat miejski wszystkich wyz- 
nań i narodowości szedł nie z roskoszy 

lecz z musu do „Kresowji*, a Lejbowiez 
i Gordon wiedzieli o krytycznej sytaacji 
materjalnej swoich klijentów. I wyko- 
rzystywali ją. 

Lombard „Kresowja* był norą lich- 
wiarską, gdzie wysokość procentów u- 
stalano według „widzimisię* jego właś- 

cicieli. PO PIERWSZEM WYSTĄPIE- 
NIU „KURJERA WILEŃSKIEGO* PRO 
CENTY ZOSTAŁY OBNIŻONE. Odez- 
wały się przysłowiowe nożyce. Oskarże- 
ni wiedzieli, że postępują wbrew pra- 

wu. 

Przemówienie prokuratora trwało 
długo i zostało zakończonone prośbą o 
wymierzenie surowej kary więzienia i 

grzywny obu oskarżonym. 

  

OBRONA. 

Obrona prosiła sąd o uniewinnienie 

oskarżonych, dowodząc m. in., że ani 
Łejbowiez ani Gordon nie wiedzieli nie 
o przymusowem położeniu swoich kli- 
jentów i że wogóle ci klijenci w wypad- 
kach konkretnych nie znajdowali się w 
sytuacjach krytycznych. 

Prokurator Wolski kiłkakrotnie re- 
plikował. Przemówienia stron i repliki 
trwały kilka godzin. Obronę wnosili ad- 
wokaci Petrusewicz i Luczywek. 

MOTYWY. 

Sąd uzasadnit wyrok krėtkiemi moty 
wami ustnemi. Gordon i Lejbowicz byli 

faktycznymi kierownikami lombardu, 
to też cała odpowiedzialność za jego 
działalność spada na nich. Sąd podzielił 
tezę biegłego buchaltera, że ksiegi lom- 

bardu są nieprawidłowe i uznał. że ze- 
znania świadków odtwarzają faktyczny 
stan rzeczy. Sąd uznał, że klijenci „Kre- 
sowji* działali w stanie przymusowym 
i że oskarżeni, wiedząc o tem, wykorzy- 

stywali tę sytuację. 

WIĘZIENIE LUB KAUCJA. 

Obrona po wyroku prosiła sąd © 
zmianę środka zapobiegawczego. Sąd 
postanowił uwolnić z więzienia obu 
skazanych za kaucją po 50 tysięcy zło- 

tych od każdego. 

Jak się dowiadujemy ani Lejbowiez 
ani Gordon nie są obecnie w stanie zło- 

tak wysokich sum. (w).     

NA MARGINESIE 

Miłość nie rdzewieje 
Przedewszystkiem moda. We wszystkiem. 

Zaraz po wojnie wypadało zachorować na hisz 

pankę — 

  

i to groźnie: z gorączką i leżeniem 

w łóżku. 

Dziś już niema lekarstwa na tę dolegliwość 

bo niema samej choroby. Obecnie modna jest 

grypa i ona szaleje. Jeśli ktoś choruje na hisz- 

paukę, 10 na autentyczną kruczowtosą „Carmen“ 

2 różą w zębach. 

W pr: 

je sezonowa moda. Już naiwnych, 

* та szkiełka, 

mniej. Zato miłość jest stale 

  

nych hochsztaplerstwach też panu 

którzy się 

zamiast brylantów, 

aktualnym i 

dają nabie 

    

corat 

pożądanym towarem. 

Codzieh prawie się czyta, że po długotrwa- 

łej idyMi, cukrzonej perspektywą małżeństwa, 

przehulał panieńskie oszczędności, 

rozkrwawił serce i zwiał. 

jakiś „on* 

W takim matrymonjalno-kryminalnym inte- 

amant musi oczywiście odegrać 

Musi być podbija- 

resie chytry 

uwodzicielską rolę. 

jąco męski od stóp do głów. 

W „Expresie* warszawskim 7 19 grudnia br 

znajdujemy doprawdy frapującą wiadomość, że 

który pewną warszawiankę roz- 

była 

sprytnie 

uwodzicielem, 

kochał w 

kobieta. 

„Marja R. 

sobie i nabrał na pieniądze.. 

sprowadziła się do oskarżonej i 
zamieszkiwała u niej przez parę miesięcy a na- 
siępnie wniosła zameldowanie do policji, iż jej 

„narzeczony“ jest kobietą i że straciła pieniądze 

które zostały od niej wyłudzone pod pozorem 
obietnicy małżeństwa. 

Na rozprawę sądową Bronisława Sztykie- 

łowa przyszła ubrana po męsku. Świadkowie 
stwierdzili że uchodziła wśród sąsiadów za męż- 

czyabę, "wdowca. Dzieci Sztykielowej mówią do 
„tatusiu. Ona sama składa jąc zeznania 

przed sądem używa stale mę i formy, naprzy 
kład: „chodziłem, byłem* i t. 

„ jak się okazało, szereg świadków 

wraz z poszkodowaną zdawali 

jest rodzaju żeńskiego— 

  

   

  

    

    

  

jednak sobie 

sprawę, że „narzeczony* 

sąd wydał wyrok umiewinniający. 

Istotnie trudno tu dociec, kto się łudził, 

kto kogo łudził i czy wobec tego ktoś coś wyłu- 

dził?... amik. 

  

Boże Narodzenie i Sylwester w Rumunji 
BUKARESZT, w grudniu. 

Zima według kalendarza, ale z nieba pada 
deszcz, dzisiaj jak wczoraj, jutro i zapewne 
pojutrze. Niekiedy wyjrzy fce z za chmur 

  

   
i wtedy robi się ciepło, jak na wiosnę. Praw- 
dziwa zima że śniegiem, mrozem i wszystkiemi 
atrybutami swojemi zadamawia się w Rumunji 
na dobre dopiero około 7 stycznia, po Święcie 
Jordanu, które w krajach obrządku prawosław 
nego zastępuje rzymsko-katolickie święto Trzech 
Króli. 

enie stoi już u progu, stroją się 
nie wysta sklepowe, tu i ówdzie na 

placach wyrastają gaje choinkowe. Pierwsze 
skrzypee jednak w rozgrywce świątecznej wio- 
dą sklepy i składy spożywcze. Rumuni obcho- 
dzą bowiem święta gruntownie, z zapałem, świe 
tują nie dwa lecz trzy dni, a gdy dołączy się 
jeszcze niedziela, to i cztery dni. Perspektywa 
czterech dni świąt i zamkniętych przez ten czas 
sklepów skłania jed i drugą stronę, t. j. 

kupców i konsumentów do podwojenia wysił- 
ków w kierunku sprzedaży i kupna. Zaopatrze 
niu śpiżarni w zapasy Świąteczne i różne sma- 
kołyki pomagaja też dzielnie chłopi okoliczni, 
którzy przed Świętami ściągają gromadnie do 

    

    

mieszało w głowie, to niema poco głowy 

zawracać. Do zakładu (do domu warja- 
lów. mówiąc potocznie). Niech sobie sie- 

dzi tam. jak u babci za piecem i śpiewa 
„Žurawla“. A jak się znudzi? Warjatom 

    
       
    

się nie nudzi. Żyją oni swoim odrębnym 
zamkniętym światem. Mają naprawdę 

DE prz ia, uważają za warjatów 
„wszystkich inny ch oprócz siebie. 

To tak jak poeci, (może dlatego wł: 
nie jest tak dużo poetów), zwłaszcza nie- 

mający żadnego kontaktu z „ponurą rze 

czywistošcią“, t. zw. aspołeczni. 

I pierwsi i drudzy są od właściwego 

życia izolowani, poza swym ograniczo- 
nym światkiem nic nie widzą, nic nie ab- 
sorbują. 

Doprawdy, 
w bagatelizującem powiedzeniu: 
warjat“. 

Czy czasem nie dobrze nim byč? Nic 
wtedy człowieka nie obchodzi, i że on 
i inni nie mają czego jeść. Wszyscy mu 
„dają spokój*. a spokój to przecież wiel 
ka rzecz. I tylko spokój. 

Współczesność idzie wszystkim cier- 

piącym na duszy i umyśle z szeroką rę- 
ką na rękę. 

      

  

    

  

że dużo nieprawdy jest 

„A. to 

  

    

    

Leży przedemną broszurka szpitalu 
dla nerwowo i umysłowo chorych w Ko- 

ścianie (miasto położone wpobliżu ujścia 
Obry do Warty). 

+ Moe ilustracyj. To wielkie higjenicz- 
ne sale z najnowszemi urządzeniami. 
Parki, korty i inne sporty. Kąpiele, ba- 
sen pływacki, siatkówka, teatr amator-   

ski, piłka nożna, tenis, plaża itd., itd. 

Przytem „poszły również w zapom- 
  nienie inne, dziś już przestarzałe fizycz 

nie krępujące środki pielęgnacji, jak: 
kaftany bezpieczeństwa, łóżka zakrato- 
wane, rękawice i t. p.* 

Jakże wyjdziemy my, ludzić zwyczaj 

ni, normalni w porównaniu naszej cia- 
snoty mieszkaniowej, braku łazienek, 
gródków i wogóle często „wygódek* na 

miejscu — z tym wspaniałym krzykiem 
współczesn gdzie wszystko odby- 
wa się na powietrzu, swobodnie, gdzie 
sanitarjuszka mówi do pacjenta: „to nie 
pan, a ja jestem... chorą”, gdzie dają po 

kilka razy na dzień jeść i t. p. 
Daję słowo, że pojechałbym do Koś- 

ciany, ale pod jednym warunkiem: żeby 
nie było potrzeba też tak dobrze... płacić 

Anatol Mikułko. 

  

  

  

   

  

miasta, pędząc ze sobą stada indyków. Indyk 
jest niezbędnem daniem w kaźdym szanującym 
tradycje kulinarne domu rumuńskim, tak за- 
mo, jak w Anglji, gdzie uczta świąteczna bez in 
dyka jest nie do pomyślenia. 

Pozatem kuchnia tutejsza zna i ma jeszcze 
szereg dań narodowych, jak np. nieunikniona 
„Sarmala“, czyli faszerowana mięsem kapusta, 
albo też t. zw. „Giwecz* — różne jarzyny goto 
wane w oliwie. 

Do stołu świątecznego zasiadają w Rumunji 
nietyłko goście zaproszeni, swoi, ale i niepro- 
szeni, obcy. Są to przeważnie dzieci, młodzież, 
która wędruje w te dni od domu do domu, od 
wsi do wsi, śpiewając stare kolendy, a często 
i z szopką, zupełnie jak u nas. Kolendującą 
dziatwę przyjmują i podejmują równie serdecz 
nie i gościnnie na wsi jak w mieście. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości jest 
jednak tutaj Sylwester. Po przetańczonej i po- 

święconej Bachusowi nocy sylwestrowej rozpo- 
ezyna się pracowity dzień noworoczny, ciągną 
długie sznury gratułantów z życzeniami pomyśl- 
ności. Powinszowania noworoczne są tu rodza- 
jem rzemiosła, gdyż dnia tego ogląda się w 
swoich murach ludzi, o istnieniu których nie 
wiedziało się dotąd; listonosze kominiarze, za- 
miatacze uliczni, latarnicy, ba, nawet szoferzy 

i dorożkarze. Wszyscy winszują i spodziewają 
się zwykłego „bakezyszu*, Nowy Rok jest po- 

  

ważną pozycję w budżecie domowym każdej 
rodziny rumuńskiej. 

Prezenty „podarunki daje się i otrzymuje ta- 
taj nie na Gwiazdkę, lecz na Nowy Rok. Dzieci 
obdarowuje się na Gwiazdkę, ale dorośli wy- 

mieniają między sobą prezenty i upominki w 
dniu noworocznym, składając przytem życzenia 
mniej lub więcej serdeczne i szczere szczęścia, 
udrowia i wszelakiej pomyślności, jak wszędzie 
zresztą na Świecie. Zwyczaj tutejszy nakazuje 
obdarzyć bliskich 1 znajomych pierścieniami 2 
sygnetami, co tkwi korzeniami swemi w pra- 
dawnej tradycji rzymskiej obdarowywania t. 
xw. Sigilla w dniu Sigilliariów, święta znamio- 
nującego koniee starego a przyjście nowego ro- 

ku. Na rogach ulic, na placach czyhają na prze 

chodniów rozdawey szczęścia, którzy zwyczajem 
tutejszym obsypują ziarnkami ryżu lub pro- 
ša, życząc przytem szczęścia 1 wszystkich da- 
rów bożych. Aby się te życzenia spełniły, na- 
leży oczywiście obdarzyć gońca Fortany nieod- 
townym bakczyszem. Ryż i proso zastępują 
często confetti, których różnokolorowy deszcz 
spada na przechodniów, na jezdnię, na tro- 

tuary. 
Finałem świąt jest jednak... apteka i olej 

rycynowy. Rumuni lubią jeść dużo i dobrze, 
lubią i umieją też wypić, a w święta wszystkie 
te talenty dają sobie rendez-vous w tak dużej 
liczbie, że sensem moralnym saturnaliów świą- 
tecznych i obżarstwa oraz opilstwa jest z re- 
guły — recepta. J. S. 

  

Królowa rumuńska na gwiazdkowym kiermaszu dla biednych 

  Królowa matka - Marja Rumuńska dokonała ostatnio otwarcia wielkiego kiermaszu gwiazdko- 
wego na rzecz biednych dzieci, zorganizowanego przez rumuński Związek Kobiet. Na zdjęciu 
— członkinie tego Związku z królową Marją na czele (na zdjęciu na prawo) w strojach narod.



  

PROBLEM 
ETATYZMU 

Doniosła konferencja goSpeo- 
darcza pod |przewolnictwem 

srmim. Góreckiego 
WARSZAWA (Pat) — Realizując de- 

klarację premjera rządu — w sprawie 

pociągnięcia do współpracy z poczyna- 
niami Państwa całego społeczeństwa i 
nawiązania z nim jak najściślejszego 
kontaktu, zwłaszcza wobec wymagań 

chwili dzisiejszej, minister przemysłu i 
handlu zwołał w dniu 20 bm konferen- 

cję z udziałem przedstawicieli Sejmu, 
Senatu, samorządu gospodarczego, prze- 

mysłu oraz resortów gospodarczych, — 
celem przedyskutowania problemu, zwią 

zanego z zamierzoną akcją poddania re- 
wizji i ustalenia granic ingerencji Pań- 
stwa w życiu gospodarczem, problemu. 

który ma już dzisiaj ustaloną nomen- 

klaturę „etatyzmu“, a który wywołał nie 
zmiernie wiele dyskusyj w ostatnich la- 

tach w Polsce. 
W. konferencji tej wziął również u- 

dział p. wiceminister dr. Fr. Doleżal, dy- 

rektorzy departamentów min. przem. i 

handlu oraz wiceprezes banku gospodar 
stwa krajowego p. J. Kożuchowski. 

Minister Górecki w dłuższem prze- 
mówieniu poruszył całokształt tego waż 

nego problemu, jakim jest zagadnienie 
etatyzmu i interwencjonizmu w Polsce, 
podkreślając wagę, jaką rząd przywią- 

zuje do powyższego tematu. 
Minister zaznaczył na wstępie, że jeżeli cho 

dzi o zasadnicze stanowisko rządu w tej spra 

wie, to już w najogólniejszych linjach stano 
wisko to zostało przez rząd skonkretyzowane 
w expose p. wicepremjera Kwiatkowskiego na 
komisji sejmowej z dn. 25. 10. r. b., w którem 
powiedziano m. in.: 

„Gdy tylko na rynku sytuacja ulegnie ko 
rzystniejszej zmianie — będziemy musieli pod 
146 rewizję funkcyj państwa, celem usunięcia 
niezem nieusprawiedliwionego przerostu w fun 
kejach administracyjnych i gospodarczych pań 
stwa”. 

W expose w Sejmie z dn. 5. 12. br., mówiąc 
o interwenejonizmie p. wicepremjer Kwiatkow 
ski podkreślił, że: у 

„Interwencjonizm państwa stał się dziś ko- 
niecznością i faktem na całej kuli ziemskiej. 
Pragnąc uniknąć wszelkiej jednostronności w 
działaniu, w wykonywaniu tych funkcyj i inge 
rencji państwowej — wzmacniać będziemy sa 
morząd gospodarczy i utrzymamy z nim kontakt 
bezpośredni i trwały. 

Rząd będzie dążył do wszechstronnej repre 
sentacji w samorządzie gospodarczym i do stop 
niowego przekazywania mu funkcyj, które on 

„« większą korzyścią społeczną będzie mógł wy 
pełnić, niż aparat biurokratyczny. 

W konsekwencji tego stanowiska rząd ogra 
niezać będzie dzłałalność etatystyczną*. 

Minister zaznaczył z zadowoleniem, że w cią 
gu tak krótkiego czasu miał możność już nieje 
dnokrotnie zetknąć się na organizowanych przez 
ministerstwo konferencjach z przedstawicielami 
życia gospodarczego i przedyskutować niejeden 
poważny problem, mający b. poważne znacze 

| NOISE МЕН СА СЕИ ОНИМЕ С ЕЕЬ ОН BOŻE 

LEKARZ-DENTYSTA. 

i. Feldsztejm 
ul. Wileńska 16, tel. 15-30. 

Godz. przyjęć: 10—2 i 5—7. 
PORCELANOWE MOSTKI i KORONKI. 

nie z punktu widzenia obeenej polityki gospodar 
czej rządu. 

Po wytknięciu przz ministra dwóch zasadni 
czych problemów konferencji, a mianowicie: 

1) Problem etatyzmu, czyli bezpośredniej in- 
gerencji państwa w życie gospodarcze (państwo 
jako przedsiębiorca), 

2) oraz problemu dotyczącego interwencjo- 
nizmu państwa, czyli częściowej ingerencji 
na różnych odcinkach życia gospodarczego, mi 
nister wyraził życzenie, ażeby €elem rozmów 
były nietylko abstrakcyjne rozważania, lecz jed 
nocześnie praktyczne podejście do spraw, przy- 
czem minister oświadczył, że zamierza powo 
łać speejalną komisję, którĄby miała na celu 
wszechstronne rozpatrzenie Sprawy, któraby 
zbadała w określonym terminie cały zespół przed 
siębiorstw państwowych i zdała na ponownej 
konferencji rezultaty ze swych badań i docie 

kań. 
Pragnąe ażeby dyskusja mogła być ujęta pla 

nowo — minister poddał zebranym 4 zasadni- 
cze grupy, obejmujące całokształt zagadnień do 
tyczących problemu etatyzmu, a mianowicie: 

1) przyczyny i formy rozwoju etatyzmu w 
Polsce, 

2) efafyzm uzasadniony, 
3) granice rozwoju dalszego etatyzmu, wresz 

cie 
4) zagadnienie interwencjonizmu. 

Dyskusja, jak się rozwinęła dookoła 
tego zagadnienia, a w której zabierali 

głos pp. prezes Klarner, dyr. Szpitzer, 
dyr. Battaglja, wiceprezes B.G.K. J. Ko- 
żuchowski, pos. Snopczyński, pos. Byrka 
— nie została jeszcze zakończona i odło- 
żona została do następnej konferencji, 
jaka ma mieć miejsce koło 10 stycznia 
1936 roku, na której wyłoniona zosta- 
nie również specjalna komisja, o któ- 
*rej wspomniano wyżej. 

RJER* z dn. 21-go grudnia 1935 r. 

    

Wydział sprzedaży PZT zawiadamia, że już ukazał się w sprzedaży odbiornik 

ECHO 121-7 
— 3 lampy (4-ta prostownicza) — 3 zakresy ial — 
Znakomity głośnik elektrodynamiczny nowej konstrukcji 

Zł. 240. na raty. Zł. 216. za got. 
Specjalne warunki sprzedaży na Pożyczkę Narodową. 

Spowodu całkowitego wyprzedania odbiorników bateryjnych 

ECHO 121-I3 
z magazynów fabrycznych, nie przyjmujemy bezpośrednio żadnych zamówień na wy- 
mienione odbiorniki — aż do dn. 15.1. 1936 r., t.j, do czasu wyprodukowania nowej partji. 
Jednak liczni nasi odsprzedawcy we wszystkich miastach powiatowych posiadają jeszcze 
niewielki zapas odbiorników ECHO 131-B i są w możności wykonać zamówienia. 

Jednocześnie zawiadamiamy, że wbrew najśmielszym naszym przypuszczeniom, 
już w połowie bież. sezonu wyprzedaliśmy całkowicie wyprodukowaną partję odbiorników 

OLYME 1-€, 
na które dalszych zamówień nie przyjmujemy. 

PZT Państwowe Zakłady 
Tele- i Radjotechniczne w Warszawie 

  

Wydział Sprzedaży 

  

Znaczne obniżki taryf Kolejowych 
ze specjalnem uwzględnieniem 

Ziem Wschodnich 
WARSZAWA. (Pat). Z dniem 15 b. m. mini- 

sterstwo komunikacji rozpoczęło realizować ob 

nižkę kolejowej taryfy na przewóz towarów w 

komunikacji wewnętrznej w myśl zasad, uchwa 

łonych przez komitet ekonomiczny ministrów. 

Dotychczas obniżono taryfy na następujące 

towary: cukier wszelki (kryształ, mączka, rafi- 

nada, cukier surowy źółty, owocowy, sok hura- 

czany i t. p.) o 14 proc., na naftę świetlną — o 

29 proc. z równoczesną obniżka taryfy na suro 
wiec ropny o 10 proce. w związku z obowiązu- 

jącym obeenie systemem t. zw. wyrównawczych 
taryf naftowych na surowiec i produkty nafto- 

we. Węgiel kamienny otrzymał przeciętną zniż- 
kę taryfy o 19 proe., w tem węgiel górnośląski i 
dąbrowiecki ogólnie — 16 proc., na Kresy Wscho 

dnie — 31 proe., na północny obszar Pomorza, 
ograniczony linją kolejową Lipusz-Kościerzyna 

— Nygut — Starogard — Tezew — 25 proc. 

Dla miału węglowego ogólna obniżka wynosi 16 

proe., na Kresy Wschodnie 34 proc., na Pomo 

rze około 23 proc. pozatem węgiel brunatny ot 

ZAMIAST ŻYCZEŃ 
ma uczczenie pasnięci 

Marszałka 
Zbliżają się święta Bożego Narodze- 

nia, zbliża się Nowy Rok. Pierwsze to bę- 
dą święta, kiedy wśród nas nie będzie Jó- 
zeja Piłsudskiego, pierwszy rok nowy, 
który rozpoczniemy bez Niego. Myśl ta 
zaciąży smutkiem na tych tak radosnych 
zawsze świętach... 

Co-roku życzymy naszym drogim i bli 
skim Wesołych Świąt, pomyślnego Nowe 
go Roku. Dajemy im upominki, posyłamy 
kwiaty. Od pewnego czasu przyjął się 
zwyczaj, że zamiast tych dowodów pamię 

ci, zamiast kart i biletów z życzeniami 

składamy pewne kwoty pieniężne na jakiś 

sercu naszemu bliski cel. W roku bieżą- 
cym jakiż cel może nam być bliższy, niż 
pragnienie godnego uczczenia pamięci 

Marszałka Józefa Piłsudskiego? 

Przypominamy, że konto PKO. Komi 

tetu Pamięci Budowy Pomnika Marszałka 

Piłsudskiego w Wilnie jest 146.111. . 

Ofiary na powyższy cel można rów- 
nież składać w redakcji. 

'Plenarne posiedzenie Sejmu 
WARSZAWA (Pat) — Na dzisiejszem 

posiedzeniu Sejmu uchwalono bez dy- 
skusji po referacie pos. Hołyńskiego pro 
jekt ustawy o kontroli parlamentarnej 
nad długami Państwa. 

Dotychczasowa ustawa z 1922 r. przewidywa 
ła powoływanie parlamentarnej komisji dla kon 

Jak powstaje odbiornik wysokiej klasy? 
Patrząc na kunsztownie wykonaną skrzyn- 

kę odbiornika Philipsa, ozdobioną efektownemi 
intarsjami ze szlachetnego drzewa, nie domy- 
ślamy się nawet, jak precyzyjny mechanizm 
cna zawiera. Wiemy tylko, że za każdem pokrę- 
ceniem gałki strojeniowej zgłosi się posłusznie 
każda żądana stacja, uwidoczniona na oświetlo- 

nej skali. Wiemy, że w każdej chwili możemy 
usłyszeć z aparatu w różnojęzycznej mowie naj 
aktualniejsze i najbardziej frapujące wiadomości 
lub nagpiękniejsze utwory muzyczne i głosy słyn 
nych artystów. Rzadko jednak zastanawiamy się 
nad tem, jak powstaje nowoczesny aparat radjo 
wy Philipsa i czemu zawdzięcza on swą dos 
nałośc techniczną. Prócz słynnych lamp katodo- 
wych „Miniwatt*, które są sercem odbiornika 
oraz niezwykle precyzyjnych kondensatorów ©- 
hrotowych, widzimy w aparacie wiełką ilość ró- 
żnych części składowych, jak: transformatory, 
cewki, opory, kondensatory blokowe, płytki os 
łonne etc. połączone przewodami elektrycznemi 
o kiłkunastometrowej długości. 

Montaż poszczególnych części odbywa się na 
lašmie ruchomej. Stałowa podstawa odbiornika 
ąchassisj z otworami na podstawki lampowe 

i inne części przechodzi z rąk do rąk. Pierwszy 

robotnik umocowuje podstawki do lamp. Po 
kilku minutach chassis przechodzi do następne- 
go robotnika celem umocowania przewodów do 
kontaktów lampowych. W ten sposób przechodzi 
odbiornik przez setki rąk, aby na końcu taśmy 
wyjść w stanie kompłetnie zmontowanym i go- 
towym do przeprowadzenia całego szeregu naj- 
skrupulatniejszych badań kontrolnych na spraw 
ność, wytrzymałość i bezpieczeństwo aparat Phi 
iipsa może wyjść z fabryki. 

Warto jeszcze wspomnieć, że odbiornik Phi- 
LUpsa jest również dokładnie wypróbowany w 
różnych miastach, a zwłaszcza wpobliżu silnych 
stacyj nadawczych, aby mieć pewność, że od- 
biór stacyj zagranicznych mie jest zakłócony dzia 
łaniem stacji lokalnej. 

Dokładnie obmyślana konstrukcja, w której 
uwzględnione zostały najnowsze zdobycze tech- 
niki i długoletnie doświadczenie największego 
w świecie wytwórcy radjoaparatów „oraz sta- 
ranny dobór, i montaż poszczególnych części 
składowych, wreszcie wielokrotne, wszechstron- 
ne i nąjskrupulatniejsze badania po zmontowa- 
niu — oto przyczyna, dla której odbiorniki Phi- 
lipsa cieszą się tak wielką popułarnością w ca- 
łym świecie. 

troli nad długami państwa. Niniejszy projekt 
zawiera nowelizację tej ustawy, która nie była 
zupełnie dostosowana do warunków życiowych 
i prawnych. Obecna ustawa przewiduje komisję, 
złożoną z 4 posłów i 4 senatorów, wybranych 
przez sejm i senat, a ci członkowie wybierają 
z poza swego grona, ale z pośród senatorów i 
posłów przewodniczącego komisji. Obecnie prze 
widuje się kontrolę na dzień 1 kwietnia i 1 paź 
dziernika zamiast 1 stycznia i i lipca. Dawna 
ustawa przewidywała podpisywanie tytułów 
dłużnych przez członków komisji. W nowej us 
tawie przepisu tego niema. 

Następnie w pierwszem czytaniu ode 

słała izba do komisji prawniczej projekt 

ustawy, złożony przez pos. Sommerste- 
ina w sprawie zmiany dekretu Prezy- 
denta R. P. o obniżeniu komornego oraz 
kwestji zmian ustawy o ochronie lokato- 
rów w kierunku przyznania ochrony lo- 

katorów lokalom przeznaczonym na wy 
konanie wolnych zawodów, przemysło- 
wych i handlowych. 

Wniosek pos. Bołądzia z projektem 
ustawy w sprawie zmiany rozporządze- 
nia Prezydenta R. P. o konwersji i o u- 
porządkowaniu długów rolniczych, mar 

szałek przyjął do laski marszałkowskiej 
i obiecał postawić go na porządku dzien 
nym jednego z najbliższych posiedzeń 
Sejmu. 

Wobec wyczerpania porządku dzien- 
nego, marszałek zamknął posiedzenie, 
życząc izbie „wesołych świąt". 

rzymał przeciętną zniżkę 20 proc., koks węglo 
wy około 17 proe., węgieł drzewny — 30 proe. 
i tori 30 proc. 

Jeszeze w okresie przedświątecznym ogłoszo 
ne będą obniżki taryf na przewóz surowców i 

wytworów przemysłu hutniczego. Dla drobnych 

przesyłek ryb, przewożonych pociągami 0sobo- 
wemi obniżona zostanie dopłata za zużycie po- 

ciągu osobowego z 25 proc. do 10 procent prze 
woźnego. Taryfa na przewóz zwierząt domo- 
wych żywych oraz ptactwa domowego, obniżo- 
na zostanie w sposób wydatny, gdyż zniżka roz 
poczynać się będzie od 30 proe. i będzie pogłę- 
biona na dalsze odległości, co ma szczególnie 
doniosłe znaczenie dla zbliżenia kresowych okrę 
gów hodowlanych do większych ośrodków kon 

sumeji, znajdujących się w centrum i na zacho 
dzie kraju. 

   

Pozatem, w najbliższym ezasie przeprowa- 
dzone będą dałsze zniżki, które obejmą następu 
jące towary: drewno opałowe, nieobrobione i ob 

robione, kopalniarki, papierówkę i wikłinę w 
rozmiarach około 20 proc., zboża i strączkowe od 
10 do 20 proc., przetwory zbożowe od 20 proc. 
do 30 proe., ziemniaki świeże 25 proc., buraki 
cukrowe 15 proe., owoce świeże 10 proe., warzy 
wa Świeże i grzyby 30—50 proe., pasze treściwe 
i objętościowe około 30 proc., melasa 25 proe., 
surowce włókiennicze, jak len, konopie i wełna 
około 30 proc. skóry surowe 30 proc., sól jadał 
na 10 proe., sól przemysłowa i bydięca 30 proe., 
cement około 12 proc. wapno około 10 proe., 
piasek, żwir i glina około 10 proce., eegła z gli 
ny około 6 proe., cegła cementowa i betonowa 
około 15 proc., cegła ogniotrwała około 30 proe., 
dachówki i dreny około 30 proc., kafle — 30 
prot., wapno nawozowe 30—50 procent, maszy 
ny rolnicze w przesyłkach drobnych około 20 
proc., oraz inne. 

"Zjazd inspektórów 
klasyfikacyjnych 

W dniach 18 i 19 bm. odbył się w Wilnie 
wojewódzki zjazd inspektorów klasyfikacyjnych 
pod przewodnictwem dyrektora Izby Skarbowej 
Leopolda Wojny. Z ramienia ministerjum 5Каг 
bu przybyli inspektorzy inż. J. Ścięgosz i inż,St. 
Jamkowski, a z Urzędu Wojewódzkiego inż. Jan 
Puciata i inż. mierniczy Antoni Trautzelt. 

Na zjeździe były omawiane metody i orga 
nizacje prac klasyfikacyjnych, klasyfikacja łąk, 
pastwisk i lasów, dalej sprawy pomiarowe, a 
inspektorzy powiatowi złożyli sprawozdanie ze 
swoich powiatów.  Pozatem zebrani wysłuchali 
referatu prof. uniw. J. K. ze Lwowa Janowskiego 
na temat klasyfikacji pastwisk i łąk. 

W województwie wileńskiem podlega kla- 
syfikacji blisko 2.900.000 ha. Zatrudnionych jest 
48 klasyfikatorów. Dotychczas sklasyfikowano 
(październik listopad, grudzień) około 34,000 ha. 
Obecnie zaniechano klasyfikacji gruntów ornych 
''w porze zimowej klasyfikowane są tylko lasy, 
ieziora i łąki błotne. 

AD 

KTO WYGRAŁ? 
20 tys. zł. — 25705. 

5 tys. zł. — 101049 
180433 183605. 

2 tys. zł — 35736 46660 49724 92221 98023 
105651 104898 132392 168191. 

Po 1 tysiąc zł. — 968 1005 13363 1400 4193 
3712 1545 2079 6582 6784 12507 13328 13478 
14731 16846 18862 23714 24913 28399 29000 32012 
35635 41125 11499 42826 46860 46741 49674 54900 
55028 54900 55782 58352 58727 61916 65266 68090 
68849 69776 70216 72324 75958 78478 75535 83366 
85249 86994 88406 87227 95294 96527 100170 
101416 103527 104617 107840 109817 110671 
111454 110567 112715 112933 114591 121411 
128313 129119 131441 130986 134183 136911 
135819 136372 138200 141471 142057 142530 
146146 147561 151521 156611 157527 157906 
156363 157882 158777 161107 162038 162745 
160965 160817 165384 166810 168429 170762 
172316 181183 183821. 

108033 152833 156897
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*NOŻYCANI PRZEZ PRASĘ 
NIELEGALNA NORMA. 

Notowalismy Juz osobliwe zarządze- 
nie na pontecnnice IWOWSKiej, wprowa- 

azające wbrew prawu pubncznemu ory- 
ginainą dyslokację studentow  wediug 

rasy, jako obowiązującą 1 nieprzekra- 

<zainą normę. 
Kzecz ta wywołała powstrzymanie 

się Zydow od uczęszczania do prac na 

oanosnych wydziałach (nie na wszyst- 
kich zastosowano inowację) i burzuwe 
protesty ze strony społeczenstwa żydow- 

skiego, oraz kategoryczne wyrazy sprze- 
ciwu 1 potępienia z łona społeczenstwa 

polskiego. Na uwagę zastuguje obszerny 
artyku prot. uniwersytetu Józefa Pi- 
suaskiego [adeusza MKotarbińskiego w 

„Kurjerze Porannym", w którym znako 

maty uczony zapytuje nie bez zasłużone- 
go sarkazmu pod adresem władz polite- 

chniki lwowskiej. 
Lzy gayvy zażądano żółtej łaty na ple 

cach (średniowieczna odznaka), to zwierz- 

chnośc kazałaby przyszywać iakie plastry? 
Dla świętego spokoju... 

Proi. Kotarbinski konstatuje, że spo- 

soby rozważnej perswazji wobec niespo- 
kojnych żywiołów okazują się bezsku- 

teczne. W NW 
Amtysemici dopuszczają się nadużyć 

rzekomo dla dobra narodu polskiego. Je- 
dnak próżnym byłoby zabiegiem, |rzeko- 
nywać ich w dalszym ciągu, że szkodzą 
temuż narodowi przez swe czyny... 

Geneza wszakże całego tego ruchu, 
jego cele i inspirator sprawiają, że wszel 

ka perswazja jest zbędna. 
Dziecko nawet rozumie sytuucję. Po- 

tężniejące stronnictwo polityczne, skrajne 
i rewolucyjne, czerpiące swe madzieje ze 
zwycięskich wzorów ma świecie, sięga po 

władzę, dbając tylko o ten efekt i nie ma- 

jąc humoru do skrupułów. 

Podżegacze nie próżnują jednak i 

przewidywania prof. Kotarbińskiego, że 

„na Trzy Króle", z rozpoczęciem się wy- 

kładów może zajść potrzeba zapobiega- 

nia wypadkom, nie są tworem fantazji. 

„Warsz. Dzien. Nar." otrąbił dzień wpro 

wadzenia zarządzeń lwowskich jako 

przełomowy. Klaudjusz Hrabyk w ,„Kur- 

jerze Lwowskim* z niesmacznym cyniz- 

mem przechodzi do porządku dziennego 

nad jawnem pogwałceniem konstytucji 
(„zupełnie nie rozumiemy dlaczego Ży- 
dzi nie chcą siedzieć w osobntych ław- 

kach') a zła i zaraźliwa sugestja rozlewa 

się szeroką falą na Polskę. 
Trzeba z tem skończyć. Stanowczo 

wybrać, bez wyboru, pomiędzy artyku- 

łem, który stanowi „że Państwo Polskie 
jest wspólnem dobrem wszystkich oby- 
wateli* a lichym artykułem demagogji 
nie przebierającej w środkach, by dor- 
wać się do władzy. 

Visada. sf DPP T | 

PARALELE. 

Dziekan Bronisław Krzyżanowski 

powraca'w „„Kurjerze Porannym* do 

sprawy Łukszy, którą zestawia z por- 

waniem w Warszawie pułkownika Kalk- 

steina w czasach Michała Korybuta Wiś- 

niowieckiego i z wydaniem Jana Reinhol 

da Patkula Szwedom za czasów Au- 

gusta II. 
Polska, wydając Łukszę z pełną świa 

domością tego, co go w Litwie czeka, wy 
wołała z grobu widmo dawnej upokarza- 
jącej przeszłości, nawróciła do najgorszej 

epoki swych dziejów. Od epoki tej odci- 
namy się teraz, jak od zarazy, uważamy 
obecny okres życia narodu za jej prze 
ciwstawienie Polska do pewnego stop- 
nia zrzuca z siebie odpowiedzialność za 
czasy saskie, podobnie, jak człowiek 
może nie być całkowicie odpowiedzialny 
za siebie podczas choroby. Teraz jednak 
Polska jest zdrowa. Polska bierze pełnię 
odpowiedzialności za epokę dzisiejszą. 
Tem mocniej godzi w nas sprawa Łukszy. 

O wyroku kowieńskim, którym jak 
wiadomo Łuksza skazany został przez 
sąd litewski na 6 lat więzienia, pisze 

mec. Krzyżanowski. 
Wyrok kowieński jest odpowiedzią, 

rzuconą tym wszystkim, którzy na postaci 
Łukszy dopatrzyli się plam. Teraz jasne 
jest chyba że za sprawą jego stoi wymowa 
zupełnej czystości, patos wysokiego polo 
tu etycznego. 

GAFFA. 

W związku z wyborem d-ra Benesza 
na prezydenta republiki czesko-słowac- 
kiej wypsnęło się „Warsz. Dzien. Naro- 
dowemu“: 

Można się różnie zapatrywać na u- 
kład stosunków wewnętrznych w Czeche- 
słowacji. To wszakże należy stwierdzić, że 
naród czeski posiada wielkie zalety poli 

„KURJERĆ z dn. 21-go grudnia 1935 r. 

Dziesięć skór z jednego... 
(Wywiad z nauczycielstwem) 

„Mówiliśmy o tem, jak często aż z 

krzywdą dla zawodowych zajęć odry- 
wane jest nauczycielstwo do organiza- 

cyj społecznych; czy Państwo mogliby- 
śeie zacytować nam konkretne fakty. li 
czbę imprez, do których wzywają wła 

dze administracyjne ''? 

„Owszem* odpowiada mi żywa, ład- 
na szatynka, „więc najprzód święta, od 
bywające się na terenie gminy, naszej i 
sąsiedzkich, na które wójt albo zapra- 

sza „uprzejmie“, ješli jest kuliuralnym 
człowiekiem, albo pisze: „Zechce Pani 
przybyć w celu organizowania święta''... 
drzew, matki itp. Nauczycielstwo, pra- 

cujące oddawna, umie do pewnego sto- 
pnia zwolnić się z nadmiaru tych zapro 
szeń, ale początkujące, niewprawne, 
słuchają, zabijają się, rozdzielając czas 
ца drobiny. Bo wszystko musi być ro- 

bione b. szybko, a ileż tych świąt i ob- 
chodów! I jak to łatwo u nas organizo- 
wać takie np. święta: lasu, sadzenia 

drzew, matki, dziecka, konia, dobroci 
dla zwierząt, Kopu, dożynki, święto pie 
śni, tydzień szkoły, LOPP, święta nara 
dowe: Trzeci Maj, Niepodległości. rocz 
nice narodowe; do tego zebrania w ce- 

lu organizowania zbiórki na Towarzyst 
wo Popierania Budowy publicznych 
szkół powszechnych, na szkolnictwo za 
granicę, na Macierz Szkolną, Harcer- 
stwo, propaganda PKO. i zajęcie się 

książeczkami oszczędnościowemi dzie- 
ci (ale to przynajmniej w zakresie zajęć 

szkolnych i pedagogicznych). Każdy 
czynniejszy nauczyciel jest z reguły za- 
praszany na każde z wyżej wymienio- 
nych zebrań. Więc wyjazdy co dwa ty- 
godnie do większego ośrodka czy gmi- 

ny“. 

„A proszę, nie wyliczyła Pani na- 
szych koniecznych zebrań nauczyciel- 

skich*, dodaje wysoki blondyn. — Ma- 

my przecie 4 razy do roku konferencje 
nauczycielskie, 4 razy do roku zebra- 

nia samokształceniowe, (te nie obowią- 
zują w tym roku, jednak ciągle jesteś 
my przez kierownika rejonu zaprasza- 
ni) wreszcie zebrania Ognisk Zw. Na- 
uczycielstwa Pol. Te, chociaż związane 
z zawodem, więc dają jakiś materjał do 

rozerwania myśli i towarzyskie stosun- 
ki między nami podtrzymują. Nie ko- 
niec na tem. Zebrania gminne strzelec- 
kie, na które są zapraszani „obywate 
le* z okolic i popierający Strzelca przy 
jaciele a najwięcej nauczyciele, chyba 
poto, aby im i tu narzucono sposoby 
zdobywania pieniędzy na opłacenie świe 
tlic (my w X. płacimy co miesiąc 8 zł. 
z przedstawień, dobrowolnych składek 
miejscowych przyjaciół Z. S.). A pro- 
gram święta Strzeleckiego, 19 marca, 

lub 3-go Maja, też trzeba ułożyć i zająć 

się zrealizowaniem. 

Wracamy do domu i sporządzamy 
ciągle „plany zagospodarowania świet- 
lic*, wysyłamy „wykazy braków inwen 

tarza świetlicowego*, a obok tej pracy 
obmyślamy sposoby zdobywania tych 

8 zł. na świetlicę". 

„Opiszę Pani pewne zdarzenie” —— 
mówi starsza nauczycielka. — „Taki 0- 

brazek: Zbliża się święto lasu. Do gmi- 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA, 

Miążeczki obrachnnkowe 
oraz wszelkie DRUKI i FORMULARZE 
wymagane przez Inspektorat Pracy 

do nabycia 

w Związku Zawod. Drukarzy 
Wilno, ul, Uniwersytecka 4 (w podw.) 

od godz. 6-ej do 8-ej wiecz. 
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tyczne, ipotrafi zawsze wykazać, że rozu- 
mie konieczność postawienia imteresu pań- 
stwa ponad interesami indywidualmemi 
czy partyjnemi. 

Dlaczego więc wymienione pismo nie 
kultywuje tej zalety u siebie, a naodwrót 
gromi ją u drugich jako szkodliwą dla 
„narodu? 

Trzeba uważać na to, co i gdzie się 

pisze. ad. 

ny na zebranie nie jadę. Wchodzę w 

porozumienie z miejscowym gajowym. 

ten dostarcza drzewka. kołki i ma po- 
móc w sadzeniu. Wyznaczamy dzień sa 
dzenia drzew, trwa praca przygotowaw 
cza. Zjawia się delegowany przez gmi- 
nę „drogomistrz*, wyznaczony na nasz 
odcinek dróg. Zmienia wszystko — co 
było przygotowane przeze mnie : gajo- 

wego, „bo to ustalone na zebraniu, a 
państwa nie było* — powiada. Zgadza 
my się. Wreszcie w dniu „święta*. Dwie 
siły na urlopie, nauczyciel uczy 3 kła- 

sy, wprost się rozrywa; ja zabieram 2 
klasy starsze — idziemy sadzić, a pan 
drogomistrz, nie wiedząc, jak wielkim 

wysiłkiem to robimy, raczy zwracać u- 
wagę: „Dlaczego to nauczyciel nic nie 
robi, tylko Pani sama wszystko? Tak 
przecie za mało zasadzimy. Chyba ten 
fachowiec jest przysłany poto, by udzie 
lać wskazówek i pomagać sadzić, a nie 
dla robienia uwag i wyznaczania kto 
ma sadzić”? a 

„Najgorsze to*, mówi miła szatyn- 
ka, „że nauczyciel zamiłowany w swym 

zawodzie, chcący dać więcej szkole, a 
nie rozpraszać swej pracy, lub młody, 
rozpoczynający dopiero i łamiący się z 
trudnościami, nie może wprost podołać 

i brać udział w tej robocie społecznej... 
wtedy uchodzi za nieroba, a władze 

gminne lub zarządy i przyjaciele posz- 
czególnych organizacyj (sami figurują 
cy często tylko na papierze protokułów 
jako prezesi, opiekunowie, członkowie 

honorowi itp.) urabiają nauczycielowi 
opinję ujemną. A zawsze i wszędzie pła 
ci i pracuje nauczyciel. Od bieżącego ro 
ku nie płacimy składek na LOPP. i na 
strzelea prywatnie, bo potrąca nama te 
składki Okręgowy Zarząd Zw. Nauczy- 
cielstwa i odrazu wpłaca do Centrali 
tych organizacyj. Ale my, tu, na tere- 
nie gmin jesteśmy piętnowani przez spo 

łeczeństwo, jako niepłacący składek, 
żądają od nas oprócz pracy jeszcze pię 

niędzy bezpośrednio. Tak, że spokoju 
i teraz nie mamy. į 

Nie wiele pomaga tłumaczenie się, 
a więc wzamian za wysiłki brak wiary. 

Były nawet wypadki spraw honoro- 
wych na tem tle pomiędzy przedstawi- 

cielami władz strzeleckich, a kiercwni- 

kiem jednej szkoły. Wygrał kierownik". 

„Jakże się przedstawiają finansowo 
te świadczenia? Jakie to wynosi pełrą 

cenia od zasadniczej pensji? Bo to jest 
jakby podatek. Wolny handel miewa do 
chody niepewne, to prawda, ale za ta 

świadczenia nie wiszą mu, jak sekwe- 

strator nad karkiem. Chce — należy : 
płaci, nie — to nie, nikt go za to gnębić 

nie może. A z pobierającemi stałą pen- 
sję urzędnikami... chcą czy nie, od ga- 

ży się odbiera i koniec. Jak się ten ra- 
chunek przedstawia”? 

„Owszem, oto jest mój klasyczny wy 
kaz. Ja na liście płacy kwituję odbiór 
185 zł. (15 za mieszkanie otrzymuję z 

Kasy Skarbowej, zawsze zalegają, a że 
jestem człowiek familijny więc mam z 
tego ciągłe przykrości). A więc: Poda- 
tek sp. 16,65 zł., Zw. Naucz. Polsk. 3,25 
zł., Pol. Mac. Szkol. 25 gr., Dom Dziec- 
ka 40 gr., Pożycz. Inwest. 3 zł., na ucz- 
niów 2 zł. (kształci się dwóch naszym 
kosztem), na Tow. P. B. S. 4 zł. rocznie 
(dowolne, Popieranie Budowy Szkół). 

Prócz tego na szkoły zagranicą „do 
wolne,, ale konieczne. Biblotekę szkol 
ną też trzeba zorganizować. Władze to 

zalecają i przy wizytacji pytają o stan 
liczebny, na to 3 zł. Na fundusz konfe- 
rencyjny cztery razy do roku po 1,50 

gr. A prócz tego ofiary przygodne, drob 
ne, ale ciągłe, pod moralną presją”. 

Pani obliczy ile nam pensji zostaje 
na życie, ubranie, osobiste książki, na 
rodzinę, którą tworzyć jest wskazane 
dla wielu względów. Prawda, mamy li- 

czne ulgi: kolejowe zniżki urzędnicze 
Przychodnię, jeśli blisko, opłaca się ko 
rzystać, rabat w księgarniach. Ale tu 
ostatecznie nie te odliczania są najbole 

śniejsze. Mówi się: mam faktycznie ty- 
le pensji i przy taniości na wsi, jeśli 
ktoś jest zaradny lub ma pomoc rodzi- 

ny, można zrobić nawet oszczędności 
na rozrywkową podróż latem. Jedyne 

naprawdą ciężkie i szkodliwe jarzmo, 
to mnogość tych wyżej wymienionych 
„Świąt'. Przecie mogliby się tem zająć 
ludzie o mniej wyczerpującej pracy, niż 
nauczycielstwo. 

„Słusznie — może się zmieni”. 

H. Romer. 

KURJER SPORTOWY 
  

Sport w kilku wierszach 
— Kanada zgłosiła do zimowych Igrzysk O- 

limpijskich w Garmisch Partenkirchen zawodni 
ków do następujących konkurencyj: 

Narciarski konkurs skoków, 50 km. kom- 
binacja alpejska pań, łyżwiarstwo figurowe pań, 
panów i parami.” 

— Piłkarskie drużyny niemieckie rozegrały 
szereg meczów, z których całkowity dochód prze 
znaczony był na „Pomoc Zimową”. 

/ Wspomniany dochód z meczów rozegranych 
w całym kraju wyniósł sumę 218 tys. marek, 
z czego przeszło 27 tys. przyniósł mecz rozegra 
ny w Berlinie pomiędzy 2 reprezentacjami Rze 
szy niemieckiej. 

— Rudi Hiden, wieloletni słynny austrjącki 
bramkarz w piłce nożnej występuje obecnie w 
cyrku Renz. 

— W tegorocznym sezonie w rozgrywkach 
amerykańskich rugby wskutek wypadków na 
boisku poniosło śmierć 64 graczy. 

— Hokeiści paryscy Francais Vołants poko 
nali w Budapeszcie drużynę BKE 7:2. 

— W miasteczku Bóksta wpobližu  Upsali 
(Szwecja) znajduje się najstarszy na Świecie 
obraz narciarza. Obraz ten przedstawia scenę 

myśliwską w której występują obok rycerza w 
hełmie i z oszczepem — narciarz z łukiem w 
ręce. Obraz ten, jak twierdzą naukowcy powstał 
ok. r. 1050. 

— W międzynarodowym turnieju zapaśni- 
czym w Paryżu występuje zapaśnik amerykański 
polskiego pochodzenia Bronowicz, który ostat- 

nio po zaciętej walce zwyciężył znakomitego ka 
nadyjczyka Lefevre, co znalazło szerokie omó- 
wienie na łamach prasy francuskiej. 

-- Student Uniwersytetu Michigan, Jack Hol 

sey uzyskał w pływaniu na 100 m. stylem kla- 
sycznym wynik 1:10 sek. Wynik ten lepszy jest 
od oficjalnego rekordu świata o 0,8 sek. 

— Zaproszony na tournee do Stanów Zjed 
noczonych dla rozegrania szeregu meczów w 
halach krytych niemiecki tenisista von Cramm 
zrezygnował z wyjazdu. 

— W dniach 11 i 12 lipca 1936 r. odbędą 
się w Berlinie lekkoatletyczne mistrzostwa Nie 
miec. 

Mistrzostwa pod względem organizacyjnym 
stanowić będą dla Niemców wielką próbę przed 
olimpijską. Na zawodach tych zastosowane będą 
olimpijskie systemy sędziowania i prowadzenia 
zawodów, które następnie w niezmienionej for 
mie działać będą w turnieju olimpijskim. 

— Szkocki Związek Piłki Nożnej uchwalił 
onegdaj zaprosić reprezentację Niemiec na roze 
granie spotkania z reprezentacją Szkocji. 

Mecz odbyłby się w Glasgow, w najbliższych 

tygodniach. 

— Jugosłowiański Zw. Piłkarski uchwalił na 
swem dorocznem zebraniu w Białogrodzie skre 
Ślić w statutach związkowych paragrafy dotyczą 
ce amatoryzmu. 

Tem samem Jugosławja wprowadza oficjal 
ne piłkarstwo zawodowe. 

KOMUNIKAT 
Wileńskiego Wojewódzkiego T-wa 

Przeciwgruźliczego 
Obywatelu ! Pamiętaj I wiedz, że walka z 

gruźlicą jest możliwa! Wydaje piękne rezultaty! 

W Danji w 1890 roku na 10.000 mieszkańców 7 

gruźlicy umierało 30 przeszło osób, w roku 1922 

już tylko 9 osób! Śmiertelność spadła przeszło 

trzykrotnie w ciągu 32 lat, a to dzięki wysiłkom 

całego społeczeństwa. Plagę gruźlicy zwalczyć 

może tylko całe społeczeństwo. Niech nikogo nie 

zbraknie w tej walce | Popierajcie walkę z gru 

źłicą. 

POPIERAJCIE „DNI PRZECIWGRUŹLICZE”,



„KURJER“ z dn; 21-g0 grudnia 1935 r. 7 

NASZE SPRAWY 
Kolumna zblokowanych organizacyj kobiecych pod redakcją Eugenji Kobylińskiej - Masielewskiej 
  

Zarząd Wojewódzkiego Wileń- 
skiego Zrzeszenia Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet 

Do członkiń Zrzeszenia 
Wobec nadchodzących świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku zasyłamy 
członkiniom Zrzeszenia najserdeczniej- 

sze życzenia Świąteczne. 

Daj Boże wytrwać przy pracy w 0- 

becnych coraz trudniejszych warun- 

kach. Niechaj mocy doda nam šwiado- 
mość, że wysiłek ten podejmuje z na- 
mi kilkadziesiąt tysięcy członkiń Związ 

ku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Gdy całe państwo czeka z najwyższą 

troską co nam przyniesie ostatnie sło- 
wo reform — obecnie projektowanych i 
wprowadzanych przez rząd, gdy niema 

już wśród nas Tego, kto jednem sło- 

wem swojem mocen był uciszyć wszel- 
kie wątpliwości i niepokoje nasze — 
niechże w nas samych, z pracy naszej 
zbiorowej, zgodnej, a ofiarnej pows 
nie moc ducha i pewność, że najtrudniej 
sze czasy nietylko przetrwamy, lecz i 
nie przestaniemy pracować nad tem, by 
Państwo nasze stało się istotnie wspól- 
nem i najwyższem dobrem wszystkich 

bez wyjątku jego Obywateli. ё 

ech danem nam będzie czynem 
«stwierdzić, że nie zawiódł się na nas 

"Ten, kto jednem pociągnięciem swoje 
go pióra uczynił nas pełnoprawnemi 

      

  

  

  

Nieęczenmnica świaleczna 
Święta są bardzo mite! Ani słowa. Wycze- 

4 z 0- 

  

huje się ich z utęsknieniem. Dzieci ch 

  

kiem wlepionem w sufit, rojąc o przyszłych 

podarunkach. 

stamtąd rzuca krótkie 

„Musi być kminków. 

czeni... Ale... ale, jak tam marynowane grzybki?” 

Służąca od czasu do czasu wyłazi z kuchni i 

stara się omdłałym głosem przekonać 'panią, jak 

Mąż wyciąga się na tapczanie i 
    

i stanowcze dyspozycje: 

  

Nie zapomnieć o pie- 

    

bardzo jest cierpiąca Krzyż ją boli, kłóciami i- 

dzie przez wnętrze, a w żołądku coś skręca. 

— iPaniczka, oczy mnie już na wierzch byli 

wylazszy, jak ja te piecy myła i okny; nie podo- 

  

  łam ja, nie! Trzeba kogości podczepić do po- 

mocy. 

Roztargniona pani domu nie ma sprzecznego 

usposobienia, przyrzeka 

im wszystko. Dzieciom podarunki, mężo- 

wi kminkówkę, a służącej kogoś do pomocy. 

więc wspaniałomyślnie 

  

wszyst 

A potem w chwili przytomności załamie ręce i 

powie: 

— No dobrze? 

da obrażonym głosem: 

Ale skąd ja na to wezmę? 

nie daje bliższych informacyj. Powia- 

  

— Jezus Marja! przecież ja wręczyłem ci 

lwią część swojej gaży. 

Kropka. To znaczy że stamtąd nie należy 

czekać wsparcia. 

Dziadek? Umarł dawno. Babcia? 

nieje Waujowie? Ten rodzaj ludzi jest na wymar- 

Nie ist- 

ciu i zachował się tylko w zamożnych domach 

Ciotki? Te mają o kim myśleć. Pozostaje mę- 

Obywatełkami Najjaśniejszej Rzeczy- czennicy własna tylko przemyślność. Mąż. leżąc 
Pospolitej. na tapczanie, dodaje jej bodźca w tym kierun- 

Przewodnicząca ku: 
Dr. Zofja Wasilewska-Świdowa. — Imne żony —mówi filozoficznie —umieją 
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Z tej i tamtej 

strony szyby 
wystawowej 

Wielkie magazyny 

skie wysilają swoją po- 

mysłowość, aby najpięk- 

niej urządzić wystawy z 

świątecznemi podarkami, 

przed któremi całemi go- 

dzinami stoją tłumy zach- 

BIO dzieci, rozpłasz 

pary- 

    

© c noski 0 szybę. 

  

  

  

  

  

NASZE SPRAWY W PRASIE 
„Gazeta Polska* z dn. 16 grudnia przynosi 

<iekawy artykuł p. JMazimierza Czachowskiebo 

o „współczesnej literaturze kobiecej*. M. inn. 

autor pisze: „,..kobiela współczesna wnosi do li- 

teratury nową treść, czem wzbogaca naszą wie- 

dzę o sprawach ludzkich, rozszerza skalę dostęp- 

nych nam wrażeń i wzruszeń, pogłębia naszą 

myśl, wysubtelnia uczuciowo: odkrywa daw- 

niej niedostępne, nieznane złoża psychiki ludz- 

    
   

   

kiej, darem świeżej i niezużytej intuicji przeni- 

ka lepiej pewną sferę prawdy człowieka” 

„prof. Roman Dylowski, opierając się zwłasz- 

<za na doświadczeniach angielskich, stwierdza, 

że w dobie obecnej „znaczenie kobiet w litera- 

turze i w całem życiu spółecznem szersze zata- 

cza kręgi i mocniej jest ustalone, niż kiedykol. 

wiek dotąd". 

„-.Kobiety stały się nadewszystko rewela- 

torkami psychiki kobiecej, bęzwzględną szcze- 

rością i drobiazgową dokładnością introspekcji 

oraz śmiałem: odrzuceniem krępującego dawnej 

  

konwenansu znakomicie przewyższając swe po- 

przedniczki. Powiedzieć można, że element ko- 

biecości przyczynił się poważnie do spotęgowa- 

nia odrębnego artyzmu powieści Nałkowskiej 

i Dąbrowskiej, poezji Iłakowiczówny i Pawili- 

kowskiej ale znaczenie tych czterech wielkicn 

talentów kobiecych we współczesnej literaturze 

polskiej znalazło pozatem oparcie w 

wyznacznikach twórczych”. 

Harcerska ajencja prasowa donosi: Ze 

względu na ciężki kryzyś, przeżywany bardzo 

boleśnie przez młode pokolenie, przeróżne orga- 

nizacje młodzieżowe starają się stworzyć war- 

sztaty pracy zarobkowej, uławiające egzystencji 

cztonkom danego stowarzyszenia. 

Harcerki założyły ostatnio przy 

chorągwiach placówki wytwórcze. I tak powsta- 

ła szwalnia w Katowicach, która zatrudnia sta- 

le 20 dziewcząt, szwalnia w Krakowie, sklep w 

Krakowie oraz sklep na Buezu (koło Skoczowa 

na Śląsku). 

innych 

niektórych 

    

zawsze coś z niczego zrobić. Tak u nich to 

sprytniej wychodzi. Więc i ty musis 

Ach, te „inne žony“... To najgorszy wyna 

  

lazek. Wszystko tam jest lepsze. Służące u 

nich wprost za darmo pracują, opału wychodzi 

iMeszkanie mają maleńkie a takie 

  

tyle eo nic. 

przytulne. 

Mają książeczkę PKO i w krytycznej chwili 
   

  

małżonków iowemi     wspiei swemi opatrzno 

oszczędnościami. Chodzą z mężem kupować mu 

   same przerabiają dla siebie i 

Smażą, pieką, gotują i 

sliko tak eleganckie że 

na garnitur, a 

  

dzieci jego stare ubrar 

a są mimo w: 

  

marynują, a 

można je wprost z kuchni zabierać na dancing. 

Do męża mówią: 

— Najdroższy mój, umiłowany, czy pamię- 

tasz chwilę błogosławioną kiedyśmy się poznali? 

  

Trudno. wyobrazić, co odpowiada taki s 

  

ściarz. 

Męczennica przypuszcza, że zapewne: hm, 

hm! czy coś równie wymownęgo. 

AV każdym razie musi ona wysmażyć wilj 

  

i święta z okruchów budżetu i rzucić się w „ra- 

dosną twórczość* przedświąteczną ze smętnem 

przeczuciem, że ta sprawa źle się skończy. 

Święta, proszę państwa, muszą by 

sine qua non Ale 

do tych 

     sne. Warunek 

nie chce się 

Naprzykład mruczy w kuchni: 

przystosować wymagań. 

Ani tu 

Nożki 

alareta, śledziów trochi, trochi tej 

kołka. 

» inteligeniny prole 

— Ot już ter: 

indyka, ani gęsiów, ani tych parsiuków. 

  

z państwo na świecie ! 

„cielecze“ na 

  

  dechłej ryby — nu i święta żeby ich 

  

Zdawna już wiadomo 
  

  

tarjusz jada na obrusie i z widelcem, 

lerzu ma rzeczy o wiele mniej smakowite niź 

niektórzy woźni albo też i domowi. 

Tylko ten 

się wyrzec 

dozorcy 

inteligentny cymbał zanic nie chce 

ja. A to kosztuje. 

naj- 

obrusa i 

  

Fundusze re prezentacyjne. Te są zawsze 

większe. 

Meczennica też ma skoszlawioną psychikę w 

dziedzinie serwetek i wykałaczek, więc pod 

  

względem kulinarnym święta muszą być mniej 

więcej teoretyczne. 

Będzie zziajana biegała, pomagała w kuch 

ni, będzie robiła odkrywcze wyprawy na mias- 

ło, otrzyma niespodziewany kredyt w sklepach, 

spreparuje miespodzianki, zdobędzie choinkę, 

przyrządzi Wilję i ukaże olśnionym oczom do- 

mowników elegancki stół w blasku świeczek, ja- 

rzących się na drzewku. Mąż stęknie parę razy 

przy wieczerzy, ale mic już nie powie, gdyż Wil- 

nie jest do kłótni Ale służąca 

  

ja, panie tego, 

w sieni wyjęzyczy s'ę dokładnie. 

— Imieligenty p-iakrew! Talerzy tylka nasła 

! Serweteczek i wazoników..A żeby ja była 

pojadłszy Antoniuoweczka, tak nie. Wieczorem 

LDT TN DSS GA AS SS SSRI 

STOŁOWNIA 

    

  

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3 po- 
daje do wiadomości ogółu, że zdrowe, 

tanie (od 65 gr. do 1.20 zł.) obiady wy” 
po dawane są codziennie od godz. 1 do 5 

południu. 
PP. Członkiniom przysługuje zniż 

10%, pp. oficerom, urzędnikom i stu 

dentom abonamenty zniżkowe. 
Stołownia przyjmuje zamówienia na 

wszelkie ciasta, sosy, zimne przekąski 

  

1 gorące damia, po cenie kosztu z mini- 

malnem doliczeniem za pracę. 
Obstalunki odsyłane są do domu. 

Organizuje się obiady i kolacje zjaz* 

dowe wycieczkowe itp. — w lokalu wła 

snym, lub w lokałach wskazanych. Te- 

lefon Stoiowni 17—61. 

Dancing Sylwestrowy 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

odbędzie się u Czerwonego Sztralla we 

wtorek 31-go grudnia r. b. Zaproszenia 

otrzymać można w lokalu Zarządu 

Grodzko-Powiatowego ZPOK. przy ul. 

Zamkowej 26. Początek o godz. 28. 

Wstęp 1 zł. 99 gr., SKRAENICHIE 5 6 

49 gr. 

ślmki mnie ciekli, jak zaszedła ja do szewca 

na dole. Ryby tam — po gardło! A wódków róż 

Rzuca ja ta służba i do rzeźnika pójda. 

sno u niego i pluski gryzo, ale jedzenia jedz 

A co człowiek zje, to i jego. 

Na bhrzka 

manie kupiła. Prawda. Może jaby i zostła sie, że 

jedzenia z niedochwytem. 

nych ! 

c 

i nie odjesz sie. 

    

Nu, ale honor tak moja pani ma. 

  

by "nie 

spoglądała nieco 

smętnie ma dopalające si vieczki. Wszyscy 

<oś otrzymali na Gwiazdkę. Nie wystarczyło tył- 

ko dla niej. Pozostały też długi w sklepikach. 

E.K. M 

PST TAPK 

W czas Wigilji 
Padają setki lat w prabyty, 

wracają w jakieś czasu dale... 

Jawę prześnioną, sen przeżyty — 

w co zakląć, aby mieć je stale, 

by w jakiejś uroczystej chwili — 

przywołać wspomnień, wiew motyli? 

A męczennica po Wilji 
   

Gdzie betlejemska życia gwiazda, 

która oświeci bytu ślady, 

rozjaśni cień, co się rozrasta, 

gdy niknie szczęścia zarys blady... 

Aby przez zwały dni, co zmarły — 

momenty jasne się przedarły. 

W noe wigllijną śnieżną, srebrną, 

opłatek wspomnień w duszy łamię, 

i życia swego, wstęgę zgrzebną — 

zwijam na barwnych godzin ramie. 

Ponad opłatkiem czas schylony — 

minuty zbiera, życie skraca... 

Chrystus się rodzi... Biją dzwony... 

Konają chwile.. — Nie nie wraca 

Czesława Monikowska. 

   — Wilja Z. P. O. K. 

Dziś, dnia 21. XII, w lokalu Związku (Ja- 
giellońska 3/5—3) o godz. 7 wiecz. odbędzie się 

Z. P. O. K. Członkinie czeka choinka. 
zerza oraz miła atmosfera w znanem; życzii 

wem gronie 
W czasie wieczoru rozłosowane będą między 

członkinie książki autorów i autorek wileń- 
skich, żeby zapoznać bliżej ogół kobiecy z twór 
czością Wilnian. Lośowane będą książki nastę- 
pujących autorów: Bujniekiego, Bułhaka, Do- 
baczew „ Kobylinskiej, Lopalewskiego, Ly- 

Mitosza, Monikowskiej, Putramenta, 
ej-Piotrowiczowej, Romer Ochenkow- 

skiej. Renttówny, Zagórskiego. 

  

      

    
  

  

    

      

— Wilja w Szkole Gospodarstwa Domowego 
7. P. O. K. w Wilnie. W dniu 17 grudnia r. b. 
odbyła się wilja w Szkole Gospodarstwa Domo 
wego ZPOK. Na wstępie ks. pref. Al. Mościcki 
w ciepłych słowach przemówił do uczenic. Wie 
c.erzę spożyto w miłym nastroju. Sekretarka 
osobista św. Mikołaja obdarzyła obecne licznemi 
upominkami Dobrą. organizację i Serdeczny na 
strój nal kierowniczce szkoły 
p. Marji Wilczy 

    

   
— W obronie praw kobiet zamążnych do 

zarobkowania odbył się w Polsce cały szereg 
zebrań, zwołanych przez różne organizacje ko 
biece. M. in. na ostatniem zebraniu warszaw- 
skiego oddziału Związku Nauczycielstwa Pal- 

  

skiego powzięto rezolucję w powyższej sprawie. 

— Na dzień 19 b. m. w klubie pracy społecz 
nej w Warszawie (Czackiego 12) zwołane zosta 

ło zebranie w sprawie prawa kobiet do pracy 
zarobkowej przez następujące organizacje: — 
Stow. Kobiet z w ształceniem, Służ 
ba Obywatelska, Zrzeszenie Lekarek, Polski Zw. 

Prawniczek, Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, Rodzina Policyjna, Liga Kobiet pokoju i 
wolności, Związek Kobiet pracujących w handlu 
i biurowości oraz Stow. dyr. szkół pryw. i sem. 

—::0— 

Odpowiedzi Redakcji 
— Panią J. G. z Wilna informujemy, że Re 

ferat Prasowy ZPOK. nie ma zamiaru powta 
rzania wieczoru p. t. „Kobiety o mężczyźnie". - 
Można się spodziewać wzamian innej jakiej im 
prezy, jednak nie w najbliższym czasie. 

— Paniom ze Święcian dziękujemy za słowa 
uznania z okazji artykułów p. t. „Niepokój 
wśród kobiet". Każdy objaw serdeczności ze 

strony czytelniczek witamy wdzięcznie i rado 

snie. 
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Wieści i obrazki z kraj 
Głębokie 

— 0 RACJONALNIEJSZE ROZLOKOWANIE 
URZĘDU POCZTOWEGO. Urząd pocztowy w 
Głębokiem jest bardzo ruchliwym. Wymowną 
ilustracją pracy tego urzędu są następujące da 
ne: w roku bieżącym ruch listowy przekroczył 
grubo 1.000.000, obrót pieniężny doszedł do ok. 

_ 15 miljonów złotych, paczek przekazano i przy 
jeto kilkadziesiąt tysięcy, telefoniczne rozmowy 
i telegramy osiągnęły cyfry kilkunastu tysiecv. 
Mimo takich obrotów sprawnoš rzędu poczto 
wego w Głębokiem stoi na naj zym pozio 
mie, dzięki niezwykłej sumienności i zdolności 

personelu. 
Jedno jest tylko „ale“. Mianowicie lokal 

urzędu pocztowego, jest niezmiernie szczupły i 
to dotkliwie odczuwają zarówno  interesanci, 

jak i pracownicy pocztowi, którzy wskutek te 

go bywają niezmiernie przeciążeni. Urząd roz- 
bity jest na dwa budynki odległe od siebie o 
400 metrów. 

Toczą się już od dłuższego czasu pertraktac 

je pomiędzy Dyrekcję P. T. w Wilnie a właści 

cielem domu, gdzie mieści się tut. urząd pocz 
towy o donajęcie drugiej połowy budynku, lecz 
jak dotąd sprawa stoi na martwym punk 

Czas leci, tempo pracy coraz się zwiększa 

wymaga odpowiednich warunków. M-ur. 

— ROZWÓJ CZYTELNICTWA dzienników 
i czasopism na terenie Głębokiego ostatnio 
wzrósł. Głębocki Urząd Pocztowy doręcza czy 
telnikom dziennie około 660 dzienników  pol- 
skich, ponad 100 żydowskich, około 20 rosy, 

kich oraz 82 tygodniki. Rekordowym miesią- 

cem rozwoju czytelnictwa był październik, na 
tomiast od 1 grudnia stan ten nieco zmalał. co 

prawdopodobnie stoi w związku z obniżką upo 

sażeń urzędniczych. 

— RADJO ZDOBYWA WYZNAWCÓW. — 

Ostatnio w Głębokiem rejestruje się dziennie 

przeciętnie 3 abonentów radjowych, a w dniu 

16 bm. zarejestrowało się aż 10, co przy liczbie 

ok. 9.000 mieszkańców miasta jest dodatnim ob- 

jawem. W ciągu ostatnich 6 tygodni ilo: areje 

strowanych odbiorników radjowych wzrosła o 

120 proc. i Głębokie w dniu 18 bm. liczy 191 

odbiorników, a więc jeden odbiornik przypada 

mniej więcej na 470 mieszkańców. Niewielka to 

narazie liczba, lecz jeżeli takie tempo potrwa 

czas dłuższy, to niewątpliwie radjofonizacja w 

niedługim czasie osiągnie dobre wyniki. 

Z pewnością radjofonizacja zatoczyłaby więk 

sze kręgi,ludność jednak skarży się na opłatę 

3 zł. abonamentu, którą uważa za wygórowaną 

na nasze stosunki prowincjonalne i twierdzi, 

że należałoby miasteczka ziem wschodnich zrów 

nać w opłącie abonamentu z wiejskimi abonen 

tami. 

  

   

      

    

        

   

Brasław 
— FAŁSZERZ MONET. — (4 bm. zatrzy- 

mano Kazimierza Szarypę z Warniszek, gm. bra 

sławskiej, u którego polieja znalazła dwie sztab 

ki żełazne z odciskami, a w nich dwie monety 

2-złotowe oraz kilka kawaików stopu różnych 

metali. Szarypa przyznał się, że sam sporządził 

matrycę. Świadkowie zeznali, że Szarypa przed 

3 ma miesiącami zapłacił za kupione masło fal 

szywemi 50-groszówkami, które następnie przy 

jał z powrotem, przed miesiącem zaś za fałszy 
wą 56-groszówkę usiłował kupić papierosy. -- 

„KURJER* z dn. 21-go grudnia 1935 r. ' 

Święciany 
— Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO KO 

ŁA TOM-u. Niepokojącem zjawiskiem we współ 
czesnej szkole średniej jest to, że uczniowie 
pochodzą przeważnie z miasta. Zdolna a nieza 
można młodzież wiejska, a nawet i miejska ze 
środowisk robotniczych, ma prawie zamknięty 
dostęp do szkół średnich wskutek ciężkich wa 
runków materjalnych rodziców. 

Nic jednak nie pomoże narzekanie na taki 
stan rzeczy, lepsze rezultaty daje zawsze czyn. 

Tę metodę zastosowały Święciany, gdzie zo 
stało zorganizowane przed kilku miesiącami 

Powiatowe Koło TOM-u (Towarzystwo Opieki 
nad Zdolną a Niezamożną Młodzieżą Szkolną). 

W skład zarządu weszli p. p.: Stanisław An 
toszczuk, dyr. gimnazjum, jako prezes, Wanda 

Rewieńska, nauczycielka gimnazjum, jako sekre 
tarz i Ale Zankiewicz, instr. ośw. pozaszk., 
jako skarbnik. 

Zarząd rozpoczął odrazu energiczną działal 
ność w dwóch kierunkach: a) w kierunku zdo 
bycia funduszów na kształcenie zdolnej mło- 
dzieży, b) w kierunku organizacji środowisko 
wych kół TOM-u, któreby poza zbieraniem fun 
duszów wyszukały w środowisku wiejskiem zdol 
nych a niezamożnych kandydatów do kształce 
nia z sum stypendjalnych TOM-u. 

Liczba członków TOM-u w pow. 

  

   

    

šwiecian- 

skim wpłacających miesięcznie składki człon- 

kowskie dochodzi do 90, a działalnością organi 

zacja objęła tam 8 ośrodków wiejskich i Świę 
ciany. w. P. 

— TAJEMNICA SZKIELETU. — 26 paździer 
nika r. b. mieszkańcy wsi Biały Dwór, gm. łyn 
tupskiej, znaleźli w polu szkielet ludzki. Sołtys 
Konstanty Pieszkowski zameldował o tem pelic 
ji, a ta przesłała zwłoki do zakładu medycyny 
sądowej USB. w Wilnie. Biegli orzekli, że zwło 
ki pogrzebano przed kilkudziesięciu laty. 

Postawy 
— SAMOBÓJSTWO. 17 bm. w czasie od g. 

11 do 12 w Syrmierzu., gm. kobylniekiej, powie 
sił się w stodole ojca ego 19-letni Fabjan Ma 

linowski. Powodem były niesnaski rodzinne i 
rozstrój nerwowy. 

Rudomino 
— ARESZTOWANIE GAJOWYCH, ZABOJ- 

CÓW KŁUSOWNIKA. Jak już donosiliśmy, 8 
bm. gajowi Chalewicz i Połujański zastrzelili 

pod Żakielami, gm. rudomińskiej, kłusownika 
Jana Dakszewicza. 

Gajowi obecnie zostali zatrzymani przez po 
lieję, a sędzia Śledczy zastosował względem nieh 

areszt jako środek zapobiegawczy. 
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Pierwszy śnieg w Paryżu 

= 

  

< 

W tym roku pierwsze śniegi spadły niemal równocześnie we wszystkich stolicach  curopej- 
skich. Na zdjęciu — bulwary paryskie uprzą tane z pierwszej nikłej jeszcze powłoki śnieżnej. 

RON) 

Trzylatka gazowa w Anglii 
Rząd angielski przygotowuje rozległy pian 

ochrony gazowej, obliczonej na trzy łata, w cią 

gu których przeprowadzone będą przygotowania 
do ochrony publiczności cywilnej przed atakiem 
gazowym. Na składzie, w całym kraju, ma się 
znajdować 30 miljonów masek gazowych, które 
będą rozdane jednak mieszkańcom tylko w chwi 
li niebezpieczaństwa. Pozatem przygotowanych 

rzeby umieścić małe dzieci. Poczyniono już na 
wet doświadezenia z filarami gazowemi i pom 
pkami, pędzącemi powietrze, które dostarczają 

czyste powietrze nawet w razie zatrucia atmo 
sfery gazami bojowemi. Koszt tych skrzynek ma 
nie przekraczać 2 i pół szylinga, a masek — 2 
pensów za sztukę. Wszystkie te eksperymenty 
mają na celu udoskonalenie ochrony przed gaza 

Rowa udręka rolnika 
„Od „jednego z naszych wiejskich czy- 

ieiników otrzymaliśmy poniższe nie pozbw 

wione słuszności uwagi. (Red). 

10 grudnia rb. na wileńskim rynku 
Śnipiskim, w godzinach rannych, poste- 

runkowy pol. państwowej w asyście ja- 
kichś dwóch panów w ubraniu cywil-- 
nem, robili przegląd „czystości koni'— 

u gospodarzy rolników. Odbywało się to: 
w ten sposób, że po przesunięciu ręką 
po koniu stawiano stopień „brudny i 

wzywano do zapłaty doraźnie 2—3 zł. 
(to zależało od stopnia „brudności*). Po 
nieważ cena złotówki na wsi jest bardzo 

różna od ceny złotówki w mieście opłat 
nikt tych nie mógł uiścić wobec czego. 
był legitymowany, a w następstwie ma- 
ją protokuły karne wysokości 20 zł. (tak 
mówili owi panowie). 

      

Gdyby taki koń po odbyciu nieraz set 

ki kilometrów po naszych drogach, pod 
znacznym ciężarem był istotnie brudny. 

to czy jest jakiś zdrowy sens robić ta- 
kie „przeglądy i karać i tak do ostat- 
nich granic wyzyskiwanego i zmaltreto- 

wanego ogólną sytuacją gospodarczą — 
rolnika? Mnie się wydaje, że nie! Jeżeli 

i jest takie „przestarzałe zarządzenie to 
w czasach dzisiejszych. kiedy tyle się: 
mówi i pisze o „froncie do wsi* must 

ono zniknąć. 

  

  

Antoni Jankowski 
Radny gminy miekuńskiej. 

—(:)— 

Stan konta w PK0 i bankach 
na pomnik Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Wilnie 

Szmerel Indurski w Wilnie — 10; Łidja Tur 
ska w folw. Sonino — 2; Administracja maj. 
Ozierce — 28; „Z. Sobol“ w Wilnie — 1; Cho 
non Lidowski w Wilnie — 5; Edmund Dutkie 
wicz w Wilnie — 20; Klemens Bejnarowicz w 
Czarnym Borze ; Stanisław Pawłowicz w 
maj. W. Borki — 5; Wiera Dynowska w Wilnie 

5; Urząd Probierczy w Wilnie — 3,15; Kłub 
Szłachecki w Wilnie — 500; Adelaida Leniewicz: 

- Kamieńska w maj. Pokucie — 5: Kom. Kasa 
Oszczędn. w Bras — 21.60; Marja Bohda 
nowiczówna w ma ačkow 2; 10 PAL. w 
Nowo-Wilejce — 140; Al. i Ksenja Wiszniewscy 

Łucku — 13; Starostwo Pow. Oszmiańskie — 
w maj. Dziedzinka — 4,65; Józef Tołłoczko w 
1 ofja Zellówna w folw. Łucyn — 9; ks Е. 
Oleszkiewicz w Udziale — 1,80; ks. St. Kuderow 
ski w Podbrzeziu — 6: Bogusław Pożarski w 

folw. Kiemiele - '. Pamdovaki w Wilnie- 
3 „50; Kusojć 

у ; Marja Dubrago- 
Ankudow — 4.70; Józef Dronsejko w 

Wilnie 10; Witold Jurewicz w Wilnie — 14: 

Marja Rittler Andrejewa w Wilnie — 5; Władys 
ław Podhajski w Wilnie — 0.50; Jadwiga Su- 

bocz w Wilnie — 7; Adasia Brojdo w Wilnie: 

  

   

            

   

    

  

  

  

  

Osadzono go w areszcie. 

ORYDERYK_ KAMPE. 

Wielki Człowiek 
Powieść współczesna. 

Ujął jej rękę i z głęboką czcią złożył na niej po- 

calunek. 

Nagle mocno šcisnąl dloi dziewezyny, a w na- 

stępnej chwili gorące wargi zaczęły sunąć w górę po 

obnażonem ramieniu. : 

Spróbowała uwolnić się porywczym ruchem i po- 

wiedziała ostro: 

— Pan jest nieprzytomny, mister Sydney, pro- 

szę natychmiast puścić moją rękę! Nie dałem panu 

powodu, do traktowania mnie w podobny sposób! 

“| Franklin Sydney istotnie stracił przytomność. Co 

go obchodził obecnie OXley, albo przyjaźń!?... Jeszcze 

mocniej ścisnął dłoń dziewczyny i zaczął mówić go- 

rączkowo: 

—— Niech mnie pani wysłucha, Wando! Nie wiem 

czy pani znajdzie człowieka. który byłby tak bez- 

granicznie oddany pani jak ja, ale czy moja wina, 

żeśmy się spotkali? Czy kochać panią, to przestępst- 

wo?... — Wyjąkał -z rozpacz: 

zobowiązania, przestanę latać... wynajmę willę nad 

Adrjatykiem, będę wiernym sługą, będę żył tylko pa- 

nią i tylko dla pani!... Wando, Wando!.. 

spojrzy na mniel... : 

Uwolniła rękę, wstała i powiedziała spokojnie: 

— Wracajmy do OXley'a. Na pana nie można 

  

— Zerwę wszystkie 

  

. niech pani 

będzie również 3 miljony ściśle uszezelnionych 
skrzynek, w których będzie można w razie pot 

mi i doprowadzenie jej do stanu pogotowia. 3,10; Lucja w Wilnie — 2 zł 

Stan konta zł 

  

76.832,16. 

się gniewać, mister Sydney, pan jest poprostu nie- 

przyzwoicie głupi. 

Franklin Sydney 

wytrzeźwiał; 

oprzytomniał i momentalnie 

podążał za dziewczyną jak surowo 

skarcony pies i do końca wieczora nie wyszedł z roli 

milczącego dżentelmana w nie 

  

azitelnym fraku. 

OXley zachował się bez zarzutu — nie napomk- 

nął ani jednem słowem o ich dość długiej nieobec- 

ności. 

Była mu wdzięczna za to; naraz zrozumiała. że 

jako człowiek był znacznie więcej wartościowy, niż 

się zdawało na pierwszy rzut oka, i zawstydziła się w 

głębi duszy, bo dotąd uważała go za nieszkodliwego 

warjata, mającego bzika na punkcie kolekcjonowania 

przedmiotów codziennego użytku, należących do 

osób koronowanych lub czemkolwiek wsławionych. 

Teraz stwierdziła, że w porównaniu z Sydney'em 

albo z innymi mężczyznami był skończonym dżen- 

telmanem. t e 

Po balu przed drzwiami do pokoju Wandy Oxley 

zatrzymał się i zapytał dziwnym tonem: 

— Czy wolno pani zadać jedno pytanie, mademoi- 

selle Wanda? 

— Proszę, mister William, niech pan mówi. 

— Nie chcę uchodzić w oczach pani za niedys- 

kretnego, mademoiselle Wanda. W żadnym wypadku 
nie chcę być natrętny ani dokuczać pani. 
‚  — Wiem. Niech pan mówi śmiało, słucham. 

— Czy pani... — urwał i bezradnie spuścił oczy. 
Nagle podjął zdecydowanie: — Czy pani się kocha 
w Sydney'u? 

Miał wygłąd poczciwego, przywiązanego psa. 

szedł od niego fluid nieświadomego męstwa, przy któ-- 

rem można było się czuć w zupełnem bezpieczeństwie. 

Stał ze spuszczoną głową, jakby czekał na wyrok. 

— Mister William — odezwała się łagodnym gło- 

sem, jakim kiedyś często przemawiała do Borskiego: 

— Pan jest wielkie a nierozsądne dziecko. Co za dzi- 

wne pytanie? Nie zakochałam się i nigdy się nie za- 

kocham w Sydney'u. Niech pan zostanie przy mnie 

„.oczywiście, jeśli pan chce. — Uśmiechnęła się i do- 

dała: — Mam do pana nieograniczone zaufanie i tro- 

chę nadziei, że pan mi pomoże... 

Jego twarz rozpogodziła się, jakby niewidzialna. 

miękka ręka starła z niej przygnębienie. 

Spojrzał na długi, słabo oświetlony korytarz; w 

dalekiej półciemnej perspektywie ciągnął się rząd 

drzwi, po drugiej stronie otworów okiennych. 

— Chce pani wyjechać, mademoiselłe Wanda? Ju- 

ro rano... może nawet zaraz? 

-—— Dokąd? 

— Dokąd pani chce, proszę rozkazywać. Wiem, 

że pani postawiła sobie jakieś zadanie, albo cel... czuję 

to, ale nie pytam, teraz nie chcę wiedzieć! 

Wandę ogarnęło silne podniecenie. Ulotniły się 

wszystkie myśli oprócz jednej, którą powtarzała w 

duchu niezliczoną ilość razy: 

— Mogę podróżować. mogę go szukać!... 

(D. c.n.)



  

„KURJEK“ z dn. 21-g0 grudnia 1935 r. 

Odezwa do młodzieży Obowigzujące ceny z 
wedlin., rmmieS$ i (lłuszczów średnich zakł. naukowych m. Wiloa 

Wieśce niewłaściwe zachowanie się młodzie- 
ży szkolnej w miejscach publicznych, negliżowa 
nie przez nią najbardziej elementarnych zasad 
dobrego wychowania, głęboko poruszyły opinję 
społeczną, a w rodzicach i szkołach przykrem 

odbiły się echem. 

Do mvallki rodziców o chleb codzienny i za- 
ienie swym dzieciom lepszej przyszłości 

a troska i lęk: „Jak zachowuje się córka, 
pew 

przy 
czy syn, gdy oko matki lub o 
Czy w tych karygodnych wybrykach nie brało 

*PeLdziału nasze dziecko?* Oto pytania, które bo 
teśnie ranią serca rodzicielskie. 

A i Szkołę niezasłużenie spotyka wiele przy 
krości, gdy się dowiaduje, że młodzież nie potra 
fi strzec godności mceniowskiego imienia i mun- 
duru. 

Na szczęście narzekania te wywołują tylko 
nieliczne jednostki, większość uczącej się mło- 
dzieży zachowuje się godnie, jak na przysz- 
łych obywateli kulturalnego kraju przystało. 

Do tej właśnie zdrowej większości młodzie 
w imieniu ogółu rodziców zwracamy się, 
ząc, że na nią liczyć można niezawednie: 

Wpłyńcie skutecznie na niesfornych kolegów 
w kierunku zmiany ich postępowania! 

Stańcie na straży opinji i godności uczniow 
skiej! 

Brońcie honoru i dobrego imienia szkoły 
Dajcie dowody swej miłości ku rodzicom! 

CENTRALA OPIEK RODZIC. 
ŚREDN. ZAKŁ. NAUKOWYCH 

W WOJEW. WIL. 

Wojewódzki Komit. Tygodnia Dziecka 

Žž w dniu 17 bież. mies. odbyło się w wielkiej 
sali wojewódzkiej zebranie sprawozdawcze Wo- 

-- jewódzkiego Tygodnia Dziecka. 
Sekcja finansowa zebrała następujące sumy: 

zbiórka uliczna dała zł. 662.46,— loterja fanto- 
wz zł. 100.35, — listy ofiar zł. 395.68, — blocz- 
ki rachunkowe z restauracyj zł. 321.60 — czyli 
RAZEM CZYSTEGO "DOCHODU zł. 1450.09. 

> Dzieci szkolne odbyły szereg wycieczek pod- 
miejskich z różnemi urozmaiceniami, z których 
4.000 skorzystało z przedstawienia w kinie 
„Pan“, które wyświetliło: Dzień Wielkiej Przy- 
gody. Opłata od dziecka 5 groszy. Dzieci przed 
srkolne wypełniły teatr miejski na Pohulance 
na popołudniówce: Cudowny Promień przy ba- 
lecie z zespołu p.. Muraszowej. 

Zarząd Wojewódzki Komitetu Tygodnia 
Dziecka dziękuje tą drogą wszystkim tym, którzy 
przyczynili się w jakikolwiek sposób do przepro 
wadzenia akcji Tygodnia Dziecka, bądźto ofia 
rami pieniężnemi, bądź też artykułami propagan 
dowemi w prasie, jak pp. prof. Jasiński i dr. 

H. Rudziński. Zebrane pieniądze zużyte zostaną 
stosownie do uchwały Komitetu, na organizację 
placów zabawowych i ogródków dziecięcych dla 
naszych najmilejszych. 

W drodze wyjątku Komitet uchwalił wyasy- 
gnować 100 (sto) zł. na odzież dla dzieci. zgro- 
madzonych w ochronce dziennej pod opieką SS. 
Misjonarek w Holszanach, które lak bardzo u- 

cierpiały spowodu pożaru. 

Nie kijem — to pałką 

   

    

  

  

  

  

  

          

  

Wśród pracowników miejskich 

"nej obniżki płac pracowniczych nie obniżył jed- 

nocześnie pracownikom lkomornego. W sprawie 

tej w Zarządzie miasta interwenjowała delega 

cja zainteresowanych pracowników. Magistrat 

zgodził się wprawdzie na obmiżenie komornego 

ate pod warunkiem, że pobierane będą opłaty 

za wodę i kanalizację. Dotychczas zaś opłaty 

ie wliczane były do komornego. 

W sprawie tej pracownicy miejscy zamie- 

rzają jeszcze interwenjować. 

  

nie patrzy?* 

zamieszka- 

= łych w domach iniejskich panuje wielkie roz- 

goryczenie, spowodowane nieco dziwną polityką 

Zarządu miejskiego, który mimo przeprowadzo- 

Dnia 20 bm. w Starostwie Grodzkiem odbyła 

się w obecności inspektora Izby Rolniczej i pre 

Kola Pań Domu' konferencja z przedsta 

wicielami branży wędliniarskiej i rzeźniczej na 

której ustalono następujący cennik zniżkowy 

na wędliny, mięso i tłuszcze: 

MIĘSA I SŁONINY 
za 1 kg. zł. 

Wołowina I gat. 1.60 

Wołowina II gat. 0.90 

Wołowina III gat. 0.30 

Cielęcina I gat. 1.10 

Cielęcina II gat. 0.90 

Przednia cielęcina 0.80 

Sznycel cielęcy 1.60 

Wołowina bez kości I gat 1.50 

Wieprzowina — szynka świeża 1.20 

Wieprzowina — łopatka 1.10 

Kotletówka 1.30 

Boczek 1.30 

Słonina świeża 1.50 

Słonina solona 1.60 

Sadło 1.70 

Nogi 0.50 

Głowa 0.70 

Wątroba 0.70 

Polędwica woł. 1.60 

WĘDLINY 
za 1 kg. zł. 

Słonina wędzona 2.00 

Słonina węgierska 2.00 

Sadlo solone 1.80 

Sadło wędzone 2.00 

Schab smażony 3.50 

Szynka gotowana z kością cała 2.20 

Rolka 2.40 

Szynka gotowana nakrajana 3.50 

  

Szynka sucha 

  

Szynka wędzona 3.70 

Polędwica 3.50 

340 

I gat. 3.20 

Rozmaitość II gat. 2.80 

Rozmaitość krajana z szynki, polędwicy. 

salami, rolady 3.50 

Boczek gotowany 2.00 

Boczek wędzony 2.00 

Kiełbasa świeża 1.40 

Kiełbasa wędzona czosnkowa 1.20 

Kiełbasa brunszwicka 3.60 

BUCHALTER - BILANSISTA z długoletnią 

praktyką, znający różne systemy buchalterji, 

poszukuje stałego lub dorywczego zajęcia. Po- 

siada dobre świadectwa. Miejscowość obojętna. 

Łaskawe zgłoszenia kierować do Oddziału Re- 

dakcji w Lidzie. ul. Zamkowa 4 pod „Bilanse“. 

KL NKS OOEEWOW NOA I eo LNK ETO 

Ukarani administracyjnie 
Starosta Grodzki w trybie administracyjno- 

karnym skazał właścicielkę sklepu owocarskie- 
go przy ul. Mickiewicza 11 Bejlę Binuńską za 
systematyczne uprawianie handlu w czasie za 
kazanym na 3 dni bezwzględnego aresztu z na 
tychmiastowym osadzeniem w więzieniu jako 
recydywistkę. 

Przedsiębiorca przewozowy, Abram Arkowicz 
iBeliny 12) został przez sąd starościński ukara 
ny 5-ciodniowym bezwzględnym aresztem, z na 
tychmiastowem osadzeniem w więzieniu za sy 
stematyczne znęcanie się nad chorym koniem. 

(B). 

Afera z kwitami podatkowemi 
Właścicielka popularnych w mieście mie- 

„'czarń p. Hejberowa od dłuższego czasu sprawy 
podatkowe załatwiała przez właściciela biura 

«- prośb i podań niejakiego Michańczaka, które 
mieści się vis-a-vis gmachu Izby Skarbowej. — 
Józef Michańczak układał podania, płacił po 
datki, składał reklamacje i t. 4. Michańczak 
przez dłuższy €zas cieszył się zaufaniem swej 
mocodawczyni, aż pewnego dnia, a było to jesz 
cze w jecie — pękła bomba. 

P. Hejhberowa miała wówczas wpłacić poda 
tek w wysokości %00 zł. Lzęść pieniędzy posłała 
przez p. Michańczaka, resztę zaś prosiła rozło 

żyć na raty, Gdy Michańczak dostarczył p. Hejbe 
rowej kwity wystawione przez 1 i 3 urzędy skar 
bowe, okazało się, ze oba kwity, aczkolwiek zo 

stały wystawione w dwóch urzędach, wypełnio 
ne zostały identycznym charakterem pisma. 

Okoliczność ta wydała się p. Hejberowej po 
dejrzana, to też udała się do 1 urzędu skarbowe 
-80, gdzie zapewniono ją, że przynajmniej jeden 
z kwitów jest sfałszowany. P. Hejberowa złoży 
ła skargę do policji. Pomysłowy właściciel biura 
został narazie aresztowany, następnie zaś zwol 
niony do czasu procesu. 

Sprytny właściciel biura znalaziszy sie na 
wolności potrafił przekonać mocodawezynię, że 
zaszła pomyłka, on zaś padł ofiarą spryciarza- 

”»  aferzysty. 

Zaskarbiwszy sobie znowu zaufanie p. Hej 
berowej, Michańczak począł oszukiwać ją jesz 
cze bezczelniej. 

Jak wiadomo, p. Hejberowa posiada centralę 
przy ulicy Miekiewicza oraz filje w innych pun 
ktach miasta. Od każdej filji wpłacane sa od 
dzielne podatki. Wszystkie te podatki p. Hejbe 
rowa uiszczała przez Michańczaka. Ten ostatni 
zaś złożył zameldowanie w poszczególnych urzę 
dach skarbowych o likwidacji filij mleczarni. 
Filje zaś te w rzeczywistości istniały. P. Hejbe 
rowa nie wiedząc o tem, że Michańczak „zlikwi 
dował* filje, płaciła za nie podatki na ręce Mi 
chańczaka, ten zaś pieniądze  przywłaszezał, 
wystawiając klijentee sfałszowane pokwitowa- 
nia. 

Do czasu jednak dzban wodę nosi. 
Przed kilku dniami przed mieszkanie p. Hej 

berowej zajechały fury z sekwestratorami. Wy 
słannicy oddziałów egzekucyjnych zażądali na 
tychmiastowej zapłaty 3.600 zł., grożąc w prze 
ciwnym razie sekwestrem. 

Na jakiej podstawie? P. Hejberowa była bar 
dzo poważnie oburzona. Przecież płaciła. Po- 
siada na to odpowiednie kwity. 

Tutaj pękła bomba po raz druig. Stwierdzo 
no, że wszystkie kwity są... falsyfikatami. 

Sprawa oparła się o prokuraturę. (e). 

Salami 360 

Litewska 3.20 

Myšliwska 2.80 

Lubelska ' 2.40 

Lubelska sucha 2.60 

Martadela 2 40 

Rolada faszerowana 3.00 

Rolada z prosiaka 3.50 

Pasztet 3.20 

Pasztetowa kiełbasa 2.00 

Krakowska I gat. 2.00 

Krakowska II gat. 1.90 

Kiełbasa herbatnia 1.90 

Parówki 2.60 

Serdelki 2.40 

Salceson włoski 200 

Salceson francuski 2.00 

Salceson szwabski 120 

Salceson zwyczajny 100 

Kaszanka 1.00 

Obrzynki I gat. 1.60 

Obrzynki II gat. 120 

Szmalec biały 2.00 

Szmalec szary 1.20 

Kiełbasa polędwicowa 2.60 

Kiełbasa świąteczna 1.88 

Kabanosy 3.20 

Ogólna zniżka cen na wyroby wędliniarskie 

mięsa, słoniny i tłuszcze wynosi od 5 proc. do 

20 proc. (B). 

Obniżenie odsetek od zaległości 
ubezpieczeniowych 

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie podaje 
dc wiadomości, że dekretem Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 22 listopada 1935 roku (Dz.U. 
R. P. Nr. 85, poz. 519) obniżona została wyso- 
xość odsetek od załegłych składek ubezpieczenia 
wych, powstałych po dniu 1 stycznia 1934 roku 
a nie wpłaconych w obowiązujących terminach 
г 12 @0 9% w stosunku rocznym, czyli 0,75%/o 
miesięcznie. Przepisy dekretu odnośnie pobiera- 
nia obniżonych odstek, Ubezpieczalnie Społecz 
qe stosują od dnia 11 grudnia 1935 r. 

Ponadto przy uzyskaniu przez pracodawców 
odroczeń lub rozterminowań na raty należności 
z tytułu zaległych składek, będą stosowane ul- 
gowe odsetki w wysokości 0,5% miesięcznie, 

jednak pod nieodzownym warunkiem termino- 
wego uiszczania ustalonych rat oraz składek 
bieżących. Niedotrzymanie powyższego warunku 

powoduje utratę przez pracodawcę prawa do 

ulgowych %6'/ oraz w przyszłości przywileju 
do uzyskania odroczeń lub rozterminowań. 

W końcu zazmacza się, że wspomniany de- 

kret nie dotyczy zaległych składek na rzecz b. 

Kasy Chorych i Funduszu Pracy powstałych 

przed dniem 1 stycznia 1934 r.; w stosunku do 

składek ma rzecz b. Kasy Chorych ma zasto- 

sowanie rozporządzenie Ministra Opieki Społecz- 

nej z dn. 12 grudnia 1935 roku (Dz. U. R. P. 

Nr. 54, poz 353) ' 

—0::0— NA 

Teatr i Muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś w sobotę dn. 21 bm. o godz. 8 wiecz. 
ujrzymy współczesną sztukę rosyjską M. Trige 
ra (przekład H. Pilichowskiej) p. t. „Szczęśliwe 
małżeństwo”. Akcja utworu odsłania fragment 

  

życia rodzinnego w Sowietach. 

UWAGA! — Przedstawienie dzisiejsze jest za 
kupione — pozostałe bilety do nabycia w kasie 
"Teatru na Pohulance. 

— Niedzielna popołudniówka. Jutro, w nie- 
dzielę dn. 22 grudnia o godz. 4 dana będzie na 
przedstawienie popołudniowe znakomita sztuka 

Scheriffa pt. „Kres Wędrówki* — po cenach 
propagandowych. 

— Józet Schmidt w Teatrze na Pohulanee. 
W poniedziałek dn. 23 grudnia br. w Teatrze 
Miejskim na Pohulance odbędzie się jedyny 

koncert światowej sławy tenora Józefa Schmid 
ta. Ceny specjalne. Bilety wcześniej do nabycia 

w kasie zamawiań Teatru „Lutnia“ od godz. 11 

do 9 wiecz. 

    

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „ROSE-MARIE“. Dziś ukaże się piękne wi 

dowisko w 9 obrazach „Rose-Marie*, które od 
znacza się wspaniałą wystawą i świetnem wyko 
naniem. W rolach głównych S. Bestani i M. 
Wawrzkowicz. Zniżki ważne. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. — 
Wobec wielkiego powodzenia jutro na przedsta 
wieniu popołudniowem ujrzymy operetkę ame 
rykańską „Rose-Marie* w premjerowej obsa- 
dzie. 

— Rewja Sylwestrowa w „Lutni*. Doroczna 
Rewja Sylwestrowa odbędzie się w „Łutni* w 
Noc Sylwestrową — dwukrotnie: o g. 8.15 i 11 
min. 30 w., o programie składającym się z naj 
nowszych piosenek, inscenizowanych pieśni, sa 

tyrycznych skeczów i monologów oraz efektow 
nych scen baletowych. Bezbrzeżny humor i we 
sołość panować będą w tę ostatnią noc starego 

roku. Bilety już nabywać można w kasie zama 
wiań. 

WILENSKI TEATR OBJAZDOWY 

gra dziś 21 grudnia w Szczuczynie po południu 

1) „Świeczka zgasła” — A. Fredry, 2) „Pociesz 

ne wykwintnisie* — Moljera i wieczorem „Ży 

cie jest skomplikowane* — St. Kiedrzyńskiego. 

TEATR „REWJA*. 

Dziś, w sobotę 21 grudnia przedostatni dzień 

programu rewjowego pt. „PLOMIENNY PTAK". 

Początek przedstawień o godz. 6,30 i 9-ej. 

REWJA „WESOŁY MURZYN*, Ludwisarska 4- 

Dziś przebojowa rewja Nr. 2 p. t. „Figowy 
Kstek* codziennie 2 przedstawienia o godz. 6.30 
* 9-ej wieczorem. 

Urzędy, poczta i kolej 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

Jak się dowiadujemy, instytucje państwowe, 

samorządowe i wojskowe czynne będą we wto 

rek przedświąteczny tylko do godz. 12 w poł. 

poczem urzędowanie będzie zawieszone na czas 

trwania świat. 

Poczta w wigilię Bożego Narodzenia czynna 

będzie tylko do godz. 5. 25 bm., czyli w pierw 
szy dzień Bożego Narodzenia urzędy pocztowe 

nie będą wogóle czynne. W drugim dniu świąt 

urzędowanie odbywać się będzie jedynie w go 

dzinach od 9 do 11 rano oraz jednorazowo da 

ręczona zostanie korespondencja. 

Jeżeli chodzi o kolej to ruch pasażerski od 

bywać się będzie w czasie świąt bez żadnych 

zmian. Wstrzymany natomiast zostanie ruch 

towarowy na pierwsze dwa dni świąt, przesy 

"lane będą jedynie towary łatwo ulegające zep 

suciu się. 

„akt 8 WILNO 

SOBOTA, dnia 21 grudnia 1935 r. 
‚ 6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka do gimn.; 6.34: 
Gimnastyka; 6.50: Muzyka por.; 7.20: Dziennik 
por.; 7.30: D. c. muzyki por.; 7.50: Program dz.; 
7.55: Giełda rolnicza; 8.00: Audycja dla szkół: 
8.10—11.57: Przerwa; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał 
12.03: Dziennik połudn.; 1215: Koncert Ork. 

"AT 

   

  

  

Kam.; 13.00: Koncert wiolonczelowy, d-dur 
Haydn 25: Chwilka gospodarstwa domowe- 
go; 13.30: Muzyka popularna; 14.30: Ze świata 

  

bajek; 15.00: Fragm. z powieści Jerzego Bohda- 
na Rychlińskiego p. t. „Przygody Krzysztofa 
Arciszewskiego*; 15.15: Mała skrzyneczka; 15.25: 
Życie kulturalne miasta i prowincji; 15.30: Z 
różnych operetek; 16.00: Lekcja języka framc.; 
16.15: Arje i pieśni w wyk. Eugenjusza Maja; 
16.30: Skrzyneczka techniczna; 16.45: Cała Pol- 

; 17.00: Reportaż z Prus Wschodnich 
a Wańkowicza; 17.15: Nowości z płyt: 

17.45: Gronostaje; 17.50: Nasze miasta i miastecz 
ka; 18.00: Piosenki i tańce waszego przyjaciela; 
18.30. Program kartelowy w Polsce, przemó- 
wienie wygł. Pan Minister Przemysłu i Handlu 
dr Roman Górecki; 18.50: Kto siebie znajdzie: 
19.00: Przegląd prasy rolniczej; 19.10: Rzeczy 
» powieściach Dostojewskiego, wygł Wsiewo- 
łod Bajkin; 19.25: Program na niedzielę: 19.30: 
Koncert reklamowy; 19.35: Wiadomości spor- 
towe; 19.50: Pogadanka aktualna; 20.00: Kon- 
cert chóru Eryana; 20.45: Dziennik wiecz.: 
20.55: Obrazki z Polski; 21.00: Audycja dla Po- 
laków z zagranicy; 21.30: Wesoła syrena; 22.00: 
Muzyka lekka; 23.00: Kom. met.; 23.05—24.00: 
Muzyka taneczna. 

  

        

  

NIEDZIELA, dnia 22 grudnia 1935 r. 

9.00: Czas i pieśń. 9.05: Gazetka roln. 9.15: 
Muzyka poranna. 9.45: Dzien. por. 9.55: Prog- 
ram dzienny. 10.05: Transm. nab. z kościoła 
Metropolitalnego w Poznaniu. 11.40: Muzyka 
z płyt. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Życie 
kulturalne miasta i prowincji. 12.15: Muzyczny 
poranek. W przerwie: fragm. słuch. z noweli 
Lwa Tołstoja pt. „Gospodarz i parobek“. 14.10: 
Fragm. z pow. R. Tuszowskiego pt. „Upały*. 
14.30: Koncert życzeń. 15.00: Audycja dla wszy 
stkich „Jak leczyła się pani Szulgiewiczowa“? 
15.45: Nasze zioła lecznicze. 16.00: Opowiada 
nie dla dzieci. 16.15: Koncert zespołu salonowe 
go Pawła Rynasa. 16.45: Cała Polska śpiewa. 
17.00: Muzyka taneczna, 0: M. Bavel: Trio 
fort. 18.30: Słuchowisko: „Ksiądz Piotr*. 19.00: 
Program na poniedziałek. 19.10: Koncert rekla 
mowy. 19.20: Wiad. sportowe. 19.25: Utwory 
Żelenskiego w wyk. Zofji Wyleżyńskiej. 19,45: 
Co czytać? 2000: Koncert symfoniczny. 20.45: 
Wyjątki z pism Józefa Piłsudskiego. 20.00: Dz. 
wiecz. 21.00: Na wesołej lwowskiej fali. 21.30: 
Podróżujmy. 21.45: Wiad. sportowe. 22.00: Kon 
cert "pianistów polskich wyeliminowanych na 
konkursie Chopinowskim w Warszawie. 23.00: 
Kom. met. 238.05—23.30: Muzyka taneczna. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 

  

   

      

w zakresie od I—VIII ki Imnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 

  

   udziela były nauczyciel 
Warunki skromne Pe y w 

ki pod gwarancją. Łu 
Wilno, ul. Królawska 7/2. m. 18. 
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Dziś: Tomasza Ap. 
Sobota 
21 || Jutro: Herona M, Zenona M. 

| Wschód słońca—godz. 7 m. 42 

Grudzień | Zachód słońca=godz. 2 m. 51 ь : 

Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U. S. B 
м МИме г dnia 20.XII. 1935 r. 

Ciśnienie 759 
Temperatura średnia + 1 
Temperatura najwyższa + 
"Temperatura najniższa — 1 
Opad 0,2 
Wiatr: Połudn.-wschodni 
Tendencja: Spadek. 
Uwagi: Pochmurno. 

    

BIBLJOTEKI I MUZEA. 
— Bibljoteka im. Tomasza Zana (ul. Wielka 

Pohulanka 14—15) — codzień g. 10—20 — 
poniedz. — 13—20. Bibljoteka Uniwersytecka— 
£. 9—15—czytelnia czasopism i publiczna do 20. 
Bibljoteka Państw. im. Wróblewskieh (Arsenal- 
ska 8) w dni powszednie g. 9—15 i 18—21. 
Muzeum Archeologji Przedhistorycznej USB. 

(Zamkowa 11) — poniedz. i czwartki — 12—14, 
wtorki g. 16—18. Mnzeum Etnograficzne U. S. B. 
(Zamkowa 11) — wtorki i środy — 12—14, — 
piątki 16—18. Muzeum Przyrodnicze USB. (Zakre 
towa 23) w niedziele i środy g. 11 — 14. Mu- 
zeum Towarzystwa Przyjaciół nauk (ulica Le- 
lewelaj niedziele godz. 12 14. 
Muzeum Białoruskie (Bazyljanie, Ostrobramska 
9) — codzień — oprócz dni świątecznych — 
g. 9-12, w niedziele i święta — po uprzedniem 
porozumieniu się z Dyrekcją. Bibljoteka — w 
dni powszednie oprócz poniedziałków g. 12—15. 
Muzeum Ikonografji Wilna i Zbiorów Masoń- 
skich (Zygmuntowska 2)—w soboty — g. 12—15. 

Ša 

W czasie feryj Bożego Narodzenia t. j. od 
21 grudnia br. do 6 stycznia 1936 r. Muzeum 
Przyrodnicze USB. będzie zamknięte dla pub 
licznošci, 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Miejska (Wileńska 23); 2) Chomiczew- 

skiego (W. Pohułanka 25); 3) Filemonowicza 
(Wielka 29); 4) Chróścickiego łuł. Ostrobram 
ska 25). 

RUCH POPULACYJNY W WILNIE 

— Zarejestrowane urodziny: 1) Lipkier Zel- 
man, 2) Piechówna Marja-Teresa, 3) Szemiawka 
Mojžes: 

   

  

ubiny: 1) Peczke Edward, I voto Bur 
hardtowa z Klimeinków Zu 2 
wicz Józef — Wanierowska ) 
pelański Mojżesz — Sztylerówna Marjanna: 4) 
Janukowicz Antoni — Uścimo ówna Helena. 
"— Zgony: 1) Ulmadziewiczów Marja, lat 

58; 2) Chajkin Sława, lat 68; 3) Pircewicz Jerzy 
(niemowlę); 4) Baronówna ina, lat 10; 5) Wo 
robiej Jan, woźny, lat 47; 6) Wielukdzienówna 

Józefa, lat 75; 7) Boryczko Józefa, lat 71. 
-—- Przybyli do hotelu Georges'a: Gorczycki 

Józef z Warszawy; Dworakowski Józef, notar 
jusz z Lidy; Kossowski Jerzy, literat z Warsza- 

wy; Pietrzak Władysław, urzędnik z Warszawy; 
Biszewski Józef, obyw. ziem. majt. Łyntupy: 
MasRomaski Józef, urzędnik z Warszawy. 

    

     

    

    

  

    

Z OSOBISTE 
— WOJEWODA WILEŃSKI p. Ludwik Bo- 

« ciański 20 bm. wyjechał na jeden dzień w spra 
wach służbowych do Warszawy. 

„KURJER* z dn. 21-go; grudnia 1935 r. 

KRONIKA 
— Kurator Okręgu Szkolnego - Wileńskiego 

p. K. Szelągowski powrócił z wizytacji szkół i 
objął urzędowanie. 

SPRAWY SZKOLNE. 
RE Ferje świąteczne. Dzisiaj kończą się za 
jęcia we wszystkich szkołach średnich i pow- 
szechnych. Ferje świąteczne trwać będą do dnia 
9 stycznia r. 1936. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Akad. Koła Polskiej Macierzy Szk. 

w Wilnie podaje do wiadomości, iż w czasie fe 
ątecznych urzędować będzie Komisja Fe 

y w poniedziałki i czwartki w godz. 11—13 
w lokalu Koła ul. Wileńska 23 m. 9, tel. 21-85. 

— Wynik zbiórki. Zarząd Akademickiego 
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie poda 
je niniejszem do publicznej wiadomości, iż zbiór 

ka uliczna w niedzielę dn. 15 bm. na cele Oś- 
wiaty Pozaszkolnej przyniosła w sumie zł. 201 
gr. 19. 

RÓŻNE 
— „OPŁATEK* W URZĘDZIE WOJEWÓDZ 

KIM. Dnia 20 bm przy końcu urzędowania, u- 
szędnicy Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego, 
starostowie: grodzki i wiileńsko-trocki oraz de 
legaci urzędników tych starostw zebrali się w 
Wielkiej sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiego, gdzie złożyli p. wojewodzie Ludwikowi 
Bociańskiemu życzenia świąteczne. 

Pan wojewoda Bociański przełamał się z 
zebranymi opłatkiem i ze swej strony złożył 
wszystkim zebranym serdeczne życzenia „Weso 
łych Świąt". (B) 

— Propagandowy jarsko-djetetyczny kurs 
gospodarstwa domowego dla pań organizuje Zw. 
Kobiet Żydowskich w Wilnie. Kurs krótkotrwa 
ły. Opłata dostępna. Informacje — w kancelarji 
Związku (Wielka 30) codziennie od 9—2 p. p. 
i od 5—8 wiecz. Tel. 11-39. 

— Wycieczka P. T. K. W najbliższą niedzie 
lę — schronisko narciarskie. 

Zbiórka w ogródku przed Katedrą o g. 11.45. 
— Pośmiertna wystawa Obrazów p. Al- 

freda Zastrowa, która doznała tak wyjątkowo 
przychylnej oceny ze strony najbardziej powo 
łanych recenzentów, naskutek żądań wielu 
zwiedzających została przedłużona do dnia 22 

  

    

    

  

    

grudnia i jest dostępna zwiedzaniu codzień w 

godz. od 10 do zmroku, w sobotę i niedzielę 

od godz. 10 do 17 pop poł. 
Wstęp 49 gr., ulg. 25 gr., młodzież w gru- 

pach 10 gr. Ewent. dochód wdowa po Zmarłym 
przeznacza na zapomogę dla niezamożnego słu 

:h chacza Wydz. Sztuk Pięknych. 
-— „Radjopajęczarstwo*. Ostatnio na terenie 

Wilna spisano 150 protokółów, za „radjopaję 
czarstwo“. 

Wśród przyłapanych znajduje się dużo zna 
nych, a nawet popularnych w Wilnie osób, któ 
re spewnością stać nawet więcej, niż na legal 

ne posiadanie radja. 
Z tej liczby 100 osób sąd starościński już u- 

karał wysokiemi grzywnami i odszkodowania 
mi na rzecz Radja. (B). 

380% у 
SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Nowy Zarząd Organizacji rewizjonistycz- 
a walnem zebraniu rewiz 

i „Brit Hacohar“ jedno 
e organizacje rewizjoni- 

stów Wilna dokonano, po sprawozdaniach z dzia 
łalności zarządu i komisji rewizyjnej oraz po 
uchwaleniu  absolutorjum, wyboru nowych 
władz. Do nowego zarządu weszli B. Rimini (ja- 
ko prezes „Brit Hacohar* i Rady Partyjnej), M. 
Hercog (przewodniczący zarządu), mag. M. Gins 
burg (sekretarz), C. Berlini (skarbnik), J. Gas, 
A. Słucki, Sz. Rutsztejn, J. Gliker i Ch. Jafe. 

    

   

    

  E r 
Nea święta tylko u nas polski filrm 

Kochaj tylko mnie 
Kino „PAN“ 

  

Dziś początek o godz. 12-ej. 

Powrót Natana Beckera 
Schmidta „DWA OCEANY" 

HELIOS MOTTO: Jedynym człowiekiem, który go zdradził 
Była kobieta, ktorą kochał.. 

; Największy film genjalnego reżysera Aleksandra KORDY 
W roli głównej piękność o niepoko- Szk Ą rłatn Kwi at jacej urodzie Merle Oberon oraz zna- 
komity Leslie Howard. Tysiączne tłu- 

my statystów. Miljonowa wystawa. — Nad program: ATRAKCJE. Seanse o godz. 4, 6, 8, i 10.20 

REWJA | „5, PŁOMIENNY PTAK (5: Progr. Nr. 52 p.t. i 15 obrazach 
z udziałem nowozaangażowanych: wodewilistki Łili Rostańskiej, art. rewjowego Zbigniewa 
Opolskiego oraz dotychczasowych ulubieńców: Zayendy, Żejmówny, Jankowskiego, Janow- 
skiego., Relskiej Ostrowskiego i in. — Codz. 2 s. 6.30 i 9.15 w niedz. i św. 3 s. o 4.15, 6.45 i 9.15. 

PAN | 
Dziś 

eraz pierwsza bohat. 
„udana wyprawa Prof. 

na łamaczu lodów 
„Sibiriakow“ 

  

  

  

  

„Na vilenskim bruku 
JESZCZE DWIE SKARGI PRZECIWKO 

WLASCICIELOM LOMBARDU  „KRESOWJA“, 

Na parę dni przd zapadnięciem wyroku ska 
zującego właścicieli zbankrutowanego lombar 
du Kresowja, o czem donosilimy na innem miej 

seu, do policji wpłynęły jeszcze dwie skargi 
przeciwko lombardowi za uprawianie lichwy. 

Dwóch byłych klijentów lombardu zaskaržy 
ło przebywających obecnie w więzieniu Lejha 
wieza i Gordona o to, iż poczynając od roku 
1932 do ostatnich czasów pobierali lichwiąrskie 
procenty. 

Skargom tym nadano bieg urzędowy. 

  

(e) 

©d Wydawnictwa 

\ 

CZWORONOŽNY CYRKOWIEC... 

Piesek wyprawial „hece“. „Šmial się“ i „pie 
«ał*, liczył, zdychał i t. d. Słowem reprezento 
wał w naszem hbezcyrkowem mieście wyższą 
szkołę psiej tresury. Był własnością p. Jadwigi 
Brzozowskiej (Subocz 38). 

Ktoś pozazdrościł go jej i skradł. 

Poszkodowana zameldowała o kradzieży pe 
lieji, oceniając stratę na 150 zł. 

Pod zarzutem skradzenia pieska policja ае 
rzymała niejakiego Klemensa Szymonowicza — 
(Majowa 37). e. 

Wszystkim naszym P. P. Prenumeratorom zamiejscowym, którzy 
opłacili prenumeratę za listopad i grudzień, przy dzisiejszym  n-rze 
„Kurjera Wileńskiego" przesyłamy powieść p.t. „Abisynja na widowni” 
Ladislas'a Farago — tom I. 

Ci z P. P. Prenumeratorów, którzy nie otrzymają powieści, a pre- 
numeratę uiścili, proszeni są o reklamowanie w administracji naszego 
pisma — Wilno, Bisk. Bandurskiego 4 

Dźwięk. Kino „ŚWIATOWID Mickiewicza 9 Dziś 
  

po raz pierwszy w Wilnie naj- 
  

Księżniczka Czardasz 
Dźwięki walca i czardasza. Przekomiczne sytuacje. 

większy film obecnego sezonu 
w-g popul. operetki H. Kalmana 
Upajająca cygańska muzyka 
Tryskająca humorem akcja. 

W rol. gł. najsłynniejsza awiazda ekranu, 
rasowa węgierka Marta Eggerth i uosobienie męskiego:czaru Hans Soehnker 

Nad program: NAJNOWSZE ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 
  

dynamiki 
i emocji 

2) Świetna komedja rosyjska. Całkowicie mó- 

wiony i śpiewany w języku rosyjskim film 

Rewelacyjny podwójny program: 

OSIEM_GODZIN D-ra MORGANA 
Swiat się śmieje 

1) Potężny, żywy film pełen 

Przebojowe piosenki (WIESIOŁYJE REBIATA). Sala dobrze ogrzana 

Teatr-Rewji „WESOŁY MURZYN: Ludwisarska 4 
  

Dziś nowy program nr. 2. 
Przebojowa rewja p. t. FIGOWY LISTE 

REF RENA. Nasze przeboje: Hipcio i Fipcio, Prokurator, Ja muszę mieć pokój, Ja chcę z Panem 
w Zakopanem, Niech Pan sylabizuje. Jola... Oj, jak .mi się kręci i inne 
o g. 6.30 i 9 w. Wżniedziele i św. 3 przedst.: 4, 

Codziennie 2 przedst.: 
„ 6.30 i 9 w. Ceny: Balkon 25 gr,, Parter 54 gr. 

  

Dziś! Gwiazda ekra- 
nów europejskich 

JGNISKO | Franciszka Gaal 
w doskona- 

lej komedji 

+ 
р 

w 2 cz., 20 odsłon. przy udz. całego | 
zespołu artyst. pod kierown. lit. art. | 

| 

SKANDAL w BUDAPESZCIE. 
Nad program : DODATKI DŻWIĘKOWE. — Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 

  

ŻARÓWKI ELEKTRYCZNE! 
SKŁAD ZAŁB 
APTECZNY в 

Zamówienia telefoniczne załatwiamy 

  

Wielki wybór! 
PERFUMY, WODY KOLOŃSKIE, PUDRY, 
KREMY, POMADKI i RÓŻNE KOSMETYKI 
świeży TRAN rybi 

DOKTÓR MED; 
J. PIOTROWICZ= 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

Wileńska 34, tel. 18-68 
Przyjmuje od 5—7 w. 

DOKTOR 
ZYGMUNT 

CENY NISKIE! 
MICKIEWICZA 42 
Telefon 20-81 
natychmiast. 

  

  

  

  

OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE 
W SKŁADZIE APTECZNYM 

perfumeryjnym i kosmetycznym 

WŁ. NARBUTTA 
Wilno, Św. Jańska 11, tel. 4-72 

Wielki wybór artykułów świątecz. 
Ceny niskie. 

Kupujący od złotego otrzymują bon 

RYBY 
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RYB 

ul. Kałwaryjska 11—2, tel 147. 

Sklepy: Hurt — Rynek Stefański, 
Detal: 

1) Rynek Drzewny obok wagi magistrackiej, 
2) Rynek Łukiski obok wagi magistrackiej, 
3) Rynek na Zarzeczu — Zarzecze Nr. 19. 

Place Tytuł wykonawczy 
budowlane na 9.200 zł. sprzedam 

przy ul. Portowej 24 i tanio. Licytacja folwar- 
Górze Boufałowej do |ku odbędzie się w dn. 
sprzedania. Informacje: 28 grudnia 1935 r. 

Św. Jacka 9—1, Oferty do adm. Kurjera 
telefon 13 - 11. pod „Tytuł* 

  

  

KUDREWICZ NAJPIĘKNIEJSZE JA- 
Chor. wenerycz,, syfilia, BŁUSZKA  CHOINKO- 

    

WE kg. 1.20, MIÓD LE- za i moczopłciowe 
> a amkowa 15, tal. 1968 

CZNICZY 100%/-wy kg. abit, 278 
2.40, GRZYBY od 2.50 
(w dużym  wybore2) 
WĘDLINY WIEJSKIE, 
oraz in. art. przedświąt. 
najtaniej nabędzie Pani 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

  

jedynie w składzie spo- 
żywczo kolon jalnym 

Wł. CZERWIŃSKIEGO 

Wileńska 42 vis a vis 
placu Orzeszkowej. 
  

DO SPRZEDANIA 
SKLEP spożywczy z to- 
warem na dogodnych 
warunkach. Dowiedzieć 
się ul. Zarzecze 5a—19 
  

Fryzjer Damski 
IGNACY 

zawiadamia Sz. Klijent- 
ki iż po uzyskaniu Il-ej 
nagrody w Wiedniu na 
konkursie trwałej i wod- 
nej ondulacji powrócił 
do Wilna dnia 21.XII.35 
i objął kierownictwo w 
zakładzie fryzjerskim 

p. f. „MAX* 
Mickiewicza 30 
  

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5 18 
róg Ofiarnej (obok Sądu   

skóra» i moczopłciowe 
Wielka 21, tej. 9-21 

Przyjm. od 9—! i 3—8 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Wielką 10—7 
tamże gabinet kosmet.. 
usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzajki i wągry 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaz leczniczy 

ktryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 
ma lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 

2 POKOJE 
słoneczne, ładne, tanio 
z wygodami, może być 

stół na miejscu, 
Sierakowskiego 14—1 

DO WYNAJĘCIA 
4-ro pokojowe mieszka- 
nie z wygodami, ul. Ko- 

narskiego 13-b 
cena 70 zł. 
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