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Dowiadujemy się, że uchwałona przez 

nie została dotąd przedłożona P. Prezy 

dentowi Rzplitej do podpisu. Wokee te- 
go przypuszczać należy, że przed Świę- 

tami Bożego Narodzenia' nie nastąpi 
zwolnienie więźniów. 653 PK 

Stoją temu na przeszkodzie przede- 

Ferje w 
Poczynając od dzisiaj w życiu polity- 

cznem rozpoczynają się ferje świątecz- 

ne. Jeżeli chodzi o teren parlamentarny, 

tó gmach przy ul. Wiejskiej już opusto- 

Izby Ustawodawcze ustawa © amnestji. 

polityce 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Ustawa o amnestii 
wejdzie w życie po Świętach 

wszystkiem wzg!ędy techniczne. zwol- 
nienie bowiem na terenie eałego Państ- 
wa 30.000 więźniów wymaga ułożenia 

spisów, sprawdzenia dokumentów i t. d. 

Wohee tego zwolnienia więźniów spo- 
" dziewać się nałeży prawdopodobńie po- 
„między Bożem Narmazeniem. a Nowym 
Rokiem. , ‚ 

szał. Od jutra rozpoczną się również wy 
jazdy członków rządu na kiłkudniowy 

poon 

Projekt redukcji mežatek 
W związku z podanemi przez nas 

szczegółami projektu redukcji mężatek 
wyjaśnić należy, że projekt ten nie uzys 

kał jeszcze aprobaty czyników decydu- 

jących. Decyzji w tej sprawie należy 
spodziewać się po świętach, a szezegóły 
tego projektu mogą jeszcze. ulee' daleko 

idącym zmianom, 

Komisja podatkowa w min. Skarbu_ 
Wczoraj w min. Skarbu odbyło się 

inauguracyjne posiedzenie nowoutwo- 
rzonej komisji podatkowej: przy min. 
Skarbu. Zadaniem tej komisji będzie o- 

pinjowanie projektów ustaw podatko- 
wych i przepracowanie zagadnień hasze 
go systemu podatkowego. 

Posiedzenie otworzył min. Kwiatko- 
wski. Na przewodniczącego komisji po- 

wołano „prof. Adama Krzyżanowskiego, 
a na jego.zastępcę wicedyrektora: depart. 

podatków p. šademisiinos: 

Na pićrwszem posiedzeniu omówiono 

metody prae komisji oraż przėdyskūto- 
wano projekt dekretu o państw. podat- 
ku od nieruchomości i projekt zryczałto 

wania podatku przemysł. od obrotu. 

Ograniczenie działalności 
- przedsiębiorstw publicznych 

Uchwałą Rady Ekonomicznej Ministrów 
WARSZAWA; (Pat). W sobotę dnia 

21 bm. odbyło się pod przewodnictwem 
p. wicepremjera Kwiatkowskiego posie- 

dzenie komitetu ekonomicznego minis- 
trów. Na posiedzeniu tem p. minister 
przemysłu i handlu złożył sprawozdanie 

z przeprowadzonej akcji zniżki cen, 
stwierdzając, że zarówno w zakresie su- 

rowców, jak i skartelizowanego i nie- 
skartelizowanego przemysłu  przetwor- 
czego oraz handlu hurtowego akcja ta 

została przez ministerstwo zakończoną, 

„doprowadzaj jąc do „poważnego przysto- 
sowania cen towarów przemysłowych do | 
obecnych warunków rynkowych. 

Następnie komitet ekonomiczny: prze 
dyskutował sprawę bezpośredniej dzia- 
łalności gospódarczej państwa. W, wyni- 

BNS 

Delegatki kobiet 
u P. Prezydenta 

Pan Prezydent R. P. przyjął w dniu 

21 bm. delegację 10 organizacyj kobie- 

cych z p. Anną Szelągowską na czele. 

Delegacja przedstawiła. Panu Prezy- 

dentowi rezolucje w sprawie zamierzo- 

nych redukcyj kobiet zamężnych. 

Ofiara Marszałka Senatu Prystora 
na Holszany, zamiast życzeń 

Świątecznych 
WARSZAWA, (Pat). Pan marszałek 

senatu Aleksander Prystor wzamian ży- 
czeń świątecznych i. noworocznych prze 
słał kwotę złotych trzysta na komitet 
pomocy pogorzeleom miasta: Holszany 
w pow. oszmiańskim, ziemi wileńskiej. 

ku 'dyskusji zostały: 'ustałone wytyczne 
ograniezenia działalności przedsięb. pu- 
blicznych oraz kalendarz prac w tej dzie 

dzinie. 

Wreszcie komitet ćkonomiezny pow- 

ziął uehwałę przedłużającą ażność ta- 
ryty aneksowej na „wywóż n aterjałów 

drzewnych | przez porty polskie. , ° 

Min, Górecki o akcji. zniżki cen 

* WARSZAWA. (Pat). W dniń 21'b. m. 
nds się w ministerstwie przem słu i 

  
  

„handlu. konferencja prasowa,. poświęco 
na podsumowaniu dotychczasowej akcji 

w zakresie obniżki cen. Na konferencji 

tej pan minister przemysłu i handlu Ro 
man Górecki wygłosił przemówienie któ 

re zamieścimy, w następnym numerze. 

P. Premjer na oplatku 
P. 0. w. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu dzisiej- 
szym odbył się opłatek koleżeński okrę- 

gu stołecznego Związku Peowiaków. w 
którym wziął udział p. prezes Rady Mi- 
nistrów Zyndram - Kościałkowski. Na- 
wiązując do tradycji POW, pracy bez re- 

szty dla państwa, pan premjer w krót- 
kiem przemówieniu złożył zebranym ży- 
czenia, by w pracy nad utrzymaniem 

spiścizny, pozostawionej przez komen- 
danta Piłsudskiego, znaleźli największe 
dla siebie zadowolenie i najwyższą ra- 

dość. 
Imieniem braci peowiackiej podzię- 

kował -panu premjerowi za przybycie 
prezes okręgu warszawskiego b. woje- 

woda Twardo. 

" ezyła je dopiero o godz. 

  

- Turej:, Grecja, Jugosławja i Rumunja 
gotowe są poprzeć Anglję w wypadku wojny 

LONDYN, (PAT). — Korespondent 

paryski „Daiły Telegraph" ' donesi, że 
rządy Tureji, Grecji, Rumunji i Jugo- 
sławji odpowiedziały twierdząco w cią 

gu 48 godzin na zapytanie W. Brytanji 

Uchwała Rady 
RZYM, (PAT). — Wielka rada faszy 

stowska, która dh wczoraj o G. 
22 swe obrady w pałacu Wenecji, zakoń 

tł w nocy. 
Wielka rada faszystowska zbadała sy 

tuację polityczną, powstałą naskutek od 
rzucenia przez Wielką Brytanję propozy 
cyj paryskich, które dokładnie zbadano 

na posiedzeniu rady w dniu 18 grudnia. 

‚ „Po obradach. więlka rada faszystow 

ska przyjęła następującą uchwałę: 
„Wielka rada faszystowska stwierdza, iż 

webee dezorjentacji i wyraźnych sprzeczności 
w postępowaniu krajów, biorących udział w 

  

w sprawie pomocy wzajemnej na wypa 
dek ataku na Morzu Śródziemnem, obie 
tująe poparcie. 

Wynik demarche brytyjskiej w Mad 
rycie nie jest dotychczas znany. 

Faszystowskiej 
sanejach, naród włoski pozostaje w sposób nie- 
wzrusżony najzupełniej jednomyślny, dążąc do 
stanowczej obrony swych praw. Podczas „ple- 
biseytu złota* naród włoski dał imponujący do- 
wód swej zdecydowanej woli oporu i zwycię- 
stwa. 

Wielka rada faszystowska przesyła pozdro- 
wienia żołnierzom i „czarnym koszulom*, którzy 
dzielnie walczą w Afryce wschodniej za cywili- 
zację i w imię najwyższych wymagań bezpie- 
czeństwa oraz przyszło narodu. 

Wielka rada faszystowska stwierdza, iż akcja 
Włoek faszystowskieł będzie prowadzona z nie- 
złomną stanowczością, by osiągnąć cel, wytknię 
ty przez Duce". 

Wielka rąda faszystowska zbierze się 
ponownie 18 stycznia. } 

        

Chwilowo ustały walki 
na froncie połnocnym 

_ WARSZAWA. (Pat.) Na zasadzie wiadomości 
z różnych źródeł PAT podaje komunikat 6 po- 
leżenia na frontach Abisynji w dniu 21 grudnia. 

Krwawe i zacięte walki, które toczyły się na 
froncie półnoćnym narazie ustały. Źródła angiel 
skie wyrażają przypuszczenie, że w najbliższych 
dniach nałeży się spodziewać nowych ataków 
abisyńskieh. dokonywanych znienacka wzdłuż 
calego frontu północnego, natomiast. źródła te 
nie przewidują aby doszło do generalnej ofen- 
zywy abisyńskiej na całym froncie. | 

Źródła włoskie opisują szczegółowo bitwę 
pod Addi-Abbi. która rozegrała się przed paru 
dniami. Agencja Stefani stwierdza, że wojska 
włoskie na tej pozycji były napadnięte znienacka 
przez regularne oddziały armji  abisyńskiej. 
Bitwa trwała przez cały dzień. Abisyńczycy, 
według tej relacji, cofnęli się, porzucająe dość 
tłaże broni. 

Według informacyj angielskich patrole wy- 
wiadowcze Rasa Seyuma zapuszeżają się dosyć 

daleko w „kierunku Makalle, "mow straże 
czołowe włoskie. 

*«* * "ETJOPI ZWYCIĘŻAJĄ. 

: PARYŻ, (PAT). — Agencja Havasa 
donosi: „rząd abisyński potwierdza wia- 
domość 0 za jęciu przez wojska rasa Aye- 

lu dwóch pozycyj włoskich w Enda Sila 
si i Degaishai. 

Miejscowości te są położone w okrę 

gu Ścire w odległości 50 klm. na zachód 
od Aksum. Abisyńczycy zdohyli 16 wło- 
skich tanków, 21 karabinów maszyno- 
wych oraz 2 samochody ciężarowe. Do 
niewoli dostało się 7 Włochów. Straty 

włoskie mają być znaczne. 
LONDYN, (PAT). — Agencja Reute- 

ra donosi z Dessie: od dwóch godzin 
trwa wałka w Enda Silasi. Samoloty wło 

   

  

" skie-nie mogą interwenjować wohec te- 
go, iż stanowiska obu stron są zbyt zbli 
żone. 

Według informacyj abisyńskich Wło 
si ponieśli porażkę i ustąpili pozostawia 
iąe na polu bitwy 150 żołnierzy wojsk 
regularnych i 200 askarysów. W liczbie 
EMEA CROWE NIEROWOR ADA 

Zmarł Antoni Anusz 
WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 

19.45 zmarł w Warszawie w mieszkaniu 
własnem przy ul. Langiewicza Nr. 19 b. 
poseł i b. wiceprezes Państwowego Ban- 
ku Rolnego 5. p. Antoni Anusz, w 51 ro- 
ku życia. Śmierć nastąpiła spowodu cho 

roby serca. 

Spowodu śmierci š. p. Antoniego A- 
nusza, pan prezes Rady Ministrów wy- 
słał na ręce wdowy depeszę kondolen- 

  

zabitych jest wielu oficerów. say abi 
syńskie mają być nieznaczne. 

ETJOPI POD AKSUM. 

ADDIS ABEBA, (Pat). Wojska de- 
dżaza Ayelu zaatakowały pozycje włos- 
kie odległe o 56 km. na zachód ad Ak- 
sum. 

Według informacyj Havasa Abisyń- 
czycy opanowali dwa włoskie posterun- 
ki, zdobywając liczne tanki. Straty po 0- 
bu stronach są znaczne. Bitwa trwa w 
dalszym ciągu. 

Uchwała profesorów Politechniki 

Lwowskiej w sprawie żydowskiej 
LWÓW, (Pat). Rektorat politechniki 

Iwowskiej ogłosił następującą uchwałę 
ogólnego zebrania profesorów politech- 
niki lwowskiej. 

Doroczne sprawozdawcze ogólne zebranie pro- 
tesorów Politechniki Lwowskiej, odbyte dnia 
20 grudnia 1935 r. potępia z całą stanowczością 

gwałty, dokonywane przez część studentów na 

mniejszości żydowskiej i domaga się surowego 
ukarania winnych. 

Ogólne zebranie protesórów wzywa całą mło- 
dzież do zachowania bezwzględnego spokoja 'i 
poszanowania Świątyni nauki, oraz posłuchu 
wobec władz akademickich, stwierdzające, że 
wrazie wykroczeń lub prowokacyj z której- 

kolwiek strony — zwróci się do senatu o zasto- 
sowanie najostrzejszych środków. : 

Ogólne zebranie profesorów stwierdza, że w 
sprawie wyznaczania miejsc w salach wykłado- 
wych dla studentów-Żydów nie było żadnych, 
uchwał władz Politechniki, a doraźne zarządze- 

nia w kilku wypadkach w tym względzie miały 
tylko charakter prowizoryczny, mający na oku 
doraźny cel utrzymania spokoju i zapewnienia 
normalnego biegu prac w Politechnice. 

—- 

WIADOMOŚCI Z KOWNA 
ROZGŁOŚNIA O SILE 100 KLW. 

STANIE POD KOWNEM. 

Pisma donoszą, że w roku 1936 ma 
być rozpoczęta w Kownie budowa po- 

tężnej radjostacji o sile 100 kw. (obecna 
posiada moc 7 kw). Część sum na bu- 
dowę została wciągnięta do budżetu Mi- 

nisterstwa Komunikacji na rok 1936. 
Rozgłośnia pracowałaby na fali w grani- 

cach 456—500 mtr. Obecnie specjalna 
komisja szuka miejsca na budowę. Roz- 

głośnia stanie za miastem za zachód od 
Kowna, w okolicy Czerwonego Dworu,



„KURJER“ z dn. 22-g0 grūdnia 1935 r. 

© ® 
SZCZYT MARZEN! 

NAJWYŻSZA DOSKONAŁOŚĆ! 

CENA DOSTĘPNA! 

  

Z serji jubileuszowej 

1935/1936 

LEND, 
ELEKTRIT ©” 

Czterolampowa luksusowa 

superheterodyna 

SZEŚĆ OBWODÓW STROJONYCH.   

  

TRZYSZAKRESY FAL 

CZTEROBARWNA ROTACYJNA 

SKALA Z PODWÓJNYM NAPĘDEM 

WIELKI GŁOŚNIK DYNAMICZNY. 

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

„Elektrit*, Wileńska 24 
Mołodeczno — O. Lewitan, Plac 3-go Maja 7 
Nowogródek — „Akcesopon*, Rynek 17 
Baranowicze — „Rekord*, G. Cyryński, 

Szeptyckiego 36 

Lida — „Elektrorad*, Suwalska 21 
B-cia M. i M. Polaczek, Suwalska 23 

Stonim — A. Łachożwiański, Mickiewicza 3 
Br. A. 

Nieśwież — „Polonja*, Syrokomli 13 

i J. Kunica, Sienkiewicza 6 

  

      

Wzruszeni tylu doznanemi dowodami życzliwości i współczucia w ciężkich dla nas chwiłach po stracie 

p. 
Acdlamac Piłsudskiego 
składamy z głębi serca podziękowanie Przewielebnemu Duchowieństwu z ks. Kanonikiem Kretowiczem - 

na czele, Przedstawicielowi Rządu JWP. Ministrowi Jaszczołtowi, Przedstawicielowi Senatu JWP. vice- 

Marszałkowi J. Barańskiemu, JWP. Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli generałowi Krzemieńskiemu. 

Władzom miejscowym z JWP. wojewodą L. Bociańskim i vice-wojewodą JWP. M. Jankowskim na czełe, 

Przedstawicićlom Uniwersytetu Stefana Batorego z JWP. Rektorem W. Staniewieczem na czele, 

Władzom Wojskowym z JWP. gen. Skwarczyńskim na czele, JWPanom prezydentowi posłowi W. Ma- 

leszewskiemu i vice-prezydentom T. Nagurskiemu i K. Grodzickiemu, Członkom Rady Miejskiej m. Wilna, 

JWPanom Senatorom i Posłom, Władzom Kolejowym, ogółowi pracowników miejskich m. Wilna i przed- 

stawicielom Samorządu Warszawskiego, Kierownikom i młodzieży Instytutu Nauk Handlowo-Gospodar- 

czych w Wilnie, wreszcie krewnym, przyjaciołom i obywatelom m. Wilna którzy odprowadzili na miejsce 

wiecznego spoczynku drogie nam szczątki 

KRAKÓW, (Pat). W niedzielę 22 bm. 
w krypcie św. Leonarda na Wawelu od- 
będzie się żałobna ceremonja zasłonięcia 
trumny kryształowej Marszałka Józefa 
Piłsudskiego połączona z uroczystem złu 
zowaniem warty honorowej, wystawio- 
nej przez oddziały I dywizji piechoty le- 
gjonów. Ceremonja będzie miała chara- 

kter ściśle wojskowy. 

   
   

żona, córka, zięć, bratowe, bracia, 
siostrzenice i siostrzeńcy 

Ad o LS i L i REZ IECŁKIKA RT OKZCZOROSTOOC KODOWE ZARZEBOZOACŁKT КЯЯ МОЫО WRONA ZER SERC RANACÓWA I 

Dziś będzie zasłonięta trumna Marszałka 
Akt zasłonięcia trumny i złuzowania 

warty honorowej odbędzie się w obecno 

ści dowódcy O. K. 5 gen. Narbutt-Łu- 
czyńskiego w towarzystwie generałów 
„Roupperta i Wieniawy Dlugoszowskiego- 
Świadkiem żałobnej ceremonji z poza 
wojska będzie jedynie wojewoda krako- 

wski dr. Kazimierz Świtalski. 

Plenarne obrady Senatu 
WARSZAWA. (Pat.) Senat odbył dziś ostatnie 

swe przedświąteczne posiedzenie. Głównym te- 
matem obrad była sprawa ratyfikacji umowy 
gospodarczej z Niemcami. 

Referent tego projektu sen. Fudakowski 
omówił historję stosunków gospodarczych mię- 
dzy Pols a Rzeszą, poczem przeszedł do cha- 
rakterystyki umowy, podkreślając m. in., że 
ważnym warunkiem umowy tej jest, 4ž polski 
eksport rolniczy lokowany ma być na rynku 
niemieckim nie po cenach światowych, lecz po 
cenach rynku niemieckiego. Eksportujemy głó- 
wnie artykuły pochodzenia hodowlanego, dalej 

asiona, drzewo i spirytus. 
Warunki wymiany na tem, że układ 

dy niezamr: 
lu należn 

    

     

  

    
    

  

  

Niemczech i w Polsce i mają być kontrolowane 
przez powołane w tym celu komisje rządowe, 
które w odpowiednim momencie mogłyby wstrzy 
mać eksport, o ile równowaga w sto ch 

  

wzajemnych uległaby zagrożeniu, to jest w razie 

  

ie weszła w życie najbardziej 

niebezpi ą była klauzula osiedleńcza. Jeżeli 
dziś klauzuli tej nie widzimy, to zdaniem mów- 

  

poradnia budowiana 
inż.arrch. b:$swsecumshi ie go 

cy, to dowód, że od roku 1931 miedzynarodowy 
prestiż państwa wzmógł się o tyle, że nie impu- 
tuje się nam dziś tego rodzaju klauzuli. 

W głosowaniu projekt ustawy o ratyfikacji 
przyjęto. Uchwalono również projekty ratyfi- 
kacji protokółu dodatkowego do konweneji ze 
Szwajcarją, porozumienia kontyngentowego ze 
Szwajcarją, konwencji handłowej i nawigacyj- 
nej z Hiszpanją, dodatkowego traktatu ekstra- 

tyjnego ze St. Zjednoczonemi oraz protokółu 

owego z Estonją. Projekty te nie wywołały 
nej dyskusji 

    

   

Senat uchwalił wreszcie dwa projekty ustaw 
o dodatkowych kredytach na rok 1934/ i 1935/36 
oraz projekt ustawy o wykonywaniu kontroli 
parłamentarnej nad długami państwa. 

Należy zaznaczyć, na wstępie posiedzenia 
marszałek Prystor o dczył, iż sen. Radziwiłł 
w ostatniem przemówieniu swojem użył zwrotu, 
który marszałek po zapoznaniu .się ze stenogra- 
fem uznał za niedopuszczalny w obradach Sena- 
tu i postanowił zwrot ten wykreślić z proto- 
kółu i Ssterogramu, przywołując za to jedno- 

ie sen. Radziwiłła do porządku. 

  

   
   

  

   

  

    

    

nykając posiedzenie marszałek Prystor za- 

wiadomił o rezygnacji z mandatu sen. Holewie- 
kiego, poczem życzył senatorom wesołych świąt. 

WILNO'S..FILIPAL 
telefon 20-25 

godziny od Żej do Sej 

porady urzadzenia wystaw twnętrz reklam swietinych,przebudów,remontów,rzołacyj 

0d wilgoci i zimna,dorażne spawdzanie rachunków budo a nych um 

  

Istnieje od 1843 roku 

WILENKIN— Wielka 21 
MEBLE jadalnie, sypialnie i gabi- 

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

NMadeszły nowości.       

RYBY 
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RYB 

ul. Kalwaryjska 11—3, 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. 

  

° Księgi 
i kwitariusze 
dła właścicieli nieruchomości, opraco- 
wane przez Stow. Właśc. Nieruch. i ap- 
robowane przez Isbę Skarbową w Wii- 

nie do nabycia w firmach 
WŁ. Borkowski, Miekiewicza 5, tel. 3-72. 

D. Gordon, Zawalna 60, tei. 23 06. 
  

  

  

SWETERKI damskie 
PULOWERY męskie 

Czyste wełniane 
  MODNE ———————- TANIO 

Skład galanteryj i materjałów gorsetowych 

R OSZMIAN 
Wilno, Rudnicka 13   

  

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 

   
   

    
zGŁOWY 
ЛОЛЕЛЕНАК 
ROJŁYCH PROJZKI 
0D BÓLU GŁOWY ZE 
ZNAKIEM FABRYCZ: 

   

-PIZCZÓŁKA 

  

Sweterki, Pulowerki, 
Dżemperki, Kamizelki, 

z czystej wełny 
poleca D.-H. 

W. NOWICKI wie:   
  

PRZY 

MEMOROIDACH 
TE 
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GRUŹLICA 
2 PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc 
różnicy dla płci, wieku i stanu pociąga 
bardzo wiele ofiar. Przy zwalczaniu 
chorób płucnych, bronchitu, grypy, u- 
porczywego męczącego kaszlu itp. stJ- 
sują pp. Lekarze „Balsam Thiocołan— 
Age“, który ułatwiając wydzielanie się 

plwociny, uswwa kaszel. 

    

— — 
Mtody pomocnik 

sklepowy, branży kolonjalno-spożywcz. 

poszukiwany 
przez wiełką firmę w Warszawie. 

Oferty dokładne, z fotografją, z poda- 

niem referencji i żądanem wynagrodze- 

niem składać pod „Warszawa 1935* do 
Redakcji „Kurjera Wileńskiego *, 

TENS TSS EEE ST 

Słuchaczka wyższego kursu 
Kd. fortepianu 

Konserwatorjum Muzyczn. 
im. M. Karłowicza 

posiadająca własne pianino 

poszukuje pokoju — wzamian za lekcje 
maizyki. Wiadomość w sekretarjacio 
Konserwatorjum, Wielka 8, godz. 5—7.     
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„KURJER“ z dn. 22-go grudnia 1935 r. 

Dzieje ich krzywdy 

JESZCZE © SZKOLNICTWIE 
POLSKIEM NA ŁOTWIE 

Dyneburg, w grudniu 1935 r. 

Według spisu ludności z lutego 1935 
r., którego tylko ogólne wyniki zostały 
przed miesiącem ogłoszone, Łotwę, op- 

rócz 1.472.612 (75,50%) Łotyszów, za- 

  

mieszkuje 6.499 (10,59%/0) Rosjan, 
93.479 (4,790/0) Żydów, 62.144 (3,19%) 
Niemców, 48,949 (2,51%) Polaków, 

26869 (1,38%) Białorusinów, 22.913 

(1,17%/0) Litwinów, Estończyków (7.014 
— 0,36%0j, pozostałych (8.946 — 0,46%/0) 
i narodowości nieokreślonych (1.079 — 
0,05%).` 

Jak widzimy 7 tej „najbardziej obje- 

ktywneį“ — zdaniem czynników zainte- 
resowanych — statystyki, mniejszości 

narodowe w Łotwie stanowią 24,5'/, 
czyli prawie jedną czwartą ludności pań 

stwa. 

  

Zobaczymy obecnie, jak przedstawiał 
się i jak przedstawia się obecnie fakty- 

czny stan szkolnictwa tych mniejszości. 

Rozpatrzmy, jaki stan panował w 
tem szkolnictwie na OWE w r. szkol- 
nym 1930/31. 

WrokutymbylonaLotwie: 
powszechnych szkół: w tem prywatnych 

  

rosyjskich 243 12 
żydowskich 94 38 
niemieckich 89 43 

polskich 45 6 
białoruskich 26 3 

Wszkołachtych uczyłosię: 
dzieci rosyjskich 21.251 

„ żydowskich 11.469 
„ niemieckich 9.308 
„  polskich 5.274 

„ białoruskich 1.872 

W latach 1930 — 1935 uległo 
likwidacji szkół: 

antymagnetyczžnų 
wytworny, precyzyjnų 

SPORT 
radością życia 

Latem lekkoatletyka i sporty wodne, 
a w zimie narty. Dlaczego narty? Sport 
narciarski jest uniwersalny. Daje nam 
moc przyjemności. Śnieg jest codziennie 
inny. Codziennie możemy jechać inną 

/ trasą i codzień mieć nowe wrażenia. 

Narciarz jest panem gór. 
Narty nie są wynalazkiem nowym. 

Na nartach jeździ się już od bardzo daw 
na. Dawniej narty wyglądały jednak ina 
czej. Nie było ani tak prezyzyjnych wią 
zań, ani tak dobrych smarów. Jeżdżono 
na deskach krótkich i szerokich, a za- 

miast smarów używano nieraz tłuszczu, 
albo poprostu zwykłych świec. 

Dziś mamy wspaniałe smary. Mamy 

narty i łatwe wiązania. Nic też dziwne 
go, że od kilku lat narciarstwo robi ko 
losalny postęp. Żaden sport w Polsce nie 
przyjął się tak bardzo, jak narciarski.   

(Korespondencja własna) 
rosyjskich 45 
żydowskiek 25 
niemieckich 7 
polskich 23 

Procentowo straty przed- 
sławiają się,jak następuje: 

Rosjanie 189/0 
Žydzi 26,6%/0 
Niemcy 7,86%/0 
Polacy 510/e 

Jak widzimy z powyższych danych 
ścisłych i przez łotewską statystykę 

stwierdzonych — Polacy stracili 
w zakresie szkolniceiw ро- 
wszechnego przeszło 50% ze 
swego stanu posiadania. 

Zamiast więc 6.975 dzieci polskich. 
które jeszcze w roku szkolnym 1934/35 
uczęszczały do polskich szkół powszech 

nych (6.467), do polskiej szkoły rzemie- 
ślniczej (125) i trzech gimnazjów pol- 
skich (381), w roku bieżącym — po zli- 
kwidowaniu o przeszło 50*/0 szkół pow- 
szechnych, szkoły rzemieślniczej i jedne- 
go gimnazjum — tylko 3.121 uczniów— 
Polaków korzysta z dobrodziejstw szko- 
ły polskiej. Reszta — w liczbie 3.852 
dzieci zmuszona była przejść do szkół 
łotewskich (3.726) oraz do szkół miesza- 

nych (126). 
Nie przeszkadza to szowinistom łote- 

   
   

  

wskim spod znaku .Pedeja Bridi* mó- 
wić o „polonizacji* w Łotwie. jako o 
największem niebezpieczeństwie. 

Jeszcze absurdalniej „polonizacja“ 
ta wygląda, jeśli zważymy, że w Łotwie 
jedna szkoła niemiecka wypada na 
757,8 Niemców, jedna łotewska na 950,6 

Łotyszów, rosyjska na 1042,9 osób. ży- 
dowska na 1354,7, białoruska na 1679,1, 
estońska na 1753.5, litewska na 2083, ale 

jedna polska na 22249 Polaków — mie- 
szkańców Łotwy. 

Zdziwiony czytelnik powie: no. jak 
nie dają wam polskich szkół państwo- 
wych, czy samorządowych — otwieraj- 

cie sobie szkoły prywatne! 
Jeszcze w roku szkolnym 1934/35, 

ASTRA 
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czyli przed rokiem, szkolnictwo prywat- 
ne mniejszości narodowych w Łotwie 
przedstawiało się jak następuje: 

szkół niemieckich 42 
żydowskich 19 
rosyjskich 7 

„ białoruskich 1 
„ litewskich 1 

„„ polskich 0 

Od roku szkolnego 1931/32, kiedy Po 
lakom zlikwidowano 6 prywatnych 
szkół polskich — nie mogą oni otrzymać 
pozwolenia na otwarcie szkół prywet- 

nych. 
Jakiż jest obecnie faktyczny stan w 

szkolnictwie polskiem w Łotwi 22 
szkoły powszechne oraz 3 gimnazja w 

Rzeżycy, Dyneburgu i Rydze, z który::h 
istotnie polskie jest jedno — gimnazjum 
w Rze Gimnazjum w Dynecburgu 
należy już bowiem do typu gimnazjów 
mieszanych, gdyż stanowi ono jedynie 

komplet polski, istniejący narówni z 
kompletem rosyjskim i biaforuskim pod 
kierownictwem dyrektora Łotyszu i in- 

spektora Białorusina. 
Większość przedmiotów 

jest w języku łotewskim. Językiem, w 
którym uczeń powinien rozmawi 
swemi kolegami w szkole — jest | 
łotewski. Modlitwa? Owszem. nie po ło 
tewsku, ale po łacinie... 

Gimnazjum w'Rydze? Funkcie dyre- 

ktora pełni jak. powiedzieliśmy, Łotysz. 
Nauczycielstwo zdekompletowane, pr 
ważnie z ducha i tradycyj — łotewskie. 
Zresztą, chodzą słuchy, że stan taki ist- 
nieć będzie tylko do przyszłego r. »zkol- 
nego. W przyszłym roku pozostanie nam 
tylko jedno gimnazjum. 

Na dwa drugie, które już dzisiaj tyl- 
ko formalnie nazywa się po!skiemi — 

nię będzie w budżecie... pieniędzy. 
Zaiste. perspektywa nieszezegolna! 
Ucisk, pod którym żyją Polacy w Ło- 

twie, daje się odczuć i na innych odcin 

kach pracy wychowawczej. 
Oto w Dyneburgu w dniu 
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Ci, którzy spędzą Święta wesoło 
Wogóle miło jest wygrać na loterji. ale spec 

jalną przyjemność mają niewątpliwie ci, którym 
sło ciągnienie gwiazdkowe. 
grana 20.000 zł. przypadła nu 

merowi 25.705, którego właścicielami m. in. by 
ła p. Stanisława Loevy, zamieszkała przy ul. 
Żórawiej 26 w Warszawie, wdowa po inżynierze 

znajdująca się 'w bardzo ciężkich warunkach. 
Natychmiast po siągnieniu zjawiła się w Generał 
nej Dyrekcji Loterji i otrzymała wygraną gwiazd 
kę. Pozostałe ćwiartki są w posiadaniu jednej pa 
ni, również warszawianki oraz panów A. 6. B. 
z Puław i G. F., wojskowego z Ostrowi Mazowie 

     

   

Dziś na nartach chce 'jeździć żuk i żaba. 

Chcą jeździć wszyscy. Narty mają w so 
bie coś pociągającego. Pozwalają odkry 
wać tajemnice osypanych śniegiem gór. 
Prowadzą tam, gdzie latem nie -chodzi 
my, gdzie trudno się dostać, a sam zjazd 
po pięknym stoku przynosi trudną do 

opisania przyjemność. Jest frajda. Oce- 
nia się ją wówczas gdy się już skończyło 

jazdę, gdy po wycieczce idzie się do 

schroniska na szklankę gorącej herbaty. 
Wówczas narciarze dzielą się wrażenia- 
mi. 

Nastrój w schronisku bywa zazwy- 
czaj wesoły. Skromny domek zbity z de 
sek kipi życiem. Zbierają się ludzie niez 
nani, a jednak łączy ich coś bardzo bli 
skiego. Złączeni są wspólnem przeżyciem 

— wrażeniami. 
Narty dają dużo radości życia. Mruk 

nie jeździ na nartach. Pesymista nie wy 

biera się w góry, bo stale myśli, że zła- 
mie nartę i potem będzie musiał brnąć 
po brzuch w śniegu, by wrócić do schro 
niska. Narciarze — to naród pogodny. 

Cieszą się śniegiem. Patrzą na uśpione, a 

ckicj. 
W stolicy po 5.000 zł. wygrali właściciele 

n-rów 180.433. 108.033 i 183.605; takąż sumę o- 
trzymają posiadacze n-rów 152.833 w Bydgosz 
czy, 101.049 w Łodzi i 156.897 w Ciechanowie. 
Ponadto 1619-ma wygranemi od 100 do 2.000 zł. 
podzielą się gracze, rozsiani po całej Polsce. 

Fotografję pani Loev »w. innych bedziemy 

się staraii podać czytelnikom w najbliższych 
dniach. 

Każdy ze szczęśliwców otrzymać może wygra 
ną zaraz za okazaniem losu czwartej klasy 33-ej 

Loterji. 

   

    

przystrojone świątecznie szronem drze- 

wa. 

Na nartach wszyscy czują się młodo. 
Jest to najlepszy środek odmładzania 
a moda w narciarstwie też gra poważną 
rolę. bo każdy chce wyglądać elegancko, 

inaczej. Wyszły z mody szaliki koloro- 

we, ale zdobyły prawo obywatelstwa róż 
nobarwne koszule. Dawniej szczytem 

marzeń była czapka narciarska — dziś 
w czapce jeżdżą tylko patałachy. Gdy 
jest mały mróz, to na głowę nie się nie 

wkłada, a przy kilku stopniach naciąga 
się na uszy mały, estetyczny pasek Przy 

pomina djadem. 

  

Na nartach elegancja obowiązuje nie 
tylko w ubiorze, ale i w ruchach. Ruchy 
muszą być kocio-miękkie, a że niedź- 

wiedź nigdy nie jeździł na nartach i że 
słoń od czasu do czasu pozwala sobie 
spacerować po butelkach, to też sztyw- 

ność ruchów jest wyeliminowana. 

Upaść na nartach, to żaden wstyd. 

Padają najprzyzwoitsi narciarze. Starej 

wydze zawodniczej też nieraz zdarzy się,   

PUILIBE 
dzięki swym zaletom technicz- 

nym i akustycznym stwarza 

niewyczerpane źródło radości 

dla całej rodziny. 

  zaliczka Zł. 17.— 

raty mies. 

po Zł. 17.50 

Stosujemy system ratalny Phillipsa. 

M. ŻEJMO 
Wilno, Miekiewicza 24, tel. 1-61. 

  

  

nym miał miejsce wypadek niezsnernie 
charakterystyczny, spowodu którego kil 
ka młodych harcerek polskich poszło 

pod sąd. Za eo? Za to, że na cmentarz 
żołnierzy polskich, tych co padli w wal 

  

ce e wyzwolenie Łotwy, zapaliły świece 
i odśpiewały tradycyjnym zwyczajem kil 
ka piosenek. Dopatrzono się w tem de- 
monstracji. Jeszcze przed tem za obóz 
harcerski, na który otrzymano pozwo- 
lenie, za śpiewy po polsku, gawędę i in- 
ne tego rodzaju „demonstracje skazano 
drużynową na 3 tygodnie bezwzględne- 
go aresztu. 

Trudności, jakie są czynione przy 
wstępowaniu na wyższą uczelnię dl Po- 
laków, mają już swoją historję anegdo- 
tyczną. 

Ale jeśli już młodzieniec na ten uni- 

wersytet się dostał i ukończył go — o0- 
trzymuje świadectwo wykładania swego 
przedmiotu tylko w szkołach... polskich. 

Ponieważ jednak, zanim skończy, 
tych szkół polskich w Łotwie już nie bę 
dzie, poco ma na wyższą uczelnię? 

Polskiej szkoły zawodowej niema, po 
łotewskiej, jeśli nawet ją i skończy — 
pracy mu nie dadzą... więc cóż robić, 

gdzie się podziać? 
Doniedawai można było za oszczęd- 

sów nabyć nierucho 
m zapewniw- 

szy sobie kawał chiekat. uniezależnić się 

zapewnić sobie jako taką przyszłość. 

Obecnie nieruchomości | Polakewi, 
zwłaszcza w Latgalji, czy też w powie- 
cie Młuksztańskim, nie pozwolą nabyć. 

Nawet na puszczenie w ruch już wyku- 
pionego i odnowionego młynu Polak po- 

zwolenia nie otrzyma. t. n. 

   2 

    

   

    

    

że kropnie się przy zjeździe. Chodzi tyl 

ko o to, żeby elegancko wstać i móc da 
lej jechać. Łatwiej,:o, o wiele łatwiej jest 
upaść niż wstać. Padać można nie umieć, 

ale wstawać trzeba koniecznie umieć. 
Bez tego trudno poradzić. Jedni wstają 

prędzej, a drudzy w pierzynie Śniegu 
wylegują się wygodnie, myśląc o dzio- 

bach nart, czy nie poodpadały ze stra- 

chu, że niosą takiego niedołęgę. 
Nos jest najważniejszą częścią narcia 

rza, u narciarz prócz swego własnego 
nosa z dwiema dziurkami ma jeszcze 
dwa nosy jesionowe z jedną dziurką. -— 

Narciarz nosów z jedną dziurką strzeże 

jak oka w głowie. Nos jest punktem ho- 
noru narciarza, bo narciarz bez nosa 
przestaje być rasowym narciarzem, a 
staje się patałachem. który musi wracać 
ze skwaszoną miną do domu. Na policz- 

kach jednak wstydu nie widać; to tylko 
mróz maluje się pięknym kolorkiem. 

Sens tego jest taki, że trzeba uczyć 

się. Nauka nigdy w las nie idzie, jak sta 
ry bakałarz mówi. Uczmy się więc wszy 
scy jeździć na nartach. Starzy czy mło- 

 



„TYDZIEN CISZY“ W ANTWERPJI. 

W związku Zz prowadzoną obecnie w Belgji 
kampanją przeciw hałasom w wielkich miastach, 
zarząd miasta Antwerpji zorganizował „Tydzień 
ciszy*. Na skrzyżowaniach ulic wywieszone 20- 
stały ogromne transparenty z napisem: „cisza*, 
m ruch uliczny regułowany był jedynie za poma 

cą światełek. „Tydzień ciszy* połączony był z 
nauką chodzenia i specjalnie zaangażowani fun 
kejonariusze policji udzielali lekcji przechod- 
niom, jak mają przechodzić przez ulicę. Rozdano 
również ulotki, zawierające przepisy prawidło 
wego przechodzenia zatytułowane „Otwórzcie 

oczy, zamknijcie uszy. Ponieważ od niedawna 
obowiązuje w Belgji rozporządzenie ministra ko 
munikacji, zakazujące używania sygnałów samo 
chodowych, przeto „Tydzień ciszy* był prawdzi 
wym odpoczynkiem dla uszu i nerwów miesz 
kańców Antwerpji. Podobne „tygodnie ciszy* or 
ganizowane mają być i w innych miastach bel- 
gijskich. 

  

NAJMŁODSZY PASAŻER NA ŚWIECIE. 

Na angielskiem lotnisku, w Gravesend, wy- 
siadł, a właściwie mówiąc — wyniesiono go, naj 
młodszy pasażer, jaki odbył podróż w aeropla- 
nie. Pasażer ten liczył sobie tylko 30 godzin ży- 

cia w chwili, gdy „wsiadł* wraz z ojcem swym, 
M. С. Brownem, do aeroplanu. Brown jest inžy 
nierem w jednej z angielskich fabryk aeropla- 
nów, chodziło mu zaś o to, aby dowieść, że pod 
róż w aeroplanie nie należy dzisiaj do żadnych 
wyczynów i daje gwarancję zupełnego bezpie- 
czeństwa. Odważny ojciec — pilot nie zadowol 
ił się jednak samym tylko przelotem, ale wyka 
nał jeszcze nad miastem szereg śmiałych ewolu 
eyj powietrznych, poczem wraz ze smacznie Śpią 
eem niemowlęciem wyłądował gładko na lotni 

sku, witany owacyjnie przez tłumnie zebraną 
publiczność oraz reporterów filmowych, którzy 
„nakręcili* fotogenicznego, najmłodszego na 
świecie pasażera. 

SKOKI ZE SPADOCHRONÓW W LUNA- 
PARKU. 

Amerykańskim lunaparkom przybyła ostat- 
nio nowa zupełnie atrakcja, a mianowicie ska 
ki z miniaturowych spadochronów. Amatorzy 
silnych wrażeń spróbować mogą siły swych ner 
wów, skacząc z wysokości 100 metrów na odpo 
wiednio przygotowany, miękki teren. Spadochro 
ny używane w lunaparkach amerykańskich są 
stale otwarte i zaopatrzone w wygodne krzeseł- 
ka, przytwierdzone na sznurach. Usunięte więc 
zostało największe niebezpieczeństwo, grożące 
lotnikom, a mianowicie możność nieotworzenia 

się spadochronu. 

MIĘDZYNARODOWE MENU NA BANKECIE 
KUCHARZY. 

W hotelu Carlton w Londynie odbył się ban 
kiet z okazji międzynarodowego zjazdu kucha 

MAGGI** ZUPY 
Domowa, Grochówka, 
Grochówka ze słoniną, Jarzynowa, 
Kalafiorowa, Makaronowa gwiazdki, 
Makaronowa nitki, Krupnik, ь 
Pomidorowa z ryżem, Szczawiowa 

1 kostka na 2 talerze 

20 z 
groszy 

w DNI ŚWIĄTECZNE: 
Angielska 
Grzybowa 

Ogonowa 

I kostka 25 groszy 
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dzi, biedni czy bogaci, wszyscy nu nar 
ty! ` 

Przyjemność kosztuje tanio. Śnieg 
jest bezpłatny. Za humor też płacić nie 
trzeba, a więc tylko deski i kije. Całej 
parady kilkanaście złociszów. Przykrość 
wydania kilkunastu złotniaków nie bę- 
dzie wielka, zwłaszcza, że raty mogą 
przyjść z pomocą. 

Jak się bawić, to się bawić na śniegu 
i razem. Dawniej kochano się w ogro- 
dach, dziś — latem modne są kajaki, a 
w zimie muszą być narty. Sprobujcie, a 
przekonacie się i będziecie mi wdzięczni 
do grobowej, chciałem powiedzieć da 
narciarskiej deski. 

Umowa jest zawarta. Kontrakt pod 
pisany z całem Wilnem. Wyznaczemy 
pierwszą randkę na pierwszym śniegu 
— tam na Rowach Sapieżyńskich przy... 

Szumi majestatycznie las. Patrzą drze 
wa. Pełza cień zimowego słońca. Błysz 
czą blade gwiazdy. Lśni wąski ślad pa- 
ry nart. Dokoła cisza. Odpoczywamy. 
Wieczorem. pełni wrażeń, wracamy do 
domu, do ciepłego łóżka. 

   

  

„KURJER“ z dn. 22-go grudnia 1935 r. 

Rozmaitości ze świata 
rzy. Szef kuehni Cariton — Palace'u, znany w 
londyńskim światku gastronomów, Herbodeau, 
ułożył menu bankietu, w którem figurowały po 
trawy wszystkich omal krajów. Przekąskom pa 
tronowała Szwecja, blisko sto gatunków smako 
witych krajanek zalegało półmiski. Ostrygi przy- 
były z Colchester, pasztet przysłano samolotem 
ze Strasburga, kawior — z Rumunji. Wódki i 
napoje przybyły ze wszystkich stron świata: ma 
chandel z Gdańska, wódka czysta z Leningradu, 
żytniówka ze Stokholmu, whisky z Glasgow ete. 

Owoców dostarczyła Kalifornja, Meksyk, Afryka 
Południowa. Baranina przybyła z Australji, sar 
nina i inne rodzaje mięs z Francji, ryby z Nor- 
wegji i Rosji. 

WOJNA TONGÓW. 

Chińscy emigranci, zamieszkujący większe 
miasta Ameryki jak New York, Chicago lub San 
Francisco, tworzą rozległe dzielnice, niechętnie 

odwiedzane nawet przez policję. Większość Chiń 
czyków należy do sporej ilości tajnych organi- 
zacyj, zwanych Tongami. Wzamian za pewne 
świadczenia Tong. otacza opieką swych człon- 
ków. Solidarność tych organizacyj jest tak ol- 
brzymia, że za krzywdę lub zniewagę wyrządza 
ną jednemu z członków mścić się potrafi cały 
Tong. Nie też dziwnego, że ruchliwe dzielnice 
chińskie stają się terenami częstych utarczek 
między członkami tajnych organizacyj. W pew 
nej chwili ulice pustoszeją, kupcy pośpiesznie za 
mykają swoje sklepy, nieliczne grupki kryjące 
się we wnękach bram szepczą znaczące słowa 
„Tong war*. Kilka strzałów, czasem błyśnie nóż 
t nadjeżdżające samochodem patrole policyjne 
znajdują parę trupów, jeżeli ich dotąd przyja- 
ciele nie zdążyli sprzątnąć, a sprawcy z reguły 
pozostają nieznani. Pomimo aresztowań i niez 
byt łagodnych metod policji amerykańskiej, nikt 
nie przyznaje się do winy i nigdy nawet śmier 
telnie ranna ofiara nieporozumień między taj 
nemi organizacjami nie wyda swego przeciwni- 
ka. Nawet dalsze szczegółowe dochodzenia nie 

dają najmniejszego rezultatu. Żaden Chińczyk 
białemu człowiekowi, nawet najbardziej przy 
jaźnie dla niego usposobionemu, nie wyjawi po 

| i] 

Święła za pasem.! 
=== WUODKI    

Nie kupulcie byle czego 
Wiek XX zarzucił rynki światowe setkami, 
cami różnych gatunków towarów, w powo- 

dzi których trudno zorjentować się, jakiej mar- 
ki towar należy wybrać aby nie „wpaść* i nie 
otrzymać falsyfikatu lub lichego gatunku. 

Szczególnie trudny wybór mają wszyscy ku- 
pujący trunki alkoholowe. Bardzo często zdarza 
się, że dopiero w domu, po wypiciu kieliszka 
wódki czy likieru widzimy, że nabyliśmy towar 
lichego gatunku, bo czujemy się jakoś „niewy- 

      

  

„ražnie“, wstajemy od stołu z bólem głowy, a nie 
raz i z gorszemi dolegliwościami. Jednem sło 

jesteśmy przygnębieni. Dobry nastrój 
jemy się chorzy. 

się od tego rodzaju przy 
› ekszą ostrożnością nabywać 

trunki alkoholowe, wybierając marki pewne pod 
względem jakości towaru i czystości produkcji. 
Nie stosujmy oszczędności przy tego rodzaju za 
kupach, gdyż taka oszczędność bywa nieraz bar 
dzo kosztowna. 

To też zalecamy 
wódki lub likiery, aby zarówno w handlach win. 
jak i w restauracjach żądali wyrobów znanych 
marek, jak naprzykład: „Rektyfikacji Warszaw 
skiej”, gdyż to jest marka wypróbowana, znana 
od 50 lat ze swej wyjątkowo wysokiej jakości 
produkowanych wódek i likierów. 

Uwaga ta jest obecnie na czasie, w związku 
z nadchodzącemi świętami Bożego Narodzenia, 
Nowym Rokiem i dałszym okresem karnąwało 
wym. 

  

        

  

Romans z zimą trwa krótko. Futka- 
naście niedziel. Kilka ukradzionych dni 
powszednich i po wszystkiem. W marcu 
będzie już po zimie. 

Jeśli działać — to odrazu. Kupować 
narty zaraz. Jeździć już jutro Czy bę- 
dzie śnieg? Będzie, będzie! .Nie warto 
z tego powodu martwić się. Są większe 
kłopoty. : 

Ja się naprzykład martwię, czy się 
wszyscy spotkamy na Śniegu, bo wiem, 
że są tacy, którzy powiedzą: „E. co tane 
narty! Ja wolę ślizgawkę*. Kompromis 
nie jest czasami zły. Zamiast cukierkiem 
można poczęstować się czekoladką. 

Łyżwy to też piękna rzecz, a Wilne 
ma prześliczną ślizgawkę. Tam w górach 
śpiewa nam las, a tu ryczy głośnik. Śpie 
wa słup telefoniczny. Ze skrzyni wydo- 
bywają się refreny najmodniejszych pio 
senek. Zamiast gwiazd mamy kolorowe 
lampy. Na lodzie tłoczno, jak w sali ba 
lowej. Tańce. hulanki, swawole 

Raz do koła! Pędzą łyżwiarze. Jesz- 
cze, jedno kółko. Niech pan uważa, bo 
upadnę. Nie będzie już tuż wygodnej, 

   

  

   

  

wszystkim nabywającym | 

wodu zatargu ani tego, jacy członkowie jakiega 
Tengu brali w nim udział. To są ich „prywatne 
sprawy*. Biada błałemu, który nieopatrznie wtar 
gnie na teren utarczki, napewno na drugi dzień 
policja znajdzie gdzieś na skraju dzielnicy tra 
pa, bez żadnych papierów, czy innych śladów, 
mogących określić osobę zabitego. 

LISTY MIŁOSNE W STAROŻYTNEM 
PAŃSTWIE RZYMSKIEM. 

Ostatnie wykopaliska w Pompei i Hercula- 
num dają znowu bardzo ciekawy materjał, ilu- 
strujący tajemnice ówczesnego życia prywatne 
go Rzymian. Obecnie da się już ustalić z całą 
pewnością, że niszczycielski wybuch wulkanu na 
stąpił o Świcie. W Thermopoljum odkopane z 
pod ławy rodzaj handełku Śniadankowego, w 
którym odbywało się zebranie wyborcze. Świad 
czą 0 tem liczne plakaty wyborcze, rozłożone na 
stołach, wzywające do głosowania na wskaza- 
nych kandydatów. Lecz najciekawszym zabyt- 
kiem jest list miłosny. Był on napisany przez 
jedną z rzymianek i został znaleziony w żelaz- 
nej szkatułce w jednym z domów w Pompeji. 
Zakochana panna darzy swego kochanka suhteł 

nemi i wyszukanemi określeniami. Pisze mu: 
„Ty Febie, Apollo w szacie Hereulesa*, „Jesteś 
dła mnie młodym bogiem, „Twoja piękność i 
Twoja siła wypeędziła z mego serca innych męż 
czyzn. Jestem młoda, a moi wiełbiciele, którymi 
gardzę zapewniają mnie, że jestem piękna. Spo 
tkamy się i t. d.*. 

STO TYSIĘCY MIKROBÓW NA BRUDNYM 
TALERZU. 

Szef służby zdrowia w Ameryce Dr. Cum- 
ming, prowadził przez długie łata studja nad bru 
dnemt tałerzami, szklankami, nożami, książkami 
it.p. Na ostatnim kongresie higjeny w Milwau 
kee wygłosił referat, w którym stwierdza, że 
przeprowadził bezpośrednio przed kongresem 
badania w 46 zakładach gastronomicznych tale 
rzy, na których znałazł 100 tys. mikrobów. Ta 
lerze były podane jako „idealnie czyste“. Mikro 
by te nosiły zalążki szkarlatyny, gruźlicy, influ 
enzy, zapalenia płuc i t. p. 

LIKIERŲ 

  

  

  

UWAGA! 
Handlowcy, Przemysłowcy i Właściciele 
nieruchomości, chcecie być słusznie opo- 
datkowani — zaprowadźcie księgi buchal- 
teryjne. Płacić narazie nie potrzebujecie, do- 
piero po uznaniu ksiąg przez Urząd Skar- 
bowy. Wilno, Szkaplerna 4, telefon 19-11, 
Kondratowicz. 
  

   
    

POLSKIE.$ 
TABLETKI „© 

BUKOWSKIEGO 

królewskiej pierzyny, ałe będą objęcia 
drżących ramion. 

Wieża katedralna bije kwadranse. — 

Czas ucieka. Szybko płynie życie rozwe 
seitonej młodzieży. 

Dziś albo nigdy! Oczywiście że dziś. 
Jeździć na łyżwach, to żadna sztuka. Nie 
trzeba być filozofem. Nie trzeba smucić 

się i narzekać, bo to nigdy nikomu jesz 
cze nie pomogło. Dobry humor, to naj 
cenniejszy skarb życia, a na lodzie smu 

tek ucieka daleko. Chowa się gdzieś za 
murami szarych domów. 

Niech więc życzliwy życzliwego bie- 
rze pod pachę i ciągnie na łód  Ślizgo- 
wym krokiem pływać będziemy po ślis- 

kim łodzie. Pałce chwytać będą kurczo 
wo powietrze, a spod nóg uciekać będzie 
lód. ` 

Jest jeszcze trzeci rodzaj niewinnej 

zabawy. Różnica taka, że dwa pierwsze 
były stojąco — padające, a trzeci siedzą 
cy. 

Kto odgadnie? 

No, oczywiście! 

    

A VYTIONC 
PANI 

WYTWORNA WODA KWIATOWA 
O ZSIiLNYM 
EGZOTYCZNYM 
ZAPACHU 
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NA MARGINESIE 

W czasach rekordów 
„Ale kto ma liczną dziatwę — nic mu w ży: 

ciu mie jest łatwe*. Ta mądra sentencja Boyz 

Żeleńskiego stosuje się do biedaków i do pe- 

chowych niewiast, którym bocian płata notorycz 

ne figle. 

Wiadomo — mały bąk od pieluch aż po u- 

uiwersytet potrzebuje opieki i ustawicznej rodzi- 

cielskiej troski 

A « pieniędzmi jest coraz gorzej — to też 

wychowanie, ubranie, opranie i wykarmienie 

jednej mawet pociechy przedstawia sprawę nie- 

łatwą. 

Rodzią, które — jak pan Skrzetuski — poa 

jęłyby się chorągiew własną wystawić, jest co- 

raz mniej. 

Od czasu do czasu dochodzą jednak wieści 

w rekordowych ilościowo rodzinach. To tu, to 

tam czytamy, że w j4 wiosce ktoś został 

szczęśliwym ojcem 20-go naprzykład dziecka. 

  

Wtedy oczywiście dziwi się sama głowa państwa 

i zostaje ojcem chrzestnym niemowlęcia. 

Poselstwo Wenezueli ogłosiło parę dni temu 

komunikat o śmierci prezydenta generała Vincen 

to Gomeza, którego z pewnością w dziedzinie 

zagadnień populacyjnych żadne rekordy zdziwić 

by nie mogły. 

„Generał Gomez był jednym z najbogatszy h 
ludzi Ameryki Południowej. Jego majątek osobi 
sly oceniony jest na kilkaset miljonów dolarów. 
Prezydent Gomez był pozatem znany ze swobod 
uego trybu. życia. Miał on pozostawić przeszło 
200 mieśłubnych dzieci, z których większość ot- 
rzymała stanowiska państwowe. Zmarły liczył 

łat 76“. 

No, to przynajmniej. Senor Gomez mógł spo 

kojnie zamknął powieki, nie dręczyła go myśł, 

że nie po nim nie zostanie. | ° 

Jeżeli jego potomkowie będą nadal kontynu- 

   

    

„wali twórcze dzieło — Wenezueli nigdy nie za 

grozi niebezpieczeństwo wyludnienia... amik. 
NO   

Dobrų KARP 
Tynfa wwvart 

  

Któżby wątpił! To takie łatwe. Sa- 
neczki! 

Wolno krok za krokiem, a potem na 
łeb, na szyję i już na dole! W oczach krę 
cą się łzy. Płacz nie płacz — to tylka 

wiatr W uszach szumi, jak po litrze 
wódki. Kacen mija jak po zażyciu „ko 
gutka*. Historja powtarza się КИКа ra- 
zy. Czasami jakieś sanki fikną kozła. 
Ktoś wyleci jak z procy. Ludzie latają 

niczem piłki. I tu jest wesoło i tu jest. 
przyjemnie. 

Nie warto więc nigdy narzekać na 
świat i życie. Na każdym kroku mamy 
przyjemność. Trzeba tylko umieć się ba 
wić, a to wielka sztuka. Tego się trudne 
nauczyć. Trzeba mieć zdolność wrodzo 
ną. Niech ktoś się przyzna, że jej nie po 
siada, to będzie wielki, wielki wstyd. 
Można skompromitować się ną całe ży- 

cie. Plotka krążyć będzie po całym mie- 
Ście. Obejdzie wszystkie ulice i zajrzy 
w oczy i powie szyderczo, że nie umiesz 
żyć. 4 

Jarosław Nieciecki.



Nie wszystkie poglądy autora podzie- 
lamy. (Red.) 

Sprawa zrównoważenia budżetu i 
związanych z.tem oszczędności znalazła 
silny odgłos w szkolnictwie: Zaczęły tu- 
taj krążyć najdziwaczni e pogłoski. 

M. in. odżyła wersja, ongiś aktualna, o 
rzekomych zamiarach Rządu, mających 
na celu podporządkowanie szkolnictwa 
władzom administracyjnym. Tego nie na 
leży obawiać się, bo Rząd nasz składa 
się ze zbyt kulturalnych ludzi, aby mógł 
dopuścić się takiego barbarzyństwa. 

Zato realniejszy niepokój budzi inna 
sprawa, którą obserwujemy — jak zresz 

tą od szeregu ostatnich lat — przy no- 
wym budżecie. Mianowicie chodzi o to, 
że M. W. R. i O. P. ma coraz mniej 
środków na nowe etaty nauczycielskie, 
podczas gdy przyrost dziatwy, potrzebu 
jacej szkoły i nauczyciela, staje się z 

roku na rok eoraz większy. Bezszkolnej 
dziatwy mamy coraz liczniejsze zastępy. 

Trzeba temu zapobiec. Inaczej będzie 
na nas ciążyła nietylko odpowiedzial- 
ność dziejowa ale także ciemna pla- 
ma hańby i wstydu, za to, że młode po- 
kolenie, zrodzone w Niepodległej już 
Polsce, wychowaliśmy na analfabetów. 

Kiedyś ci analfabeci narażą Państwo na 
stokroć większe straty, aniżeli wynosi 
„pożytek z „oszczędności*, czynionych 
dzisiaj na szkolnictwie i wychowaniu 
młodzieży. Postępujemy jak strusie, cho 
wające głowę do piasku. 

A przecież kwestję tę możemy roz- 

  

  

  

wiązać wyjątkowo łatwo. —i naprawdę 
państwowo-twórczo — ponieważ mamy 
legjony bezrobotnych nauczycieli, ocze 

kujących w setnych kolejkach na jedną 

posadę. Mamy tutaj zadanie bardzo u- 

proszczone. Za jednem pociągnięciem 

możemy rozwiązać dwie ważne kwestje: 

a) zatrudnienie tych bezrobotnych nau- 

czycieli, a tem samem b) zaopatrzenie 

wszystkich dzieci w możność korzysta- 

nia z nauki szkolnej. W żadnej dziedzi- 

nie naszego życia publicznego nie zbie 

gają się tak szezęśliwie, jak tutaj dwie 

bolączki, dające się usunąć za jednym 

zamachem i: jednym kosztem. A zatem 

wydatek, poniesiony na zatrudnienie 

bezrobotnych nauczycieli — w rezulta- 

cie nie byłby wydatkiem, ale zyskiem. 

I to bardzo wielkim zyskiem — w pos- 

tdci światłego młodego pokolenia, od 

którego kultury będą zależały dałsze lo- 

sy naszego Państwa, które z takim mo- 

zołem dzisiaj tworzymy. Nie powinniś- 

my ani na chwilę zapomnieć, że każdy 

grosz, włożony w szkolnictwo, proeen- 

tuje stokrotnie. I że robienie nawet dro- 

bnych oszczędności na szkolmietwie, po- 

ciąga za sobą o wiele większe wydatki 

na utrzymanie policji, sędziów, prokura 

torów, więzień ete. etce., "których liczba 

zawsze wzrasta w postępie geometrycz- 

nym w stosunku do arytmetycznego po- 

stępu upadku oświaty powszechnej. A 

Chorzy na płuca 
Każdy, kto cierpi na kaszel, bronchit, zaflegmie- 

nie pluc, oraz koklusz powinien. natychmiast 

zabrać się do leczenia. Dobrym środkiem na cho- 

roby płuc okazał się preparat Fagosol. Przy uży- 

ciu Fagosolu zmniejsza się kaszel. Fagosol do- 

stać m tkich aptekach. Sk 1 

Р1ас 

    

   
    

  

   

   
Grzybow 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VII! klasy Rem 

E alkos ao oc saa 

DNI rt 
ki pod gwarancją. Łackswe zgłoszenia: 
Wiłno, ul. Królewska 7/2, m. 12.     

„KURJER* z dn. 22-go grudnia 1935 r. 

Oszczędności a szkolnictwo 
zatem, nawet biorąc czysto ekonomicz- 
nie, „oszczędności*, poczynione na oś- 
wiacie, nie są w rezultacie oszczędnoś- 
ciami, ale stratami. Bo na jednego bez 
robotnego dziś nauczyciela trzeba będzie 
kiedyś „zatrudnić* kilku policjantów. 
Marne tam społeczeństwo, gdzie ład 0- 
piera się na pałce gumowej, a nie na 
kulturze jego członków! 

Należy teraz rozważyć drugą kwe- 
stję. Czy ten dzisiejszy skąpy i szczu- 
pły budżet Ministerstwa Oświaty nie da- 
łoby się jakoś tak ułożyć i zraejonalizo- 
wać, aby w jego obrębie najwięcej wy- 
dać na rzeczy istotne i palące, a — naj- 
mniej na rzeczy błahe, czy drugorzędne? 
Do rzeczy istotnych i palących bezwzglę 
dnie należy szkolnictwo powszechne — 

jako aparat, wytwarzający obywatela bę 
dącego podmiotem państwa. A więc na- 
uczanie naprawdę powszechne — a więc 

zwiększenie liczby etatów nauczyciel- 

skich. 

A z drugiej strony istnieją w naszem 
szkolnietwie dziedziny jałowe i martwe. 

które pochłaniają bardzo dużo  pienię- 

dzy. a wzamian nie przynoszą żadnego 
pożytku. Nawet są szkodliwe. Z braku 
miejsca wymienię tylko dla przykładu 

takie „kwiatuszki '*: 

1-0. Rozrost biurokracji w szkolnie- 

twie. Za wiele tutaj dygnitarzy, a za 
mało istotnych pracowników. Zreduko- 
wać zbytecznych referentów i naczelni- 
ków, a powiększyć liczbę nauczycieli. 

Biuraliści w szkolnictwie utrzymywa 

ni są z etatów nauczycielskich. To nie 

jest w porządku. 
2-0. Zlikwidować dzisiejszą formę 0- 

światy pozaszkolnej, ponieważ w żadnej 

mierze nie spełnia ona swego zadania. 

Np. Kuratorjum Wileńskie utrzymuje 25 

t. zw. „instruktorów oświaty pozaszkol- 

nej*. Są to uprzywilejowani nauczycie- 

le, którzy zamiast pracować w szkole 

„urzędują* w Inspektoratach, lub w Ku- 

ratorjum, pobierając oprócz pensji do- 

datek funkcyjny (i djety w razie ewen- 

tualnych wyjazdów, a raczej przejaż- 

        

„dżek). I dalibóg nie ci ludzie nie robiqą— 

oprócz , „sprawóżdań* Ę s„projektów** * о4- 

„wytycznych, które rok rocznie składź- 

ne są do archiwuin: 
Czyby nie lepiej było, aby cały eż 

sztab „oświatowców* poszedł 'do naucza 

nia w szkole? Zyskałoby się 25 nauczy- 

cieli, a z ich obecnych dodatków funk- 

cyjnych dałoby się otworzyć kilkanaście 

nowych etatów nauczycielskich. Czyż to 

nie byłaby twórcza oszczędnoś A įle 

tym sposobem biurokratyzmu usunęłoby 

się ze szkolnietwa! A ile nerwów zaosz- 

czędziłoby się przepracowanemu  nau- 

czycielstwu, które musi dziś znosić im- 

pertynencje tych swoich uprzywilejowa- 

nych kolegów  „panėw instruktorów! 

Oświata pozaszkolna bynajmniej nie u- 

cierpiałaby na tej reformie. Bo bez 

centralistycznego instruktora każdy na- 

uczyciel samodzielnie oświatę tę popro- 

wadzi stosownie do potrzeb swojego te- 

renu. A poprowadzi tem radośniej i chę- 
iniej, że nie będzie czuł bata nad sobą. 

Powtóre oświatę pozaszkolną prowadzą 

różne organizacje społeczne (Macierz 

Szkolna, Strzelec, Spółdzielnie. Koła Mło 

dzieży, Kółka Rolnicze ete.) oraz Uni- 
wersytety Ludowe —więc instruktorzy 

oświaty pozaszkolnej doprawdy są zu- 

pełnie zbyteczni. Tego też domaga się 
Związek Nauczycielstwa w ..Głosie Nau- 

czycielskim* z dnia 11 bm. 

      

  

  

Po przeprowadzeniu takiej gruntow- 

nej rewizji i redukeji wydatków na ce- 

le nieproduktywne skromny naogół bu- 
dżet Ministerstwa Oświaty zyskałby wie 
łką zdolność operacyjną w walce z k 
zysem szkolnietwa i oświaty, jaki dz 
przeżywamy. St. Szanter. 

          

RADJOODBIORNIKI 
wysokiej klasy — w niskiej cenie — na dogodne raty 

2 1 3 lampowe — na prąd zmienny, stały i bateryjne. 

Zaopatrzone w gwarancję — znak S. E. P. 

Specjalne warunki sprzedaży za Pożyczkę Narodową. 

Nieobowiązujące demonstracje: Wiino: Block-Brun — Mickiewicza 31, J. Sałasiński — Wileńska 25, 

„Ogniwo“ M. Gniadkowski — Św. Jańska 9, M. Żejmo — Mickiewicza 24, Baranowicze: W. Roż- 

nowski i J. Karaś — Nowogrodzka 2, Grodno: Ognisko — Dominikańska 18, Głębokie: I. Lewi- 
tan—Zamkowa 23, Lida: „Elektrorad“—Suwalska 21, Słonim: A. Łachoźwiański—Mickiewicza 3 oraz 

PZT Państw. Zakłady Tele- i Radjotechniczne w Warszawie, Grochowska 26/34 

NIEBYWAŁY REKORD 
  

   
   

Ostatnia wiadomość o nowym fantastycznym 
rekordzie automobilowym (przeszło 8 km. na mi 

nutę) zaopatrzona była uwagą, że rekord ten nie 
ma żadnego prakt nego znaczenia, a to choć- 
by z tego powodu po jednej minucie tej re- 
kordowej jazdy opony stają się zupełnie niezdat 
n do użytku. — Mimowoli nasuwa się pytanie, 

czy tyle energji i wysiłku nie należ y 

wać dła celów bardziej praktycznych. Takie właś 

nie pożyteczne zastosowanie, rekordowej techni- 

ki udało się osiągnąć przez konstrukcję najnow 
szej maszyny do wyrobu gile do papierosów w 

fabryce „Aida we Lwowie. Maszyna w ciągu jed 

   

    
  

  

nej sekundy wyrabia 7 gilz gotowych do użytku 
i w dodatku każdą z nich napełnia odpowiednim 

filtrem. Praktyczna wartość tego niebywałego re 
kordu jest bardzo doniosła: Dzięki olbrzymiej 
produkcji może fabryka Aida, posiadająca kil- 
kadziesiąt maszyn do 1 
wač po normalnej cenie najwyžszy gatunek; jaki 
wogėle islnieje. Dlatego też może zaopatrywać 
całą Polskę w gilzy „Prima Aida*, a ponadto ek 

sportować je zagranicę, gdzie gilzy te cieszą się 
wielkiem powodzeniem właśnie spowodu $wej 
wyjątkowej jakości. 

   

    

  

  

  

  

  

  

WSZYSEKO ZE LNU 
Bazar Przemysłu Ludowego 

SKŁAD | BIURO: Zarzecze 2, tel. 16-63 
Ceny znacznie niższe od bawełnianych 

  

— — barwnych tkanin ludowych 
oraz "HAFTÓW, KORONEK i CERAMIKI ze wszystkich dzielnic Kolski i zabawki adėčinnė 
Rybackie sieci 'Iniane bardzo mocne, trwałe i praktyczne. W BAZARZE PRZEMYSŁU LUDOWEGO 

l Tanio sprzedaje. Nici do wyrobu i reperacji sieci. == 

Spėtdzielnia 
Zz ogr. odpow. 

SKLEP: Zamkowa 8, telefon 16-29 
OGROMNY WYBÓR 

    

Cenniki na żądanie     

Kopiec ku czci Marszałka 
na pograniczu 

Na pograniczu polsko-sowieckiem w 
Zahaciu, pow. dziśnieńskiego, z inicjaty 
wy miejscowego społeczeństwa, rozpo- 
częto w czerwcu budowę kopca ku*czci 

I Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. 

Akt erekcyjny został zakopany w funda 
mencie i część robót wykonano. 

Obecnie wojewódzkie władze konser 
watorskie, po zbadaniu projektu budo- 

wy kopca, powiadomiły komitet, że nie 

stawiają przeszkód ze stanowiska arty 
stycznego i konserwatorskiego, wobec 
czego kopiec będzie ukóńczony. Na 
szczycie kopca będzie ustawiony duży 

granitowy głaz z wykutym odpowiednim 
napisem. 

  

  

Złóż datek na pomnik 
Marszałka Piłsudskiego 

Konto czekowe PKO. Nr. 146.111 

  

ее J. BASTACKI 

MEBLE rodzaju 

ul. Trocka 16 
  

W wielk. wyborze. 

CENY NISKIE. 

Warunki dogodne. 

Dla P. T. Klijentów z prowincji opakowanie i ekspedycja na koszt firmy. 
  

  

  

POLECA 

wszelkiego 

PRZY ZAKUPACH PROSIMY ODWIEDZIĆ NASZE SKŁADY == 
  

  

Dyskusja o turystyce 
Zainicjowana przez nas dyskusja o turystyce 

na Wileńszczyźnie znalazła nadspodziewanie sze- 

r Ot szereg b. ciekawych 

ujmujących- kwes 

braku miejsca zmuszeni jesteśmy ZA- 

MIESZCZANIE OTRZYMANYCH AR 

TYKUŁÓW DO POŚWIĄTECZNYCH N-RÓW. 

Prośba Zarsądu Opieki „Domu 
Noclegowego dla Kobiet" przy 

ul. Žydowskiej 10 
Wolec nadchodzącej Gwiazdki i Nowego Ro- 

ku zwracamy się dorocznym zw em do mi- 

łosiernego Wilna i prosimy wszystkich ludzi za- 
cnych, a nadewszystko Panie Gospodynie, by czy 
niąc zakupy dla własnej rodziny i domu zech- 
ciały przypomnieć sobie o tych samotnych wy- 
dziedziczonych ze wszyskiego kobiet, które nie 
mając własnego dachu nad głową pozbawione są 
bardzo często kawałka chleba. 

Mieszkankami „Domu Noclegowego dla Ko- 
biet* są wymęczone przeróżnemi klęskami ongiś 
zamożne ziemianki, dziś bezsilne i bezradne u 
schyłku a, pracują ciężko na suchy kawałek 
chleba. Pozbawione są najkonieczniejszych rze- 
czy jak bielizny, obuwia i t. d. 

Są służące stare, sterane pracą i chorobą. 

Malki z malemi dziećmi. Ubogie wyrobnice i in- 

1ie jeszcze nieszczęśliwsze istoty wyrzucone na 
bruk. 

Skromniejszą będzie w roku kieżącym wilja 
w każdym naszym domu. Wymaga tego ofiar- 
ność we wspólnej walce z gnębiącym nas kryzy- 
sem. Pomimo to jednak miepodobna zapominać 
o głodnych. Dajmy wszyscy co kto może, a spra- 
wimy i w „Domu Noclegowym dla Kobiet* skro- 
mne, lecz wystarczające święta. 

Wszełkie dary, jak w ności, tak w gotów 
ce i ofiarach należy składać na ręce Kierowni- 

czki D. N. K. przy ul. Żydowskiej 10. 
ZARZĄD DOMU NOCL. 

  

    cie echo. maliśmy 

    

artykułów, 

  

ję wszechstronnie. 

Niestety + 
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Z frontu abisyńskiego. Podczas niedawnej przerwy w 

odpocząć. Żołnierze włoscy wykorzysta'i ten czas na to, 

a przy tej okazji „rozmundurować” się w tropikalnym upale. 

        

walkach: włosko-abisyńskich obie strony mogły nieco 
aby podreperować swe mocno sfatygowane obuwie, 

Nie na placu św. Marka w We- 

necji lecz na placu 3-ch Krzy- 
ży w Warszawie. 

Mieszkańcy Warszawy podobnie 

jak mieszkańcy Wenecji opie- 

kują się życzliwie stadami. bez- 

pańskich golębi. Nie do rzad- 
kości należy widok ubogiej sta- 

ruszki karmiącej zrana gołębie 

okruszynami skrzętnie pozbie- 
ranemi ze skromnego stołu. To 

też gołębie warszawskie „wyglą- 

dają świetnie*. Na zdjęciu taka 

grupa ulubieńców publiczności 

warszawskiej nieco osowiałych 

spowodu chłodu, na gałęzi na 

skwerku na placu 3-ch Krzyży 

w Warszawie. 

(Zdjęcie na lewo). 

JANA, 
Ptactwo w ZOO 

zimą. 

Dzikie kaczki, łabę- 

dzie i inne ptactwo 

wodne i błotne w 

ogrodzie zoologicz- 

nym w Paryżu prze- 

chadza się smętnie 

nad brzegiem je- 

ziorka, które nagłe 

chłody ścięły w lód. 

ZN 

Z Addis Abeby. W Addis Abebie spodziewany jest atak lotniczy Włochówjjna miaso. Na i'ustracji — grupa 
abisyńskich wojowników na dworcu addis-abebskim. 

„Taniec złych duchów. 

  

Obrzędowy taniec „złych duchów* 
Papuasów zgNowej Gwinei w oryginalnych kostjumach ry- 

  

Poczta amerykańska wydała 
nowy znaczek z okazii budo- 
wy olbrzymiej tamy w Colorado 

Humorystyczna „corrida* na Azorach. Na pożegnanie załogi niemieckiego 
„Emden* mieszkańcy portu Angora do Heroismo zaaranżowali humorystyczną 

tualnych. 

  

Ministrowie króla Jerzego. llustracja 
przedstawia premjera greckiego, De- 
mertzisa obok ministrów wojny i spraw 

zagranicznych. 

  

    
BIEŻĄCA 
TRACJI 
  

  

   
      

Jean Batten, 
Atlantykiem w ciągu 15 godzin i usta- 
leniu w ten sposób nowego rekordu 
światowego, spożywa swój pierwszy 
posiłek po wylądowaniu w Ameryce 

Południowej. 

Medal ?amiątkowy ku czci królowej po przeleceniu nad 
a |, W Belgji wybito medal pamiąt- 

uczczeniu pamięci tragicznej 
A gd królowej Astrid. Na zdjęciu — 

| obie strony medalu. 
    

  

Z wystawy PTC prof. Stanisława Noakowskiego. W Instytucie Propagandy Sztuki w War- 
szawie otwi't” Wystawę prac Ś. p. Stanisława Noakowskiego, genjalnego rysownika, archi- 

tekta —poef* który w swoich niedbałych nerwowych szkicach, jak nikt inny potrafił wczuć się 
ktury dawnych wieków, odtworzyć kilkoma pociągnięciami pendzla, czy ołówka 

h pałaców renesansowych czy wydobyć harmonję budowli Stanisławowskich. 
jeden ze szkiców prof. Noakowskiego podajemy na zdjęciu. 

w ducha 

przepy” 

  
Najmłodszy żołnierz. Najmłodszy żoł- 
nierz armji włoskiej w Afryce wschod- 
niej, który wstąpił do wojska, jako 

* ochotnik. Na ilustracji — młodociany 
wolontarjusz w czasie mszy polowej 

w Adigracie. 

tku szkolnego 

walkę byków”, 

w której popisywał się młody byczek i niefrasobliwi wyspiarz 

   

  
| 

Budowa 

obserwatorjum 

na Czarnohorze. 

Podajemy dwa zdję- 

<ia z budowy ob- 

serwatorjum mete- 

orołogiczno - astro- 

nomicznego, budo- 

wanego jak wiado- 

mo, przez L.O.P.P. 

dla celów nauko- 

wych ze szczegól- 

nem uwzględnie- 

niem potrzeb lot- 

nictwa, na Popiwa- 

nej w Czarnohorze. 

  

  

MO) 
  

  
Sytuacja na Dalekim Wschodzie. Japonja wzmacnia swe garnizony w Chinach Północnych. Na ilustracji —     oddziały japońskie na jednej ze stacyj kolejowych na północnej granicy Chin. 

użytku.



„KURJER“ z dn. 22-go grudnia 1935 r. 

NA $ WIE FA TYLKO (SZOPEN) 

WA i LEMON ADY“ 
  

NA GWIAZDKĘ! 
Poleca Szanownej Klenteli ostatnie 
nowości z perfum i wód kwiatowych. 

Przedmioty kosmetyczne i gospodarcze 

Skład Apteczny i Perfumeryjny 

J. SZAMBEDAŁ 
W. POHULANKA Nr.14, TEL. 14-89 

(vis a vis Teatru Wielkiego) 

PRZY KAŻDEM KUPNIE 
у PREMJA GWIAZDKOWA! 

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

po cenach konkurencyjnych. 

Obsługa fach., sumienna i punktualna   

Sktadįfuter ipracownia kuśnierska 

„EUINOPL 
WILNO, 

Wielka 47, tel. 19-26 obok kina „Casino, 

WIELKI WYBÓR 

damskich 
Futer i męskich 
Najnowsze modele — 
— Ceny konkurencyjne   

NAJLEPSZE W KRAJU 

NARTY 
f-y Larisch, Jaworze 

do nabycia w firmie 

E. Dinces 
Wilno, Wielka 34, tel.20-16 

Obok sklepu „Bata” 
Firma nie posiada żadnych filij 

  

zjednoczone Browary Warszawskie pod > „HABERBUSCH i SCHIELE"* 
' polecają MO suveda „EXTRA“ o zawartości 18%/o ekstraktu, Ciemne PIWA znane ze swej dobroci dubeltowe, Porter, Jasne i Mazowieckie 

  
3 

Na gwiazdkę 
najlepszy podarunek 

FG Or 
( Ё «я © © - «я - ппа «н й о ) 3Ё 

LORNETKA teatralna lub polowa 
BAROMETR, OKULARY z najlepszemi szkłami w ładnej oprawie 

oraz FOTO-TOWARY najlepszych firm. 

| „OPTYK -RUBIN“ iki Moskalkańzkiw 17 
telefon 10-58 

Najstarsza firma w kraju (založona w r. 1840). 

AKCYJNE TOWARZYSTWO 

KURLANDZKIEJ OLEJARNI 
W WILNIE 

Spółka Akcyjna. Egzystuje od r. 1898. 

ZARZĄD w WILNIE, ul. Słowackiego nr. 28, telefon 602 i 299. | 

OLEJARNIA w WILNIE, ul. Kurlandzka 3, tel. 603. 

Poleca: OLEJE Iniany, rzepakowy, konopny i słonecznikowy. 
MAKQCHY w płytach, tarte na orzech oraz mielone. 

POKOSTY. 

Rafinerja olejów jadalnych.   
  

w ilno, Metropolitalna 5. 
Telefon 19-19 

POLECA: Doskonałe wyroby 
Ozdoby Choinkowe 
Pierniczki Miodowe   

„BERGEŃSKI*. Środki dla dzieci 
Świeży rybi tran i dorosłych: „Jėmalt“. Ovomaltine, 

Malton, Calcisal, Phosphit, Phytina, 
Fortossan, Cukier Soxhleta, Larosan, Tapioca, Cukierki od kaszlu 

poleca SKŁAD APTECZNY i PERFUMERYJNY 

J. SZAMBEDAŁ w. Ponutanka 1 
Istnieje od roku 1901. (vis-a-vis Teatru Wielk.) 

Obsługa sumienna i punktualna. 

POLSKA SPÓŁKA OBUWIA 

„BATA s. a. 
Wilno, Mickiewicza 31 

Obuwie i mew 
dla wszystkich 

Organizacjom spec. udziela się aa 

  

KANADYJSKIE PANCZENY 
c. ©. М. 

oraz Sprzęt narciarski 
w najlepszym gatunku poleca firma 

J. SZAFER 
Wilno, Wileńska 14, tel. 4-21 

OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE 

W SKŁADZIE APTECZNYM 
perfumeryjnym i kosmetycznym 

WŁ. WABREUW WA 
Wilno, Św. Jańska 11, tel. 4-72 

Wielki wybór artykułów świątecz. 
Ceny niskie. 

Kupujący od złotego otrzymują bon 

K. Rymkiewicz 
WILNO, UL. A. MICKTEWICZA 9. 

Poleca stare wytrzymane WINA krajo- 

we i zagranicz znane staropolskie 

MIODY od zł. 2.50 za but. KONIAKI, 
LIKIERY, NALEWKI po bardzo nis- 

kich cenach. 

  

  
PRAKTYCZNE PODARUNKI NA GWIAZDKĘ 

tylko w Wilno 
D-mu H/P. W. NOWICKI Wielka 30 

Bluzeczki, sweterki, dżemperki, pulowery, kamizelki, 
szlafroki, bonżurki, pijamy, bielizna, chusteczki, ręka- 
wiczki, pończochy, skarpetki, szaliki, apaszki, krawaty, 

portfele, torebki, teki i t. d. 

Własna wytwórnia OBUWIA; pantofli rannych, 
treningowych i gimnastycznych. 

  

Obuwie narciarskie, łyżwiarskie, sportowe. 

w Kalosze, śniegowce, wojłoki. 

Ceny zniżone. Ceny zniżone. 

  

  

Herman Szur i Ska 
Wilno, Niemiecka 3, tel. 11-11 

(w nowym lokalu) 

POKOSTY, LAKIERY, PĘDZŁE, SMA- 
RY DO NART, ŻARÓWKI, LICZNIKI, 
DZWONKI, GRZEJNIKI ELEKTRYCZ- 
NE, MATERJAŁ INSTALACYJNY 

i ŻYRADOLE 

Mechan. Wytwórnia Wędlin 

Ą. Rodziewicz 
LIDA, Suwalska 52, tel. 24 

poleca na święta: swoje znane 

wyroby po cenie zniżonej  



Z POD STRZECHY NA STUDJA. 

W „Žyciu Akademickiem“, demokra 
tycznem piśmie młodzieży, pisze R. Dąb 
rowski o stosunku chłopa do szkoły śred 
miej i uniwersytetu. 

Cztery oddziały szkoły powszechnej — to 
dla chłopa odpowiednie, choć nie zawsze i to 
śię obecnie udaje, bo dzieci coraz więcej, a 
szkół nie przybywa; siedem oddziałów — to 
marsenie chłopskiego dziecka. Czasami zabłą 
dzi chłopski sym jeszcze do gimnazjum. Jest 
albo — zamożny lub szaleniec. Ale i takich 

coraz mniej. Z terenu mojej gminy udało mi 
się zebrać kilka ciekawych cyfr, obrazujących 
stosunki w szkolnictwie na wsi. I tak na ogól 
mą cyfrę 830 dzieci w 1934 r. w wieku szkol- 
mym zaledwie 120 uczęszczało do w 
oddziałów, reszta musiała poprzestać 
rech oddziałach. Do gimnazjum i średnich 
szkół zawodowych z mojej gminy uczęszczało 
16 uczniów i uczenic, na wyższe uczelnie tyłko 
dwie osoby. Czyż to nie wymowne? A gmina. 
o której mowa nie leży gdzieś na Polesiu, czy 
Wołyniu, ale w powiecie Grójeckim, pod Wam 
szawą i w Grójcu jest gimnazjum samorządo 
we. 
Więc jak musi być na Polesiu czy Wo 

tyniu? 

    

EX MERIDIE LUX. 

Parysko-londyńskie propozycje poko 

jowe w sprawie abisyńskiej zostały grun 
townie pogrzebane. Minister Hoare, któ 
zy wprzód złamał nos na ślizgawce, utra 

cił w związku z tą próbą pokojową mini 
sterjalny fotel i, jakkolwiek pożegnany 
został przez Izbę Gmin kulturalnie, po- 
ślizgnął się w znaczeniu dyplomatycz- 
nem na długi czas. 

Zażegnanie wojny kosztem napadnię 
tego, jak to bardzo drastycznie czyniono 

w sławetnym planie, nie da się pogodzić 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
z opinją, która przecież na świecie jest 
i nakoniec nie może być zlekceważona. 
Jesteśmy, obecnie, właśnie dzięki wojnie 
abisyńsko-włoskiej w sytuacji psychicz 

nej, która sprzyja bardzo interesom Li 
gi Narodów i atmosferze Genewy. 

Pisze o tem W. Rzymowski w „Kur- 
jerze Porannym*. 

Groza i niebezpieczeństwo propozycyj fran 
ko-augielskich tkwiły właśnie w tem, że szalę 
wagi przechylały na strone wojny, że biegły 
7 pomocą nie ofierze napaści, lecz napastni- 
kowi. Ale dyplomaci, którzy z propozycjami 
temi wystąpili, przeliczyli się w rachubach 

Mniemali, że Liga Narodów jest szopką 
polityczną, kitórej figury mogą wedle swej wo 
li i kaprysu wprowadzać na scenę i ze sceny 
uprzątać, komponując dla nich kuplety, dosto 
sowane do wymagań chwili. Przekonali się, 
że Liga Narodów jest ideą, która zdobywa 
coraz szersze zastępy zwolenników w społe- 

czeństwach Europy i zaczyna wolę swą dykto 
wać gabinetom wielkich mocarstw. 

Nie ulega wątpliwości, że idea ta nieraz 
jeszcze załamywać się będzie na różnych bar 
jerach wmontowanych w procedurę genew- 
ską. Niemniej wszakże wysoce znamienny jest 
ów zwrot, w którym odbił się protest opinji 

przeciw uważaniu Ligi za międzynarodowy 
parawan dla cyników lub szalbierzy. 

Jest to bodaj jedyny pożytek wojny. 

której obie strony są czarne: jedna ze 
względów przyrodzonych. druga z wy 
boru barwy koszul. 

  

  

SIEĆ PAJĘCZA. 

Pod tym tytułem zamieszcza „Polska 
Zbrojna uwagi, poświęcone zjawisku 

zmniejszania płac robotniczych w prze 
myśle, który tą drogą będzie usiłował ra 
tować dotychczasowy poziom swych zy 
sków. 

Zabezpieczanie się przed chwiłowem zmniej 
szeniem zysków mie jest tu sprawą główną 
ale specyficzna dla naszych warunków krótko 
wzroczność. Bo jeśli robocizna w wytwórczo 
ści naszej kosztuje maximum jedną czwartą 
— to świat pracy w konsumcji zajmuje mini 
mum trzy czwarte odbiorców... Dalsze giłoty 
nowanie zarobków pracowniczych — to dal 
sze kurczenie się obrotów wewnętrznych, a 

tem samem dalsze osłabianie całej produkcji 
krajowej. 

Starania zatem przemysłu, aby poweto- 
wać sobie uszczerbek dotychczasowych zvs- 
ków przez obniżkę zarobków pracowniczych 
wiodłyby w rezultacie do dalszego ogranicze 
nia produkcji, 

Od kartelowej zasady dużych zysków i ma 

  

   

  

Tabela Gwiazdkowego ciągnienia loterji 

  

      

   

    
    

CZEKOLADKI 
FIGURKI 
CZEKOLADA 
KARMELKI 
PIERNIKI 
MARMELADKI 

2 
Kurs Obrony Przeciwlotniczej 

i Gazowej w Wilnie 
Niniejszem powladamłamy, iż dzięki stara- 

niom P. Inspektora Farmaceut. J. Kalajeffa, zgod 
nie z programem Ministerstwa Opieki Społecz- 
nej — okólnik Nr. 18/84, dnia 15 stycznia 1936 r. 
rozpocznie się w Wilnie ostatni kurs O. P. L. G. 
dla pomocników aptekarskich i farmaceutów dy 
plomowanych, organizowany przez Okręg P C. 
K. w Wilnie. 

Zapisy przyjmuje Okręg P. C. K. w Wilnie 
ul. Żeligowskiego 1—18 od dnia 3-go stycznia 
1936 r. w godz. 10—14. Opłata za kurs wynosi 
20 zł. 

Wykłady będą się odbywały w Zakładzie Far 
makognozji U. S. B. ul. Objazdowa 2. 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego. 

RO RE 
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Silna flota powietrzna — 
nailepszą obroną granic. 

  

| GRYPA. PRZEZIĘBIENIE 
| BÓLE GŁOWY, ZĘBÓWiŁ | 

ŻąDaJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zu rasa 1 KOGUTKIEM” 

PATRZCIE JAKIE PROSZKI-WAM DAJ. 
ЗОУ 5А LADOWNICTWA, 

Daveniauie PAOSIU „MIGRENO-NERVOSIN“ E 
SĄ TYLKO JEDNE 
TED 

Pacai „MIGRENO-NERVOSIN“ LĄ TE ) м TABI 

łych obrotów musimy przejść do normalnych 
warumków gospodarczych: wielkich obrotów 
przy. godziwych zyskach. 

Tendencji depresji płac robotniczych, 
nagannej nietylko ze stanowiska ekono 

micznego, trzeba przeciwstawić się bez- 
względnie, gdyż w konsekwencjach 

swych jest ona wprost groźna. ad. 

     

STOSUJĄ SIĘ: 
iakO REGULUJĄCE ŻOŁĄDE 
PRZY CIERPIEWIACH WĄTROBY, 

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI, 
UŚMIERZAJĄCE HEMOROŁDY 

1 PRZY SKŁOWNOŚCIACH 
DO OŁSTRUKCH ECZYSZCZAŁ 

  

POKÓJ 
ze wszelkiemi wygoda- 

mi do wynaj 
Szopena 3, tel. 20-79 
TTT 

Główne wygnane 
JA. 20.000 na ur.: 25705 
Po zł. 5.000 na n-ry: 101049 108033 

152833 156897 180433 183605 
Po zł. 2.000 na n-ry: 35736 46660 

49724 50595 92221 98023 105651 104898 
232392 168191 

Pe zł. 1.000 na n-ry: 968 1005 1400 
-4193 3712 1545 2075 6582 6784 12507 
13328 13633 13478 14731 16846 18862 23714 
24913 28399 29000 32012 35635 41125 
41199 42826 46860 46741 49674 54900 
55782 58352 58727 61916 65266 68090 
68849 69776 70216 72324 75958 73478 
75535 83366 85240 86994 87227 88406 
95294 96527 100170 101416 103527 104617 
107840 109817 110671 111454 110567 
112715 112933 114591 121411 128313 
229119 130986 131441 134183 136914 
135819 136372 138209 141471 142057 
132330 146146 147561 151521 156611 
157527 157906 156363 157832 158777 
161107 162038 162745 160965 160817 
165384 166810 168429 170762 172316 

° 281183 183821 

Wygrane po 200 zł. 

363 468 1085 231 509 65 99 705 872 
953 2818 412 793 836 3398 409 847 4157 
269 365 5455 88 643 56 98 871 6068 164 
244 821 7169 225 8269 9033 124 266 716 

10251 424 94 11464 676 743 861 943 
13300 14595 920 16034 282 631 17166 
Zi 317 560 753 18440 648 86 19095 216 
„311 981 

20055 982 21117 411 884 950 22130 
„263 131 23126 441 945 24881 967 26060 
182 540 27278 494 966 28338 748 73 
29014 237 594 875 

30363 31536 800 88 33098 756 34135 
71_238 37678 

38315 486 890 39006 31 109 
40247 329 54 786 41585 87 42178 461 

515 87 869 43249 67 44374 747 867 
45476 804 46052 331 537 905 8 47500 
40 06 48139 241 49099 199 423 606 

4 

50014 536 819 51838 901 52088 185 
53063 643 54030 193 818 55014 56737 
934 57000 94 58317 53 640 59028 117 
690 845 

60401 556 824 61107 846 62079 479 
975 63615 772 64555 75 85 849 65210 
854 957 66606 67557 608 68 906 68116 
-807 60123 68 976 ` 

70219 496 501 71125 289 339 484 527   

713 72 187 73 369 74 116 76 697 791 ; 622 53 817 47 916 16163 95 222 65 450 
990 75177 549 835 171 607 844 52 957 17063 110 217 453 518 

76484 601 78243 57 950 79267 602 701 70 889 18181 287 532 59 730 80 
80576 81565 82008 164 370 814 83304 19207 61 344 404 504 80 761 914 

492 998 84080 556 632 85017 709 86053. 20278 326 978 21004 31 295 366 573 
214 65 87117 383 605 830 984 88161 678 850 75 22497 575 757 23100 727 
215 64 561 70 883 932 89150 308 488 24352 766 869 88 25022 158 330 61 449 

822 739 48 85 943 26149 317 411 729 801 933 
90007 863 91397 663 92823 981 93180 A. 5 BR: 773 28028 

1536 85 663 95480 767 96220 36 561 757 2905 1 626 942 

1454 102270 430 103480 $31 914 322 02 
605 '104680 946 105615 106194 364 551: 389 584 700 44 851 34043 158 418 31 95 
669 107128 304 108126 473 747 989 523 634 46 94 802 35290 334 79 83 431 
109866 ‹ 636 72 743 91 970 36194 369 449 526 29 

37207 921 
sara ep UE 0 38018 174 450 622 729 063 30114 281 

zę 96 
114646 751 803 115049 182 374 593 656: 40767 810916 410045 47 100 98 202 58 763 116037 425 825 117747 118155 297215 642 881 42074 324 437 964 43068 

POZ JI6C05 BEL S 000 „ 83 113 517 81 850 44063 190 200 505 
121290 935 122058 927 125484 560 625 118 604 45015 45 54 160 313 46150 246 758 124082 156 555 71 661 125476 126016 : 457 716 47142 484 620 85 48180 250 
ZEM 720 128466 77 85 926 129148 1 74 593 49064 238 467 505 707 

= „50000 676 883 51132 211 63 409 551 
130145 291 338 874 959 13123981 349 gó 747 81 52009 66 326 604 739 53055 

448 132321 33 691 894 133096 401 68 567 | BO Ja 51 i EO 920 501 180 53055 
188 863 90 935 134055 415 61 560 6041 014 84 55152 313 508 610 713 62 96 850 56 135077 459 137161 486 533 138159 | 955 56121 208 496 606 929 57072 104 242 336 680 829 ie : 

140352 789 813 141519 816 95 142314 a RAE 
933 143815 144279 469 146071 124 602! 

796 148033 630 875 149209, 60140 350 465 71 520 61263 659 

I o I DAP TBA 150029 124 952 151146 335 511 734 
152063 680 970 153003 70 191 556 602 398 466 66025 560 810 67093 631 49 77 

754 154287 525 836 155955 156402 52,879 08106 552 897 69189 231 334 457 
798 158073 164 422 662 159527 177 592 700 43 957 76 

160046 111 161476 796 938 46 162093| 70120 431 500 66 623 71389 527 796 
241 884 163289 476 634 164638 914 93,892 958 61 70 72089 265 84 422 61 525 
165195 677 166027 319 790 981 167142 | 714 846 73063 469 699 782 940 74042 477 
317 767 168426 86 169423 575 { 76006 306 578 616 26 50 875 77171 

170209 470 536 708 171567 172065 603 |601 714 906 45 88 78060 260 729 871 
173073 244 174002 323 532 90 777 176472 ! 79066 271 495 556 93 845 
= 87 177831 178058 203 366 509 179571 i 048 49 712 81044 178 201 356 63 532 

180250 526 181580 901 182086 728 931 (aš Sal ma 620 1895 915 „83555 59 ,620 704 84204 84 412 521 878 86526 
183107 390 184453 70 +34 711 883 990 92 87093 218 549 65 903 

Wygrane po 100 zł. 3 54 320 493 555 641 
19 255 95 349 590 612 2171 669 743, 

912 3356 746 823 4240 403 24 545 & 
718 986 6098 110 464 575 692 828 7 
7072 257 77 795 831 8535 754 56 919: 256 96 621 
9066_160 65 977 

10238 42 61 307 15 49 64 563 803:97155 247 376 
11267 308 505 626 68 749 826 12024 258 ;99190 383 647 
85 422 583 13093 176 214 33 358 69 531| 100027 47 481 991 101158 69 305 89 

   

sg   43 851 14176 388 597 15264 455 74 5191698 874 902 86 102068 411 688 715 74 

842 45 103001 11 181 394 525 
EOS CE 8 

55 65 74 76 207 361 106039 44 85 
257 651 726 64 846 66 946 60 107232 
337 52 661 108040 81 191 241 330 412 
30 561 917 109403 31 37 892 903 

110664 111085 375 504 32 112231 98 
526 746 995 113161 95 322 450 90 749 
905 77 

114016 94 109 202 305 463 818 115061 
433 525 679 730 863 947 11 133 207 341 
592 606 863 117024 44 727 99 118008 57 
220 312 710 119348 78 404 785 886 

120432 629 47 899 121129 227 347 81 
441 516 844 122074 200 42 66 571 649 
123120 23 779 807 929 124006 381 423 
72 586 125000 283 87 868 927 126079 
557 657 127077 84 113 310 452 511 75 910 
64 128111 16 373 461 583 129060 461 
546 125 72 8 

130312 438 932 131103 488 984 132593 
762 133264 83 585 609 947 134372 498 
702 992 135169 468 99 136353 492 589 
696 137216 526 685 137013 27 48 247 711 
867 928 139369 549 670 

140000 237 369 426 45 612 141132 384 
432 618 739 847 905 142250 393 469 630 
68 143594 669 93 144183 402 717 32 
145163 73 674 811 94 146010 566 604 
731 899 147038 95 236 98 452 520 604 5 

827 49 931 148553 622 704 989 149038 
170 607 790 884 

150279 84 302 90 557 602 94 909 64 
151025 61 156 203 20 54 70 349 571 76 
795 935 
152052 354 519 728 967 153166 720 
154329 672 81 756 155360 788 837 907 
156020 177 667 157233 333 642 51 720 
22 158184 419 823 932 79 159005 20 299 

160048 649 854 997 161284 94 526 606 
828 31 162156 443 083 163050 303 29 
164026 55 96 97 200 40 670 732 85 876 
967 165041 247 573 768 166132 395 643 
715 167086 158 41b 719 168071 84 224 
52 309 755 836 50 169292 550 801 922 

170104 409 526 745 171043 50 66 125 
278 518 647 740 919 172092 341 62 99 
506 734 173261 336 428 507 748 887 
174260 417 35 815 175035 52 377 748 91 
910 176623 737 837 914 177213 370 458 
952 178055 251 342 96 440 41 78 598 
683 85 701 996 179041 49 224 30 773 89 
925 42 

180114 581 861 181126 75 289 449 517 
677 96 916 38 182140 466 649 71 80 706 
11 850 183083 247 98 358 646 811 986 
184244 634 780 991   

Wyprzedaż 
resztek, kuponów: suk- 

na, wełny, jedwabie 

Henryk Nożyce 
Niemiecka 5 

Młoda osoba . 
poszukuje pcacy kance 
łaryjnej, pisze na ma- 
szynie. Oferty do Adm. 
„Kurjera Wileūskiego“ 

Praca“. ni 

    

Agentów 
chrześcijan do sprzeda- 
žy kos, brzytew i t. p. 
po wsiach  poszukuje- 
my. Dobry zarobek za- 
pewniony. 

Łódź, skrytka 443. 

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

8 do 15-ej 

APTEKĘ 
na Wołyniu 

wydzierżawia się. Do- 
wiedzieć się: Wilno, ul. 

Dzielna 36—1. 

Inteligentna 
panna (rosjanka, ze śr. 
wykształc.) poszukuje 
pracy (języki: rosyjski 
i francuski). Zgłoszenia 
do Kurjera pod „T. J.“ 

Potrzebna 
służąca do wszystkiego, 
czysta, b. uczciwa, pra- 
cowita, z dobremi świa- 
dectwami od 1 stycznia 
Dowiedzieć się w adm. 
Kurjera od 3—3 pp. 
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KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

  

Awangardowy anty-naturalizm... 
Na gruncie tych rozważań *) stanie się możli 

    we wyjaśnienie zasadniczego zrębu ideologji po- 

   

   

etyckiej a 

ły krakows aŻgarzystów, Flu- 

kowskiego i Esowców. Podstaw 

vangardy dziś, obejmującej prócz szko 

ej i ( 
  

echowicz, 

  

  jej jest przeko 

nanie o niezależności poetyckiej rz 

od jakiejkolwiek innej, o odrębnośc 

  

   
wistości    

  

konwencyj 

poetyckich od konwencyj zarówno praktyczne 

go poglądu na świat, a więc normalnych ebra- 

zów świata, danych w percepcji, jak i naukowej 

wizji rzeczywistości, jak wreszcie wszelkich kon 

wencyj ideologicznych (nórmy moralne, społecz 

ne, religijne). Wiersz jest wytworem przeżyć, 

ale nie da się, jak to chce Łaszow:s 

  

za po- 

mocą analizy psychologicznej utożsamić z jakie 

mś awangardowem przeżywaniem rz 

ci. Nie pomoże tu i cały 

  

czy wistoś- 

Witwicki z pięknemi 

rozróżnieniami woli, uczucia, rozumu it 

osobisty wynalazek Łaszowskiego — wzruszenie 

jako narzędzie poznania, analiza psychologiez. 

па procesu powstawania wiersza nie wyjaśnia 

i wyjaśnić nie może. 

. 9., ani 

  

Wiersz nie jest „mową uczuć* (Przybos) ale 

znaczeń, — znaczeń sciśle poetyckich i poza sy- 

stemem poezji nic nie oznaczających. Przetłuma 

czenie wiersza na prozę, to jest zredukowanie go 

do sfery życiowej praxis, do intelektualno - ko 

munikatywnego języka jest niemożliwe. I jest 

rzeczą całkowicie obojętną jakiemu rodzajowi 

doznań odpowiada konwencja nazywania uczuć, 

a jakiemu ekwiwalentyzowania, istotę ich wy 

krywa analiza formalna, a nie psychologiczna. 

Postulaty ideologji awangardy, którą hymn na 

zwał anty-naturalizmem są następujące — war- 

tość konwencyj poetyckich jest w prostym zwią 

ku z ich autonomicznością, czem głębiej idzie 

proees przetwarzania rzeczywistości natural- 

nej**) na poetycką, tem wartość jego jest wyż 

sza. Ekwiwalentyzowanie uczuć, czy technika 

deformacji krajobrazu jest właściwie tem sa- 

    

mem, to jest metodą konstruowania wizji specy 

ficznie poetyckiej. Ekwiwalentyzowanie jest nie 

dlatego wyższą formą twórczości poetyckiej nad 

nazywanie uczuć, że budzić w nas może silniej 

sze wzruszenia, (to jest sprawa prywatna i nie 

dająca się udowodnić) ale ponie st dosko 

nalszem narzędziem konstruowania lirycznego 

organizmu wiersza. 

  

Otrzymujemy w ten sposób hierarchję wartoś 

ci poetyckich, kryterjum oceny wierszy. Zracjo 

nalizowanie, przetłumaczenie na prozę wiersza 

Słonimskiego trafia na minimalne trudności, ale 

„spróbujcie to zrobić z „Bramami Arsenału" Mi- 

łosza lub poematem „Z Tatr* Przybosia, a zoba 

czycie w czem leży wyższość poczji awangar- 

dowej. 

To też wiersze awangardowe czekają nie na 

stenogramy przeżyć krytyka, propagowane przez 

Łaszczoskiego w „Okolicy Poetów* (w artykule 

„Potrzeba takiej krytyki”), byłoby to jedynie 

odświeżeniem mocno starej krytyki impresjoni- 

stycznej (wzbogaconej najwyżej o pewne meto 

dy psychoanalityczne), ale na wyposażoną w zdo 

bycze współczesnej wiedzy i literaturze krytykę 

formalną, zdolną do analizy mechanizmu działa 

nia konwencyj, organizujących z przeżyć nową 

rzeczywistość — wiersz. I na taką krytykę po- 

etyki awangardowej czekają wszyscj j 

cy. ; 

  

264 BTA 

Pozostaje rzecz jeszcze jedna, zagadnienie 

intelektualizma poezji awangardowej. Jest u 

nas powszechne, choć mocno denerwujące prze 

konanie, w związku prawdopodobnie z anty - 

racjonalistycznemi prądami  filozoficznemi z 

przed wojny i powszechnem zachłystywaniem się 

rozmaitego gatunku mitami dzisiaj, że prze ycia 
intelektualne są typu niższego od emocjenal- 

nych. Że tego rodzaju poglądy podziela Łaszow- 

ski, doznający doznający świata przez pryzmat 

wzruszenia, to po przeczytaniu jego artykułów 
się nie dziwię, ale jest rzecz ważniejsza, że za 
równo Peiper jak i Przyboś uznali intelektua- 
lizm za najcięższy zarzut wytoczony 

gardzie. I może niezależnie od słuszności mojej 

tezy kryje się w tem jakaś dużo bardziej smut 
na i poważna sprawa. | 

  

  

awan- 
   

Po tylu zastrzeżeniach nie chcę wchodzić 

śladem Łaszowskiego na mętne wody psychoło- 

*| Por. art. Kotta w „Kołumnie* z dn. 8 bm. 
**) Pojęcie rzeczywistości naturalistycznej 

wymagałoby szerszego omówienia. bla naszych 
rozważań możemy za rzeczywistość naturalisty 
czną uznać obraz świata, który implikuje posta 
wa naiwnego realizmu. 

  

    
gizmu. Ograniczę się do stwierdzenia, że ponie- 

   

  

waż poe: ngardowa w dużo silniejszym 

stopniu, niż każda inna, operuje konwencjami 

ściśle poetyckiemi, to jest możliwie dalekiemi 

od konwencyj prakty 

  

ego poglądu na świat, 

nie rozumienie, a nie odczu    rozumienie jej, wła 

wanie, jak chce Przyboś, i nie zracjonalizowa- 

nie, jak od piętnastu lat chce Irzykowski, możli 

  

we jest jedynie z chwilą choćby prymitywnego 

zapoznania się właśnie z temi konwencjami, z 

poetyką awangardy. O tej konieczności teore- 

tycznego pr. 

  

/gotowania, posiadania klucza do 

ł nawet kiedyś    awangardy pi Łaszowski, re- 

ę Brzękowskiego. To też w tem     cenzując książ 

Iko w tem znaczeniu poezja awangardowa 

da charakter intelektualny n 

    

po 

  

stara się 

konstru- ale ją wiernie oddać rzeczywistoś: 

      

uje i organ 

Tak k posiada dla mnie charakter in 

telektualny taki typ przeżyć, w którym reakcja 

    

amo | 

następuje nie na elementy poza-poetyckie w 

wierszu, ale na układ i organizację elementów 

jego struktury. 

To co napisałem jest tylko prowizorycznym 

rzutem anty-naturalizmu jako ideologji poety- 

ckiej. Wydaje mi się jednak, że dyskusja nad 

proponowaną przezemnie uczą hierarchją war 

tości poetyckich, zależną od stopnia odrealniania 

rzeczywistości naturalistycznej, będzie bardziej 

płodną dła awangardy, niż pracowite gromadze 

nie gloss na marginesach świętych ksiąg, któ 

rych powstania srebrną rocznicę obchodzić bę- 

dziemy niezadługo. Jan Kott. 

ET 

JAN OLECHNO 

  

„„Ma swoje granice 
Podjąłem się trudnej roli. Niełatwo zamknąć   

dyskusję, która dotyka tylu problematów, nie 

wyczerpując zresztą, ani też nie określając de- 

finitywnie żadnego z nich. 

lić jedno. Czytelnicy, którzy sobie zadali trud 

stkich 

skiego, oraz obu artykułów Kotta, będących re- 

"Tu chcę podkreś- 

  

  

przeczytania ws urtykułów  taszow- 

pliką na tamte, przyznają mi chyba, że nie trak 

tuję nowej poezji podwórkowo, ani też rygory- 

stycznie. Przeciwnie, widzę płynność narastają 

ych zjawisk, dopuszczam możliwość najróżno-      
różniejszej ich interpretacji, a jeśli fa 

  

woryzuję 

pewne tendencje, bynajmniej zresztą nie orto- 

doksyjne —- co mi zarzuca prywatnie, a ostat- 

nio również 

  

w prasie mój żagarowy kompan, 

F. Bujnicki (w „Przeglądzie Wileńskim*) — to 

dlatego, że ceniąc je, boję się by w hałasie łat 

wego powodzenia znanych i uznanych nie zade 

ptano do reszty tych nowych i nieocembrowa- 

nych jeszcze źródeł pięknej poezji. Tyle pro do- 

mo sua. A teraz spróbuję wśród płynności i 

wielokierunkowości odnale: 

punkty orjentacy jne. 

    

ć jeszcze choć jakie 

„Mowa uczuć* (Przyboś), czy „mowa zna- 

czen“ (Kott)? 

— Stąd wyjdziemy. Wszelka mowa jest mo- 

wą „znaczeń*. Zarówno bowiem słowo, jak i 

znak Morse'a, jak i tupnięcie tylnych nóg zaję 

czycy, ostrzegającej swoje małe — wszystko to, 

co służy do porozumienia jest symbolem o zna 

czeniu określonem. To też nominalista Kott przy 

łapał tu Łaszowskiego łatwo, ale nieskutecznie. 

Ważne przecież, co się za znaczeniem ukrywa, 

  

  

Й © 
Blask olrząsać z oczu w dymiących parowach, 

ścieżkami dni po radość godzin słodkich wciąż wędrować. 

Budzi przeczucie nocy jastrzębie senne krwi pragnieniem, 

toną domy w coraz ciemniejszych powodzi cieniów. 

Wiatr rozbryzga płaczem huczącą šwitow pianę — 

iipee ponad lasem łuną błyskawic ostrych staną, 

W białe pomniki gniewnej grozy, potrzaskane drzewa, 

zadzwonią na polanach pustych strachu mroźnym wiewem. 

Zamrze pieśń. Jesieni przykryta błyskiem złym. 

odpłynie w kadzideł pożegnalnych wyniosły dym. 

AW APO K WORA DEJA AROSA SO RAA TOTEN EAT TARO EOODZZYZESEESBECYDZ KS CAC 

Juljan Tuwim, 

  

poeta i niezrównany lłumacz poezji rosyjskiej 

otrzymał przed kilku dniami nagrodę Pen-Clubu 

  

za całokształt swej działalności w tej dziedzinie, 

kongenjalnego 

przekładu „Jeźdźca miedzianego Puszkina 

  

ze sz ieniem 

  

gólnem wyr 

Teatr Muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś dwukrotnie o g. 4 рр. 1 од. 8 15 м. 

ROSE — MARIE 
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Nadesłane 

St R. Dobrowolski — Powrót 

zawa 1935, Hoesick, str. 46. 

  

na Powiśle, 

  

George, Hofmannsthal, Rilke — 

łożył Leopold Lewin, Wa 

str 74 Pat 

Poezje; prze- 

zawa 1936, Hoesick, 

  

D. M. Kasaty — Ognie świętojańskie. Echa z 

nad Dźwiny. Dzisna 19: 

  

5, nakł. Samorządu Ucz- 

str. 74 + 6 nl. 

Stefan Napierski — Zapomniany polski mo- 

dernista (studjam o Rolicz - Liederze), Warsza- 

wa 1936, Tow. Wydawnicze, str. 58 -+ 2 nl. 

Okolica Poetów nr. 9 Zawiera wiersze Arn- 

szłajnowej, Fika, Czerkawskiej, Stachowskiego, 

Seweryna Pollaka i in., przekłady z poezji fran 

cuskiej St. Napierskiego, prozę poetycką Czecho 

wicza, artykuły, recenzje i noty. 

    

Skamander, nr. 65. Zawiera wiersze Sowiń- 

skiego, Łobodowskiego, Jasnorzewskiej, Rogow 

skiego, Freudmana i Kota, fragmenty powieści 

Malraux i Szelburg - Zaremby, fragment pracy 

Ujejskiego o Conradzie, recenzje książek, oraz 

plansze z grafiki Tadeusza Kulisiewicza. 

pierwszorzędny 
WĘGIEL Górnośląsk. konc. 

„Progres* poleca 

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

bowanych loco piwnica. 

  

  

  

DOKTOR | 

Feliks HANAC-BLOC 
STOMATOLOG 

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

Godz. przyjęć: 10—2 1 6—7, : 

w jakim eelu znaczeń użyto, jaka jest ich idea 

>rganizująca. W tem świetle „mowa uczuć” jest 

słem i jednoznacz 

  

wyrażeniem potocznem, ale 

aem — jako postulat nowej liryki. 

Odnaturalnienie. Najprostszy symbol, pojęcie 

już jest odnaturalnieniem. Pojęcie przedestyło- 

  

wane tem bardziej; pojęcie oszlifowane w sy— 

»temie metafory to już naprawdę odrębny świat. 

Jeśli to jednak ma być świat żywy, świat uczuć, 

obrazów, emocyj, wartości etycznych i estetycz 

uych, a nie świat jednoznaczników logicznych, 

słowem świat poezji, a nie świat nauki, to w 

czasie zabawy w odnaturałnianie należy pamnię 

o tem, by ta destylacja nie zabiła życia, 

Wiem, że „życie” to ogólnik, aie mam nadzieję, 

że z całości widać jak go rozumiem. 

Proces osiągania t. zw. .,rzeczywistości arty 

stycznej'* jest niezmiernie ciekawy i dawno już, 

dwa lata temu w „Żagarach* (art. „Stwórzmy 

  

   

wreszcie tę poezjologję!*) nawoływałem do ba- 

dań nad poszczególnemi fazami przekształceń, 

rzeczywistości w warsztacie artysty. Im dalej ten 

proces się posuwa, tem jaskrawszy będzie „am 

tynaturalizm*. Ale jest graniea oczywista, której 

przekroczyć nie można, za którą rozpoczyna się 

domena szematu i abstrakcji. Granicę tę przekro 

czyłby Jan Kott dążąc do systematu konwencyj 

artystycznych. 

Granicę tę przekroczyło wiełu poetów, któ- 

rych Kott wymienia jako wzory. Nie chcę przez 

to wartościować ich twórczości, chcę powiedzieć 

tylko, że ich „awangardowość* przechodzi nie 

postrzeżenie w stare szablony klasycystyczne, 

te właśnie, które są żerem dla formalistów, tych 

najjaskrawszych i dlatego niezbyt lubianych we 

własnym obozie, wyrazicieli poezji i poetyki kon 

wencjonalnej. Tu także Kott, niestety. 

Formalizm, piękny i oschły, zamyka w teorji 

ten sam okres, którego odpowiednikiem w prak- 

tyce poetyckiej są wiersze, drukowane co mie- 

siąc w „Skamandrzeė“ 

  

— równie piękne (można 

powiedzieć — sprawne), równie oschłe i równie 

bez widoków na przyszłość. Jeśli poezja ma zdo- 

być sobie nowe tereny, to musi w pełnej świa- 

domości jąć się nowych Środków. Stare chwyty 

poetyckie i stare sformułowania teoretyczne bę- 

dą tu tylko szkodliwym bałastem. Trzebaby na- 

pisać jakąś historję metodologji, by wykazać 

w niej cykle psychologizmu i formalizmu, od- 

powiadające okresom zdobywczości i przeżu- 

wania. 

Wyjściem poza konweneje, odświeżeniem 

sztuki są z reguły — jak nas uczy historja — 

nie co innego, tylko: tendencje właśnie... ma- 

turalistyczne. Ich odpowiednikiem w dziedzinie 

teorji — psychologizm, pierwszy stopień sfor- 

a dla Kotta, zgod 

nie z modą panującą w świecie nauki równie 

subtelnej jak i konserwatywnej -- bete uoire. 

To już trudno, trochę czasu upłynie, nim psycho 

m oddaws 

zbędny. Wtedy s 

my sobie 

  mułowania nowych stosunków, 

  

y swoje usługi stanie się znów 

    

  

  

ę porozumiemy łatwo i będzie 

formalizować. 

Józef Maśliński. 

PRZED UŻYCIEM 

   
PRZECIW 
PIERZCHNIĘCIU 
ZACZERWIENIENIU 
i ODMROŻENIOM 

RĄK 

KREM PRAŁATÓW 
„PERFECTION” 

Migżeczki obrachuniowe 
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 B-ej wiecz. 
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Niedziela 

22 | 
| Wschód słońca—godz. 7 m. 43 

Grudzień | zachód słońca—godz. 2 m. 52 

Dziś: Herona M., Zenona M. 

Jutro: Wiktorji P. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B 
w Wilnie z dnia 21.XI1. 1935 r. 

Ciśnienie 753 
Temperatura średnia 0 
Temperatura najwyższa + 2 

Temperatura najniższa — 1 
Opad 1,0 
Wiatr: Wschodni 
Tendencja: Znižkowa 
Uwagi: oPchmurno, wieczorem śnieg 

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. Wróblewskich (Arsenal- 
ska 8) w dni powszednie g. 9—15 i 18—21. 

Biblj. Wiedzy Religijnej i czytelnia czaso- 
pism — Zamkowa 8, 1 p. — Środy i Soboty, 
g. 16—19. 
Muzeum Archeologji Przedhistorycznej USB. 

(Zamkowa 11) — poniedz. i czwartki — 12—14, 
wtorki g. 16—18. Muzeum 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- 
lewela) niedziele godz. 12 14, 
Muzeum Białoruskie (Bazyljanie, Ostrobramska 
©) — codzień — oprócz dni świątecznych — 
8. 9-12, w niedziele i święta — po uprzedniem 
porozumieniu się z Dyrekcją. Bibljoteka — w 
sdni powszednie. oprócz poniedziałków g. 12—15. 
Muzeum Ikon ji Wilna i Zbiorów Masoń- 
skich (Zygmuntowska 2)—w soboty — g. 12—15. 

* * * 

W. czasie feryj Bożego Narodzenia, t. j. do 
6 stycznia 1936 r. Muzeum Przyrodnicze U. S. B. 

będzie zańknięte dla publiczności. 

DYŻURY APTEK: 

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

skiego (W. Pohulanka 25); 3) Filemonowicza 
(Wielka 29); 4) Chróścickiego łul. Ostrobram 
ska 25). 

— Apteki w ezasie świąt. Podajemy do ogól- 
wej wiadomości, iż w pierwszy dzień Bożego Na 
rodzenia będą czynne tylko apteki dyżurujące w 

nocy i wszystkie apteki żydowskie. 
Jednocześnie komunikujemy iż od dnia 5 

stycznia 1936 r. zostają wprowadzone kolejne 
<dyżury niedzielne dla aptek miasta Wilna. W 
każdą niedzielę połowa aptek nie dyżurujących 
będzie zamknięta. 

   

  

RUCH POPULACYJNY W WILNIE 

— ZAREJESTROWIANE: URODZINY: 1) Ko- 
«wodka Alina - Bronisława; 2) Żuk Jan - Platon. 

— ZAŚLUBINY: 1) Bank Samuel — Bagiekui 
ska Fretjda; 2) Cywiński Aleksander - Roman — 
WWitkonttówna Janina; 3) Prokopowicz Tomasz 

— Więckowiczówna Helena; 4) Nowik Józef — 

Phaciamówna Helena. 

 RREEMOSRA W L 
i 

    ZAMIAST TRANU 

JECOROL 
Stosowany od łat przeszło 35, smaczny 
4 lubiany przez dzieci. Jecoroł wzmacnia 
kości, sprzyja wzrostowi, zapobiega krzy- 

wicy, pobudza apetyt, oddając rzetelne 

usługi wąłłym organizmom dziecięcym. 

- JECOROL 
BUKOWSKIEGO 

„KURJER* z dn. Zž-go grudnia 1935 r. 

KRONIKA 
— ZGONY: 1) Sadowska Michalina, lat 77; 2) 

Witenas Amtonina, lat 66; 3) Kosłowska Stanis- 
ława, lat 11; 4) Rojecka Zefiryna, łat 75; 5) Ro- 
dziewiczowa Fłyorentyna, lat 75; 6) Starkiewiez 
Wanda - Tekla, lat 51; 7) Czeksiewski Władys- 
ław, urzędnik, lat 61; 8) Paskudski Jan, lat 41. 

PRZYBYLI DO WILNA. 

— Do hotelu Georges'a: Daniłowicz Olgierd, 
adwokat z Grodna; Allmeri Ajeksander z War- 
szawy; Strawiński Jan ze Słonima; Dębowski 
Zdz w, rolnik z Wilkołazu; Spielmann Rudolf 

z Wiednia; Zimniak Jan z Bydgoszczy; Papir- 
mejster Leon, kupiec z Lidy. 

ADMINISTRACYJNA. 
— POZWOLENIA NA BROŃ. — Osoby, po 

siadające pozwolłenia na broń ważne na rox bie 
żący, muszą bezwzględnie w terminie do dnia 
31 grudnia rb. złożyć podania do starostwa grodz 

    

    

kiego o dalszą prolongatę. (B) 

MIEJSK 4. 
— MOŻE NARESZCIE SANNA? Wczoraj wie 

czorem wypadł w Wilnie duży śnieg, pokrywając 
ulice białym całunem. 

Podług wiadomości nadeszłych z powiaów, 
również i tam zanotowano duże opady śnieżne. 
Szczególnie obfity śnieg wypadł w powiecie bra- 
sławskim. 

— WILNO ZYSKAŁO NOWYCH 15 KILOME- 
TRÓW WODOCIĄGÓW I KANALIZACYJ. Wczo- 
raj zakończony został sezon robót wodociągowo- 
kanalizacyjnych. Ostatnia partja robotników za- 
trudnionych na tych robotach została zwolniona 
W roku bieżącym miejska sieć wodociagowo-ka- 
nalizacyjna wzrosła o 10 procent w stosunku do 
dotychczasowego stanu. Do roku bieżącego Wił- 
no posiadało wodociągi i kanalizacje na prze- 
strzeni 150 kitometrów. W roku zaś bieżącym 

wykonano 15 kiłometrów, w tem kanalizacji na 
przestrzeni 11800 metrów, wodociągów na prze 

strzeni 3000 metrów. 

    

SPRAWY SZKOLNE. 

— ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZINA 

WOJSKOWA w Wilnie podaje do wiadomośc”, 

iż w klasie I 6-cioklasowej szkoły powszechnej 

Rodziny Wojskowej będą od półrocza wolne 

miejsca. Język francuski ód kl. I bez dodatkowej 

opłat 
ю Zapisy w kancelarji szkoły (Mickiewicza 13) 

od dn. 9 stycznia 1936 r. w godz. 11—13. 

RZEMIEŚLNICZA. 
—- EGZAMINY CZELADNICZE. Izba Rzemie- 

ślmicza w nie podaje do wiadomości, że egza 

miny czeladnicze dla wszystkich zawodów rze- 

mieślniczych odbędą się w mieście Wilnie w dn. 

27, 28, 30 i 31 grudnia r. b. W miastach powia- 

towych województwa wileńskiego egzaminy cze- 

ladnicze odbędą się w dniach 30 i 31 grudnia 

1935 roku. 

   

    

ROZNE 

— POŚMIERTNA WYSTAWA OBRAZÓW 

ś. p. A. ZASTROWA, dziś jest otwarta ostatni 

dzień od godz. 10-—17. Wstęp 49 gr.. ulg. 25 gr. 

— Gwiazdka w księgarniach. Miejscowe księ 

garnie otwarte są dziś w niedzielę od godz. 1 

do 6 popoł., jutro w poniedziałek do godz. 8-ej 

wiecz., zaś w dzień wigilijny do godz. 4 popoł. 

Książki na upominki znów POTANIAŁY, korzy- 

stajcie więc z okazji i zwiedzajcie księgarnie. 

-- $makosze piją tylko piwo i porter Oko 

eimskie. Skład nasz zaopatrzony jest również 

różnemi najlepszemi gatunkami piwa innych za- 

miejscowych browarów. Wilno, Lelewela 1. (róg 

Wileńskiej, 52) tel. 4—60. 

U osób przygnębionych, wyczerpanych, nie- 

zdolnych do pracy naturalna woda gorzka 

Franciszka-Józefa pobudza obieg krwi, wzmacnia 

zdolność myślenia i chęć do pracy. Pyt. lekarzy. 

RADJO 
WILNO 

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 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. „Upaly“. 
14. Koncert życzeń. 15.00: Audycja dla wszy 

„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: Cala Polska śpiewa. 
17.00: Muzyka taneczna. 17.40: M. Bavel: Trio 
fort. 18.30: Słuchowisko: „Ksiądz Piotr“. 19.00: 
Program na poniedziałek. 19.10: Koncert reklą 
mowy. 19.20: Wiad. sportowe. 19.25: Utwory 
Żelenskiego w w. 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. 23.05—23.30: Muzyka taneczna. 

Teatr | Muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
Popołudniówka! — Dziś, w niedzielę dn. 

22 bm. o godz. 4-ej dana będzie na przedstawie- 
nie popołudniowe znakomita sztuka w 3-ch ak- 

tach (6-ciu obr.) Scheriffa p. t. „Kres Wędrów 

ki*. Ceny propagandowe. 
- Wieczorem o godz. 8-ej premjera wielce 

interesującej sztuki psychologicznej M. Trigera 

(przekład H. Pilichowskiej) p. t. „Szczęśliwe mał 

żeństwo. 

          

  

  

      

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dzisiejsze dwa widowiska „Rose Marie*. 

Z racji ogromnego powodzenia, jakiem się cie- 

szy widowisko operetkowe amerykańskie w 9 

obrazach „Rose Marie", ta wyjątkowo barwna, 

melodyjna i piękna operetka grana będzie po raz 

ostatni przed Świętami dziś dwukrotnie: о godz. 

4-ej pp. i o godz. 8.15 wieczorem. 

TEATR „REWJA*. 

Dziś, w niedzielę, 22 grudnia o godz. 4.15, 

6,45 i 9,15 ostatnie trzy przedstawienia rewji p.t. 

„Płomienny ptak”. 

REWJA „WESOŁY MURZYN“, Ludwisarska 4 

Dziš przebojowa rewja Nr. 2 p. t. „Figowy 

bstek* codziennie 2 przedstawienia o godz. 6.30 

« 9-ej wieczorem. 

a ° 

W czasie šwiąt 
W związku ze świętami Bożego Narodzenia 

KASY PKO. czynne będą dla publiczności w dn 

24 b. m. do godz. 11. 

W dniu 25 i 26 b. m. kasy i biura PKO. będą 

nieczynne. 
% * 

—- GIEŁDA PIENIĘŻNA w Wilnie i Warsza 

wie będą zamknięte od 22 do 26 bm. włącznie 

i następne zebrania odbędą się w piątek, 27 bm. 

Wileńska giełda zbożowo - towarowa i lniar 

ska będzie czynna w tym czasie tylko w ponie- 

działek, dnia 23 bm. 
* * 

W okresię świąt Bożego Narodzenia URZĘDY 

I AGENCJE POCZTOWE będą czynne: 

*W dniu 24 grudnia br. służbę zewnętrzną ogra 

nicza się do godz. 17ej. 
W dniu 25 b. m. okienkowa służba pocztowa 

ustaje w zupełności. Doręczane będą tyłko pacz 

ki żywnościowe i przesyłki pośpieszne. 

W dniu 26 bm. urzędy i agencje poczt-telegr. 

będą pełnić służbę zewnętrzną od godz. Y-ej 

do 11, w tymże dniu będą doręczone jednorazo 

wo wszystkie przesyłki pocztowe. : 

Godziny urzędowe 'w TELEGRAFIE I TELE- 

FONIE w okresie świąt pozostają bez zmian. 

Jeszcze 0 Kara-Kumie 
Jak już donosiliśmy, fakir i czarodziej „Kara- 

Kum' został areszowany za oszustwo. Otecnie 

dowiadujemy się następujących szczegółów 0 je- 

go „zdołności*: > 

Kara-Kum zajmował w hotelu „Połonja” dwa 

pokoje. W jednym z nich, gdzie przyjmował kli- 

jentów był stół, okryty kolorowym papierem, 

przymocowanym pineskami. Pod tym papierem 

znajdował się arkusz kalki, a pod nim zaś zwy- 

kły papier. Gdy klijent wchodził do pokoju о- 

szust przez chwilę „przejmującym* wzrokiem 

patrzał mu w oczy, następnie rzucał na stół ka- 

wałek papieru i prosił klijenta, by wypisał na 

tym skrawku swoje nazwisko, imię, adres, rok 

urodzenia, oraz szczegóły dotyczące jego życia, 

jak również powody które sprowadziły go do ja- 

snowidza. 

W tym czasie, gdy klijent pisał, Kara-Kum 

wychodził do drugiego pokoju. Za chwilę wra- 

cał, prosił klijenta, by schował wypisany papie- 

tek do swojej kieszeni i opuścił na chwilę po- 

kój, zanim nie uczyni zaklęć, Gdy klijent posłu- 

szny rozkazom wychodził, Kara-Kum wydobywał 

spod kolorowego papieru i kalki arkusz, zawiera 

jąc odbitkę tego, co napisał klijent. Następ- 

nie wkładał japońskie kimono, czałmę, na której 

błyszczał duży szkłany „bryłant*, brał na ręce du 

żego czarnego kota z białemi wąsami i wpuszczał 

do pokoju klijenta. Tajemnicze ruchy jasnowi- 

dza, jego dziwaczny sposób ubierania się oraz 

„dar odgadywania* imienia, nazwiska itd., wpro 

  

      

wadzały klijenta w oszołomienie, a wówczas 0- 

szust mógł już mu „przepowiadać* wszystko co 

mu się tylko żywnie podobało. 

Na usługach Kara-Kuma była również pewna mło 

da osóbka, z którą łączyły go bliskie stosunki. 

Osóbka ta, udająca klijentkę, uwijała się między 

oczekującemi swej kolejki osobami, reklamowała 

jasnowidza jak mogła, zbierała informacje, które 

następnie powierzała swemu przyjacielowi itd. 

I pomyśleć tylko, że znaleźli się tacy, którzy 

płacili „jasnowidzowi“ po... 50 i 100 zt. (e) 

Do akt Nr. Km. 100/35 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcianach 

Bazylko Stanisław zamieszkały w Święcianach 

przy ul. Strunowej Nr. 3, na zasadzie art. 602 K. 

P. C. obwieszcza, że w dniu 30 grudnia 1935 r. 

od godz. 11.30 odbędzie się licytacja publiczna 

ruchomości, należących do Ewalda Magnusa w 

jego lokału w Duksztach składających się z pra 

wa dłużnika w 25 proc. do przedsiębiorstwa pod 

firmą „Motorowy Młvn Walcowy i elektrownia 

A. Kaczergiński i E. Magnus w Duksztach”. 
Prawo dłużnika Ewałda Magnusa oszacowa- 

nych na łączną sumę 25.000 zł., które można oglą 

dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w cza 

sie wyżej oznaczonym. 
Święciany, dnia 18 grudnia 1935 r. 

_ Komornik St. Bazylko 

11 

Do akt Nr. Km. 98/35. 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcianach 

Bazylko Stanisław zamieszkały w Święcianach 
przy ul. Strunojskiej Nr. 3, na zasadzie art. 602 
K. P. C. obwieszcza, że w dniu 30 grudnia 1935 
roku od godz. 12-ej odbędzie się licytacja publi- 
czna ruchomości, należących do Arona Kaczer- 
gińskiego w jego lokalu w Duksztach, składa 
jących się z prawa dłużnika w 75 proc. do przed 

  

siębiorstwa pod firmą „Motorowy Młyn Walco- 
wy i elektrownia A. Kaczergiński i E. Magnus 
w Duksztach“. 

Prawo dłużnika Arona aKczergińskiego osza- 
cowane na łączną sumę 75.000 zł., które można 

ogląd: 

  

w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w 
e wyżej oznaczonym. 

Święciany, dnia 18 grudnia 1935 r. 
Komornik St. Bazyiko. 

    

  

Sygn. Km. 392/35. я 

Obwieszczenie 
o licytacji ruchomości 

Komornik Sądu Grodzkiego w Brasławiu Fe 

liks Nowakowski, mający kancelarję w Brasła- 
wiu, ulica 3-go Maja Nr. 34 na podstawie art. 
602 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że 
dnia 30 stycznia 1935 r. o godz. 11 w Brasławiu 
odbędzie się licytacja ruchomości należących do 
Wiktora Warzechy składających się kredensu, 
stołu, 10-ciu krzeseł, 2-ch foteli, zegaru f-my 
„Вессега“, kanapy, 4ch krzeseł, 2ch foteli, 2ch 
podstawek do kwiatów, zegaru ściennego, stołu 
fornirowanego „radja, wanny cynkowej, umy- 
walki, i kilimu ściennego oszacowanych na łącz 

ną sumę złotych jeden tysiąc trzysta sześćdzie 
siąt pięć. 

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Brasław. dnia 18 grudnia 1935 r. 
Komornik Feliks Nowakowski. 
  

Do akt Nr. 99/35. 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcianach 

Bazylko Stanisiaw zamieszkały w . Święcianach 

przy ul. Strunojskiej Nr. 3 na zasadzie art. 602 
®. Р. С. obwieszcza, że w dniu 30 grudnia 193% 
r. od godz. 11 odbędzie się licytacja publiczna 
ruchomości, należących do firmy „Motorowy 
Młyn Wałcowy i tulektrownia — A Kaczergiūski 
1 E. Magnus w Duksztach*, znajdujących się 
w Duksztach, składających się z: 

1) z placu, dzierżawionego od włościan wsi 

Kaniuki o powierzchni około kroków 76 x 46 — 
(w przybliżeniu metr. około 60 x 34), plac powyż 
szy w/g umowy wydzierżawiony jest do roku 
1942 dnia 23 lipca tenuta dzierżawna określona, 
ne 80 pudów żyta za rok płatna, każdego pierw 
szego września zgóry. Pierwotna przestrzeń placu 
wyła (120 x 34 metr. kw.). и 

2) Na powyższym placu znajduje się budynek 
młyński drewniany piętrowy, zbudowany z bal 
różnego drzewa, oraz z przybudówki z betonu 
(przeznaczonej na motor i gazogenerator) budy- 
nek drewniany kryty blachą, przybudówka beta 
nem o dachu płaskim i częściowo stojącym, kry 
te częściowo dachówką, deskami i blachą. Dłu- 

gość i szerokość budynku drewnianego około 
12x9 metr. kw. wysokość około 7 metr., dłu- 

gość i szerokość przytadówki betonowej około 
9x8 metr. kw. i wysokość około 2,5 metr. Do 
tej przybudówki przybudowana jest mała cemem 
towa przybudówka, w której mieści się piec że 
lazny stojący, która to przybudówka ma wymia 
ru około 3x2 metr. kw. i wysokości około 4 
metr. 303 

3) Przy budynku drewnianym, przybudowa 

ne jest poddasze, kryte deskami pod którym ta 

poddaszem znajduje się krajzega. 
4) Poddasze o trzech Ścianach z opołów, kry 

te deskami przeznaczone na przechowanie róż- 
nych rupieci. : 

5) Wewnątrz budynku betonowego orąz w 
przybudówce betonowej znajdują się następują 
ce maszyny: a) gazogenerator o sile 60 HP., fir 
my Wintertur Nr. 7196 składający się z pieca 
(generatora) który łączy się odpowiedniemi nw 

rami z dwoma skraberami, które to łączą się od 

powiedniemi rurami z motorem, cały gazo-gene 
rator posiada wszystkie potrzebne części i czą- 
steczki znajduje się w pełnym komplecie i ruchu 

bez wyłączenia jakichkolwiek przynależności, 
jest w stanie prawie nowym; b) dynamo maszy- 
na firmy Ganz, Nr. 103813 o mocy 100 K. V. A. z 
całym kompletem; c) tablica rozdzielcza z ca- 
łym kompletem; d) przewody elektryczne i słu 

py uliczne, oraz przewody wewnątrz przedsię- 

biorstwa, z całym kompletem. 
6) W budynku drewnianym młynie: а) 2-а 

komplety „postawy kamienne"; b) 1 perłak — w 
komplecie; c) 1 postawa wałcowa 900/250, firmy 
Łangiewski i Hartwig; d) 2 szmerglówki — kom 

pletne; e) 1 tryjer — komgpłet; #) 2 elewatory 
— komplet; g) 3 cylindry — komplet; h) 1 kom 

plet transmisji, na trzech wałach z pasami par 

cianemi i wielbłądziemi; i) 1 para krajzeg z ca 

łym kompletem. 
Wyżej opisywane przedsiębiorstwo oszacowa 

ne zostało ma ogółną kwotę zł. 100.000 (sto tysię 
cy), spółnicy mają swoje prawa do powyżej ®- 
pisywanego przedsiębiorstwa; 1) Aron Kaczergiń 
ski w 75% 1 2) Ewald Magnus w 250/o. 

Powyższe ruchomości można oglądać w dniu 
licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 

Święciany, dn. 19. 12. 1935 r. $ 
Komornik Sądowy: Bazylko Stanisław. 

„B: 

        

Zapisz się na cztonka Г. ©. Ф. 2 
(al. Żeligowskiego Nr. 4) :   
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Wspaniały program Świąteczimy kina „.EPAŃ/<< 

у PRZED NABYCIEM RADJOODBIORNIKA WSTĄP DO FIRMY 
Idąc po linji realizacji życzeń P. T. Publiczności, dyrekcja kina „Pan* uzyskała jako program 

świąteczny polski Fiirm — prudowwa komedję | „ESBROCK-MOTOR" nasi: 23 
GDZIE SĄ DO NABYCIA Tel. 18 06 

Kochaj tylko mnie 
** (Przebojowa komedja), uważany powszechni a najlepszą realizację polską ostatnich lat. 

Jak widać kino „Pan* nie odstępuje od swe ady wyświetlania największych i naj- 
lepszych filmów ukazują się na stoiecznych ekranach. Role główne odtwarzają: LIDJA 
WYSOCKA, KAZIMIERZ JUNOSZA-STEPOWSKI, Znicz, Grabowski, Sielański i inni. Słowem, 

Świąteczny Program w kinie „Pan* stoi pod znakiem wspaniałej zabawy i wybornego humoru. 

HELIOS| 

CU в 
kinematografji! 

ULTRASELEKTYWNE 
НЕЛИЭ Е ©) ©) ВЭ ЕБ ГО РЕ МЕ Я 
po niskich cenach i na dogodnych warunkach spłaty. 

  

    

    

  

  

Na swięta?! Wielki wybór! 
PERFUMY, WODY KOLOŃSKIE, PUDRY, 
KREMY, POMADKI i' RÓŻNE KOSMETYKI 
świeży URAN rybi 

ŻARÓWKI ELEKTRYCZNE! CENY NISKIE! 
SKŁAO Z A E B MICKIEWICZA 42 
APTECZNY @ Telefon 20-81 

Zamówienia telefoniczne załatwiamy natychmiast. 

Największa niespodzianka gwiazdkowa! KOLOROWA REWOLUCJA! 
1) Nigdy niewidziana dotychczas w Polsce naturalność barw oraz plastyka 

Kukaracza 
zrealizowane nową metodą stosującą po raz pierwszy wszystkie zasadnicze batwy. 

"um CYRK SARANA 
z udziałem LEO SLEZAKA oraz PĄT i PATACHON 

  
  

gwiazdkowa     

            
         

        
        

ZWYKŁYM 
MIAŁEM WĘGLOWYM... 
opalać można skutecznie wszystko-spalający 

do centralnego ogrzewania 

K 0 C l OL pat. „Hėntscha“ 
Zmniejsza się przezto znacznie koszty utrzymania 

Hūntsch i S-ka, Sp. z o. o. 
Odiewnia kotłów ogrzewalnych 

POZNAŃ — RATAJE 7 
Przedstawicielstwo : 

SZ. RUDOMIŃSKI, WILNO, ZAWALNA 28 

  

Porzątek o godz. 2-ej. 
Reweiacyjny podwójny program: 1) Potężny, żywy film pełen 

CASINO] ś=m:" OSIEM GODZIN D-ra MORGANA 
Świat się śmieje 

2) Świetna komedja rosyjska. Całkowicie mó- 
wiony i śpiewany w języku rosyjskim film 

Przebojowe piosenki (WIESIOŁYJE REBIATA). Sala dobrze ogrzana 
      Ostatnie dni. Początek o godz. ż-ej. 

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

    

  

Największy film genjalnego režysera Aleksandra KORDY 
a W roli głównej piękność o niepoko- 

Szka rłatny Kw i at jącej 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 

UWAGA i i PAŃ | podzie | dziecx Tylko dziś film dla wszystkich 

DWA GLCEANY 
Pierwsza udana bohaterska wyprawa prof. Schmidta 

Nad program: przepiękne dodatki i aktualja. 

Dźwięk. Kino „ŚWIATOWID* Mickiewicza Dziś 

„Księżniczka Czardasza Giri sieks mo 
x4)| Przekomiczne sytuacje. Dźwięki walca i czardasza. W rol. gł. najsłynniejsza awiazda ekranu, 

rasowa węgierka Marła Eggerth i uosobienie męskiego czaru Hans Soehnker 
Nad program: NAJNOwSZE ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

REWIJA | Balkon 25 gr. Rewja w 2 cz. 

  

   

        

           

    

na lamaczu lodów  „Sibiriakow“. 
Początek o godz. Żej. 

  

po raz pierwszy w Wilnie naj- 
większy film obecnego sezonu 

w-g popul. operetki H. Kalmana 
Upajająca cygańska muzyka 

  

  

Progr. Nr. 52 p.t. PŁOMIENNY PTAK i 15 obrazach 

z udziałem nowozaangażowanych: wodewilistki Lili Rostańskiej, art. rewjowego Zbigniewa 
Opolskiego oraz dotychczasowych ulubieńców: Zayendy,. Żejmówny, Jankowskiego, Janow- 
"skiego., Relskiej Ostrowskiego i in. — Codz. 2 5. 6.30 i 9.15 w niedz. i św. 3 s. o 4.15, 6.46 i 9.15. 

. Teatr-Rewji „WESOŁY MURZYN: Ludwisarska 4 ostatni dzień 

Dziś nówy program nr 2. w 2 cz., 20 odsłon. przy udz. całego 
Przebojowa tewia p. t FIGOWY LISTEK zespołu artyst. pod kierown. lit. ait. 

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 Codziennie 2 przedst.: 

  

  

W o 9. 6.30 i 9 w. W niedziele i św. 3 przedst: 4, 6.30 i 9 w. Ceny: Balkon 25 gr,, Parter 54 gr. 

: Dziśi Gwiazda ekra- doskona- OGNISKO | 7. aropei FrANCISZKA GaAI i: one; 

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

2 NAJPIĘKNIEJSZE JA- 
BŁUSZKA * CHOINKO- 

В WE kg. 1.20, MIÓD LE- 
CZNICZY 100%/0-wy kg. 
2.40, GRZYBY od 2.50 
(w dużym  wybore:) 
WĘDLINY WIEJSKIE, 
oraz in. art. przedświąt. 

=" najtaniej nabędzie Pani 
6 jedynie w składzie spo- 

żywczo kolonjalnym 
Wł. CZERWIŃSKIEGO 

DO WYNAJĘCIA | DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 6-pokojowe, |- luksusowe mieszkanie 
ciepłe, słoneczne, z 3-pokojowe wpobliżu 

wszelkiemi wygodami, | Sądu z wygodami, ciep- 
świeżo odremontowane, | te, słoneczne, świeżo od- 

ul. Poznańska 3, róg remontow. Tartaki 19 

Zawalnej. (róg Ciasnej). Warunki: 
MOE m. 4 (tel, 3-52). 

DO WYNAJĘCIA NZ A 
MIESZKANIE 4-ro pokojowe mieszka- i, 

3 i 6-pokojowe ze | Wakuje posada nie z wygodami, uł. Ko- 
narskiego 13-b wszystkiemi wygodami | sprzedawcy w hurtowni 

DO WYNAJĘCIA 
lokal 16-pokojowy 

pod szkołę lub urząd, 
„ul. Bakszta 8. 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 3-pokojowe 
ze wszelkiemi wygoda- 

mi, ul. Makowa 5. 

  

    

  
  

=) Wileūska 42 vis a vis cena 70 zł. od 1 stycznia do wy- | tytoniowej na prowin- 

placu Orzeszkowej. |——————— |  najęcia. Ofiarna 2. |cji. Płaca 100 zł. Wy- 
: Šia Sprzedaję magana bystrość w ra- 

NA CHOINKĘ | s*lcp spożywczy z urzą- 2 POKOJE chunkach i kaucja. 
dzeniem i towarem, 
ul. Legjonowa 1-c, 
naprzeciw garażu 

„Arbon“. 

sloneczne, ladne, tanio| Pierwszeūstwo mają 
z wygodami. może być | emeryci oficerowie, u- 

stół na miejscu. rzędnicy. Oferty do 
Sierakowskiego 14—1 | Redakcji pod „Ergo“. 

Wyborowe jabłka tauio. 

"Wilpiszewski, Zawalna 

MWydawnictwo „Kurjer Wilenski“ Sp. z 0. 0. 

  

50 » Вп złotych 
zarobi każdy. Szczegó- 
łowe informacje listow- 
ne, załączając znaczek 
poczt. na odpowiedź: 

Sinica Zygmunt, 
Kozly, poczta Postawy. 

Bezrobotna 
inteligentna rodzina w 
skrajnej nędzy prosi z 
okazji świąt o jakieś 
wsparcie. Ofiary: Fila- 
recka 18 m. 4, lub w 

redakcji. 

Sprzedale się 
sklep z urządzeniem i 
towarem. Adres w biu- 
rze S. Grabowskiego, 
Garbarska 1, tel. 82. 

  

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

  

Place 
budowlane 

przy ul. Portowej 24 i 
Górze Boufałowej do 
sprzedania. Informacje: 

Św. Jacka 9—1, 
telefon 13 - 11. 

Pinczerek 
czysto-rasowy, wyjątko- 
wego pochodzenia do 
sprzedania, ul. Piłsud- 

skiego 23 m. 4. 

  

Kupujcie 
na gwiazdkę najlepsze 
wyroby czekoladowe 

fabryki „Extrans* — 

Zawalna 43. 

Pensjonat 
Rejentowej  Brodow- 

skiej. Warszawa, 
Chmielna 43. 

Komfort. Tanio. 

Stolarskie 
narzędzia, šruboklesz- 

cze, heble żelazne. Wy- 

  

  

  twórnia S. Zughafta, 
Kraków, Groble. 

  

nes Wilno й. Baydurskiego 4, tel. 3-40. 

fo wiote: )*F 

  

LEKARZ DENTYSTA 

J.Feldsztejn 
Wileńska 16, tel. 15,30. 
Godz. przyjęć: 10—2 i 

5—7. Poreelanowe 
mostki i koronki. 

DORTÓR MED, 
J. PIOTROWIC2- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

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

DOKTÓR MED, 

N. WAŚNIEWSKI 
Choroby weneryczne 

i skórne. 
Wilno. Mickiewicza 15 
m. 25 (w podwórzu). 
Przyjmuje od:7—8:i 5—7 

DOKTÓR 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor. wauerycz,, syfilia 
sxórme i moczopłejowe 
Zamkowa 15, tel. 1964 
Przyjm. od 8—! į 3—£ 
  

DOKTÓR 

Wolison 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm od 9—1215—8/ 
  

DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne. 

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

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8 
  

DOKTÓR 

T.JABROWA 
CHOROBY KOBIECE 
Kalwaryjska 4, tel. 12-38 
Przyjm. 9—11 i 4—7 

  

    
   

          

    

   

    

      

      

    

  

     

   

    

    
   
     

    

   

        

     
      

RES 

DOKTOR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz 
ne, narządów moczow. 

powrócił 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTÓR 

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

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

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 

AKUSZERKA 
Marja 

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

SZERKA "AKU: 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł, Wielką 10— 7 
tamże gabinet kosmet. 
usuwa xrmarszczki, bre 
dawki, kurzaiki I wągr: 

  

    

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaz leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana 
ma lewo Gedyminowsk. 

ul. Grodzka 27 

  

Dzierżawy 
fólwarku do 200 ha 
wpobliżu kolei lub 
Wilna (dobra gleba, 

łąki, można z inwenta- 
rzem) poszukuje oby- 
watel ziemski z Litwy. 
  

ZAKŁAD FRYZJERSKI 
Męski i Damski 

PUSZAS 
ul. Ostrobramska nr. 20 
Roboty wykonuje soli- 
dnie, ondulacja trwała 

Rutynowana 

nauczycielka 
konwersacja francuska. 
— poszukuje posady — 

demi place lekcji. 
Oferty do Kurjera Wil. 

dla A. T. 

Redaktor odp. Ludwik Jankowski.


