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Zwycięstwo Lavala w parlamencie 
Większość 34 głosów za rządem 

PARYŻ, (Pat). O godz. 9-ej Izba De- 

putowanych podjęła dalszą dyskusję nad 
interpelacjami w sprawach polityki za- 

granicznej. 
Po przemówieniach 2-ch deputowa- 

mych przewodniczący Bouisson odczytał 
formułki przejścia do porządku dzienne- 

go. 
sza podpisana przez radykałów 

i Campin- 
Pierw 

Ivon Delbossa, Pierre Cota 
ehi'ego brzmi: 

Izba wyrażając ubołewanie, że rząd nie stwo 

rzył bardziej wyraźnego wrażenia co do stałoś 
«i polityki Francji od roku 1919 w trosce o po- 
kój obecnie i w przyszłości, stawiając na pierw 
szym planie troskę o bezpieczeństwo narodowe. 
ściśle związane z poszanowaniem paktu Ligi Na 
rodów, przechodzi do porządku dziennego*. 

Druga formułka, podpisana przez 

Chappedelaine, Dariac i Thellier (cen- 
trum) brzmi: 

„Izba wierna najszlachetniejszym tradycjom 
franenskim, aprobując deklarację rządową, wy 
raża rządowi zaufanie, aby kontynuował w po 
szanowaniu paktu Ligi Narodów dzieło pojedna 
mia porozumienia międzynarodowego i pokoju 
— przechodzi do porządku dziennego*. 

  

DYSKUSJA. 
Socjalista Vienot oświadczył, że socjaliści nie 

żywią wobec Włoch żadnych wrogich uczuć i 

pragną, aby Liga Narodów dokonała lepszego po 
„działu surowców światowych właśnie na ko- 
rzyść Włoch. Mówca wyraził jednak ubolewanie 
że „Lavał porzucił politykę wzajemnej pomocy, 
prowadzoną przez jegó poprzedników, wobec 
czego nie jest zdolny do. dalszego kierownictwa 
polityką zagraniczną Francji". 

Joseph Denais (federacja republikańska| po 
parł politykę Lavala, oświadczając, że nie czas 
jest na wywoływanie przesilenia rządowego. 
Domange (niczależny) oświadczył, że będzie gło 
sował za rządem. 

Campinchi (radykał) potępiał politykę rządu, 
powtarzając, że polityka Lavala wydaje mu się 
niezgodną z tradycyjną polityką francuską. Zło 
żywszy hołd polityce angielskiej mówca 
czył, że większość radykałów będzie. głosowała 

przeciwko votum zaufania. | 
Guerner (lewica radykalna) oświadczył, i 

go grupa będzie głosowała za rządem. ‚ 
Dahlet (lewica niezależna) krytykował poli- 

tykę Lavala, Meck (demokrata ludowy) poparł 
politykę rządu w imienin francuskiego świata 
pracy, Duelos (niezależny) oświadczył, że będzie 
głosował za rządem. 

ROZBIEŻNOŚĆ ZDAŃ WŚRÓD 
RADYKAŁÓW. : 

PARYŻ. (Pat). W czasie przerwy grupa lewi 
*y radykalnej wyraziła gotowość głosowania za 

  

            

rządem. Grupa centrum republikańskiego po ost 

rem Sskrytykowaniu wezorajszego wystąpienia 
Reynaud'a, upoważniła Marcel Heraad, aby wy 

jaśnił z trybuny, że Reynaud przemawiał jedy 
nie w imieniu własnem, podczas gdy cała gru 

pa popiera politykę rządu. 
Na zebraniu ezłonków grupy radykalno — 

socjalnej którzy 13 grudnia głosowali za rządem, 
nie doszło do całkowitego porozumienia. Małvy 
twierdził, że należy bez zastrzeżeń głosować za 
rządem, Marechandeau oświadezył, że należy od 
rządu uzyskać zapewnienia co do utrzymania 
współpracy francusko - brytyjskiej w ramach 
Ligi Narodów, przyczem uzałeźnił swój głos od 
wyjaśnień Łavała. Część zdradza intencje do 
powstrzymania się od głosu. 

GŁOSOWANIE. 

Posiedzenie izby wznowiono przy 

przepełnionej galerji i lożach dyploma- 
tycznych. 

PARYŻ, (Pat). Po przemówieniu La- 
vala, zabierali jeszcze głos deputowani 
różnych partyj, a następnie przystąpio- 
no do głosowania. Wynik pierwszego 
głosowania izby o ustalenie porządku 

obrad był 296 przeciw 276 głosów za po- 
rządkiem proponowanym przez rząd. W 
głosowaniu tem większość za rządem wy 

nosiła więc 20 głosów. 

PARYŻ, (Pat). Po ustaleniu porządku 
obrad izba przystąpiła do głosowania 
nad wnioskiem 0 votum zaufania dla rzą 
du, zgłoszonym przez deputowanych 
Chappedelaine, Carine i Thallier. O go- 
dzinie 18 m. 30 przerwano obrady i przy 
stąpiono do obliczania głosów. 

O godz. 20 m. 15 ogłoszono wyniki 
głosowania: większością 304 przeciw 261 
votum zaufania dla rządu Lavała uchwa- 
lono. 

Obrona planu paryskiego 
Przemówienie Lavala 

Po wznowieniu posiedzenia wszedł 
na trybunę premjer Laval, oświadcz: jąc 
że po wysłuchaniu krytyki pod jego ad- 
resem zapytał sumienia, jaką zbrodnię 
popełnił przeciwko pokojowi i włesne- 
mu krajowi? Zapytują mnie, czy zosta- 
nę wierny paktowi Ligi Narodów, pow- 
tarzam zatem deklarację, złożaną w Ge- 
newie 13 września rb. w której Franeja 
potwierdza, że pakt Ligi Narodów pozo- 

   

staje prawem miedzynarodowcm, na 
którem opiera całą swą politykę. (Czyż 

  

czyny moje nie były zgodne z >świadcze- 
niami, które poczyniłem i zobowiazania- 
mi, które powziąłem? 

Począwszy od 106 września prowadzi- 
liśmy z Hoare'm rozmowy, nie oczeku- 
jąc oficjalnego zebrania rady Ligi, w du 

chu ścisłej współpracy, która stanowi re 
gułę w stosunkach pomiędzy ministrami 

francuskimi i brytyjskimi.  Natych- 
miast osiągnęliśmy zgodę ce do leża, że 
należy unikać wszelkich zarządze 
re mogłyby doprowadzić de wojny: : 
daliśmy, jakiego rodzaju sankcje można 
zastosować. Usunęliśmy odracu możli- 
wość zastosowania. sankeyj wojennych 
i blokady, to wszystko co mogłoby «1 pro 
wadzić do wojny w Europie. Francja sto 
sowała lojalnie zarządzenia sankeyjne 

Dalej Laval przypomina, że wprawdzie 

nie otrzymał wyraźnego polecenia Ligi 

   

Gwiazdka w Pałacu Elizejskim 

Najlepsi uczniowie wszystkich Na wszystkich szkół paryskich w dniu Bożego Narodzenia byli 

gośćmi prezydenta Republiki w Pałacu Elizejskim. Otrzymali oni na pamiątkę tego miłego dnia 

podarki gwiazdkowe. Na zdjęciu prezydent Republiki Lebrun ze swoim wnuczkiem na ręku. 

  

Narodów, ale natomiast otrzymał zachę- 
tę od 54 państw do uczynienia ostatniej 
próby pojednawczej. Taki projekt opra- 
c<owano i miał on być przedstawioay Li 

dze do aprobaty. 

Zagadnienie, czy Francja pójdzie za 
Wielką Brytanją przy sankcjach nafto- 

wych nie istnieje, ponieważ Anglja uwa- 
ża, iż wprowadzenie w życie tych san- 
kcyj zależy nietylko od Ligi Naro-łów, 
ale od państw od Ligi niezależnych, a 

przedewszystkiem od Stanów Zjednoczo 
nych. Kongres Stanów Zjednoczonych 
zajmie się tem zagadnieniem dopiero w 

styczniu 1936 r. 

Obszerniej zatrzymuje się Laval na 
zagadnieniu ewentualnej współpracy 
francusko - brytyjskiej w razie gdyby flo 

ta angielska na morzu Śródziemnem z0- 
stała zaatakowana. Jak wynika z wyjaś- 
nień premjera, rząd brytyjski już w dn. 

10 października wręczył memorandum, 
dotyczące konieczności nawiązania roz- 
mów między obu sztabami geenralnemi. 

Zostały następnie nawiązane rozmo- 
wy między przedstawicielami marynarki 
wojennej francuskiej i angielskiej, które 

w dniach 9 i 10 grudnia rozszerzone zo- 
stały również i na rozmowy pomiędzy 
sztabami generalnemi armji lądowej i 
lotniczej. O rozmowach tych Włochy 
były lojalnie informowane. Francja jest 
-jedynem z 54 państw, należących do Li- 
gł Narodów, które przyjęło zobowiąza- 

nia, połączone z pewnemi zarządzenia 
mi technicznemi. 

Przechodząc do stosunków Francji z 
Włochami, Laval przypomniał o ukła- 
dzie z dn. 7 stycznia. Nie jest prawdą — 
oświadczył premjer — iż Francja pozo- 
stawiła Włochom wolną rękę wobec Abi 

  

synji. Była tylko mowa o udzieleniu kon 
cesyj gospodarczych Włochom. Nie w 
umowach rzymskich nie mogło być 
przez Włochy interpretowane jako zachę 
ta do wojny. Od dnia 19 lipca Mussolini 
był informowany, że Francja zastosuje 
się do paktu Ligi i nie zrezygnuje ze 
swych przyjaźni i sojuszów. Oświadcze- 
nia te powtórzono następnie niejedno- 
krotnie. Laval ubolewa, że akeja pojed- 
naweza nie spotkała się z należytą oce- 
ną we Włoszech. Ale droga do pojedna- 
nia jest nadal otwarta. Francja uszanu- 

je pakt, ale szukać będzie pojednania 
zgodnie z duchem i tekstem paktu. 

Skolei Laval precyzuje stanowisko 

Francji wobec Niemiec i Z. $. R. R. Do- 
póki niema zbliżenia między Francją i 
Niemcami — oświadcza premjer - — bra- 
kuje istotnych rękojmi pokoju w Euro- 
pie. Nie myślę o oddzielnym układzie 
francusko - niemieckim, ale wysuwam 

koncepcję ułożenia stosunków franeus 
ko-niemieckich w ramach organizacji 
zbiorowego bezpieczeństwa Europy. W 
rozmowach z Hoare'm Laval oświadczył 
ministrowi brytyjskiemu, że jeżeli pró- 
ba pojednania powiedzie się, Francja i 
Wielka Brytanja będą starać się wspól- 
nie o powrót Niemiec do Ligi Narodów. 
Podczas rozmowy ambasadora Ponceta 
z kanclerzem Hitlerem, przedstawiciel 
Francji zapewnił, że pakt francusko-so- 
wiecki pozostaje otwarty dla przy- 
stąpienia doń Niemiec. Kanćlerz Hitler 

oświadczył, że jest zwolennikiem ustale 
nia stosunków dobrego sąsiedztwa mię- 
dzy Francją a Niemcami, opartych na 
wzajemnem poszanowaniu. Pakt fran- 
eusko - sowiecki — dodaje Laval — nie 
może być uważany za przymierze woj- 
skowe. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Min. Beck wygłosi ae 
8 stycznia 1936 r.? 

8-go stycznia Sejm przystępuje do 
obrad. W dniu tym odbędzie się posie- 

dzenie sejmowej Komisji Spraw Zagra- 

nicznych, na którem prawdopodobnie p: 
min. Beck wygłosi expose o polityce za- 
granicznej. 

Wicemin. Staniszewski ma powrócić 
do Państwowego Banku Rolnego 

Według pogłosek kursujących w ko- 

łach politycznych w najbliższym czasie 

ustąpić ma wiceminister skarbu p. Sta- 

niszewski. 
P. Staniszewski objąć ma a stanowisko 

Dyrektora Naczelnego Państwow. Ban- 
ku Rolnego, na którem pozostawał przed 
objęciem podsekretarjatu stanu w Mi- 
nisterstwie Skarbu.
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Restauracji ($l. Ge©orgesS) 
: Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracji. 
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Krwawe walki pod Addi - Abbi 
posuwają się naprzód Etjopi 

WARSZAWA, (Pat). Na zasadzie wia 
domości z różnych źródeł PAT podaje 

komunikat o położeniu na frontach Abi- 
synji w dniu 28 grudnia: 

Na froncie północnym, według urzę- 

dowego komunikatu włoskiego, toczyły 
się jedynie drobne utarczki w rejonie na 

zaehód od przełęczy Af-Gaga. 

Urzędowy komunikat abisyński po- 

dał szczegóły walk o główne miasto pro- 

wineji Tem-Bien, Addi-Abbi. Przypusz- 
czenie, wyrażone przez redakcję Pata, iż 
w danym razie jest mowa o walkach z 

przed świąt Bożego Narodzenia potwier- 
dziło się. Źródła francuskie donosząe z 
Addis Abeby o tej bitwie, stoczonej przez 

wojska dedżaka Ayelu z Włochami do- 
daje, że zaciekły bój zakończony został 
zdobyciem przez Abisyńczyków Addi 

Abbi. Rozpoczął się 22 grudnia i trwał 
przez cały dzień 23 grudnia, przyczem 
'madesłane posiłki włoskie nie mogły opa 

nować sytuacji i pod naporem wojsk 

abisyńskich wycofały się. 

Źródła niemieckie potwierdzając re- 
łacje o tej bitwie, dodają, że w samą Wi- 
gilję 24 grudnia rozgorzała na tym odcin 
ku znowu krwawa wałka, Abisyńczycy 
i z tej bitwy wyszli zwycięsko, posuwa- 

jąc się naprzód w kierunku północnym 

i północno-zachodnim. Straty po obu 

stronach są znaczne. Wedle relacji abi- 

syńskiej do niewoli dostało się 20 ofice- 

rów i żołnierzy włoskich a także kilka- 

set askarysów, Abisyńczycy zdobyli po- 

zatem 12 karabinów maszynowych, kil 

*kanaście samochodów, dużą ilość amuni 

cji i karabinów. 

Źródła angielskie potwierdzają wia- 
domość o bitwach w Tembien, dodające, 
że działają tam wojska rasa Kassy, znaj- 
dujące się na południe od Makalie i woj 

ska rasa Seyuma — na zachód od Ma- 

kalle. Obie te armje posuwają się wpra- 

wdzie powoli, ale na szerokim froncie, 

naprzód zbliżając się coraz bardziej do 

Makalle. 

Walki, stoczone w tygodniu Świątecz 

nym na tym froncie, jak stwierdzają źró 

= 

dła angielskie, były bardzo krwawe. Wo 
bee braku pomocy sanitarnej setki ranio 
nych umierają na połu bitwy od ran. 

Wedle wiadomości ze źródeł francu- 
skich i niemieckich, w prowincji Scire 
Abisyńczycy posunęli się naprzód. 

Stwierdzili przytem, że Włosi opusz- 
I 

czająe Endasiłasi spalili w tem miastecz- 
ku kilka kościołów. 

Na froncie południowym panuje spo 
kój. Źródła francuskie donoszą że na od 
cinku Ogadenu nałeży spodziewać się w 
najbliższych dniach ofenzywy abisyń- 

skiej. 

  

Gwiazdka dla dzieci niemieckich 

  

W Niemczech tegoroczna gwiazdka dlą dzieci odbyła się w sposób wręcz imponujący. Wzięło 

udział 5 miłjonów dzieci. W 30.000 sał na terenie całej Rzeszy gwiazdka ta odbyła się o jednej 

godzinie, dzieci zostały obdarzone podarkami i słodyczami. Minister Propagandy Goebbels (na 

zdjęciu obok swojej córeczki Helgi i żony), który był obecny na. gwiazdce dła dzieci w Berlinie 

wygłosił przemówienie przez radjo, które było transmitowane na całe Niemcy. 

Lięć Mussoliniego mianowany 
członkiem Wielkiej Rady 

Faszystowskiej 
RZYM. (Pat). We włoskiej gazecie urzędowej 

ukazał się dekret królewski, mianujący hr. Ciano 

członkiem wielkiej rady faszystowskiej na cały 

czas piastowania przezeń teki ministra prasy 

i propagandy. 2 

  

Wojna w Europie 
jako jeden ze sposobów uzyskania kolonij 

Wywody „Gazzetta del Popolo* 
RZYM, (Pat). „Gazzetta del Popolo“ zamiesz- 

cza artykuł, w którym pisze, m. in „jeśliby An- 

glicy zdołali skoalizować Europę przeciwko nam, 

wciągając Francję do swej gry i przeszkodzili 

nam osiągnąć w Abisynji zamierzone cele, nale- 

żałoby sobie przypomnieć, że kolonje można zdo 

by     trzema sposobami: 

1) przez sprawiedliwy rozdział mandatów i 

surowców; 

2) przez podbój kolonij, które nie znajdują 

się jeszcze w posiadaniu Angiji, Francji, Belgji i 

Hołandji oraz Portugańji, — jest to sposób, który 

wydał się nam najlepszym i wobec którego An- 

gija podburza całą Europę przeciwiko nam: 

3) przez wojnę w Europie, rozpoczętą we wła 

*ściwym momencie, dla której nałeży trzymać na 

naieżytym poziomie armję, łotnictwo i mary- 

narkę. 
Gdy 'Niemcy utraciły swe kolonje, *o nie dla 

tego, że obszary te zostały zajęte przez oddziały 

wojsk angielskich, francuskich, belgijskich lub 

japońskich, lecz dlatego, że musiały skapitulo- 

wać przed Europą, przegrawszy w Europie woj 

nę. Ten kto przegrywa wojnę w Europie, traci 

również swe kołonje Ten kio ją wygrywa, zdo- 

bywa zarazem kolonje. 

Jeżeli dwie pierwsze drogi są przed nami za- 

grodzone, przypomnijmy sobie, że pozostaje nam 

trzecia. Nie zapominajmy, że wojna w Europie 

winna być podjęta w chwili, którą uznamy za 

stosowną, nie zaś w chwili, ani też w warun- 

kach, które mogłyby odpowiadać naszym prze- 

ciwnikom. 

  

Naród włoski zahartowany trzema i pół lata- 

mi wojny, oraz okresem rewolucji, umie wycze- 

kać swej chwili i żaden zawód nie może zach- 

wiać jego odporności Doznany zawód mógłby 

nawet wzmocnić w nim wolę prowadzącą go do 

celu. 

Hitlerowcy wciąż działają w Austrji 
WIEDEŃ. (Pat). Żandarmerja wykryta orga 

nizację narodowych socjalistów w miejscowości 

Siegharting (górna Austrja) w willi Bachera, oby 
watela niemieckiego. U dozorcy willi skonfisko 
wano 30 kg. bibuły. Aresztowano 8 ludzi podej 
rzanych o nałeżenie do narodowych socjalistów. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA .fPat.) Dewizy: Berlin 213,45— 

213,98—212,92. Kopenhaga 117,10—117,39— 
116,81. Londyn 26,22—26,29—26,15. N. J. czeki 
5,31 1/8-—5,32 3/8—5,29 8/8. N. J. kabel 5,31 3/8— 
5,32 5/8 —5,30 1/8. Paryż 34,98—35,05—34,91. Zu- 
rych 172,70—173,04—172,36. 

Dołar 5.31, złoty dołar 8.99, rubel 4:74—4.89, 
czerwoniec 2.85, liry 35 — 32, guldeny 99, mar- 
ki niem. 124, funt 26.20. 

Budowlana 40.50, dolarówka 53.25, inwestycyj 
na 110,15, stabilizacyjna 63.75, dillonowska 93 50, 
warszawska 70, śląska 71,50. 

    

WIADOMOŚCI Z KOWNA 
POSEŁ KARSKI 5 LAT W KOWNIE. 

Minister Spraw Zagranicznych Łozo- 

rajtis wraz z małżonką podejmowali w 
tych dniach śniadaniem posła sowieckie- 
go Karskiego, dziekana korpusu dyplo- 
matycznego w Kownie dla uczczenia 5- 

lecia jego akredytowania w Kownie. W 
śniadaniu prócz Karskiego wzięli udział 
premjer J. Tubelis, sowiecki przedstawi- 

ciel handlu Samaryn, dowódca armji płk 
gen. sztabu Rasztikis, burmistrz Kowna 
A. Merkis, prezes T-wa współpracy kul- 
turalnej litewsko - sowieckiej prof. Kre- 

we Mickiewiczus, dyrektor departamen- 
tu politycznego M. S. Z. Urbszys i in. 

NOMINACJA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH 
JĘZYKA LITEWSKIEGO W KRAJU 

KŁAJPEDZKIM. 

Dyrektorjum kraju kłajpedzkiego wyznaczy 
ło na asesorów sądowych Boemeleit'a, Schroe- 
der'a i Butkereit'a oraz na referendarza Piera- 
ch'a. 

Według wydanego w roku 1934 okėlnika e 
egzaminach prawniczych i przygotowaniu do 
stanowisk w sądownictwie, te nowo wyznaczone 

osoby mogły być zamianowane tylko po złoże 
ułu egzaminów wymienionych w tym okólniku 
i otrzymaniu zaświadczenia od specjalnie utwo 
rzonej komisji egzaminacyjnej, stwierdzającej 
zatwierdzenie poprzednio złożonych gdzieindziej 
egzaminów. 

Dyrektorjum, mianując wyżej wymienione e 
soby nie przytrzymywało się tych przepisów ani 
też wymagań statutu kłajpedzkiego, aby urzęd 
nicy instytucyj autonomicznych posiadali oba 
krajowe języki. 

Niektórzy z pomiedzy nowozamianowanych 
nie posiadają języka litewskiego. 

- LISTY GONCZE. 
Prasa litewska donosi, że rozesłano listy goń 

cze za całym szeregiem osób, między in. 15 kłaj 
pedzian poszukiwanych jest za dezercję oraz kił 
kunastu wieśniaków za rozruchy w suwalszczyź 
nie. 

WSZECHLITEWSKI KONGRES TAUTININKÓW 
W KOWNIE. 

Z Kowna donoszą: W sobotę, dnia 28 b. m. 
zrana w Kownie w sali teatru państwowego roz 
począł się wszechlitewski kongres związku taati 
ninków. 

Otwarcia kongresu dokonał prezes związku 
premjer Tubelis. Na kongresie dłuższe przemó- 

wienie wygłosił szef zw. tautininków prezydent 
Smetona, pozatem z referatem o polityce zagra 
nicznej Litwy wystąpił minister spraw zagra- 
nicznych Lozorajtis, o sytuacji zaś wewnątrz 
kraju — minister spraw wewnętrznych gen. Cza 
plikas. 

Kongres zw. tautitininków wywołał duże zain 
teresowanie na Litwie. Oczekują bowiem, iż w 
wyniku uchwał kongresu działalność rządu litew 
skiego w dziedzinie polityki zagranicznej i wew 
nętrznej Litwy znaeznie ożywi się. 

—- 

Kronika telegraficzna 
— PATRJARCHA EKUMENICZNY KOŚCIO- 

ŁA PRAWOSLAWŃNEGO FOCJUSZ drugi znaj- 

duje się w stanie agonji. 

— KANDYDATURĘ MAC DONALDA DO IZ- 

BY GMIN, wysunął związek wyborców konserwa 

tywnych czterech uniwersytetów szkockich. Były 

premjer zgodził się ma wysunięcie jego kandyda 

tury, jako zwolennik rządu narodowego. 

— 7А UTRZYMYWANIE STOSUNKÓW Z ŻY 

DÓWKĄ sąd krajowy skazał Niemca aryjczyka 
na półtora roku więzienia Oskarżony mieszkał 

u tej Żydówki jako sublokator. 3 
— POGRZEB 32 OFIAR KATASTROFY KO- 

LEJOWEJ wpobližu stacji Grossheringen, odbył 

się uroczyście 28 bm. w Apolda (Turyngja). 

— MROZY I NAWIAŁNICE ŚNIEŻNE 'srożące 

się głównie w środkowo-zachodnich a częściowo 

w południowych stanach Ameryki Półn. pochło- 

nęty dotychczas 210 ofiar łudzkich. Liczne miej- 

scowości są przez wielkie opady Śnieżne odcięte 

od Świata. Według ostatnich wiadomości, li- 

czba ofiar ludzkich w nawiedzonych przez mrozy 
i nawalnice śnieżne środkowo-zachodnich i po- 

tudniowych stanach stale wzrasta i w obecnej 

chwili wynosi już 235 osób 
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zwyczajem lat ubiegłych urządzają tanie, miłe i tradycyjne 

powitanie Nowego Roku 
Zamówienia na stołiki przyjmowane są w bufecie. 
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zawiadamia Sz. Klijentelę, że z dniem 30 grudnia 1935 roku z 'staje przeniesiona 

do nowego lokału przy UŁ. NIEMIECKIEJ 22, FRONT. 

OTRZYMANO MODNE WEŁNY, FLANELĘ, MANUFAKTURĘ i DODATKI. 
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      Ceny specjalnie zniżone 
  



Do najciekawszych zjawisk w Trze- 
ciej Rzeszy należy ta okoliczność, iż pe- 
wnym osobom wolno uprawiać całkiem 
legalną opozycję. Przypominamy sobie 
doniosłą mowę wicekanclerza von Pa- 
pena w przededniu krwawej rozgrywki 
dnia 30 czerwca 1934 roku. Mowa ta 
stanowiła w swej treści wyraźny atak 
przeciwko obowiązującej doktrynie pań- 
stwa jednopartyjnego. 

Coprawda mowa ta została skonfis- 
kowana przez ministra propagandy Rze 
szy dra Góbbelsa. To jednak nie zmieni 
tej okoliczności, że wicekanelerz Rzeszy 
mógł wogóle taką mowę wygłosić publi- 
cznie i po wygłoszeniu jej, coprawda, 

przestać być wicekanclerzem, lecz pozo- 
stać nadal w służbie państwowej tym ra- 
zem jako ambasador w Wiedniu.... 

Mniej więcej taką samą rolę „urzędo- 
wego opożycjonisty* gra od dłuższego 
czasu minister gospodarki narodowej 
Rzeszy oraz dyrektor naczelny Reichs- 
banku dr. Schachit. 

Jego ostatnia mowa, wygłoszona dn. 
30 listopada przed Akademją niemiec- 
kiego prawa stanowi nadzwyczajnie 
śmiały, chociaż oględny i zawualowany 
atak przeciwko zasadom wiary secjaliz- 
mu narodowego. Pomijając chyba tylko 
kwestję żydowską niema dogmatu na- 

rodowego socjalizmu, któryby nie został 
skrytykowany przez dra Schachta. 

Tematem odczytu dra Schachta była 
reforma prawa akcyjnego w Niemczech. 

„KURJER* 2 da. 23-50 grudnia 1935 r. 

Na co zanosi się 
‚° W Niemczech? 

Co właściwie powiedział dotyczyło, ściś- 
le biorąc, spółek akcyjnych, ale pewne 
aluzje pana dyrektora Reichsbanku by- 
ły nader wyraźne. 

Wspominająe o zasadzie wodza dr. 
Schacht zastrzegł się, że ta zasada (.,Fii- 
hrerprinzip*) jest nadzwyczajnie dobra, 
gdyby tyłko wodzowie istotnie byli wo- 
dzami... 

„Gdyby wodzowie istotnie byli wodza 
mi — powiedział dr. Schacht — „w ja- 

kim raju mieszkalibyśmy  wówczas!”. 
Nie ulega wątpliwości, że to napastliwe 
zdanie wywołało w umysłach słuchaczy 
pewną asocjację. Nie mniej chyba po- 
wiedzenie, iż „władza wodza spółki ak- 

cyjnej powinna być ograniczona i że na 
leży pozostać przy dawnej zasadzie 2-ch 

podpisów*. Czy tylko w spółkach akcyj- 
nych konieczna jest kontrasygnata? Zre- 
sztą niebezpieczny to teren rozważań 
o idealnym ustroju spółki akcyjnej, o 
ile mówca i słuchacze mieli coś innego 
na myśli. A wygląda na to, że mieli. Bo 

dr. Schacht zastrzegł się wyraźnie, że nie 
ma na myśli... Hitlera, który „sam stał 

się wodzem”, natomiast kieruje ostrze 
swych napadów przeciwko „nominowa- 

nym wodzom*. 

Ostrze swych napadów dr. Schacht 
skierował nietylko przeciwko „„nomino- 
wanym wodzom*, lecz również „.,prze- 
ciwko* frazeologji romantycznej, brako- 
wi praworządności, socjalizmowi... 

  

Uroczysty dzień wigitijny w Niemczech zakłóciła wiadomość o strasznej katastrofie 

  

Rekordy 
niedoceniane... 

Żyjemy pod znakiem rekordów. Tak 
jak w źle zrozumianym sporcie wszyst- 
ko sprowadza się w konsekwencji do 
naj— najprędzej, najdłużej i najwię- 

cej... Wszędzie. W polityce, technice... 
Kto wydał najwięcej na zbrojenia, naj- 
prędzej skombinował najbardziej zabój- 

czy gaz bojowy, skoczył najwyżej, prze- 
biegł najchyżej... 

Rekordy mają różną wartość gatun- 

kową. O tych większych, emocjonują- 

cych naszą przytępioną ciekawość jas- 

krawą sensacją, wiemy najwięcej. Pa- 
miętamy o nich długo. Są dla nas war- 

tošciowe. O tych zaś mniejszych, wtło- 
czonych petitowym drukiem w kąt gaze 
ty, wiemy najmniej. I robimy tem nie- 

raz wielką krzywdę tym, którzy ubiega- 
ja się o tytuł rekordzisty właśnie w-dzie 

dzinach napozór mniej wartościowych, 
w wypadkach mniej sensacyjnych. 

Dlaczego np. nikt z własnej inicja- 
tywy nie zainteresował się rekordem żo- 
ny lotnika Scotta, który w. czasie rekor- 

kolejowej, 
która miała miejsce w Turyngji. Na moście na rzece Saale pociąg pośpieszny najechał na po- 
ciąg osobowy. W następstwie katastrofy 33 osoby poniosły śmierć, a ponad 50 odniosło rany. 

dowym w roku bieżącym przeleciał tra- 

sę Londyn — Melbourne w Australji. 
Żona rekordzisty ehce być również re 
kordzistką. Wniosła więc do angiel- 
skich władz administracyjnych podanie 
z prośbą o przyznanie jej tytułu rekor - 
dzistki w wyczekiwaniu męża. Pani 
Scott twierdzi, że przez cały ezas w cią: 
gu.2 dni i 3-ch nocy, gdy mąż jej wal- 

czył z przestrzenią, siedziała przy rad- 
ju i telefonie, oczekując wiadomości o 
jego losie. 

Pani Scott ma groźną rywalke. Ba! 
niezwykle groźną. Oto żona Victora 
Stanley Cleave czekała na męża w cią- 
gu czterech długich lat. Właściwie cze- 
kała na jego obudzenie się. Pan Cleave 
również. jąk i Scott mieszkaniec Londy- 
nu, wskutek rany otrzymanej podczas 
wojny światowej i wyleczonej późni: j, 
zasnął pewnego dnia i przespał twardo 

cztery pełne lata. Pani Cleave cierpliwie 
czekała na przebudzenie się męża. Le- 
karze wprawdzie nie ukrywali przed 
nią, że sprawa jest beznadziejna, lecz 
nie dała im-wiary i wytrwała. Mąż po- 
wrócił teraz do normalnego życia. Prasa 

angielska, która opisuje ten wypadek, 
nie podaje, czy pani Cleave pretenduje 
również do tytułu rekordzistki. Ze wszy- 

     
Na Osramówkach - 

g 

Ma 
SWIA! 

podana jest wydajność świetlna w dekalumienach, 

Dlm, przy jednoczesnem wskazaniu zużycia prądu w watach, czego do. 

tychczas nie było. Stosując Osramówki- 
óre-nic więcej nie kosztuje. 

, cechowane gwarancją wydajności światła 

  

typu do 20% więcej światła, 

Ksspujcie przeto Osramówki [a 

  

, otrzymacie w zależności od 

w dekalumenach i poboru mocy prądu w watach. 

Niema lepoxych ianówek niż. 

OSRAMÓWKI-©D 
Przez dłuższy czas po ogłoszeniu tej 

niezwykle doniosłej mowy w prasie nie- 
mieckiej panowała cisza. Nawet „Vólki- 
scher Beobachter", który swego czasu 

wysunął twierdzenie, że kto w naszych 

czasach nie jest socjalistą, jest albo dur- 
niem albo łotrem, powstrzymał się od 
krytyki tej apologji kapitalizmu, tej zło- 
śliwej krytyki zasad narodowego socja- 
lizmu. Jedynie ukazujący w okręgu Sa- 

ary organ hitlerowski „Rheinfront* о5- 
mielił się zabrać głos przeciwko „„resk- 
cj kapitalistycznej“. 

Następnie jednak zabrali głos i iani 
narodowi socjaliści. Przedewszystkiem 
kierownik sekcji gospodarczej partji na- 
rodowo - socjalistycznej Bernherd Kó- 
hler oświadczył. „Lud pod kapitalizmem 

nigdy nie rozumiał nie innego, niż wła- 
dzę kapitału, czyli pozbawienie rebotni- 
ka praw i eksploatację pracy*. 

Po tem przemówieniu wybitnego dyg 
nitarza hitlerowskiego, który się wyraź- 
nie odżegnał od dezyderatów dra Scha- 
chta, redaktorowie pism hitlerowskich 
odzyskali przytomność i uderzyli na а- 
larm przeciwko „knowaniom reakcji ka- 
pitalistycznej*. Nawet organ Góriaga 
„National - Zeitung“, czyli organ prawe 
go skrzydła partji hitlerowskiej w spo- 
sób niedwuznaczny wypowiedział się za 
socjalizmem: „Lud oczekuje od narodo- 
wych socjalistów, że położą oni kres ek- 
sploatacji kapitalistycznej... Kapiialisty 
czne potęgi przeciwstawiają się sacjali- 
stycznej woli Judu, urzeczywistnieniu 
socjalizmu... Oni nie chcą uznać, że ka- 
pitalizm oznacza nędzę ducliową i ma- 
terjalną mas ludowych, socjalizm zaś 
begaetwo duchowe i Woła 

Tak pisze w tej chwili organ Górin- 
ga. Stoimy więc w obliczu całkowitego 

    

stkiego wynika, że raczej nie. Widocznie 
„wyczyn* swój uważa za normalny do- 

wód miłości do męża. Pani Scott może 
spać spokojnie. 

Innego rodzaju rekordem szczyci się 
miss Anne Barret, młoda sportsmenka z 
Kansas City. Oto w roku bieżącym w. 
lecie przy 40 stopniowym upale prze- 
biegła po ulicach miasta trzy kilometry 
bez wytchnienia ubrana w ciężkie futro 
niedźwiedzie. Co to była za sensacja! 
Całe miasto zbiegło się patrzeć na re- 
kordowy wyczyn najcieplej ubranej 
sportsmenki. Dlaczego jednak rekord 
miss Barret nie figuruje na oficjalnej 
liście rekordów sportowych? 

Komu naprzykład przyznać „rekord 
ocalania ludzi'* — czy kierownikowi se- 
kty „Sprawiedliwych Syjonu z Teksasu 

„bratu“ Ezechjelowi, czy też misjona- 
rzom katolickim z Nowej Zelandji? 

Brat Ezechjel były szynkarz operuje 
wśród „,kulturalnego* społeczeństwa a- 

merykańskiego o dość wysokim pozio- 
mie materjalnym życia. Posługuje się 
nowoczesnym systemem handlowym. 
Zakłada więc spółkę akcyjną dla budo- 
wy albrzymiej arki na wzór  biblijnei 
wskutek olbrzymiego nowego potopu. 
Koniec ten miał nastąpić w ciągu roku 

  

powrotu narodowego socjalizriu ło fra- 
zeologji „drugiej rewolucji , potępianej 
i krwawo stłumionej dnia 30-g6 czerwca 
1934 roku. Że narodowi socjaliści wobec 
zaostrzenia sytuacji gosj 'zej i wzra 
stającej radykalizacji mas zną znowu 
mówić w ten sposób, czyit ią posłu- 
giwać się hasłami socjalistycznemi, te 
przewidywalibyśmy | (pos. mój artykuł 
„Zbyteczne iluzje emigrantow“, Kurjer 
Wileński z dnia 12 listopads rb). 

Radykalna nagonka przeciwko kie- 
rowi i Żydom w takiej sytiiacji wystar- 
czyć nie może i-nie wy y; aby nie,, 
stracić kontaktu z masat:: ruch hitierow 
ski musi wciąż nawiązywać do autykapi- 
talistycznych nastrojów i sucjalistyez- 
nych pragnień niemieckich mas ludo- 
wych. Rozumie to świetnie i dr. Szhacht 
i popierająca go konserwa, czyli wielki 
przemysł i agrarjusze. Ta wewnętrzna 
dynamika narodowego socjalizmu mepo 
koi ich, musi ich niepokoić. Stąd też ta 

drastyczna w swej wyraźnej uapastli- 
wości mowa dra Schachta. Dr. Schachł 
już raz przecie dostał od Fiihrera po pal- 
cach, gdy ośmielił się zakwestjonować 
słuszność kursu przeciwko „Żydom i kie 
chom*. Odpowiedzią na te moles:: 
dra Schachta były ustawy norymbe 
i głośne procesy przeciwko zakonn'kon: 
spowodu nadużyć dewizowych lub prze- 
stępstw przeciwko moralności. 

Dla charakterystyki sytuacji wystar- .” 
czy nadmienić, że dr. Góbbels zakazał 
wszystkich zebrań publicznych na czas 

od 15 grudnia do 15 stycznia. Czy w mię- 
dzyczasie ma być osiągnięty kompromis 
między „reakcją kapitalistyczną* a so- 
cjalistami spod znaku swastyki? 

Fiihrer znajduje się wobec koniecz- 
ności poważnej decyzji. Obserwator. 

     
     

   
   

  

   

    

bieżącego. Brat Ezechiel zrobił świetny 
interes. Miejsca w arce zostały rozchwy 
tane. Znalazło się kilka tysięcy naiw- 
nych. Rok upływa. Potopu nie widać. 
Wszyscy są z tego zadowolceńi, » naj- 
nardziej brat Ezechjel, który dziwnym 
trafem tak wybudował arkę, że j:; mo- 
żna łatwo zamienić w wielki hotel pod 
nazwą „Arka Noego*. W Nowej Zelandji 
zaś kacykowi prymitywnego szczepu Ma 
ori przyśniło się, że w roku bieżącym 
ma nastąpić koniec świata. 1200 podda- 
nych kacyka tak przejęło się tą wieścią, 
że postanowiło zawczasu popełnić samo- 

bójstwo, aby nie oglądać straszliwego 
obrazu zagłady świata. Misjonarze kato 
liccy musieli przy pomocy brzuchomów- 
cy i latarni magicznej wywołać ducha 
który przekonał tępego kacyka i jego 
poddanych, że koniec świata został odro 
czony o kilkaset tysięcy lat. 

Brat Ezechjel żyje wśród ludzi, ma- 
jacych pretensje, aby ich uważano za 
kulturalnych. U. S. A. i szczep Maori 
z Nowej Zelandji. 
_ —А teraz rekord siedzenia na lodzie. 
Znowu Ameryka. Jedna z większych 
restauracyj zorganizowała imprezę wy- 
trzymałości siedzenia na lodzie. Do za- 
wodów były dopuszczone wyłącznie pa-



„KURJER“ z dn. 29-g0 grudūnia 1935 r. 
  

Lotnictwo w roku 1935 
Rok 1935 w dziedzinie lotnietwa byl okresem 

niezmiernie pracowitym. 
Złożyło się na to kilka przyczyn. Bezsprzeez- 

nie najważniejszym bodzcem do tak intensyw- 
nej pracy były względy wojskowe. Zbrojebia 
włoskie w powietrzu, przejście niemieckiego lot- 
nietwa wojskowego do jawnej organizacji, zmu- 
siły i inne państwa do udziału w niekończącym 
się wyścigu zbrojeń. Państwa, posiadające dob- 
rze rozbudowany przemysł lotniczy, pracowały 
eałą parą, bo przecież musiały pokryć zapotrze- 
bowanie nietylko rynku wewnętrznego, ale rów- 
nież trzeba było zaopatrzyć w broń powietrzną 
i te kraje, które własnego przemysłu nie po- 
siadają. 

W produkcji sprzętu lotniczego dała się zau- 
ważyć coraz większa specjalizacja. Fabryki sta- 
rają się produkować ściśle określone typy, jeżeli 
chodzi o wielkość, ilość zainstalowanych silni- 

ków i przeznaczenie płatowca. Przez taki podział 
zainteresowań poszczególnych fabryk zmniejsza 
się ich wzajemna szkodliwa konkurencja i łat- 
wiejszy jest podział rynku, zwłaszcza zagranicz- 
nego. 

Swe wszystkich niemal nowych konstrukcjach 
łotniczych widzi się jedną i tę samą myśl prze- 
wodnią, zwiększenie szybkości, bezpieczeństwa 
lotu, nośności i dużej celowości w budowie we- 
wnętrznej. Jest rzeczą ciekawą i godną uwagi, 
że naogół konstrukłorzy starają się osiągnąć 

duże szybkości nietyle zwiększeniem mocy silni- 
ków, ile lepszem opracowaniem aerodynamicz- 
nych kształtów płatowca tak w ogólnym zarysie, 

jak i w detalach. Jednym z kroków naprzód w 
zwiększeniu szybkości były zmiana podwozia 
stałego — składanem podczas lotu. Obecnie nie- 
mal wszystkie płatowce, zarówno duże, przezna- 
ezone do dalekich przelotów jak i turystyczne, 
posiadają podwozia składane, dzięki czemu szyb 
kość płatowca znacznie wzrasta. Z konkurencji, 
jaką między sobą prowadziły od lat konstrukcje 
dwu i jednopłatowcowe, zwycięsko wyszła ta 
ostatnia. Przewagę jednopłatowca tłumaczy się 
lepszem wykorzystaniem  acrodynamicznem 
skrzydła, prostszą i wygodniejszą budową, oraz 
większą widocznością z kabiny pilota. 

Rozpiętość szybkości samolotów jest duża, 
od 250 do 450 klm/godz. Największą szybkość 
wykazują wojskowe samoloty myś skie. Ostat- 
nie wyniki pozwalają przypuszczać, że już w naj 
bliższej przyszłości zostanie osiągnięta szybkość 
500 kim/godz. dla maszyn seryjnych. W budowie 
płatowców zaczynają przeważać konstrukcje me- 
tałowe, szczególnie odnosi się to do samolotów 
dużych, wielosilnikowych, natomiast samoloty 

mniejsze są przeważnie konstrukcji mieszanej, 
metałowo-drewnianej. W związku z coraz więk- 

szem zastosowaniem aluminjum i stopów po- 
krewnych do budowy płatowców, znacznie wzro 
sła przetwórczość tego tworzywa. Nawet Japonja 
w bieżącym roku wybudowała dwa nowe zakła- 
dy produkujące aluminjum. 

Wśród nowych samolotów wojskowych prze- 
ważają płatowee duże, wielosilnikowe, doskonale 
uzbrojone, przeznaczone do dalekich  rałdów 
bombowych. W uzbrojenia samolotów, oprócz 

zwiększonej ilości karabinów maszynowych, sto- 
suje się coraz częściej automatyczne działka 
lotnicze o kalibrze około 20 m/m, przyczem od- 
rzut ich jest tak skompensowany, że nie wpro- 
wadza szkodliwych dla samolo drgań. Naj- 
ciekawszym samolotem bombowym jest włoski 
Savoja S- 79'/:. Wyposażony w trzy silniki Alfa 
Pegaso po 560 KM, rozwija olbrzymią, jak na 
tak duży samolot, szybkość około 400 klm/godz. 
i zabiera ładunek 2000 kg. bomb! Savoia S-79 
jest właściwie warjautem samolotu komunika- 

BLS a S A VEKA TEAM EKI TEST 

Naturalny sok czosnku 
przy przewlekłych nieżytach dróg odde- 
chowych. artretyzmie, reumatyzmie, 
sklerozie. Apteka Mazowiecka, Warsza- 

wa, Mazowiecka 10, 

z marką ochronną F.F. 

  

   

  

   

  

nie w kusych kostjumach kąpielowych. 
Zgłosiło się wiele, lecz wybrano sześć 
młodych ładnych panienek. Takie były 
warunki konkursu. Panienki usiadły na 
olbrzymich blokach sztucznego lodu. 
Rrr...! Zimno, mokro i ślisko. Po 70 mi- 
nutach dwie panie blade i zmarźnięte 
do kości zrezygnowały z siedzenia na 
łodzie. Po dwóch godzinach na poste- 
runku lodowym tkwiła pewna miejsco- 
wa rudowłosa piękność. Wygrała. Prze- 

siedziała na lodzie 5 i pół godzin. Pod 
akompanjament entuzjastycznych okla- 
sków widowni otrzymała z rąk wzruszo 
nego właściciela restauracji puhar sre- 
brny i 10 dolarów. Pisma amerykańskie 
nie podają — jak długo leżała potem w 
szpitalu ta rekordzistka. 

Piękność nowojorska mrs. Maryon 
Me. Carter jest słynna z tego powodu 
że, jak sama twierdzi, szach perski oś- 
wiadczał się o jej rękę ze skułkiem za 
wsze negatywnym siedemnaście razy z 
rzędu. Jest to rekord swego rodzaju. któ- 
ry napawa bogatą Amerykankę dumą. 
Nie przeszkadza to, że mrs. Carter mia- 
ła już pięciu mężów i jest właśnie w 
oczekiwaniu szóstego, bo od ostatniego 
piątego uciekła i rozwodzi się z nim. 
aby poślubić następnego. 

cyjnego. Zresztą dziś prawie niema żadnych róż- 
nic między samolotami niszczycielskiemi i ko- 
munikacyjnemi. Każdy prawie samołot pasażer- 
ski jest tak pomyślany, że w ciągu paru godzin 
może być zamieniony na wojskowy. 

Równolegle do postępów czynionych w bu- 
dowie płatowców niemniej intensywnie rozwijają 
się silniki. Konstruowanie nowych typów wy- 
maga nieraz całych lat żmudnej pracy i kosz- 
townych prób, to też w tej dziedzinie jest mniej- 
sza różnorodność modeli. Dążeniem konstrukto- 

rów jest obniżenie zużycia materjałów pędnych, 
zmniejszenie wagi, a przedewszystkiem zwięk- 
szenie pewności działania. Przemysł europejski 
w dalszym ciągu wytwarza zarówno Silniki chło- 
dzone wodą, jak i powietrzem, natomiast w Sta- 
nach Zjednoczonych zaczyna przeważać gwiać- 
dzisty silnik chłodzony powietrzem. W samoło- 
tach wielosilnikowych, gdzie przeważnie motory 
są umieszczane w skrzydłach, większe zastoso- 

wanie ma silnik gwiaździsty, wygodniejszy do 
zmontowania. Ponieważ w samolotach jest ten- 
dencja do osiągnięcia coraz większych wyso- 
kości, więc, dla utrzymania niezmiennej mocy 
silnika na różnych wysokościach, stosuje się co- 
raz częściej sprężarki powietrza oraz reduktory 
obrotów. Zużycie paliwa w silnikach zbliża się 

do 190 gr. benzyny na konia mocy w godzinę 
pracy, jest to bardzo ważne, gdyż każde zmniej- 
szenie zużycia materjałów pędnych pozwala na 
osiągnięcie coraz dalszych lotów bez lądowania 
przy tym samym zapasie smarów i benzyny. 

W ostatnim roku daje się zauważyć duże zainte- 
resowanie silnikami lotniczemi Diesła. Znaczne 
obniżenie wagi Diesli umożliwia ich zastosowa- 
nie na płatoweu. Brak zapalającej instalacji elek 
trycznej, będącej delikatnem urządzeniem oraz 
większa sprawność, stawia silnik Diesla wyżej 
od zwykłego. 

Dia zapewnienia jak największego bezpie- 
czeństwa lotu w złych warunkach atmosferycz- 
nych lub w nocy, nowoczesne samoloty są zaopa- 

trzone w specjalne radjo-pełengatory, przy po- 
mocy których piłot stale jest informowany o 
kierunku łotu oraz położeniu względem trasy. 
Oprócz tego istnieje jeszcze szereg przyrządów, 

*jak wskaźniki położenia płatowca wzgłędem ho- 
ryzontu, telebusole oparte na indukcji magne- 
tycznego pola ziemskiego, przyrządy kontrolują- 

ce łot i t. p. Dzisiejsze wyekwipowanie aerona- 
wigacyjne samolotu pozwała na loty w każdą 
niemal pogodę, czyniąc z płatowca zawsze pew- 
ny, a przytem najszybszy Środek komunikacyjny. 

St. P. 
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Pierwsze próby lotu szybowca wodnego 

  

  

  

  
Na jeziorze Bodeńskiem odbywają się obecnie 

  

próby szybowca wodnego, skonstruowanego 
przez Hansa Jacobsa. Szybowiec, który wyszedł z warsztatów instytutu eksperymentalnego bu- 
dowy szybowców w Darmsziacie, jest górnopłatowcem o rozpiętości 17,3 mtr., o wychylonych 
ku górze skrzydłach w tym celu, aby nie zanurzały się w wodzie, pozatem zaopatrzony jest 

w pływaki. Dokonane loty próbne, które są pierwszemi tego rodzaju, udały się doskonale. 

  

Ogniste strumienie lawy 
grożą miastu 

HILO (wyspy Hawajskie). (Pat). Panuje tu 

wielkie podniecenie, gdyż olbrzymi strumień la- 

wy, spływający z wulkanu Maunaloa, w ciągu 

ubiegłej nocy zbliżył się znacznie do miasta 

i w obecnej chwili znajduje się o niecałe 4 mile 

od miejskich rezerwuarów wodnych. 

Dwustu pilotów wojskowych otrzymało po- 

lecenie dokonania próby odwrócenia strumienia 

GTR 

I wreszcie jeden z mniejszych rekor- 
dów petitowych z roku bieżącego, któ- 
ry się już kończy. Można go nazwać 

rekordem wymiaru sprawiedliwości na- 
szych czasów. Oto sąd okręgowy w Bra- 
sowie w Rumunji skazał niejakiego Jó- 
zefa Boitza na 6 lat więzienia za kra- 
dzież pół bochenka chleba. Na przewo- 
dzie sądowym Baitz na swoje usprawie- 
dliwienie powtarzał tylko jedno: „Byłem 

bez pracy — od trzech dni nic nie ja- 
dłem*. Stwierdzono także ponad wszel- 
ką wątpliwość, że Baitz w chwili popeł- 
nienia przestępstwa znajdował się w sta 
nie kompletnego wycieńczenia. Lekarz 
był przekonany, że rzeczywiście Braitz 
nie miał, jak to twierdzi, nic w ustach 
od trzech dni. Baitz kradnąc użył siły. 
Sąd apelacyjny wyrok zatwierdził. Sześć 
lat więzienia — za pół bochenka chłle- 
ba. Rekord. 

Takie są rekordy „petitowe* Jedni 
ustalają ję, warjując ze zbytku, inni— 
ginąc z głodu. 

Taki już jest nasz ustrój społeczny. 
(w). 

    

lawy w inną stronę przez rzucanie bomb. Jeśliby 

ła próba zawiodła, inżynierowie wojskowi sta- 

rać się będą o skierowanie strumienia lawy do 

oceanu, wysadzając przy pomocy dynamitu nie- 

które tereny, na drodze płynącej lawy. 

HONOLULU. (Pat.) Według doniesień z Hilo, 
jeden z samolotów, które podjęły próbę wstrzy- 

mania strumienia lawy, płynącego z wulkanu 

Maunaloa, zrzucił 10 bomb taż przed posuwają- 

cym się strumieniem lawy. Szerokość strumienia 

lawy wynosi około 70 mtr. 

Inne samołoty bombardowały krater wulka- 

nu. Liczą się z możliwością zatkania krateru 

przez wybuchy bomb. Bytby to pierwszy wypa- 

dek przerwania ręką ludzką wybuchu wulkanu. 

L ° ® h e 

awiny, wichry I 
PARYŻ. (Pat) Z całej Francji nadchodzą 

alarmujące depesze o szkodach, wyrządzonyci: 

przez wichry i burze. Szczególnie duże spusto- 

szenia wyrządziły burze morskie na wybrzeżach 

Bretanji i Wandei, jak i na południu w okolicy 

Bordeaux i nad morzem Śródziemnem. 

Równocześnie naskutek długotrwałych deszczów 

22 rzeki, szczególnie groźnie w okolicach, 

    
    

PRZED UŻYCIEM 

PRZECIW 
PIERZCHNIĘCIU 
ZACZERWIENIENIU 
+ ODMRO "RĄK 

KREM PRAŁATÓW 
„PERFECTION* 

NA MARGINESIE 

Łowcy fal 
W medycynie nawet wiadomo, że często te 

same objawy pochodzą z djametralnie różnych 

przyczyn. Wtedy rozpoznanie bywa utrudnione 

i wymaga wielkiej intuicji. 

Zresztą różne objawy niekoniecznie mają 

odrazu dowodzić stanu chorobowego. 

Dawniej o młodzieńcu, który nagle stawał się 

cichy, blady i zamyślony — powiadało się, że 

jest zakochany. 

To był pierwszy znak. Drago stadjum wyra- 

żało się w uporczywem przebywaniu na łonie 

natury, zapanbrał z gwiazdami i słowikami. 

Dziś zakochani młodzieńcu buszują po dan- 

cingach, a tych, co godzinami całemi sterczą 

w noce pogodne na „plenerach'* — wiadomo, nie 

amor, ale inna namiętność o obłęd przyprawia— 

rybołóstwo. Taki amator sportu wędkarskiego 

ma bezgraniczną cierpliwość. Gdyby był kobietą, 

napewno wyczyniałby całe kilometry haftów 

„richelieu** w jeden wieczór. 

Rybołóstwa jest kunsztem niedocenianym i 

nic nie ma wspólnego z chodzeniem na „rybki* 

i łapaniem rybek w mętnej wodzie. Te warjacje 

właściwe są naturom zupełnie innym. 

Łowca rybek, wędkarz, podobny jest w typie 

do okazu, który powstał względnie niedawno— 

do krótkofałowca. 

I jeden i drugi niezmordowanie całemi wie- 

czorami (a i rankami) czeka niespodzianki. 

Nieraz długie tygodnie przynosza małą szprot= 

kę — nieraz grymaśna fala wyrzuci wieloryba. 

Taki właśnie bogaty plon ubiegła niedziela 
przyniosła młodemu łowcy. fal, uczniowi -z-Mys- 
łowic. Pukał, słuchał i spinał druty dotąd, aź 

złapał S. O. S. tonącego w okolicach... Sacha- 

lina statku sowieckiego. 

Krótkofalowiec natychmiast zadepeszował da 

radjostacji w Katowicach i po kilku godzinach 
już uwięziona w lodach załoga... dziękowała Po- 
lakowi za ratunek. Zadziwiające, a jednak | 
autentyczne. 

Q to ma chłopiec radość! Bo czyż nie bo- 

hater? amik. 

KIKA TIT RTP ATTA 

HUMOM 
OGŁOSZENIE. 

„Zdolny kupiec, który w styczniu wyrusza 
do Ameryki Południowej w podróż poślubną, 
poszukuje innych jeszcze artykułów w celu na- 
wiązania stosunków handlowych”. 

(Le Rire) 
WZAJEMNOŚĆ. 

— Patrz, kochany Stefanku, kupiłem sobie 
na twoje imieniny nową suknię, aby pięknie 
wyglądać. Jak ci się podoba? 

— Ślicznie, kochanie! Na twoje imieniny do- 
staniesz pudełko cygar. (Mercury) 

/ : 

burze we Francji 
leżących nad brzegami Rodanu, którego wylew 

zagraża dwum departamentom. Również Saona 

grozi wystąpieniem z brzegów. W okolicach 

górskich lawiny śnieżne przerwały komunikację 

na wielu drogach, odcinając od świata szereg 

wiosek górskich. 

Na drodze Mont—Genevyre lawina śnieżna 
przerwała komunikację na przestrzeni 200 m. 

  

ER tinkamai ie Ido Babe Skofnana: 
  

Sprzedaż nieruchomości w Druskienikach 
przez licytację, w drugim i ostatnim terminie 

Pierwszorzędny narożny punk: uł. Mickiewi-cza 1, przy parku. Płacu 4278 metrów kwadra- 
tawych Piękny, duży styłowy dom, bardzo so-lidnie murowany, kryty cynkiem, o lokalach 
handlowych i mieszkałnych. Drugi dom. drew niany o łokalach sklepowych. Budynki gospodar 
cze. Studnią etc. Zadrzewienie. Dawniej własność doktora Bujakowskiego. Szacunek zł. 48 060.— 
Licytacja rozpocznie się od sumy około zł 32.00v Wadjum zł. 4.806 —. Licytacja 25 stycznia 1936 
roku w Grodnie w Sądzie Okręgowym  Przej-rzenie dokumentów w Wydziałe I.



Recepcja noworoczna u p. Wojewody 
W dniu 1 stycznia 1936 r., o godz. 13 

wojewoda wileński p. Ludwik Bociański 

przyjmować będzie życzenia Noworocz- 
nę dla Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej i Rządu. 
Recepcja odbędzie się w górnych salo 

nach Pałacu Reprezentacyjnego. R. P. 

Przemówienie Wojewody Wileńskiego 
przez radjo 

W dniu 31 grudnia rb. o godz. 18 m. 
20 wojewoda wileński p. Ludwik Bociań 
ski wygłosi przed mikrofonem Polskiego 
Radja w Wilnie przemówienie, w któ- 
rem omówi aktualne zagadnienia gospo- 
darcze w Wileńszczyźnie i złoży życze- 
nia Noworoczne społeczeństwu m Wil- 

na i Ziemi Wileńskiej. 
TR <B> LPED GP EB AB THB W TPP TB TE 

PIECE STIŁOPAL 
systemu amerykańskiego 

produkcja fabryki 

HERZFELDO 4 V CTORIUSS.A. 
GRU. ZIĄDZ 

ZALETY: 
Najwydatniejsza oszczędność na 

opale. 
Rozpalan/e ognia tylko raz'jeden 

z początk. okresu zimow. 
л Szybkie ogrzanie lokali, jedno- 

lita temperatura. 

Szczegółowych wyjaśnień udziela 
przedstawiciel 

E. OBURGIŃ wa. Makowa 5, tel. 1534 

Sprzedaż: 

D-H. B-aci» CHOLFM 
Wilno, Kwiatowa 5, tel. 1794 

PEB EDCDCE TD WOTA GW WEB CEDC GD 

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO 
— Wystawa obrazów białoruskiego malarza. 

Od dn. 26.XII 1935 r. w lokalu przy ul. Mickie- 
wieza Nr. 7 otwarta jest wystawa obrazów zna- 
nego białoruskiego malarza Piotra Siergijewicza. 
Wystawa otwarta jest codzień od godz. 10 do 16 
do 2 stycznia. Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. 

  

— „Szlacham Zmahańnia*. Pod powyższym 
tytułem ukazała się niedawno na półkach księ- 
garskich książeczka Uł. Kozłowszczyka. Jest to 
zbiór wierszy tego poety wydany nakładem so- 
cjalistycznej białoruskiej gazetki „Nowy Szlach”. 

— „Da historji biełaruskaha palitycznaha 
„ wyzwaleńnia*, Jest to niedawno wydana książka 
Adama Stankiewicza, pełna cennych uwag i hi- 
storycznych danych dla interesujących się hi- 
storją białoruskich zmagań o polityczne wy- 
zwolenie. 

Książkę tę wydał białoruski miesięcznik dla 
młodzieży „Szlach Mołodzi'*. 

— „Da Biełaruskaha Narodu*. Jest to nie- 
dawno wydana książeczka w formie odezwy 
rałodego białoruskiego pisarza religijnego D. 
Aniśki, który nawołuje Białorusinów do zgody, 
solidarności, wzmocnienia jednolitego frontu w 
walce o swe narodowe i religijne ideały. 

Wydał ją białoruski religijny miesięcznik 
„Chriścijanskaja Dumka". 

— Praca białoruskiego etnografa F. Fiodo- 
rowskiego. Kierownik Instytutu Antropologicz- 
nych i Etnograficznych Nauk w Krakowie, prof. 
Stanisław Poniatowski razem z prof. Cz. Piet- 
kiewiczem ukończyli drukowanie IV tomu mo- 
numentalnej pracy etnograficznej Michała Fio- 
dorowskiego p. t. „Lud Białoruski". Praca ta 
obejmuje zbiór białoruskich ludowych przypo- 
wieści t. zw. „prysłowjau”. Została ona wydru- 
kowana w Nr. 1 publikacji „Prace Etnograficzne 
Instytutu Nauk Antropologicznych*. 

Ciż sami profesorowie przystąpili do opra- 
cowywania dalszych V i VI tomu „Ludu Biało- 
ruskiego" .które będą obejmowały białoruskie 
pieśnie ludowe. 

,— „Kałośsie*. Wyszedł w tych dniach z dru- 
ku Nr. 4 białoruskiego  literacko-naukowego 
kwartalnika „Kalošsie“. Na trešė jego złożyły 
się następujące artykuły, wiersze i naukowe 
rozprawy: : 

Piešniary i Jubilary art. Jana Szutowicza, 
poświęcony refleksiom w związku z przypadają- 
cem w tym roku 30-leciem literackiej twórczo- 

ści Janki Kupały i 25-lecia twórczości Źmitruka 
Biaduli. ; 

W dalszym ciagu znajdujemy szereg wierszy 
tych dwu jubilatów. które są przedrukami z 
białoruskich sowieckich wydawnictw. 

Dalei znajdujemy: 
Natalli Arsieniewoi (wiersze) „Minuty twa- 

rańnia”. „U jasna zialonym błakicie*. „U za- 
duszki'. ..Ja nia žywu“... „Asiefni dzien“. 

Michaś Maszara: „Z praobražeūnia“,, Špiaczy 
Wolat“. A 

A. Biaroski: .Pieradawym*, „Adlot żurau- 
lou“, „Piai ab wiašnie“. 

A Czemher: (proza) „Na czużynie". 
Wik. Reno: (proza) ..Jaszcze adna wiasna*. 
Ad. Stankiewicz: „Cieni i bleski* — ciekawy 

artvkuł poświecony znaczeniu sow. kultury dla 
białoruskiego narodu. 

M. Piaciukiewicz „Mikoła Nikiforowski bie- 

łarnski etnocraf". 
Wł Tołoczko: .TDa sprawy nacyanalności 

prof M. Bahrouskaha“. 
Knihasnis: — Są to recenzie o naiciekaw- 

szych białaruskich ksiażkach. Kończy się numer 
bogata kroniką z życia białoruskiego w. krain 
i zagranicą. W. B. 

  

    

  

„KURJER* z dn. 29-g0 grudnia 1935 r. 
  

Dożywotne więzienie, 12 lat, 6 lat 
więzienia — za udział w rozruchach 

włościańskich w Litwie 
KRÓLEWIEC, (Pat). Prasa litewska 

donosi, że sąd wojenny rozpatrywał spra 
wę rolników, którzy w dniu 9 listopada 
1935 roku mieli starcie zbrojne z poli- 
cją i szaulisami we wsi Sarmaciny, pow. 

wołkowyszkowskiego. 
Skazani zostali: Sarpalius Juozas na 

dożywotnie więzienie, Sarolius Petras 
— na 12 lat więzienia, Juliszius i Groga- 
leviczius po 6 lat więzienia, Brazaitis na 
4 lata więzienia, Damijonajtis na rok 
więzienia, Treikauskas na 6 miesięcy 
więzienia. 

800 kombatantów francuskich 
z wizytą w Rzymie 

RZYM, (Pat). Pismo „Journal du Midi Fran- 

ce“ zorganizowalo „pielgrzymkę przyjažni fran- 

cuskiej“. 

800 byłych kombatantów francuskich z po- 

łudnia Francji przybyło do Rzymu, gdzie spot- 

kano ich gorącą manifestacją. Goście francuscy 

zostali powitani na stacji przez senatora Berle- 

tti, prezesa komitetu włosko - francuskiego Ode- 

grano „Marsyljankę* oraz włoski hymn naro- 

dowy. 

RZYM, (Pat). Wycieczka 800 b. kombatantów 

francuskich złożyła na grobie włoskiego niezna- 

nego żołnierza wieniec ze wstęgami o barwach 

francuskich w obecności dygnitarzy włoskich 

Jeden z b. kombatantów wygłosił przemówienie 

na iemat braterskiej przyjaźni francusko-włoskiej 

Następnie odbyła się wielka manifestacja na 

cześć Mussoliniego, który dwukrotnie ukazał się 

na balkonie pałacu weneckiego, 

„Koledzy francuscy dziękuję wam za powitania 

i witam was nawzajem z czysto łacińską sympa- 

tją 

oświadczając: 

Generał chiński ofiarą swej krwi 
budzi rodaków do walki z Japonią 
Wstrząsające samobójstwo przed pomnikiem Sun-Jat-Sena 
NANKIN. (Pat). Stary rewolucjonista gen. 

Hsu-Fan-Ting, szef sztabu pierwszej armji, do- 
konał wczoraj wieczorem samobójstwa, rzucając 
się na swój miecz przed mauzoleum Sun-Jat- 

Sena. Р 
W pozostawionym testamencie general oš- 

wiadeza, że czyni ofiarę z krwi swego serca 
eieniom Sun-Jat-Sena, aby obecnych kierowni- 
ków armji chińskiej powstrzymać od zdrady. 
Ofiara jego ma wzbudzić w nich ducha oporu 
przeciwko polityce japońskiej. 

Katastrofa kolejowa na st. Kraków — Płaszów 
4 osoby ranne 

KRAKÓW. (Pat.) Wczoraj wieczór na stacji 
kolejowej Kraków—Płaszów na stojący pociąg 
osobowy Nr. 515 zdążający z Płaszowa do Za- 
kopanego najechał z tyłu manewrujący parowóz, 

prowadzony przez maszynistę Adolfa Masia, 
wskutek czego ostatni wagon pociągu osobowego 

wyskoczył z szyn. 

Powodem zderzenia była silna mgła, skut- 
kiem której maszynista lokomotywy nie zauwa. 
żył światła na ostatnim wagonie pociągu osobo- 

Odebranie majątku 

wego. Z powodu wykolejenia wagonów i wstrzą- 
su zostały lekko ranne 4 osoby, a mianowicie: 
Jan Pawlik, funkcjonarjusz kolejowy wraz z sy- 
nem Marjanem, z Krakowa, Bronisław Woło- 
wiece, urzędnik sądowy z Jordanowa i Emilja 
Świątek, żona funkejonarjusza kolejowego z 
Rabki. 

Po usunięciu przeszkody posiąg zakopiański 
z nieznacznem opóźnieniem ruszył w dalszą 
drogę. Ruch pociągów nie natrafił na żadne 
przeszkody. Sprawę wypadku bada komisja. 

ziemskiego za złą 
gospodarkę we Włoszech 

RZYM. (Pat). Agencja Stefani donosi: Prefekt 

prowincji weneckiej postanowił odebrać jedne- 

mu z właścicieli ziemskich dużą posiadłość, po 

nieważ nie była ona należycie uprawiana. Przy 

nosiło to szkodę interesom prowincji i stało w 

sprzeczności z zasadami ustroju korporacy jne- 

go. Zarząd skonfiskowanych dóbr przekazano 

związkowi rolników prowincji weneckiej. 

SON PIAZDAMOZRE OFE TT EDESRA PAZ AEA TATENA KSI GIS 

Awarja statku niemieckiego w Gdyni 

  

Jak wiadomo w dniu 21 b. m. na redzie portu gdyńskiego zderzyły się dwa statki niemieckie 
wpływające do portu. Na zdjęciu połowa s/s „Otto Alfred Miiller* zanurzona w wodzie. 

W sąsiedztwie holowniki ratujące tonący statek. 

  

PANIE i PANOWIE! 

GABINET 
RACJONALNEJ KOSMETYKI 

(prowadzony przez absolw. Dr. Świtalskiej 
w w—wie, po powrocie z Wiednia stosuje 
najnowsze zabiegi kosmetsczne, farbowanie 

brwi i rzęs, masaże ogólne ciała. 

Gabinet mieści się przy zakładzie „Trio* 

- ul. Mickiewicza 29, tel. 19-77 
i czynny jest od 9—19 
  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE 

W SKŁADZIE APTECZNYM 
perfumeryjnym i kosmetycznym 

Wz. NARBUTTA 
Wilno, Šw. Janska 11, tel. 4-72 

wielki wybór artykułów świątecz. 
Ceny niskie. 

Kvpujący od złotego otrzymują bon 
> 
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„urządza 

zegarek 
antymagnetyczny 
Wytwornų, precyzyjny 

  

Projekt obowiązkowych kadr pracy 
dla kobiet w Rzeszy 

BERLIN. (Pat). Przywódca kadr pracy Hierl 
w swem orędziu noworocznem zapowiada, iż 
w roku 1936 nastąpi wprowadzenie w życie przy 
musu służby pracy dla kobiet niemieckich. 

Przywrócenie tradycyjnej 
choiaki w Sowietach 

MOSKWA, (Pat) Partja komunistyczna zawe 

zwała obywateli sowieckich, aby wznowili trady- 

cję urządzania choinki. „Prawda* krytykuje ro- 

dzimy, które nie chcą urządzać choinki i obcho- 

dzić tego święta rodzinnego przystosowanego ©- 

Lecnie no nowego roku. 

Powyższa inicjatywa spowodowała w Mos- 

kwie: wielką sensację, ponieważ dotychczas za- 

równo sprzedawcy choinek, jak rodziny urzą- 

dzające choinkę były poddawane prawdziwemu 

ostracyzmowi 

W Angiji węgiel drożeje 
LONDYN. (Pat.) Celem zażegnania grożącego 

strajku górników, związek sprzedawców węgla 
postanowił podnieść cenę węgla w handlu deta- 
licznym o dwa szylingi na tonnie, 

Uzupełniajcie ulgi przy nabywaniu 
świadectw przemysłowych nar. 1936 

W uzupełnieniu okólnika z dnia 21 lis'opada 
1935 r. Ministerjum Skarbu upoważniło izby skar 
bowe do pozwalania na skutek indywidualnych 
podań płatników na prowadzenie w r. 1936: 

1) przedsiębiorstw ekspedycyjnych i przewo- 
zowych — na podstawie świadectw przemysło- 
wych kat. III przedsiębiorstw handlowych, o ile 
wysokość obrotów ustalonych w 1936 r. w przed 
siębiorstwach nowopowstałych — nie przekracza 
w stosunku całorocznym kwoty zł. 10.000; 

2) przedsiębiorstw ekspedycyjnych i przewo- 
zowych — na podstawie półrocznych (za cenę 
półrocznych) świadectw przemysłowych kat. II 
przedsiębiorstw handlowych, o ile wysokość ob- 
rotów ustalonych za rok 1934, lub obrotów osią- 
ganych w 1935 r dub spodziewanych w 1936 r. 
w przedsiębiorstwach nowopowstałych, nie prze- 
kracza w stosunku całorocznym kwoty zł. 20.000. 

Termin na v.zoszenie podań o ulgi z niniej- 
szego okólnika wyznacza się do 20 stycznia 1936 
roku włącznie ©О ile chodzi o przedsiębiorstwa 
uruchamiane w 1936 r., podania o ulgi winny być 
wnoszone przed uruchomieniem przedsiębiorstwa 
Podania o ulgi należy wnosić do właściwego u- 
rzędu skarbowego. 

Postanowienia izb skarbowych na podania 
o ułgi winny być wydane i doręczone płatnikom 
w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia po- 
dania. Е 

W razie niewydania lub niedoręczenia posta 
nowienia w zakreślonym wyżej terminie, będzie 
się uważało wyrażoną w podaniu prośbę za uw- 
zględnioną w granicach ulg z omawianego okól- 
nika 

Podania złożone po terminie pozostawione bę 
dą bez rozpotrzenia. O pozostawieniu podania 
bez rozpatrzenia urząd skarbowy zawiadomi płat 
nika pisemnie. 

Równocześnie Ministerjam Skarbu upoważ- 
niło urzędy skarbowe do udzielania ulg na indy- 
widualne podania płatników co do zwalniania od 
"obowiązku nabywania półrocznych świadectw 
przemysłowych kat. IV przedsiębiorstwom pow 
stałym w 1935 r. lub powstającym w r. 1936, o 

ile wysokość obrotów osiąganych w 1935 r. lub 

spodziewanych w 1936 r. nie przekracza w sto 

sunku całorocznym kwoty zł. 2 000. 

La i ia 

Noc Sylwestrową 
„Kunst-Geselschaft* w salach Klubu 

Handlowo-przemysłowego przy ul. Trockiej 11. 

„Orkiestra Zielonego Sztralla. Gorący bufet. Za- 

mówienia na stoliki w biurze Klubu, tel. 572 
od godz. 5-ej wiecz.



   
Z izby deputowanych we Francji. Laval przemawia w izbie deputowanych. 

o. 

Ulubiony sport. W Holandji naju'ubieńszym sportem jest łyżwiarstwo, 

Tak wygląda wiele kanałów Holandji podczas zimy.   

CHWILA BIEŻĄ 
W ILUSTRACJI 
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    Zbombardowaay szpital amerykański. Część amerykańskiego szpitala w Dessie, zbombardowanego ostatnio 

przez Włochów. 

    
  

Zaprzysiężenie prezydenta Benesza. Nowoobrany prezydent Czechosło- 
wacji, dr. Benesz, składa przysięgę w sali Władysława na zamki praskim.    

Kupcy wschodu potrafią każdego namówić do nabycia przedmiotów 

nawet zbytecznych. Dzwon olimpijski. Wielki dzwon, któ+ 

rego dźwięki w roku przyszłym otworzą 

zawody olimpijskie, został już odlany 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYVYYYYYVYYTYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY" i sprowadzony do Berlina. Dzwon ma 

w średnicy 2.80 mtr., waży 13.840 kigr. Czerwony Krzyż w Abisynji. Ranne- 
go na froncie żołnierza opatrują 
Sanitarjusze abisyńskiego Czerwonego 

Krzyża w Dessie. 

AAAAAA ŁAŁ ŁA AAA DA KA A A A R A A A A A AA AAAA AA AAA AAAA AAAA 
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Zbiórka złota we Włoszech. Włoszki składają swe obrączki śiubne na 

grobie Nieznanego Żołnierza w Rzymie, a wzamian otrzymują obrączki sta- 

lowe. Zbiórka obrączek dała Włochom złota na sumę 700 milj, lirów. 

Angielskie bombowce nad Kairem. W związku z naprężeniem stosunków 

angielsko-egipskich, angielskie siły wojenne w Egipcie zostały wzmocnione: 

Na ilustracji — eskadra angielskich samolotow bombowych nad cytadelą 
kairską. W głębi — meczet. 

W Tokio— młode Japonkiwchłodnedni 
zimowe chronią się przed przeziębie- 
niem, zasłaniając usta kawałkiem gru- 
bego papieru, owiniętego jedwabiem. 

    
Łyżwy na Dalekim Wschodzie. 

'W kraju „wschodzącego słońca* łyżwy 

również sąłznane. Łyżwiarzy japoń- 
      skich na olimpjadzie w Garmisch bę- Żołnierz angielskich wojsk koloni, nych 

s у į ain o e 

dzie O 12-letnia Etsuko się akrobacją jeździecką, PoE ge Panc o Nowy prezydent Czechoslowacji,Benesz na spa- 
nada, nym galopie porozrzucane Z mi przedmioty. cerze w towarzystwie swej żony. Z białego świata. Narciarze i innni zwolennicy sportów zimowych jak mrówki roją się w austrjackich Alpach. 

{
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_NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
ŽOLTE, LECZ ZBAWIENNE 

NIEBEZPIECZENSTWO. 

„Czas* wywodzi: 
Obecnie jesteśmy świadkami ro”szerza- 

nia się w Europie majciaśniej pojętego 
nacjonalizmu Jesteśmy świadkami jak 
pod wpływem często pustych haseł. podla 
nych nacjonalistycznym sosem, narody 
dają się porywać do wystąpień nawet dla 

nich samych szkodliwych. To, że na na- 

szym coraz ciaśniejszym globie istnieje 
czynnik, który zapewne nie nam, ale na- 
szym dzieciom lub wnukom, może zakłó- 
cić przyjemność wzajemnych swarów w 
rodzinie, jest groźbą ale może i zbawien- 
nych lekiem na obecny szał nacjonali- 
styczny 

Czynnikiem tym jest, zdaniem „Cza- 
su”, Japonja. Pod wpływem żółtego nie- 

bezpieczeństwa, pod grozą penetracji sy 
nów Wschodu do Europy, pojawi się 
poczucie wspólnoty jej narodów. które 

pfzemoże obecne antagonizmy. 

Gdyby szał macjonalistyczny miał 
święcić triumfy aż do czasu zjawienia 

się na progu Europy Japończyka z kara- 
binem u nogi — byłoby z nami bardzo, 
niewymownie źle. 

TRZEBA ZNIŻYĆ CZESNE NA 
UNIWERSYTETACH. 

„ABC — Nowiny Codzienne“ wyra- 
zają słuszną opinję, że 

jeśli się chce poprawić warunki ma- 
'terjalne młodzieży akademickiej, to trze- 
ba rozpocząć od obniżenia czesnego. Wyso 
kie czesne to prohibicyjna stawka celna 
na dopływ do wyższych uczelni studentów 
z warstw biedniejszych, w szczególności 
ze wsl, 

Rezultaty tej prohibicji znać bardzo 

wyraźnie na frekwencji studentów na 
wszechnicach. Tam zaś, gdzie czesne nie 
powoduje rezygnacji ze studjów, lub 
przerwy w nich, spada ono zbyt dotkli- 
wym ciężarem jako jeszcze jedno, cbok 
wielu, świadczenie finansowe społeczeń- 

stwa. 

SEKWESTRATOR 
NISZCZY I ROZGORYCZA WIEŚ. 

Pod tym tytułem zamieszcza „Gaze- 
ta Ludowa* obrazek, zaczerpnięty z bro 
szury Antoniego Broda p. t. „Zadłuże- 
nie drobnych gospodarstw na dzień 
1 lipca 1935 roku*, wydanej przez Pań- 

stwowy Instytut Naukowy  Gospodar- 
stwa Wiejskiego w Puławach, a więc 
ze źródła poważnego. 

„Sąsiad mabył w 1930 roku sieczkarnię 
na raty za 120 zł Do grudnia roku zeszłeć 

i go (1934) spłacił już 100 zł. za nią, ale w 
międzyczasie zafantowano mu ją za poda 
tek i asekurację. W kwietniu (1935 r.) 
ów gospodarz sprzedał pół morgi pola 
ażeby z uciążliwych długów się spłacić 
Przychodzi do urzędu skarbowego, aby 
wykupić sieczkarnię, lecz takowej już nie- 
ma, bo została sprzedana na licytacji za 
16 zł. 20 gr. I dług wisi i sieczkarni 
miema*, 

"Tak napisał pewien rolnik do Insty- 

tutu. Zdaniem redakcji „Gazety Ludo- 
wej' „wypadek powyższy bynajmniej 

nie jest odosobniony ''. 

ROSNĄCY KRAKÓW. 

Kazimierz Leczycki wyraża w „Gaze- 
cie Polskiej* zachwyt z rozbudowy Kra 
kowa, która istotnie odbywa się na wiel 
ką skalę nawet w okresie kryzysu. W i- 
T IN IA LKI ES OST EO SS TBT SIT 

Nowości wydawnicze 
— Wydawnietwo R. Wegnera. Poznań. Ro- 

aain Rolland. Dusza zaczarowana. 4-ry tomy. 
Autor francuski zapoczątkował w literaturze po- 
wieści — cykle kilkutomowe. „Jan-Krzysztof“ 
historja, poniekąd autobiograficzna, genjalnego 
muzyka — zjednala mu rozgłos. W 1914 r. pro- 
test przeciw barbarzyństwu wojny oburzył prze- 
dewszystkiem jego ojczystą Francję. Pracował 
w Czerwonym Krzyżu wierny swemu ws rętowi 
do przelewania krwi. Wyznawał zasadę, że „je- 
dynie w sztuce myśl jest wyzwolona i zdolna 
do wyrażenia prawdy. Bo chociaż sztuka w swej 
pierwszej zasądzie jest wyrazem piękna, przecież 
jest zarazem transpozycją życia poza wymiary 
dobra i zła, a wi wieczność”. Ideologja pi- 
sarza da się określić jako żądza miłości i wiara 
w miłość — na tej zasadzie oparty jest cykl 
„Dusza zaczarowana”, historja dwóch sióstr 
przyrodnich, Anetki i Sylwji (I tom), postawio- 
nych w różnych warunkach — ale złączonych 
węzłami krwi. ‹ 

Dzieje Anetki, jej stosunek do spotykanych 
mężczyzn i do tego najbardziej własnego męż- 
czyzny, jakim jest syn, zapełniają tomy: II — 
„Lato, TH — ..Matka i Syn", IV — „Żwiastun- 
ka“. Ta mieszczka, przesiąknięta intelektualiz- 
mem, rozwinięta po męsku w swym indywidua- 
lizmie. chce być wolną od więzów płci i zmys- 

   

  

   

„KURJER* z dn. 29-go grudnia 1935 r. 

O sytuacji teatralnej w Warszawie 
(Rozmowa z dyr. Aleksandrem Zelwerowiczem) 

Korzystając z pobytu w Wilnie pod- 
czas świąt dyrektora Państwowego In- 
stytutu Teatralnego p. Aleksandra Zel- 
werowicza  przeprowadzilišmy z nim 

krótką rozmowę na temat ogólnej sytu- 
acji teatralnej w Warszawie. 

P. Zelwerowicz znany jest dobrze na 
szym czytelnikom jako były dyrektor 
teatrów miejskich w Wilnie. Zdanie 
więc jego jest podwójnie ciekawe: jako 
wielkiego artysty i jako naszego bliski» 
go znajomego. Tembardziej że po daw- 
nemu czuje sentyment do Wilna i chęt 

nie je odwiedza. 
Odwiedzil    y dyr. Zelwerowicza 

DLAWYTWORWEJ 

PANI 

  

      

  

maginacji widzi p. Leczycki półmiłjo- 
nowe miasto, docierające do kanjonu 

Ojcowskiego. 
Tak będzie około roku 1965. 

Dziś 
przyszły bezmała  półmiljonowy — Кга- 
ków łaknie jedynej rzeczy Tego samego 
zresztą czego i miasta inne. Pieniędzy! Ale 
„krakauerom* warto dawać pieniądze! Im 
więcej przyglądam się krakowskiemu ży- 
ciu tem więcej uderza mię jego zachodnio 
europejskość. Wszędzie idzie staw wzdłuż 
grobli. Wszędzie czuć rękę fachowca, któ 

ry robi swoje Jeżeli 'wiele jest jeszcze 
do robienia, to jednak w dużym stopniu 
(co zresztą kilkakrotnie zaznaczałem) jest 
tego sprawcą szybki wzrost nowego Kra- 
kowa. Już od pół roku trwają prace nad 
planem regulacyjnym miasta, który będzie 
gotowy za dwa lata. Nie widzi się zato 
największej klęski naszej twórczości, przy 
pimania kwiatów do kożuszka. Szkoda 
byłoby hamować ten rzut w przyszłość 
W przyszłość, która będzie niewątpliwie 
pogodniejszą od teraźniejszości! 

Nie o każdem mieście można zgodnie 
z prawdą, tak pochlebnie napisać. 

ad. 

  

łów, postanawia nie być żoną, a tylko matką, 
i odrzuca opiekę ojca swego dziecka. Poglądy 
jej polityczne są wyrazem przekonań samego 
Romain Rolanda i przez jej stosunek do oto- 
czenia vice versa tłumaczy autor swoje dzieje. 
Miłość Anety—matki—kochanki i później miłość 
jej syna Marka, olbrzymie przestrzenie dziedziny 
uczucia, pochłaniającego wszystkie siły i ciągła 
walka o nie lub przeciw nim, oto treść tych 
mądrych, namiętnych, a zarazem filozoficznych 
książek, obejmujących ogromny zasięg spraw 
politycznych. ekonomienych i społecznych a za- 
razem będących obszernem studjum psychologji 
kobiet i mężczyzn we wzajemnym stosunku. 
Książki te m pewny posmak rosyjskich ro- 
mansów w sposobie malowania charakterów i 
przez to może jakąś chaotyczność w fabule, 
pewną „pryncypjalność* obok życia. Stanowią 
odrębny typ w lit. francuskiej. Przekład polski 
staranny. H. R. 

— Wydawnictwa polskie R. Wagnera. Poz- 
nań. Kazimierz Czachowski. Marja Rodziewi- 
czówna na tle swoich powieści. Obszerna cha- 
rakterystyka dzieł autorki bardzo ciekawego ty- 
pu, takiej drugiej, jako indywidualność, nie zna- 
leźć w polskiej literaturze. Autor opracował bar 
dzo drobiazgowo wszystkie utwory poczytnej 

pisarki, badając wpływ, otoczenie. tryb i ko 
leje życia, charakter, które w książkach znalaz- 
ły bardzo wyraźne odbicie. 

Dziwny był stosunek Rodziewiczówny do li- 
teratury i wzajem krytyki lierackiej do niej 

    

w teatrze na Pohulance. W dzień typo- 

wy nasz, tutejszy: nijaki i mglisty. Na- 
strój ten całkowicie pasuje do pierw- 
szych słów, które słyszymy. Nijako i 
mglisto jest w Towarzystwie Krzewienia 
Kultury Teatralnej w Warszawie, które 
jak wiadomo obejmuje pięć scen stołecz 
nych. Towarzystwo przeżywa zdecydo- 

wany kryzys, głęboki i wewnętrzny, nie 
zależny od ogólnego. 

Ponieważ temat ten nie jest specjal- 
nie miły dla dyr. Zelwerowicza, gdyż 
należy on do członków wspomnianego 

Towarzystwa i przez informowanie о 
niem nie chciałby wprowadzać ewen- 

tualnych niepokojów i fałszywych alar- 
mów w łonie organizacji — przechodzi- 
my na inny temat, pytamy o plany oso- 
biste. 

— Moje zamiary i plany osobiste — 
odpowiada dyr. Zelwerowicz — zdążają 
raczej w kierunku Instytutu, niż teatru. 

Państwowy Instytut Teatralny w 
Warszawie rozwija się bardzo pomyśl- 

nie, przedewszystkiem dzięki Leonowi 
Schillerowi. Uczelnia posiada dwa wy- 
działy: reżyserski i aktorski. Pierwszy 
prowadzi L. Schiller, drugi A. Zelwero 

  

wicz, który jest jednocześnie dyrekto- - 
rem Instytutu. Istnieje projekt stworze 
nia jeszcze trzeciego wydziału — filmo- 

* wego. Nie potrzebujemy podkreślać, jak 
bardzo jest to na czasie. Dziś, gdy pa- 
noszy się bezprzykładna ingnorancja w 

tej dziedzinie, gdy w sprawach filmu 
byle diva zabiera głos „fachowy 

stworzenie takiego wydziału filmowego, 
któryby szkolił odpowiednio przyszłych 
adeptów X muzy — wydaje się wprost 
konieczne. Instytut zamierza rozszerzyć 

się o powyższy wydział wkrótce, to zna- 
czy najdalej za półtora roku. 

Sama placówka powstała przed 
trzeba laty dzięki staraniom  na- 
czelnika Zawistowskiego. Ma pierwszo- 
rzędny lokal i pierwszorzędne siły peda 
gogiczne. Słowem jest zakrojona na mia 
rę europejską. Mimo swego krótkiego 
istnienia, w czerweu ubiegłego roku wy 

puściła pierwszy turnus uczniów-akto- 
rów (kurs nauki trwa trzy lata), wśród 
nich b. ucznia studjum hebrajskiego z 
Wilna — Maksa Wiskinda, który, jak 
dotychczas, rokuje jaknajlepsze nadzie- 

je. A i kilku aktorów naszej Pohulanki 
zawdzięcza swój rodowód sceniczny In- 
stytutowi. Są to pp. Polakówna. Masłow 
ska, Śródka i Borowski. 

EPEE 

pierwszorzędny 
WĘGIEL Górnośląsk. konc. 

„Proares* poleca 

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

bowanych loco piwnica. 

  

  

8 ° роктов 

Feliks HANAC-BLOCH | 
STOMATOLOG 

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

Godz. przyjeć: 10—72 1 5—7 

  

Po pierwszych zachwytach nad nagrodzoną po- 
wieścią Dewajtis, przez lata płodności (wyda- 
wała po parę powieści rocznie) po przez 40 
tomów dorobku literackiego, ogólny pogląd fa- 
chowej krytyki był mniej więcej jednomyślny: 
duży talent, pierwszorzędny materjał etnogra- 
ficzny, ale niedbałość, pośpiech, lekceważenie 
prawdy życiowej, podciąganie, często graniczące 
z bajecznością, zdarzeń do teorji i zasady wy- 
kładanej w każdym tomie. Brak artystycznego 

umiaru, słowem bajki na tle realizmu, materja- 
lizmu jako ideowość i trzymać się ziemi kosztem 
duszy, zaprzedać zdolności, talenty człowieka 
służbie majątkom własnym i cudzym, filantropji, 
pracy, ale nie innej jak na ziemi, oszczędność, 
wyrzeczenie się wszelkich wyższych aspiracyj, 
sztuki, komfortu, cywilizacji nawet, powrót do 
natury, przytem pokora, zgoda na poniewierkę, 

ale nieustępliwa walka o stan narodowego posia- 
dania. Demokratka w życiu, w książkach bierze 
w obronę tylko polski stan szlachecki, mimo że 
najlepszem jej dziełem jest „Hrywda* — opo- 

o chłopach poleskich, przedstawianych 
w innych powieściach szabłonowo, jak zresztą 
ogół bohaterów, i „Szary proch* o chłopach 
žmujdzkich. Ale... mimo to, szerszy ogół czy- 
tywał Rodziewiczównę jak chyba tyłko Trylogję 
i Scherlocka Holmesa, bo w jej powieściach było 
połączenie jednego i drugiego. P. Czachowski 
ocenia wszystkie problemy poruszane przez Ro- 
dziewiczównę i jej twórczość bardzo dodatnio, 
w czem dopnszcza się czasami pochlebstwa, na- 

  

Skolei pytamy o zdanie o innych 
teatrach warszawskich. 

Jaracz boryka się indywidualnie, sa- 
modzielnie i z rezultatem — odpowia 
da dyr. Zelwerowicz. Ostatnio zbierał 
sukcesy w „„Hultajskiej trójce*. Wogóle 
ze szkodą dla swego talentu marnuj. się 
dzięki kłopotom organizacyjnym — ten 
stuprocentowy artysta. 

Z teatrem Malickiej i z Adwentowi 
czem — beznadziejnie źle pod względem 
materjalnym. Ledwo dyszą. 

W „podziemiach* odżyła „Вейша“. 
Może Osterwa, który przebywa obecnie 
w Warszawie, zdoła na nowo „rozpalić 
znicz, chociaż co do tego dyr. Zelwero- 
wicz raczej wyrażałby się pesymistycz- 
nie. Nie można trwać w pozycji szczy- 
towej wiecznie. „Reduta* ma kolosalne 
zasługi. Niestety, kto dawał z siebie bar 
dzo dużo, w końcu musiał się wyczer- 
pać. To jest prawo biologiczne. 

W końcu dyrektor Zelwerowicz mó: 
wi o biologicznych właściwościach Wil- 
na. Miasto jest odżywką. Tu się łapie to. 
co się chwyta — ogólnie biorąc — w 

zetknięciu się z przyrodą. 
Same komplementy. 
Tylko że... bieda na każdym kroku. 

czy to w sklepie, czy na ulicy. Uderza w 
oczy nędza może dlatego, że nie jest 
przysłonięta blichtrem, tak np. jak w 

Warszawie. 
Na zakończenie dyr. Zelwerowicz po- 

święca jeszcze parę słów  „Cyrulikowi 

Warszawskiemu* pod dyrekcją Jaro- 
ssy'ego. Ci mają powodzenie. I trzeba 
przyznać, że teatrzyk postawiono na wy- 

sokim artystycznym poziomie. 

Ale wogóle z sytuacją teatralną w 

Warszawie niewesoło... 
Anatol Mikułko. 

Zwiątek Ks'ecowych w Polsce 
ODDZIAŁ W WILNIE 

ul. Miekiewicza 28 m. 2 tel. 6—49 

wzywa niezrzeszonych kolegów księgowych, 
aby we własnym interesie zgłosili się oso- 
biście lub listownie do zarejestrowania. In- 
formacje i druki na miejscu, zamiejscowym 
pocztą. Rejestracja nie związana z kosztami. 
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Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

ul. ZAWALNA 24, tel. 14.25. 

Przyjmuje od 12 — 2 i 4 — 6. 

SRZKOSEROSOWODEWEY 

zywając ją poprzedniczką Weyssenhoffa, a bo- 
haterstwo jej postaci do ideologji Żeromskiego. 

W każdym razie stwierdzić należy, że jeśli 
pod względem artystycznym nie wzniosła się 
Rodziewiczowna wysoko, to jednak dała masie 
czytelników ksi. i o zasadach uczciwych, nie 

pozbawione wznioślejszych akcentów i przyku- 
wała uwagę bajkową treścią złudzeń. Osobista 

praca społeczna autorki była wyjątkowo owoc- 
na. Te zasługi podnosi słusznie autor studjum, 
zaznaczając, jak wielki rozgłos miały dwa jubi- 
leusze Rodziewiczówny. H. R. 

— Helena Obiezierska. Danek i Grzmot. 
Biblj. „Runi* Nr. 1-szy. Mila i pogodna histo- 
ryjka o chłopcu sierocie, który odnajdzie ojca 
dzięki dobrym ludziom i z niemi jedzie autem 
przez Polskę. Jego przyjaciel pies znajda Grzmot, 
wzbudza wielką sympatję. Dobry humor, po- 
czucie rzeczywistości, prostota stylu, społeczny 
stosunek ludzi do siebie, oraz budzenie zamiło- 
wania do kraju i wycieczek polecają tę książkę 
czytelnictwu szkolnemu. Jedną ujemną stronę 
posiadają wszystkie książki gwiazdkowe, jakie 
przejrzałam i to pisane przeważnie dla chłop- 
ców. Wszystko się młodym bohaterom udaje. 
Przecie w życiu tak nie jest. Trzeba ukazywać 
i przegrane karty i uczyć wobec nieudanych 
projektów, wobec zawodów i klęsk, inaczej wy- 
twarza się szkodliwe złudzenia. H. R. 
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(Korespondencja własna) 

Antwerpja, w grudniu 1935 r. 

Zwolennicy dewaluacji w Polsce nie 
są liczni, lecz sądzę, że i oni przyjdą 

do przekonania, że mylą się w swych po 
giądach, o ile zainteresują się rezultata- 
mi tej operacji w licznych krajach euro- 
pejskich i pozaeuropejskich. 

Przyjrzyjmy się i zanalizujmy re- 
zultaty jednej z ostatnich dewaluacyj, 
mianowicie bełgijskiej.  Przedewszyst 
kiem cofnijmy się do marca b r. i przy 
pomnijmy w jaki sposób Belgja „była 
„zmuszona — jak twierdzą z hipokryz- 
ją liczne miejscowe gazety, a raczej, jak 
interesy świata przemysłowo-handlowe- 

go tutejszego zmusiły ją do tego kroku. 
Nie ulega wątpliwości, że ani urzędni- 
<cy, ani robotnicy, ani właściicele nie- 
ruchomości lub papierów państwowych 
nie dążyli do zmniejszenia siły kupna 
franka belgijskiego. To się rozumie sa- 
mo przez się, ze względu na to, że zarob 

ki pierwszych pozostaną przynajmniej 
przez pewien czas bez zmiany i tylko 

z pewnem opóźnieniem, podążą za 
„index number*, a drudzy nie będą ró- 

wnież w stanie zwiększyć swych zarob- 
ków, bo, jak praktyka dewaluacji w in- 
nych państwach pokazała, kontrakty 
zawarte na podstawie złota, jak również 

i zobowiązania państwowe, bywają zaw- 
sze anulowane; — a zwiększenie opłat 

za wynajęcie zabronione. 
Co się zaś tyczy świata przemysłowo- 

handłowego, dewaluacja oddawna go 

magnetyzowała swem ożywczem działa- 

niem na zamierający handel i przemysł 

belgijski. Zwłaszcza zainteresowane w 

niej były banki, które znajdowały się w 

bardzo ciężkiej sytuacji, będąc wybitnie 

zainteresowane w przemyśle belgijskim. 
Dotychczas mówiliśmy 0 rzeczach 

jasnych dla każdego obznajomionego co- 

kolwiek z zasadami ekonomji politycz- 

nej. Przejdźmy teraz do stron oryginal- 

mych dewaluacji belgijskiej, a mianowi: 
cie do nadzwyczaj subtelnej kampanii 

prasowej, zorganizowanej przez przed- 
stawicieli wielkiego handlu i przemysłu, 
jak również do skutków tej kampanji. 

Większa część prasy demokratycznej 
przypominała codziennie, że nie należy 
dopuścić do zmniejszenia wartości fran 
ka, dawała wykłady o znanych wszyst- 
kim skutkach dewaluacji — bo tu cały 
naród interesuje się kwestjami finanso- 
wemi i orjentuje się w nich — a jedno 
<cześnie subtelnie powiadała, że Belgja 
mie potrafi uniknąć tej dewaluacji, po- 

nieważ, niestety, jej stosunki handlowe z 
państwami, które uprzednio  przepro- 
'wadziły tę operację, zmuszą ją do niej. 

Kampanję tę rozpoczęto w końcu 
1934 r. i w ten sposób podminowano za 
«ufanie społeczeństwa do franka. Stop- 
«iowo więc dewaluacja z możliwości zro 

biła się koniecznością. Podróż prezyden 
ta Theumisa do Francji, w celu uzyska- 
mia ulg celnych we Francji dla towarów 
belgijskich i wogóle zacieśnienie stosun 
ków państw, tworzących złoty blok, 
skończyła się niczem i tem samem za- 
„dała ostateczny cios frankowi. Gdy się 
w Belgji o tem dowiedziano, stało się 
rzeczą jasną, że gabinet Theunisa, po- 
mimo wielokrotnych obietnic, nie po- 
trafi utrzymać franka na jego parytecie. 
Istotnie, prez. Theunis podał się do dy- 
misji. Wartość franka w stosunku do 
do złota jest podtrzymywana tylko. dzię 

ki dekretowi przeprowadzonemu przed 
wyjazdem Theunisa na konferencję w 
Paryżu na mocy którego wywóz waluty 
«z Belgji został kategorycznie zabronio- 
ny. Środek ten został użyty dla częścio 
wego przynajmniej wstrzymania +peku- 
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448 mm EnAM MAL A. BUKOWSKI ŻUKC.: WARSZAW 

„KURJER* z dn. 29-g0 grudnia 1935 r. 

Dewaluacja w Belgji i jej skutki 
lacji na zniżkę franka. Lecz, nie zważa- 
jąc na ten dekret, to co się działo w 
Belgji w międzyczasie przechodzi wszyst 
kie granice zdrowego sensu ekonomicz- 
nego: już od 3—4 miesięcy handel za- 
miera spowodu braku wypłat; liczni dłu- 
żnicy, ryzykując swą opinją, zwlekają z 
wypłatami, starając się zebrać jaknajwię 
cej gotówki dla spekulacji na zniżkę 
'ranka. Stąd pierwsi poszkodowani — 
kredytorzy, pierwsi faworyci —-nieucz- 
ciwi dłużnicy. 

Pozatem powyżej wspomniany  de- 
kret w praktyce prawie nie został zasto 
sowany, albowiem granice wcale nie by- 

ły pilnowane. Sam byłem świadkiem te- 
go i podczas mego pobytu w Holandji 
dnia 27-go marca dyrektor największe- 
go banku z Rotterdamu — Rotterdam- 
sche Bankvereeneging — mówił mi. że 
napływ franków jest taki, że żaden bank 

w południe tego dnia nie mógł zadość- 
uczynić żądaniom wymiany franków na 

floreny. Taka sama sytuacja była aż do 
20-g0 marca w Amsterdamie, Hadze, 
Londynie, Paryżu etc. Pieniądze wywo- 

żono codziennie z Belgji setkami mil- 
jonów. Na giełdzie najbardziej spekula- 
cyjne akcje szły wgórę. Maklerzy sprze 

dawali w ciągu jednego zebrania pakiety 
akcyj, których się nie mogli pozbyć od 

czasu krachu 30-go roku. Kurs zaś pań- 
stwowych papierów, notowanych we 
frankach, ciągle się zmniejszał, a zresz- 
tą pozbyć się ich było bardzo trudno. 

Słowem, sytuacja franka stała się bezna- 
dziejną. Wówczas profesor Baudhoin 
zamieścił w bardzo wpływowej „Echo de 
la Bourse* gwałtowny artykuł przeciw 

ko zwłekaniu z oficjalną dewaluacją. 
W artykule tym przedstawiał premjera. 
który usankcjonuje ową. już istniejącą 
de facto dewaluację, jako zbawiciela ży- 
cia ekonomicznego Belgji. Dzięki temu 

premjer van Zeeland, zresztą zwolennik 
tego środka, mógł bez żadnych skrupu- 
łów obniżyć oficjalnie kurs franka bel- 
gijskiego o 28 proc. 

Streśćmy pokrótce skutki tego kro- 
ku. Odrazu po dewaluacji: szalone za- 

robki spekulantów, do których zaliczyć 
trzeba wszystkie prawie banki, nieucz- 

ciwych dłużników, eksporterów, mają- 

cych kredyty zagranicą w walutach cu 
dzoziemskich; po pewnym czasie nowe 
konsekwencje: podnoszą się wbrew wy- 

siłkom rządu ceny towarów. Życie dro- 
żeje. Posiadacz franków — uczciwy о- 
bywatel, naiwnie wierzący w jego sta- 
łość, staje się coraz biedniejszy. 

Obecnie, 6 miesięcy po dewaluacji, 
można zdać sobie sprawę z tego o ile 
ziściły się nadzieje, pokładane w niej 

przez handel i przemysł. Śmiem twier- 
dzić że nie ziściły się wcale: handel 
zewnętrzny nie potrafił skorzystać z 
dumpingu, stworzonego przez zmniej- 
szenie wartości franka, bowiem natych- 

miast proporcjonalnie do tej zniżki, zo 
stały podniesione cła zainteresowanych 
państw; budżet jest znowu w niebezpie 
czeństwie, bowiem podniesienie się in- 
deksu cen zmusza rząd do powiększenia 
opłat administracyjnych, co zwiększa 
wydatki państwowe o 400 miljonów: bu- 
dżety lokalne są w tej samej sytuacji. 

   

Reasumując wyżej powiedziane, przyj 
dziemy do przekonania, że dewaluacja, 
pożądana przez jedną tylko — i to nie- 
'ieczną część społeczeństwa, nie poszła 
na korzyść całości społeczeństwa belgij- 
skiego. Kryzys ekonomiczny bowiem 
może być przezwyciężony przez długą, 
i wytrwałą pracę. nigdy zaś przez ope- 
rację magiczną, zmieniającą tylko sto- 

sunek procentewy pieniądza do złota. 

Jerzy v. Mohrenschildt. 
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Wystawa ryb dekoracyjnych w Paryżu 

  

Z muzyki 

. Recital Śpiewaczy: Józef Schmidt 
Popularność artystów filmowych za- 

wsze jest niezawodna. Józef Schmidt, 
którego rozgłos datuje się od ukazania 
się kilku obrazów kinematograficznych 

z jego udziałem śpiewaczym, rzetelnie 
usprawiedliwia swoje powodzenie tak- 
że i występami koncertowemi. Może na- 

wet właściwy teren działalności Schmid 
ta (po opanowaniu umiejętności zacho- 

wywania się na estradzie) powinien o 
graniczać się do estrady, niefortunne bo- 
wiem warunki zewnętrzne nie mogą 
przyczynić się do wywołania potrzeb- 
nej iluzji przy kreowaniu operowych ról 

o bohaterskim zakroju. Bo charakter 
pięknego tenora Szchmidta jest wybit- 

nie bohaterski. Jest to głos, nasycony 
dźwiękiem treściwym, o brzmieniu me- 
talicznem, o sile bardzo dużej. (Nie bio- 
rę tu pod uwagę pewnego zmatowania 

dźwięku, wywołanego widocznie przej- 
ściową chrypką, zrozumiałą przy forsow 
nych, niemal codziennych koncertach 
w czasie tournće). 

Widocznie ten piękny materjał wo- 
kalny młodego jeszcze artysty znajdo- 
wał się od początku studjów w rękach 
doskonałych pedagogów: dowodzi tego 
znakomita emisja, świetnie wyrównana 

w całej skali, swobodne operowanie gło 

sem we wszelkich zmianach dynamicz- 
nych, szeroko rozprowadzona fraza, no 
i — rzecz pierwszorzędnej wagi — do- 
skonała dykcja. Temperament młodego 
śpiewaka skłania go wybitnie w stronę 
wyboru repertuaru takiego, w którym 
znajduje ujście mocna w wyrazie bezpo 
średnio wyczuta ekspresja: stąd pro- 
gram koncertu Schmidta nie odpowia- 
dał wymaganiom pierwszorzędnej pro- 
dukcji estradowej, ale zato uwydatnił 
te zalety jego interpretacji, którychby 
literatura pieśniarska nie mogła mu w 
równym stopniu dostarczyć. Przeważały 
więc w koncercie poniedziałkowym ar- 
je operowe i włoskie pieśni („Tosca“, 
„Rigoletto“, „Cyd“, pieśni neapolitań- 

skie). Śpiewał je też Schmidt z przeję- 
ciem i zapałem porywającym, udziela- 
jącym się licznie zebranej publiczności. 
Takich „różnobarwnych* tłumów  słu- 
chaczy nie zdarzyło mi się widzieć w 
Wilnie na żadnym koncercie w ostat- 
nich kilku latach. Najbardziej bezpośred 
ni, emocjonalny środek oddziaływania 

muzyki —śŚpiew znalazł tu niezawodną 
drogę do najszerszych mas. 

A. Wyłeżyński. 

Przemysł zrozumiał | 
konieczność zniżki cen 
W jednym z ostatnich dni przed- 

świątecznych gmach ministerstwa prze- 
mysłu i handlu w Warszawie był wida 
wnią charakterystycznej sceny. Zebra- 
ni w wielkiej sali przyjęć przedstawi- 
ciele przemysłu oklaskiwali rzęsistemi 

brawami mowę ministra, który nawoły- 
wałich do przyłączenia się do akcji 

zniżki cen, prowadzonej z takim nakła- 
dem pracy i energji przez rząd. 

Niejednokrotnie już sala ta byla 
świadkiem długich konferencyj nad spra 
wą zniżki cen artykułów  przemysło- 
wych. Wyłaniały się wówczas zazwyczaj 
dwa odrębne poglądy: rządu, który do- 

wodzi potrzeby zniżki i przemysłu opie- 
rającego się mniej lub bardziej gwałto- 
wnie obniżeniu cen swych produktów. 
wytaczając szereg argumentów, zdawa 

łoby się, nieodpartych. Nigdy natomiast 
mury tej sali nie były świadkiem jedno- 
myślnej opinji przemysłowców i rządu; 
że akcja zniżki cen nietylko jest konie- 
czna, ale że trzeba ją przeprowadzić jak 
najszybciej, aby rzeczywiście dotarła do 
konsumenta. 

Wprawdzie dotychczasowe konferen- 
cje odbywane w tej sali na ten temat, 
prowadzone były przeważnie z przemy- 
słem skartelizowanym, a więc z organi- 
zacjami, które za cel swej działalności 
stawiały sobie dyktowanie warunków 
sprzedaży. Poto tworzyły się organiza- 
cje monopolizujące w swych rękach 
całkowitą produkcję pewnych artyku- 
łów. Każdy kartel oparty był przecież 
na umowie .,o regulacji produkcji i zby- 
tu“. Ta „regulacja“ produkcji polegała 
poprostu na jej ograniczaniu dla wywo- 
łania większego popytu na dany towar, 
co ułatwiało i usprawiedliwiało podno 
szenie cen. Znana jest przecież rzecz, że 
po zawiązaniu kartelu fabryk jakiejkoł 
wiek gałęzi produkeyjnej, ceny ich wy- 
robów wzrastały nagle o kilkadziesiąt 
procent. 

W organizacjach kartelowych mimo 
uświadomienia sobie tej sytuacji poku 
towała jeszcze dawna polityka własne- 
go podwórka, której z uporem, a czę- 
sło wbrew własnej woli wielu uczestni- 
ków porozumień kartelowych trzymało 

się jeszcze kurczowo. Gdy jednak rząd 
wystąpił energicznie i posunięciami swe 
mi przerwał obręcz zaciskającą się ko- 
łó cen artykułów przemysłowych, nastą- 
piła nagle zmiana. Tu i ówdzie opiera 
ły się jeszcze przy polityce wysokich 
cen poszczególne organizacje  kartelo- 
we, lecz opór ten był raczej formalny. 
Żądanie ministerstwa zarządy , karteli 
przyjmowały naogół przychylnie zwłasz 
cza, gdy rząd stwierdził wyraźnie, że 
dąży jedynie do obniżki cen, podykto- 
wanej rzeczywistemi warunkami życia. 
W wielu wypadkach uczestnicy. karteli, 
którzy na skutek polityki wysokich cen 

tracili z dnia na dzień odbiorców, sa 
mi zwracali się do rządu z prośbą o ob- 
niżenie tych cen, tub o rozwiązanie kar- 
telów, przedkładając potrzebne mater- 

jały. } 
Ten ožywczy prąd ogarnął — rzecz 

zrozumiała — nietylko przemysł 5Каг- 
telizowany, ale i przemysł dotychczas. 
wolny oraz handel. Przemysłowcy zro- 
zamieli wreszcie korzyści, jakie osią- 
gnąć mogą sami i jakie osiągnie cały 
kraj z obniżki cen. Jest to niewątpliwie 
pocieszający nawrót do zdrowej polity. 
ki przemysłowej. Przedewszystkiem za- 
pewnić musi sobie produkcja zbyt na 
rynku wewnętrznym, a przy niskich ce- 
nach pewniej konkurować może na ryn- 

kach zagranicznych. 
Od zgody na zniżkę cen daleko je- 

dnak może być jeszcze do realizacji tego 
hasła. Opinja publiczna oczekuje obe- 
cnie na urzeczywistnienie nowej poli- 
tyki przemysłowej w zakresie cen. Zni- 
żka cen musi być rzeczywista. Nie me- 
że opierać się ona na przerzueaniu cię- 
żaru jej bądź na handel, bądź na pra- 
cowników. Wszełkie tego rodzaju próby © 
muszą i będą spewnością w zarodku 
stłumione. Społeczeństwo chce wierzyć, 
że uznanie przemysłowców, jakiem ob- 
darzyli akcję zniżkową cen, jest szczere 

i że dawna polityka cen wysokich zo- 
stała porzucona. P- 
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Dyskusja o turystyce. (VI) 

Furystyka i możliwości wileńskie 
(Artykuł niniejszy otrzymaliśmy od p. T. 

Chrzanowskiego, dziennikarza, który przeważnie 
przebywa zagranicą „i specjalnie studjował 
sprawę turystyki we Francji i Italji). 

н 

Zagadnienie turystyki jest bardzo skom 
plikowane i nie da się rozwiązač ani samą 
dobrą checią, ani samą energją. Trzeba to 
umieć zrobić. Zagadnienie to trzeba roz- 
gryźć i zrozumieć. 

A więc turystyka dzieli się na dwie 

grupy zasadnicze: zewnętrzną i wewnętrz 
ną. Pierwsza ma za zadanie ściągnąć tu- 
rystów zagranicznych do kraju, druga zaś 
kierować turystami krajowymi oraz ra- 
cjonalną eksploatację przybyłych cudzo- 
ziemców. Powiadam racjonalną, a więc 
nie obdzieraniem ze skóry. 

W obecnej chwili turystyki w Polsce, 
realnie mówiąc, niema, ale jest pewien 
zalążek, nad którego ewentualnem roz- 
winięciem należałoby się zastanowić. 
Pierwsza grupa, t. j. turystyka zewnętrz- 
na nie istnieje zupełnie, a to z powodów 
bardzo ważkich: absolutny brak fachowej 
propagandy, prymityw stacyj klimatycz- 
nych i nieprzystosowanie do przyjęcia 
turystów oraz fakt, że (powiedzmy sobie 
prawdę w oczy) Polska nie posiada atrak- 
cyjności dla cudzoziemców. Nie mamy 
nic frapującego. Zakopane, Kraków, Sta- 
re Miasto w Warszawie, lub kościoły wi- 
leńskie...? Każdy kraj środkowo-europej 
ski może dać więcej, plus komfort hote- 
łowy, a przytem konkurencja tak natu- 

  

każdy turysta zagraniczny ucieknie i ro- 

daków swych będzie odstraszał. 
Turysta obcy i krajowy wymaga at- 

mosfery i utartych ścieżek. Chce widzieć 
innych, to należy do programu jego przy- 
jemności. Strona psychologiczna zagad- 
nienia turystyki jest niesłychanie ważna 

i światowej sławy organizacje, jak naprzy 
kład włoski „Enit* zwracają na nią uwa- 
gę specjalną. U nas nie mają narazie o 
tem pojęcia, a tak zwane pociągi popular 
ne — wycieczkowe, to w 907/6 odstrasza- 

nie ludzi. 
Weźmy najbliższy przykład. Około 

pierwszego listopada „Orbis* zorganizo- 
wał wycieczkę do Wilna. Frekwencja 
była olbrzymia, coś tysiąc trzysta osób. 
Bilety tanie, miejsca numerowane, wago- 
ny nowe i czyściutkie. Kolej zrobiła, co 
należało. 

W świetnych nastrojach wyruszyły 
dwa pociągi. A jaki był przyjazd do Wil- 
na? Fatalny. Podróżni byli zmęczeni i 
znudzeni. Zbyt długi pociag wlókł się nie 
znośnie, a atrakcyj —- żadnych. Czy nie 
można było założyć głośników i nada- 
wać muzykę z płyt, dołączyć wagonu re- 
stauracyjnego — dancingu, lub baru? 
Jedenby poszedł na kawę, inny na zaka- 
skę, mieliby ludzie gdzie się zaopatrzyć 
w żywność, słodycze i owoce, które winny 
być sprzedawane po. cenach przystęp- 
nych. Wtedy sama ośmiogodzinna pod- 
róż (zadługa) stałaby się rozrywką. W 

„KURJER“ z dn. 29-g0 grudnia 1935 r. 

tym kierunku nie zrobiono absolutnie nic, 
więc goście do Wilna przyjechali w na- 
stroju ponurej nudy. Czy w Wilnie dla 
tak licznej wycieczki, a więc konkretnej 
pozycji finansowej przygotowano cośkol- 
kolwiek? Nie wiem, ale jeśli co zrobiono, 
to tak konspiracyjnie, że ja nic nie zauwa 
żyłem. Teatr wystawił „Damy i Huzary*. 
Akurat sztukę, na którą w Warszawie 
kijami publiczności napędzić nie można 
—no i oczywiście nikt nie poszedł. 

Wiadomo mi, że „Orbis* urządzał wy- 

cieczki po mieście. Słusznie i sprawiedli- 
wie „ale wielkim błędem jest mniemać, 
że turysta musi i chce biegać od kościoła 
do kościoła i od zabytku do zabytku. 
Tylko Anglicy biją tego rodzaju rekordy. 
Najstarszy przewodnik neapolitański An- 
tonio Chiesa żalił mi się kiedyś, że jak 
Anglik jest w Neapolu, to wlezie na We- 
zuwjusz, nawet w czasie wybuchu. Ale 
dla reszty trzeba mieć coś innego, poza 
szacownym kamieniem. Sporty, folklor 
i zabawę. A jeśli czegoś brak, to należy 
sfabrykować. W Rzymie wskrzeszono 
dawno zaniechany karnawał, tancerki z 

Kairu jeżdżą do Paryża uczyć się „pra- 
wdziwych wschodnich* tańców, a na 

piękne Hawaje sprowadzają ze stanów 
Zjednoczonych „hawajskie tanga i dźwię 

czne ukulele... A jak pewien zakątek 
szkocki absolutnie nie miał czem za- 
chwycać turystów, to... sfabrykował smo 
ka w jeziorze.. 

Ale wróćmy z dalekich mórz do Wil- 
na i zapytajmy: czy nie możnaby było 
nic zrobić? Bo przecież Wilno ma dużo 
większe możliwości, niż inne miasta. Ma 

ogromną sympatję całego kraju orąz 
magnes dla setek tysięcy — Ostrą Bra- 
mę. Nie Kraków, nie Lwów, czy Poznań 
ale właśnie Wilno posiada sentyment 
stolicy i szlak warszawsko-wileński bę- 
dzie pierwszym szlakiem turystycznym 
jeśli się po temu coś zrobi. Nie będę 

powtarzał, że każdy turysta to tyle i tyle 
gotówki, a każda większa wycieczka to 
życiodajny zastrzyk złota, ani że trze 
ba wielkich funduszów na aparat pro- 
pagandowy — trzeba tylko fachowości 
i zrozumienia sytuacji lokalnej. Wiada- 
mo mi, że najpoważniejszy tygodnik 
warszawski „Šwiat“, ze względu na nad 

chodzący sezon, przygotowuje specjalny 
numer wileński. Robi to sam, bez zu- 

pełnego zainteresowania „zainteresowa- 
nych*. Czy nie dobitny przykład? 

Tadeusz S. Chrzanowski. 
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ROJŁYCH PROSZKI 
GD BÓLU GŁOWY ZEJ 
ZNAKIEM FABRYCZĄLEJ ICIÓŁKA 
  

ralnie pięknych krajów, jak Italja, Fran- 
cja, Jugosławja, Szwajcarja, lub Hiszpa- 
ja... 

Nie znaczy to, że mamy powiedzieć: 
trudno! Przeciwnie, musi to nam dać e- 
nergję, do podwójnego wysiłku. Bo skora 
takie kraje, jak Danja, Holandja, Belgja, 
Irlandja, czy zadymiony maleńki Luxem- 
burg potrafiły ściągnąć liczne rz 
rystów, to i Polska ma po temu 
Będzie to zależeć od umiejętnej i facho- 
wej reklamy, ale zasadniczą podstawę 
stanowić będzie zorganizowanie turystyki 
wewnętrznej. Bo dopóki tego nie będzie, 
ABIT INSANE LRA TRAKAI 

  

   

  

JAKO REGULUJĄCE ŻOŁADEK, į 
oazy CIeRPiEwiIACh WĄTROBY, 

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI, 
UŚMIERZAJĄCE HEMI 

1 PRZY SKŁOWNOŚCIACH 
DO OBSTRUKCH SĄ ŁAGODNYM 
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM. iR 

UŻYCIE 6-8 DIGUŁKI UA WOŁ — 

  

€RYDERYK__KAMPE. 

Wielki WE 
Powieść współczesna. 

Przed rzęsiście oświetlonym tarasem Borski za- 

trzymał się i powiedział: 

° — (o będzie, jeśli teraz nie wrócę, a gdzieś po- 
jadę? Wszystko jedno, dokąd — w góry, do lasu, na 

morze! Zamieszkam wśród prostych ludzi, drwali albo 

"rybaków, żeby przez kilka dni o niczem nie myśleć 

i nic nie widzieć... żadnego biura, żadnego samo- 

chodu... 

— To byłoby bardzo nierozsądne z pańskiej stro: 

ny — zauważyła stanowczo — wracajmy spokojnie 

"1 zaczekajmy kilka dni na odpowiedniejszą porę. Po- 

jadę z panem, mister Manfield, znam cudowny za- 

kątek, w którym znajdzie pan wszystko, do czego 

wzdycha; będzie i chatka leśna i rzeka z pstrągami. 

W ciągu następnych godzin madame de Noiret 

zachowywała się, jak młoda dziewczyna, pełna werwy, 

nieprzymuszonej wesołości i wdzięku —  fruwała 

z baru na taras, z tarasu do parku, z parku do salo- 

nów, błyszczących zimnym przepychem. 

Ostatecznie udało się jej rozkrochmalić nadęte 

i niemożliwie nudne towarzystwo. 

Anzelm TLundquist mocno trzymał Manfielda 

i mówił ciężkim, przytłumionym głosem: 

: — Jak się panu podoba de Noiret?... Pierwszej 
„ klasy kobieta, co? — Machinalnie wyjął porfel z fo-   

Gdy u nas łód i śnieg — w Buenos-Aires, wobec wielkich upałów, wszyscy dążą do kąpieli. 

tografjami córki: — Ale powiem panu szczerze, że 

wolę Zelmę. Pokazywałem panu? 

— Zdaje mi się, że tak — uśmiechnął się po- 

btažliwie Manfield: — Pan jest zabawny, ale bardzo 

miły człowiek, Lundquist. Sprawę z pańską córką 

zostawmy na później. 

Wyszedł na taras, skąd przed chwilą słyszał 

śmiech madame de Noiret; już jej tam nie zastał 

i skierował się do baru. 

Tańczyła z Brownem, ogromnym, astmatycznym 

mężczyzną, który nie mógł nadążyć za tempem melod- 

ji i poruszał się ze stałem opóźnieniem. 

Prawdopodobnie nie miałby takiej wniebowziętej 

miny, gdyby wiedział, co mu wróżyła, chociaż z dru- 

giej strony nie jest wykluczone, że właśnie w tej chwi- 

li o tem mu opowiadała. Można się było tego po niej 

spodziewać. 

Manfield usiadł z uśmiechem zmęczenia. lecz 

w jego oczach można było dojrzeć wyraz oczekiwania 

i nadziei. 

Pojedziemy do lasu, będziemy łowić ryby, wyglą- 

da na bardzo pomysłową kobietę, z pewnością potrafi 

urządzić wszystko jak najlepiej; wprawdzie taka sie- 

lanka jest dobra dla mężczyzn i wytwornej światowej 

kobiecie może prędko dokuczyć, ale jakoś tam będzie. 

Najważniejsze to, że będzie człowiek. z którym można 

rozmawiać. 

Madame de Noiret zatrzymała się: 

- — Pan jest wyśmienitym danserem, ale już dość! 

Więcej nie mogę. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od -VIII kiesy gimnazjum. 
za wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka 
udziela były nauczyctlei. gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki ped gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 18.       

„Kolumna Literacka* 
zwykle umieszczana w niedziele, ukaże się tyt 

razem w n-rze noworocznym, wzbogacona «w 

„Kalumnję Literacką* pod redakcją A. Pirmasa. 
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Olbrzym Brown złożył dłonie i zaczął błagać: 

— Jeszcze jeden tour, madame. Przecież panż 

nie zmęczyła się. Tylko jeden tour!... 

Przyjaźnie skinęła mu głową: 

— Nie mogę, mister: Brown,* muszę odpocząć. 

Przysiadła się do Manfielda i powiedziała z we-- 

sołym uśmiechem. 

— Bardzo przyjemnie u pana. Już nie pamię- 

tam, kiedy tak dobrze bawiłam się'w Nowym Jorkų. 

Podniosła do ust kielich z coctailem, zapaliła papie- 

rosa i ciągnęła przyciszonym głosem: — Za parę dni. 

będziemy siedzieli nad rzeką. Liście już zżółkną, za- 

czną opadać z drzew, woda przejaśnieje i stanie się: 

zupełnie przezroczysta. Będziemy pływać... Umie pan 

pływać, mister Manfield? 

Przed oczyma de Lucca hrabiego Borskiego, ma- 

jora artylerji konnej, stanął obrazek z manewrów 

pod Ostrołęką, kiedy z narażeniem własnego życie 

wyciągnął z Narwi dwie tonące kobiety: 

— Zdaje się, proszę pani... 

łem. 

jeśli nie zapomnia- 

Rzeka, las, chatka — jeśli się poważnie zastano-- 

wić, jak mało trzeba człowiekowi do szczęścia! 

Po krótkiem wahaniu madame de Noiret powie- 

działa: 

— Mister Manfield, muszę się panu zwierzyć z 

pewnej sprawy. 

— Służę pani — odpowiedział Manfield. 

(D. c. n.) . SR



  

KRONIKA 
  '] Dziś: 

Jutro: Eugen п5га В. W. 

Tomasza B. 

  29 
Grudzień 

Wschód słońca — godz. 7 m. 45 

Zachód słońca — godz. 2 m.57 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S. B 
«w Wilnie z dnia 28.XII, 1935 r. 

Ciśnienie 762 
Temperatura średnia + 1 
Temperatura najwyższa + 1 
Temperatura najniższa + 1 
Opad — 
Wiatr południowy 
/Tendencja: lekki wzrost 
Uwagi: pochmurno 

    

MIEJSKA. 
— Elektrownia Miejska rozwija się z dnia 

«aa dzień. Ostatnio kierownictwo elektrowni, spo 
dziewając się dalszego wzrostu liczby abonen- 
«tów, zdecydowało się na poczynienie nowych in 
"westycyj. W pierwszym rzędzie zachodzi potrze 
a zainstałowania nowej turbiny. W tym celu w 
<dniach najbliższych zostanie rozpisany przetarg 
na kupno turbiny. 

W charakterze ofertantów wystąpi szereg 
firm zagranicznych. Koszta nabycia turbiny oraz 
jej zainstalowania obliczane są na pół miljona 
złotych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZINA 

"WOJSKOWA w Wilnie podzje do wiadomości. 

iż w klasie I sześcioklasowej szkoły powszech- 

nej Rodziny Wojskowej będą od półrocza wolne 
aaiejsca. Język francuski od kl. I bez dodatkowej 

spłaty. 

Zapisy w kancelarji szkoły (Mickiewicza 13) 

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

Z. KOLEI 

— Dyrektor Kolei Państw. inż. Kazimierz Fal 
kowski w dniu 29 bm. o godz. 15 wraca z objaz 
„du inspekcy jnego linji kolejowych okręgu wileń 
skiego 

* GOSPODARCZA. 

— Patenty dla straganiarzy. Związek drob- 
mych handlarzy interwenjował w Izbie Skarbo- 
wej w sprawie wykupienia patentów przez wła 
%cicieli straganów na rynkach miejskich. Chodzi 
o to, by straganiarzom wydano patenty takiego 
rodzaju, by były ważne również na wypadek 
przeniesienia straganów na inny plac, bowiem 
Zarząd Miasta, jak wiadomo, projektuje zlikwi 
<dowanie niektórych rynków i przeniesienie ich 
na inne tereny. 

ZE ZWIAZKÓW £ STOW. 

— й Związku Peowiaków. Zarząd Koła po- 
<riadamia członków, iż w dn. 6.1. 36 r. w lo- 

  

Przy grypie, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu 
migdałków, katarze szczytów, płuc, zakatarze- 
uiu nosa, gardzieli i krtani, chorobach usznych 
£ ocznych pamiętać należy, aby żołądek i kiszki 
były dokładnie-przeczyszczone przez użycie na- 
turalnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa. 

kalu Koła przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się 
„Choinka* dla dzieci peowiackich, w dniu zaś 

11. I. 36 r. „Opłatek* koleżeński. Zapisy na 
„Opłatek* przyjmują Komendanci Placówek. 

— Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nieru 
chomości w Wilnie podaje do wiadomości 

swych członków, że podstawą do wymiaru po- 
datku od nieruchomości i dochodowego będą je 
dynie kwitarjusze i księgi, opracowane przez 
Związek Księgowych w Polsce Wilno na sku- 
tek polecenia Stowarzyszenia i aprobowane przez 

Izbę Skarbową w Wilnie, które są do nabycia 
w firmach Władysław Borkowski, Mickiewicza 

5 i D. Gordon Zawałna 60. 

ROZNE 

— Smakosze piją tylko piwo i porter Oko- 
cimskie. Skład nasz zaopatrzony jest również 
różnemi najlepszemi gatunkami piwa innych za- 
miejscowych browarów. Wilno, Lelewela 1, (róg 
Wileńskiej, 52) tel. 4-60. 

— Starosta grodzki wileński uprzejmie dzię- 
kuje firmom: Żytkiewicz, Knapik, Moenke, Lej- 
zer Rywkind, „Polryb*, cechowi rzeźników i wę 
dliniarzy chrześcijan, spółdzielni hurtowej deta 
licznej licznych kupców i przemysłowców chrześ 
cijan, związkowi piekarzy chrześcijan i żydów 
oraz firmom: Rudnicki, Widawski, Wołkow, Bo 

lestaw Sztral, centralny żydowski związek rze 
mieślników sekcja sukierników za nadesłane na 
święta dla najbiedniejszych artykuły żywnościo 
we. Artykuły te zostały rozdzielone do domu 
noclegowego (Połocka 4), domu noclegowego (Ży 
dowska 11), domu Św. Antoniego (Brzeg Anto 
kolski 11), Kuchni Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet (Zamkowa 12), schroniska dla dziewcząt 
poszukujących pracy (Jagiellońska 1), ponadto 
indywidualnie otrzymało artykuły żywnościowe 
26 biednych rodzin. 

    

  

"ZABAWY 

— Dnia 4 stycznia 1936 r. w pięknie udeko- 
rowanych salonach Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie odbędzie się tradycyjna „Czarna 
Kawa-Bridge* na rzecz pomocy bezrobotnym 
miasta Wilna. Tani bufet, pierwszorzędna or- 
kiestra salonowo-jazzowa, bridge, niewątpliwie 
ściągną zarówno miłośników tańca, muzyki, 
bridge'a jak i tych, którym zależy na polep- 
szeniu bytu bezrobotnych. 

— Zarząd Polskiego Białego Krzyża urządza 
we wtorek dnia 31 grudnia 1935 r. w salonach 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego „NOC 
SYLV TROWĄ“. Trzy doborowe orkiestry, 
wykwintny i tani bufet, ładne dekoracje i dobry 
cel, który przyświeca — cały bowiem dochód 
przeznaczony jest na oświatę w wojsku — nie- 
wątpliwie przyczynią się do powodzenia tego 
wieczoru. 

Początek o godz. 22-ej. 
Bilety wstępu zł. 3; akademickie zł. 2. 

— Koło Łiterackie Rady Opiekuńczej Kre- 
sowej w Wilnie powiadamiam tą drogą swych 
członków i sympatyków, że w dniu 4 stycznia 
1936 r. o godz. 20-ej w lokalu własnym przy 

zku Bernardyńskim Nr. 8—14 odbędzie się 
Sobótka Kostjumowa z występami artystów i z 
nagrodami za najbardziej pomysłowe kostjumy. 

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami, które na- 
bywać można w Sekretarjacie Rady Opiekuńczej 
Kresowej w Wilnie (z-k Bernardyński 8—14) 
w godzinach od 17 do 20. 

Dochód przeznaczony jest na cele krzewienia 
kultury i oświaty polskiej na kresach i pogra- 
niczu. 

      

„KURJER* z dn. 29-go grudnia 1835 r. 

Oddział dziecięcy w szpitalu 
na Wilczej Łapie 

W dniu 29 bm o godz. 11.30 w Szpi- 

talu Kolejowym na Wilczej Łapie odbę 
dzie się uroczystość poświęcenia i otwar- 
cia Oddziału Dziecięcego. 

RADJO 
W WILNIE 

NIEDZIELA, dnia 29 grudnia 1935 roku. 

9.00: Sygnał czasu i kolenda. 9,03: Gazetka 
rolnicza: 9,15: Muzyka poranna; 9,40: Dziennik 
por. 9.50: Program dzienny; 10,00: Transmisja 
nabożeństwa. Po nabożeństwie płyty; 11,57: Syg- 
nał czasu; 12,00: Hejnał; 12,03: Życie kulturalne 
miasta i prowincji: 12,15: Poranek muzyczny; 
13.00: „Zwiastowanie fragm. słuch. z dramatu 
Pawła Claudel'a: 13,20: D. c. poranku muz. 
14.00: Wyjazd do ciotki fragm. z niedruk. pow. 
Zbigniewa Uniłowskiego; 14,20: Koncert życzeń; 
15,00: Audycja dla wszystkich p. t. „Podpatrzmy 
wszechświat”; 15,30: Muzyka popularna; 15,45: 
Pamiętajmy o naszych sprzymierzeńcach; 16.00: 
Łamigłówki dla dzieci: 16,15: Nasza marynarka 
gra: 16,45: Cała Polska śpiewa; 17,00: Muzyka 
taneczna; 17,40: Wojciech przystaje do kolend- 
ników; 18,00: Program na poniedziałek; 18,10: 
Koncert reklamowy; 18,20: Wiadom. sportowe; 
18.25: Segovia na płytach; 18,45: Mocna krew, 
słuch Z. Falkowskiego: 19,15: Co czytać? 19,30: 
Wesoła fala lwowska; 20,00: Drobne utwory 

skrzypcowe; 20,10: Straszny Dwór, op. St Mo- 
niuszki; 21,00: Wyjątki z pism I. Piłsudskiego; 
D. c. opery; 22,50: Wiadomości sportowe; D. c. 
opery; 23,30: Wiadomości meteorologiczne. 

E Ais li LKA 

Sapienti sat - 
Dnia 29 listopada „Slowo“ zamiešcilo wzmian 

kę p. t. „Skandal szkolny w Głębokiem*. Dyrek- 
tor gimnazjum w Głębokiem p. Witkowski prze 
słał redakcji „Słowa sprostowanie, które za- 
mieszezone nie zostało. Wobec tego przesłał jego 
tekst redakcji naszego pisma, dodając że „iden 
tyczny tekst sprostowania wysłał(em) przed dwo 
ma tygodniami do redakcji „Słowa, które do- 

tychczas sprostowania nie umieściło”. 

A więc stwierdził fakt od a do z prawdziwy. 
Przecież „identyczny tekst* został do „Słowa* 
przesłany. Przecież „Słowo „dotychczas spro- 
stowania nie umiešcilo“. 

C6ž robi „Slowo“? 
Długo i zawile tłumaczy dlaczego sprostowa 

nie odesłało nie do swojej drukarni, ale do Pat'a 
i wreszcie robi niespodziewaną woltę. Twierdzi, 
że zamieszczenie listu p. Witkowskiego przez 
„Kurjer“ jest „nieprzyzwoitošcią“(?) Bo „Reda- 
kcja „Kurjera Wileńskiego'* powinna zdawać so 
bie sprawę, że zarzut nieumieszczenia sprosto- 
wania jest zarzutem ciężkim i poważnym”. 

A może zdaje sobie sprawę? Bo przecież przed 
umieszczeniem listu, zawierającego ten „ciężki i 

poważny zarzut* pod adresem „Słowa”* spraw- 
dziła ten szczegół, poszukując sprostowania w 
„Słowie. Okazało się, że „zarzut jest w 100%/e 
prawdziwy. 

W zamieszczeniu listu p. Witkowskiego „Sło 
wo* dopatruje się zaczepki i napaści ze strony 
„Kurjera'. A więc zamieszczenie listu ściśle rze- 
czowego, zawierającego stwierdzenie faktu. któ- 
rego prawdziwości „Słowo' nawet nie kwestjo- 
nuje, zakwalifikowane zostało, jako zaczepka, 
Tak rozumując „Słowo* dojdzie niedługo do 
wniosku, że codzienny komunikat Pim'a jest 
zaczepką i napaścią. Trudno. Na tego rodzaju 
„przykrości* musi być przygotowane. 

        

  

      

  

Na wileńskim brulcu 
'W OPARACH CZADU. 

Rodzina robotnika Mendela Burskiego (Po- 
gpławska 4) składająca się z 4 osób, spowodu 
przedwczesnego zamknięcia szybra w piecu, opa 
tamym węglem znalazła się w nocy w oparach 
czadu. 

Pogotowie ratankowe użyć musiało godzinę 
oracy, by doprowadzić rodzinę do przytomności. 
Niewiele brakowało do nieszczęścia. (e) 

AMONJAK. 

W nozdrza wbiegłej do pokoju służącej ude- 
czył silny zapach amonjaku. 36-łetnia Marja Zna- 
mierowska (Malinowa 11) leżała na kanapie 
wijąe się w boleściach. Usta były opalone. Twarz 
błada. Służąca podniosła alarm. Sąsiedzi. Po- 

gotowie. Szpitał Św. Jakóba. Lekarz stwierdził, 
że stan desperatki jest bardzo ciężki. 

Jak twierdzą sąsiedzi, powodem zamachu 
<amobójezego były nieporozumienia SEM ° 

е). 

SMIERĆ BEZDOMNEGO W NOC WIGILIJNĄ. 

Opuszczona, niezamieszkała piwnica w prze- 

tadnionym domu na ul. Suboez 37 kryje tajem- 
uieę. Na wiązance słomy znaleziono stężałe 

zwłoki starszego mężczyzny, bez dokumentów, 
bez jakichkołwiek wskazówek na to kim jest, 
skąd pochodzi. W jaki sposób znałazł się w 

piwniey — również jest tajemnicą. 

Lekarz pogotowia ratunkowego nie mógł 

astalić powodów śmierci. 
Zachodzi przypuszczenie, że nieznajomy, nie 

anająe nociegu podczas 
świąt, zabrał się do piwnicy i tam zamarzł. 

Zwłoki przewieziono do Instytutu Medycyny 

Sądowej. (e) 

POŻAR. 
Jednocześnie ze Świętami Bożego Narodze- 

mia, Żydzi obchodzili tradyeyjne święto macha- 
dbeuszów „chanukę*. W święto to zapalane są 

mroźnej nocy w wigllję | 

małe świeczki woskowe, które płoną w ciągu 8 
dni na znak tego, że gdy Jehuda Machabeusz 
uwolnił Jerozolimę spod jarzma najeźdźcy rzym 
skiego znalazł w świątyni ołeju jedynie na jeden 
dzień, lecz stał się cud i ołej płonął w ciągu 8 
dni, dopóki nie dostarczono nowego. 

Mendel Sztok, zamieszkały przy ul. Sadowej 
© 13, zgodnie z tradycją zapałił wczoraj na para 

pecie okna Świeczki chanukowe. Od Świeczek za 
jęły się firanki i wkrótce ogień objął meble. 
Wezwano straż ogniową, która ogień zlikwido- 

wała. (ej 

DZIECKO NA ŻARZĄCYCH SIĘ WĘGLACH. | 
Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj na 

ul. Kijowskiej 19. Nocha Cypkin (ma 1 rok), ba 

wiąe się wywróciła piecyk żelazny i upadła na 
żarzące się węgle. а 

Krzyki dziecka zwabiły domowników. Dziecko 
odniosło bardzo ciężkie poparzenia. 

Pogotowie przewiozło je w stanie bardzo eięż 
kim do szpitala św. Jakóba. (e) 

POD WPŁYWEM ŻAŁOBNEJ WIEŚCI. 

Drugiego dnia świąt późno wieczorem naul. 
Wiwulskiego 15 rozegrały się dramatyczne sce- 
ny. 

. Feliks Makowski wpadł nagle w furję. Stało 
się to naskutek otrzymanej podczas świątecznej 
libacji wiadomości o zgonie brata. Nerwy nie 
wytrzymały. Wyraziło się to w pierwszym rzę- 
dzie w częściowem zdemolowaniu mieszkania, 
poczem nieszczęśliwy zamknął się na strychu, 
gdzie awanturował się nadal. 

Po dłuższym wysiłku obezwładniono go i od 

wieziono do szpitala Sawicz na wydział psych ja 
tryczny. (e) 

ECHA NAPADU RABUNKOWEGO W POCIĄGU. 

Wczoraj donieśliśmy o aresztowaniu trzech 
bandytów w pociągu na dworcu wileńskim. O 
negdaj wszyscy trzej zostali skonfrontowani z 

` 

poszkodowanymi: Aleksandrem Karpikiem oraz 
W. Kępą, którzy z całą stanowczością stwierdzili, 
że poznają w zatrzymanych Matujzie, Wojcie 
chowiczu i Jarmułowiczu (ustalono ostatecznie 
nazwisko trzeciego bandyty) owych napastni- 
ków, którzy związali ich i obrabowali. 

Zatrzymanych przewieziono spowrotem z Po 
staw (gdzie odbyła się konfrontacja) do Wilna 
i osadzono wczoraj w więzieniu na Łukiszkach. 

(e) 
ZATRUCIE WERONALEM CZY ŚPIĄCZKA? 

Donieśliśmy niedawno, że do szpitala żydow 
skiego została dostarczona z oznakami poważ- 
nego zatrucia weronalem 24-letnia studentka Śle 
powna. 

Ślepówna w ciągu trzech dni nie odzyskała 
przytomności. Przez cały czas jest pogrążona w 
śnie. Lekarze nie mogą narazie stwierdzić czy to 

było zatrucie weronalem, czy ma się tu do 
czynienia ze Śpiączką, spowodowaną zażyciem 

weronalu jako środka nasennego, utrzymują jed 
nak, że życiu chorej niebezpieczeństwo nie za 
graża. W razie jeśli wkrótce nie odzyska przy 
tomności, zastosują sztuczne odżywianie. (e) 

ZASTRZELIŁ SIĘ ŻOŁNIERZ. 

Drugiego dnia świąt w koszarach jednego z 
pułków wileńskich zastrzelił się żołnierz Goldin 
z Lidy. Strzelił z karabinu w/serce. 

Powodem samobójstwa był silny rozstrój ner 
wowy. 

Tegoż dnia przybyli do Wilna rodzice samo 
bójcy celem zobaczenia się z synem. Zwłoki wy 
dane zostały rodzinie. (e) 

PRZED BRAMĄ CMENTARNĄ. 

Przed bramą Rossy znaleziono zwłoki nowo 
rodka płci męskiej. Zwłoki przewieziono do in 
stytutu medycyny sądowej. 

Zachodzi przypuszczenie, że dziecko porzu 
cone zostało żywe i zmarło wskutek zamarznię 

cia: : 

Р ЫШ:Ь ецшпц%‘:_- 
„nych i arfrefycznye 
stosuje się tabletki Toqal,/ 
przynoszące ulgę w tych 

i przeziębieniu stosuje się 
również Togal. CENA ZŁ 150 

  

Strajk w kaflarni 
Wczoraj w kailarni Malezyka i Chajkina 

przy ul. Krakowskiej wybuchł strajk. Pracę pe- 
rzuciło 18 robotników. Zatarg powstał spowodu 
niesłusznego, zdaniem robotników, zwolnienia 

trzech pracowników. Obeenie robotnicy strajku- 
jący żądają przyjęcia do pracy zwolnionych 
trzech pracowników, zawarcia umowy zbiorowej 
i podwyższenia stawki dziennej dla robotników 
t. zw. „dniówkowyeh* z 1,60 zł. do 2,50 zł. 

Należy nadmienić, że inspektor pracy skazał 
ostatnio właściciela kaflarni na 1000 zł. krzywny 
za nieprzestrzeganie 8-godzinnego dnia pracy. 

(w) 
—:)— 

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

29.XII o godz. 4-ej dana będzie po raz ostatni 
na przedstawienie popołudniowe doskonała sztu 
ka angielska Stuartów p. t. „Szesnastolatka* z E. 
Ściborową w roli tytułowej. 

— Wieczorem o godz. 8-ej — w dalszym 
ciągu bawi tłumnie zebraną publiczność w Te- 
atrze na Pohulance wielce interesująca sztuka 
psychologiczna M. Trigera w przekładzie H. 
Pilichowskiej p. t. „Szezęśliwe małżeństwo*. 

— Syłwester w Teatrze na Pohułanee. — 
Teatr Miejski na Pohulance przygotowuje na 
dzień sylwestrowy (o godz. 11,30 wiecz.) w dn. 
31-go grudnia, szampańską farsę Ludwika Ver- 
neuilla .„Jabłuszko”, w wykonaniu której udział 
biorą: I. Jasińska-Detkowska, E. Ściborowa. I. 

"Górska, Z. Borkowski, W. Czengery, A. Łodziń- 
ski, W. Neubelt, T. Surowa, W, Ścibor (reżyser 
tejże farsy). Przepiękne dekoracje — projektu 
W. Makojnika. Bilety już do nabycia w kasie 
Teatru „Lutnia". Wszystkie kupony i zniżki— 
nieważne. 

—Konceert światowej śpiewaezki murzyńskiej. 
W piątek dn. 3 stycznia 1936 r. w Teatrze na 

Pohulance odbędzie się jedyny koncert świato- 
wej sławy śpiewaczki murzyńskiej Jarboro, któ- 
ra odniosła szereg niebywałych sukcesów. Ceny 
specjalne. Bilety do nabycia w kasie Teatru 
„Lutnia“. Wszystkie kupony i zniżki—nieważne. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „Rose Marie*. Dziś o g. 8.15 w. grana 
będzie słynna operetka amerykańska „Rose Ma- 
rie* z Bestani i Wawrzkowiczem w rołach głów- 
nych. Efektowny ten utwór zyskał ogólne uzna- 
nie i cieszy się wielkiem powodzeniem. Zniżki 
ważne. 

— Dzisiejsza popołudniówka „Mądra Mama* 
w „Lutni*. Dziś o g. 4 pp. ukaże się po cenach 
zniżonych pełna humoru i werwy, dowcipna ko- 
medja muzyczna Laitaja „Mądra Mama". W rolż 
tytułowej wystąpi znakomita artystka Elna Gi- 
stedt. 

— „Madame Dubarry* po cenach propagan-, 
dowych. Jutrzejsze przedstawienie po cenach 
propagandowych wypełni słynna op. Millóckera 
„Madame Dubarry“ $ 

— Dzisiejsze widowisko dla dzieci w „Lutni*. 

Dziś o g. 12.15 pp. młodociani słuchacze będą 
mieli możność oglądania: specjalnej sztuki napi- 
sanej przez W. Stanisławską, pod tytułem „Mały 

Gazeciarz*. Akcja utworu ujęta w 6 obrazów, 
odbywa się w Wilnie i odtwarza przejścia ma- 
łego gazeciarza wileńskiego. W widowisku bie- 
rze udział zespół baletowy uczenie szkoły N. 
Muraszowej, który wykona szereg efektownych 
tańców. Ceny specjalnie zniżone. 

— Rewja Sylwestrowa w „Lutni*. We wtorek 
najbliższy odbędą się dwa widowiska sytwest- 

rowe o g. 8,15 i 11,30 w. Całość programu składa 
się z 19 obrazów. W wykonaniu biorą udział 
wszyscy artyści i zespoły teatralne. Bogaty pro- 
gram odznacza się błyskotliwym humorem, wer- 
wą, dowcipem oraz satyrycznem ujęciem pew- 
nych aktualnych tematów. Piosenki inscenizo- 
wane. wesołe skecze, pantonimy oraz efektowne 
sceny baletowe składają się na wiełce intere- 
sującą i godną widzenia całość. 

TEATR „REWJA“. 
Dziś, w niedziełę 29 grudnia ostatnie trzy 

przedstawienia gwiazdkowego programu rewjo-' 
wego p. t. „Wesołych świąt". 

Początek przedstawień o godz. 4,15, 6.46 i 9.15. 

—- 

KINA i FILMY 
„KSIĘŻNICZKA CZARDASZKA* 

(Kino Światowid). 

Nowootwarte kino „Światowid* wystąpiło z 
filmem produkcji niemieckiej p. t. „Księżniczka 
Czardaszką". Scenarjusz oparty został na słyn- 
nej operetce Kałmana i opowiada, ściśle w-g 
libretta operetkowego, dzieje miłości Silvy. Va- 
sercu i księcia Edwina. W roli Silvy występuje 
znana gwiazda filmowa, Węgierka — Martha 
Eggert, obdarzona urodą i wyjątkowo pięknym 
głosem. Stylowym i przystojnym księciem Edwi 
nem jest młody gwiazdor — Hans Sohnker. Film 
przepojony jest przepiękną muzyką Kalmana. 
Znane z operetki dowcipy i szereg sytuacyj ko- 
micznych wnoszą dużo ożywienia i wesołości. 

Jako następny program w „Šwiatowidzie“ 
reklama kinowa zapowiada film również produk 
cji niemieckiej z naszym rodakiem — Janem: 
Kiepurą. A. Sid.



12 „KURJER“ z dn. 29-g0 grudnia 1935 r. 
  

Juž WKROTCE 
cygański chór Siemionowa, Chór Dana, Adolf Dymsza, 

oraz największe gwiazdy ekranu i sceny w najnowszej wielkiej komedji muzycznej 

Dodek na froncie 
W KINIE HELIOS 

  

JUTRO 
nowy 

triumf 
genjalnej 

ZACZĘŁO SIĘ pocuwu 

Joan CRAWFORD 
w sukcesowym przeboju mistrza reżyserji Van Dyke p. t. 

CASINO 
  

Początek o 2-ej. 

i ana dzień 

Pierwszy wielki dzwiękowiec na tle życia cyrkowego 

CYRK BARNUMA 
Przepiękny nadprogram 

kolorowy. 
  

u Wallace BEERY. 

HELIOS| D cz. #& И) & АЙЕ 
całkowicie w naturalnych barwach (plastyka) oraz najnowsza komedja wiedeńska 

oraz Leo Slezak. 
ATRAKCJE. 

ACZA   
  

Świąteczny program ! 
3 ISKO | Potężny film historyczny p.t. „Przeor 

OBRONA CZĘSTOC 
Kordecki“ 
HOWY 

e. Karol Adwentowicz, Wliadystaw Walter 
Nad program : DODATKI DŹWIĘKOWE. —Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 
  

JUŻ w najbliższy piątek dn 3 stycznia 
1936 roku w Teatrze na Pchulance 
światowej sławy śpiewa zki-murzynki, 
niezwykłego zjawiska na naszej scenie 

genjainej „Czarnej Aldy'* 

rewelac. koncerć 

Caterin JARBORO 
Wszechświatowy sukces! Jej aparycja, głos, technika śpiewacza stoją na wyżynach idealnej do- 
skonałości. 

„Lutnia* od godz. 11-ej zano. 
Koncert przez radjo nie będzie nadawany. Bilety do nabycia w kasie zam. teatru 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘW „KURJERZE WILEŃSKIM * 

  

  

ULTRASELEKTYWNIE 
3-ZAKRESOWE 

RADIOODELIOFRNIECI 
PRZED NABYCIEM RADJOODBIORNIKA WSTĄP DO FIRMY 

„ESBROCK-MOTOR"  wokowc 1 
GDZIE SĄ DO NABYCIA Tel. 18 06 

Tow. Miejskiej i Międzymiastowej 
Komunikacji Autobusowej w Wilnie 
podaje do wiadomości, iż z dniem 31 grudnia 1936 r. tracą ważność 

wszystkie dotychcza: ydane przez TOMMAK bezpłatne bilety na auto- 
busy Komunikacji Miejskiej w Wilnie i po tym terminie bilety będą 
zatrzymywane przez obsługę autobusów, osoby zaś usiłujące korzystać 
z unieważnionych biletów będą legitymowane i pociągana do odpowie- 

dzialności 
“ lustytucje 

po niskich cenach i na eis a ISTAT EAN warunkach spłaty. 

  

  

i osoby posiadające bilety wolnej jazdy proszone są 

o zwrot takowych do biura TOMMAK-u Wilno, Jagiellońska 14 godz. 
8—15, w soboty do. godz. 13-ej, łab o oddanie obsłudze autobusów   

  

    

    

  

ZWYKŁYM 
MIAŁEM WĘGLOWYM... 
opalać można skutecznie wszystko-spalający 
KO C l OL do centralnego ogrzewania 

pat. „Hūntscha“ 
Zmniejsza się przezto znacznie koszty utrzymania 

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

POZNAŃ — RATAJE 7 
Przedstawicielstwo : 

SZ. RUDOMIŃSKI, WILNO, ZAWALNA 28 
B 

- Popieraj przemysł krajowy! 
  

  

REDAKCJA I ADMINISTKACJA: wuno, Disk. bandurskiezo 4, 

Administracja czynma od g. 9'/,—3',, ppod. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Duży lokal 
była fabryka cukierków 

do wynajęcia 
ul. Zawalna Nr. 57. 

MIESZKANIE 
3 i 6-pokojowe ze 

wszystkiemi wygodami 
od 1 stycznia do wy- 

najęcia. Ofiarna 2. 

MIESZKANIE 
do wynajęcia 3, 4 poko- 
jowe wszelkie wygody, 

wolne od podatku. 
Tartaki 34a. 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 6-cio poko- 
jowe, ciepłe, słoneczne 
2 wszelkiemi wygodami 
świeżo. odremontowane 
ml. Poamańska 3 róg 

Zawalnej. 

Za pokój 
przy inteligentnej ro- 
dzinie mogę wychowy- 
wać i uczyć młodsze 
dzieci. Adres w Redak- 

cji Kurjera Wil. pod 
„Wychowawca“ 

Ogrėd 
lub niewielki majątek 
w pobliżu miasta jest 
poszukiwany do wy- 
dzierżawienia. Oferty 

w redakcji dla D. 

Pracownia 

kwiatów 
przyjmuje obstalunki na 
kwiaty balowe, i posia- 
da wielki wybór kwia- 
tów gotowych. Ceny 
bezkonkurencyjne. Ul. 
Rudnicka 13. (w pod- 

wórzu). 

  

  

  

  

Wkrótce glgantyczny przebój! 

Pierwszy film w saatuuealrnych kolorach? 
Największa tajemnica i zagadka naszego stulecia! 

GABINET 
Przybytek sztuki, czy też okropna trupiarnia?P!!! 

FIGUR 
WOSKOWYCH 

Galerja nieśmiertelnych pięt ności, 
czy też kamera niezwykłych okropności? 

  

PA N| Polski film dla wszystkich. 
Ostatni dzień.   Dziś początek o godz. 12-ej 

Kochaj tylko mnie 
Wysocka, Stępowski, Znicz, Zacharewicz, Sielański i in. KOLOROWY cudowny nadprogram 
  

REWJA Balkon 25 gr. 

Progr. Nr. 53 p.t. „Wesołych świąt" 
Rewja w 2 cz.i 14 obrazach. Z udziałem Zayendy, Rostańskiej, Jankowskiego, Żejmówny Relskiej 
Ostrowskiego, Opolskiego. Codziennie 2 s.: 6.30 i 9 w. 

We wtorek dnia 31 grudnia 
o g. 9-ej w. i 11.30 w nocy 

Wielka Świąte- « w2 
czna Rewja p.t. „CoŚ DLA KAŻDEG 

Kier. art.-lit. REFREN. Codziennie 2 przedstawienia o godz. 6.30 i 9 
3 przedstawienia: o godz. 4, 6.30 i 9-ej w. 

Szczegóły w afiszach. 

2 Rewje Sylwestrowe 
Teatr-Rewji „WESOŁY MURZYN: |udwisarska 4 

W niedz i święta 3 s.: 4.15, 6.45 i 9.15 

Szczegóły 
w afiszach 

częściach 20 odsłonach 
z ud»iałem całego zespołu 

w. W niedzielę i święta. 
Ceny miejsc kryzysowe: balkon 25 gr. parter od 54 gr. 

ANONS: We wtorek 31 grudnia o godz. 9-ej i 11.30 wiecz. WIELKA REWJA SYLWESTROWA. 

  

Dźwięk. Kino „ŚWIATOWID* Mickiewicza 9 Dzis 

Księżniczka Czardasz 
Przekomiczne sytuacje. Dźwięki walca i czardasza. 

  

po raz pierwszy w Wilnie naj- 
większy film obecnego sezonu 

w-g popul. 
Upajająca cygańska muzyka 
Tryskająca humorem akcja. 

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

Nad program: NAJNOWSZE ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

operetki H. Kalmaua. 

  

  LEKARZ DENTYSTA 

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

5—7.. Poreelanowe 
mostki i koronki | 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 

   

  

    
Najweselej spędzisz 

Sylwestra 

„Ziemiańskiej” 
Mickiewicza 9, tel. 12-82 

-—— | 

    

    

  

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

HEMOROIDACH od 91158 + 3= R. w. 

› * czo we o w 
' Zeldowiczowa PVARICOL 

GĄSECKIEGO 
     

Choroby kobiece, skór: 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
Binieje od 1843 roku 

WILENKIN— Wielka 21 || "5:27 
MEBLE mete mae yy || „,poszóa 
łóżka i t. d. Wykwintne. Mocne. Niedrogo 
— Na dogodnych warunkach i NA RATY. — 

Nadeszły nowości. 

Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm od 9—12i5-8 

    
  

DOKTOR MED, 
J. PIOTROWICZ. 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

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

  

FAB. CHEM. FARM,.AP, KOWALSKI" WARSZAWA 

  

Il Uwaga SPORTOWCY Uwaga II 
FIRMA SPORTOWA DINCESA 

nie mieści się już 
na rogu ulicy Wielkiej 15 
A JEDYNA FIRMA 

DOKTÓR MED, 

N. WAŚNIEŃSKI 
Choroby weneryczne 

i skórne. 
Wiłno, Mickiewicza 15 
m. 25 (w podwórzu). 
Przyjmuje od 7—8 i5—7 

Zaurman 
choroby weneryczne. 

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

  „SPORT“ B. DINCES 
znajduje się 

obok sklepu „Bata“ 

przy ul, WIELKIEJ 34, tel, 20-16 

i żadnych filij nie posiada. 

PROSIMY ZAPAMIĘTAĆ ADRES!   

  

ul. Wielka 30—12   przyjęcie 10—6 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje ed g. 1—2 ppoł. 

Wielka 21, tel. 9-21 
Przyjm. od 9—1 i 3—8 

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

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem de domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administr. bez dodatku książkowege 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zh, 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 36 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkam. — 10 gr. za wyraa,. 

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

i rubrykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” Sp. z o. o. 

  DOKTÓR 

LEKARZ-DENTYSTA | DOKTÓR |. ZYGMUNT 

Rozenberg- Blumowicz |KUDREWICZ 
Ajsongatadioti Saeimos eo Poza 

Zamkowa 15, tel. 1966 
Przyjm. od 8—1 i 3—%6 

Place 
budowiane 

przy uł. Portowej 34 3 
Górze Boufałowej de 
sprzedania. Informacje 

Św. Jacka 9—1, 
tełefon 13 - 11. 

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

  

  

Agentów 
chrześcijan do sprzeda-- 
žy kos, brzytew i t. B 
po wsiach poszukuje- 
my. Dobry zarobek ze- 
pewniony. Zgłoszenia 

Łódź, skrytka 443. 

  

Nauczycielki, 
bony, wychowawczynie 
i wszelkiego rodzaju 
służbę domową zapo- 
średnicza wojewódzkie 
Biuro Funduszu Pracy 
w Wilnie, Poznańska, 2, 

tel. 12:06, czynne od'g. 
8 do 15- ej 3 

Inteligentna 
panna (rosjanka, ze śr. 
wykształc.) : poszukuje 

ipracy (języki: 

  

do Kurjera pod „T. J.* 

  

AKUSZERKA 

Marja 

Przyjmuje od 9 — 7 w. 

róg Ofiarnej (obok Sądu) 

AKUSZERKA 

  

przeprowadził. 
ma ul, Wielki 

  

  

  

usuwa zmarszczki, bre- 

  

AKUSZERKA 

   Zwierzyniec, 

ul. Grodzka: 27   
Redaktor odp. Ludwik Jankowski. 

Laknerowa 

tamże gabinet kosmet, | 

WBAPEOREDODADA 

Telefony: Redakcji 79, Administr. 99. Reduktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 p | 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3'/, i 7—0 wiesa, 

rosyjski 
i francuski). Zgłoszenia ‘' 

Śmiałowska A 

dawki, kurzajki I wągry- о$ 

М Brzezina 

. Zana, | 
ma lewo Gedyminowską 

  

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

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

НЫЕДЕЛИЕСУТОООТАЕЛРСПОЕОЕТОЕСКИСНИЕТСРОИИТЕСЯБАОЕИНИОРОСНЕОТЕЗИРСТИРННОУ ОНИ 
вшь./‚г@'і‘“ "Wilo. ul. Bisk. Bandurskiego 4; tel. 3-40. 

NZ Z


