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Opinie prof. Starzyńskiego 
i prof. Komarnickiego 

o projekcie konstytucji 
WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem 

posiedzeniu senackiej komisji konsty- 
tucyjnej rozwinęła się debata ogólna 
nad projektem ustawy konstytucyjnej. 

Perwszy przemawiał sen. Wodzieki 
ze Str. Ludowego. Uważa on projekt za 
nowy i twierdzi, że stanowi on powrót 
do ustroju monarchistycznego. Przepisy 
obecnego projektu odbierają obywate- 
lom wiele przysługujących im upraw- 
nień. Jego klub będzie proponował od- 
rzucenie projektu w całości. 

Senatorka Kłuszyńska (PPS) wypo- 
wiada się przeciwko projektowi, ponie- 
waż została w nim naruszona podstawo- 

wa zasada, że władza zwierzchnia nale- 

ży do narodu. * 

Sen. Głąbiński (Kl. Nar.) jest zdania, 
że konstytucja obecnie obowiązująca 

wymaga reformy, lecz powinno to na- 
stąpić w atmosferze pokoju, a przedew- 
szystkiem powinien być do tego powo- 
łany cały naród. Klub Narodowy nie bę- 
dzie się starał poprawiać projektu, uwa- 
żając, że obecne Izby ze względu na swo 
je powstanie nie mają ku temu kompe- 
tencji. 

Sen. Horbaczewski (Kl. Ukr.) wystę- 
puje przeciwko projektowi, zapowiada- 
jac. że jego klub zgłosi wniosek o włą- 
czenie do ustawy konstytucyjnej, posta- 
nowień, przyznających ziemiom zamie- 
szkanym w większości przez 'ludność u- 
kraińską autonomji terytorjalnej. 

Na tem dzisiejszą dyskusję ogólną 
nad projektem konstytucji zamknięto. 
poczem zabrał głos prof. Stanisław Sta- 
rzyński ze Lwowa, występujący w cha- 
rakterze rzeczoznawcy. 

Na wstępie profesor oświadczył, że 
do żadnego stronnictwa nie należy. # 
jest nacjonalistą, który uważa, że suwe- 
renem w państwie jest naród, Omawia- 
ny projekt postanawia. że suwerenem 
jest prezydent. Niech prezydent będzie 
półsuwerenem. lecz wówczas musi być 

      

odpowiedzialnym. Wedle nowego pro- 
jektu należałoby wnioskować. że prezy- 
dent ma władzę rozkazodawczą w sto- 
sunku do Sejmu, Senału i Sądów, tym- 
czasem ma on tylko władzę porządkową 
Mówca ma żal, że ograniczono grono wy 
borców kandydata na prezydenta do 75 
osób, t. zw. elektorów. Prawa wypowia- 
dania wojny nie powinien mieć prezy- 
dent. natomiast winna być reaktywowa- 
na rada obrony państwa. Konirasygnata 
ministrów nie powinna być ograniczona. 
Dekrety nie powinny mieć większej mo- 
cy obowiązującej aniżeli ustawa. Piwin- 
ny być dwie siecie okręgów wyhorczych. 
Jedna sieć obejmowałaby wszystkich wy 
borców a dostęp do drugiej byłby ogra- 
niczony przez cenzus wyborczy nauko- 
wy, urzędowy bądź przez przynależność 

do korporacyj gospodarczych. Kwestja 
wyborów do Senatu jest niejasna. 

Voto prezydenta w stosunku do 1us- 
taw sejmowych idzie za daleko w wy- 
padku zmiany konstytucji, gdyż wów- 
czas prezydent, zawieszający rozpatrze- 
nie ustawy do następnej kadencji. mógł- 
by sprawę przeciągnąć w nieskończo- 
ność. Słuszne jest stanowisko, że kaden- 

  

    

  

ślono art. 97 i 103 konstytucji. W za- 
kończeniu mówca solidaryzuje się z po- 
glądami wypowiedzianemi przez kilku 
członków rządu i przez 5. p. min. Piera- 
ckiego, by istniał w Polsce wolny oby- 
watel w silnem państwie. Idzie tylko o 
to, co pod słowami .,silne państwo* ro- 

zumiemy. 
Po przerwie przemawiał profesor U. 

S. B. poseł Komarnicki jako drugi rze- 
czoznawca. Omówił on przedewszyst- 
kiem formę prawną projektu konstytu- 
cji i jego prawną konstrukcję. Projekt 
przekazany został do Senatu w formie 
niedostatecznie sprecyzowanej i winien 
być dopiero należycie rozwinięty, aby 
mógł się stać konstytucją. W dalszym 
ciągu swoich dłuższych wywodów kry- 
tycznych mówca występował przeciwko 

poszczególnym zagadnieniom ujętym w 
artykułach konstytucji. Z projektu prze- 
bija suwerennny charakter władzy pre- 
zydenta. Prezydent nie powinien być od- 
powiedzialny ani politycznie, ani parla- 
mentarnie, lecz powinien być odpowie- 
dzialny konstytucyjnie. Reasumując mó- 
wca zakwalifikował obecny projekt ja- 
ko antytezę konstytucji marcowej. 

cja obu izb ma byč rėwnoczesna. Naležy a 2 222-2522:x102775x7x—0795 900055 
ustawowo zastrzec, że ustawa może 
dojść do skutku tylko za pełną zgodą 
obu izb. Do udzielenia pełnomocnictw 
generalnych należałoby wymagać *h5 
głosów większości. Ograniczenie Sejmu 
do 4-ch miesięcy jest niedostateczne. 
Wniosek o votum nieufności w stosunku 
do rządu powinien być głosowany w 
Sejmie conajmniej po 4-ch dniach a dla 
ministrów do 2 lub 3 dniach, oraz by 
wniosek ministra o wyrażenie mu vo- 
tum ufności mógł być głosowany dopie- 
ro później. 

Trybunał stanu nie powinien się skła 
dać, jak to proponuje projekt. z samych 
sędziów zawodowych. Kwestję praw oso 
bistych i praw ludności mówca uważa 
za bardzo istotną i ubolewa. że przekre- 

    

    

  

W tych dni: 
sko-jugosłow 
cuskiego mini 
od prawej). Na lewo z   

1 Liga Narodów wyniosła orzeczenie kompromisowe w spra 

ńskiego opracowane przez delegatów angielskiego Edena 
ra spraw zagr. Lavala (pośrodku; oraz włoskiego delegata bar. Aloisi'ego (2-gi 

ńcu siedzi rumuński minister spraw zagr. Titulescu, który na ostat- 

   
konfliktu węgier- 

gi od lewej), fran- 

niem posiedzeniu ostro występował przeciwko Węgrom. Na prawo z brzegu — turecki delegat 
Ruszdi Bei. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

  

  

Pakt sześciu 
LONDYN, (Pat). „Daiły Herald* do- 

że Mussolini wystąpi wkrótce z 
projektem paktu 6-ciu, który odpowia- 

dać będzie paktowi 4-ch i obejmie Pol- 

skę i Związek Sowiecki, 

Nowy prezydent 
federacji szwajcarskiej 

BERN, (Pat). Na wspėlnem zgroma- 
dzeniu obu izb na prezydenta federacji 
szwajcarskiej na 1935 r. wybrano rad- 
cę związkowego Rudolfa Mingera a na 
wiceprezydenta radcę Meyera. 

Litwinów nie składał 
wizyty w Berlinie 

BERLIN, (PAT). — Dziś popołudniu bawił 
w Berlinie w drodze powrotnej z Genewy so 
wiecki komisarz spraw zagranicznych Litwinow. 

Według infermacyj z kół niemieckich Litwinow 
nie złożył żadnej wizyty oficjalnej i wyjechał 
w dalszą drogę około godz. 20. 

Polonia Restituta 
dla Suvicha 

RZYM, (PAT). — Ambasador Rzeczypospoli 
tej przy Kwirynale Wysocki wydał obiad na 
cześć podsekretarza stanu we włoskiem M. S. Z. 
Suvicha, któremu w imieniu Prezydenta Rzeczy 
pospolitej wręczył wie/ką wstęgę orderu Poło-, 

nia Restituta. 

Otwarcie opery 
litewskiej w Kłalpedzie 

KRÓLEWIEC, (PAT). — Prasa litewska do 

nosi, iż w Kłajpedzie odbyło się uroczyste ot- 

warcie stałej opery litewskiej. 

  

  

Najbliższa Rada Ministrów 
W piątek po południu odbędzie się 

ostatnie przed ferjami świątecznemi po- 

Już w przyszły piątek 
rozpoczną Się ferie w szkołach 

Minister WR i OP zarządził rozpo- 
częcie ieryj zimowych w szkołach już 
w piątek 21 b. m. po skończonych lek- 

Przygotowania do soboru prawosławnego 
12 b. m. pod przewodnictwem me- 

tropolity Dyonizego odbyło się kolejne 
posiedzenie delegatów rządu i hierarchji 
prawosławnej. Posiedzenie to pozosta- 

Z pobytu min. Manolescu w Warszawie 
WARSZAWA, (Pat). W związku z 

prowadzonemi od paru miesięcy polsko 
rumuńskiemi rokowaniami gospodarczo- 
komunikacyjnemi rumuński minister 
handlu Manolescu - Strunga udekorował 
podsekretarza stanu w ministerstwie 

siedzenie Rady Ministrów dla załatwie- 
nia szeregu drobnych spraw bieżących. 

cjach. 
Nauka rozpocznie się po ferjach we 

wtorek, 15 stycznia 1935 roku. 

je w związku z pracami przygotowaw- 
czemi do zebrania przedsoborowego i 
Soboru prawosławnego. 

  

  

przemysłu i handlu p. Doleżala wielką 
wstęgą orderu korony rumuńskiej oraz 
dyrektora departamentu morskiego mi- 
nisterstwa przemysłu i handlu Możdżeń 
skiego komandorją orderu gwiazdy ru- 
muńskiej. X 

Kancierz Schuschnigg w Budapeszcie j 
BUDAPESZT, (Pat). Dziś wieczorem 

przybył do Budapesztu kanclerz austrja- 
cki Schuschnigg w towarzystwie mini- 
stra spraw zagranicznych Berger-Wal- 
denegga. Powitanie austrjackich mę- 
żów stanu miało: charakter nadzwyczaj 
uroczysty. Od granicy węgierskiej goś- 
ciom towarzyszyli przedstawiciele prem 
jera Gómbósa i ministra spraw zagrani- 

cznych Kanya. Na dworcu w Budapesz- 
cie obecni byli wszyscy członkowie rzą- 
du z premjerem na czele, przedstawicie-- 
le władz cywilnych i wojskowych, pos' | 
łowie Austrji i Włoch, licznie zgroma: 
dzona kolonja austrjacka i publiczność 
węgierska, która zgotowała austrjackim | 
ministrom gorącą owację. dn 

    



* 
  

Posiedzeńie komisji budżetowej Sejmu 
  

Budżet emerytur i rent inwalidzkich 
WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem przedpo 

łudniowem posiedzeniu komisji budżetowej Sej- 
mu przystąpiono do preliminarza budżetowego 
emerytur, zaopatrzeń oraz rent inwalidzkich. 

Obydwa te preliminarze omówił wyczerpują- 
awca poseł WAGNER. Wydatki na 

ury i zaopatrzenia są mniejsze, ponieważ 

   

  

    

  

       
rent inwalidzkich i pensy j spra- 
BCOWAŁ się ycznie. a 

Do prelimina 
wozdawca ue =;

 

    

sale głego » na wojnie. miała i Bi ee о 
ny byt w jakiejkolwiek formie. Pomoc pośrednia 
nie została w Polsce dotychczas należycie wy- 
korzystana. Роргаме przyposi rozporządzenie 
prezydenta Rzplite 28. X. 1933 r. nakładające 

żde przedsiębiorstwo obowiązek zatrud- 
3 proc. inwalidów. Przechodząc do cyfr 

budżelu, mówca stwierdził, że at ten uległ sto 

sunkowo najw Liczba biorą- 
cych rentę wynosi ponad 7 . Przez stopnia- 
wwe wprowadzenie w życie ws »omnianej ustawy 
i przez udzielenie możliwości zarobkowych wy- 
datki skarbu będą ulegały stałemu zmniejszeniu. 
Poseł Wagner zgłosił kilka drobnych poprawek 
do sum preliminowanych a w zakończemu wy- 
suwa konieczność scentralizowania opieki nad 
inwalidami w jednem ministerstwie 

W dyskusji zabierali głos poseł KORNECKI 

  

   

   

  

   

    
  

  

(KI Nar.), który zaznaczył, że mamy do cz, 
nia z nadmiernym rzekomo przerostem emerytur 
Również poseł LANGER (KI. Lud.) uważa, ż 
liczba emerytur ciągle wzrasta. Poseł RE 

(PPS) występuje przeciwko SE rent i e- 
merytur iu 
fabrykach ni 

  

  

  

    

  

    

  

  

  Z mów ycyjnymi po 
ŁOBODZ KI (BBWR), zarzuc: im nieszcze 
га obronę interesów inwalidów, poczem głos za 

brał wiceminister skarbu LECHNICKI, który na 
wstępie wyraził zgodę na dokonanie zmian pro: 

ponowanych przez referenta. Dalej wicemimister 
wyjaśnił zagadnienia poruszone w 

gólnej. 

Skoncentrowanie spraw inwalidzkich w jed: 
nem ministerstwie nie dojrzało jeszcze do decy- 

>mizowal pos. 

    

  

    

  

    

       ozji. W zakończeniu wiceminister zazanczy 
nad całem zagadnieniem ciąży ogólna sytuacja 

gospodarcza kraju. 

Przemawiał jeszcze sprawozdawca pos. Wa- 
gner, dając odpowiedź na zastrzeżenia posła Re- 

gera. 

W głosowaniu przyjęto budżet emerytur, za- 
opatrzeń i rent inwalidzkich z poprawkami spra 
wozdawcy. 

  

    

Budżet Prezydjum Rady Ministrów 
WARSZAWIA, (PAT). — Na popołudniowem 

posiedzeniu komisji budżetowej sejmu poseł 
Teh'nka (BBWR) zreferował preliminarz budże 
tewy prezydjum rady ministrów i podległych 

agend, a więc najwyższego trybunału admini- 
slracyjnego, trybunału kompetencyjnego, fundu 

szu kultury O i PAT. j. Po refera 
cie pos. Te у „w któ 
rej mówcy ie za 
gadnienia bud żetowe, lecz sprawy ogólno-pof 
tyczne, jak np. kwestję Berezy Kartuskiej. — 
Mówcy opozycyjni krytykowali działalnoś dek 

retową rządu, wskazując na koniec ść zwięk 
tów na wój twórc: 

mo postulaty 

        

    

  

   

  

   

       

  

   

   

     

  

zwiększe 
ym Trybu 

     

fale " Admaisteac strony posła Kor- 
ueckiego (Klub r eo do kwa 

ji urzędn co do ich 

wartości mor aan Na poruszone w toku deba 
ty zpiómoma oe RE. stanu 

    

lec! 
wstępie odpierając zarzuty posła Korne 

skiego, wyraził się z uznaniem o wysokich war 

tościach moralnych urzędnika polskiego. Skołei 
wiceminister omówił działalność poszczegól- 
nych biur Prezydjum Rady wss etyk i 
podległy ch temu dz 
wę Drukarń Państwowych, w związk 

m 2 P. A. T.-icznej. Między innemi mów 
d podjął pracę w kierunku 

pracowników, niepoko 
em gospodarczym, 

  

    
   

   
   

    

        

  

jonych w 
alarmami najczęściej 
stałej groźby nowych redukc 

budżetowym poza zmianami 
normalnego ruchu służbowego, niety 

żadnych nowych redukcyj, 
rując się "žengti OSZCZĘ: 

„emi, orzono możliwe 
stania funk narjuszów już La 

   

  

    

  

   

    

  

   

   

   

  

wrotni 
  

  

Szpiegostwo japońskie 
w Stanach Zjednocz. 
TOKIO, (PAT). — Wiładze japońskie zawia 

domily wczoraj ambasadę japońską w Waszyn 
gtonie © aresztowaniu trzech obywateli japoń- 

skich w San Diego w Kalifornji. Robili oni rzeko 
mo zdjęcia fotograficzne i szkice objektów woj- 
skowych. Ogółem w więzieniach amerykań- 
skich znajduje się w danej chwili 29 Japończy 
ków oskarżonych o szpiegostwo. 

Reforma rolna 
we Włoszech | 

RZYM, (PAT,. — Izba posłów przyjęła pro- 

jekt ustawy o parcelacji wielkiej własności ziem 

średnich i małych gospo- 

  

skiej i utworzeniu 

darstw. Reforma ta ma na celu uczynienie z pa 

sterzy 

cieli gospodarstw rolnych. 

Wielcy właściciele ziemscy, 

  

i najemnych robotników rolnych właści 

kiórzy dobrowol 

mie przeprowadzą parcelację, otrzymają od pań 

stwa zwrot 1/3 kosztów poniesionych w związ 

ku z parcelacją. N 

    

atomiast ci, którzy tego nie 

uczynią zostaną wywłaszczeni za odszkodowa- 

niem. А 

Kronika telegraficzna 
— BUŁGARSKI TRYBUNAŁ WOJSKOWY 

wydał wyrok na 4 członków terorystycznej orga 
nizacji macedońskiej, z których jeden został ska 

zany na śmie tr zaś na bezterminowe cięż 

kie roboty, za powieszenie kupca macedońskie 
go na poręczy mostu. 

— FRANCUSKA IZBA DEPUTOWANYCH 
przyjęła 387 przeciwko 175 głosów ca 

wego projektu w sprawie uzdrowier 
2 tząd z tej sprawy uczynił k 
zautai 

  

     
  

    
   

        

Rz wzorują 
pragnął umc 
pracowników 
r. ze względów 

nia awansowe pracowników pa 
czy Biura Us 

      

    

   

się na e „poprzednim, 
j stanie 

1930 
nh uprawnie- 

stwowych. Ca 
awnienia Administracji, to 

с prace nad unormowa 
niem wlašci z i toku instalacji admi 
nistracyjnej. Zaprojektowano odpowiednie zmia 
ny do 129 ustaw bądź rozporządzeń Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Po omówieniu bulżetu pozostałych agend, jak 
Funduszu Kaliury Narodowej, Trybunału Kom- 
petencyjnego i P. A. T. przez wiceministra Sied 
leckiego, zabrał głos prezes Najw. Trybunału Ad 
ministracy jnego Hel ki, który udzielił wyja 
śnień w sprawie budżetu N. T. A. 

Preliminarz budżetowy Pre ydjum Rady Mi- 
nistrów w głosowaniu przyjęto i na tem dzisiei 
sze obrady komisji zamknięto. 

  

     
    

   
    

      

° 
„KURJER“ z dn. 14-40 grudnia 1934 r. 

CENZURA 
w zupełności opinję 

metod pewnej czę: 
eh amy 

  

autora co 
i prasy        

    

    

    
   

  

yłającego ogółu, który w 
erza się na dołach, na apewno większą 

aogół wydaje. Ale nie sąd: 
choćby tylko w z 

sie ym i skutecznym 

środkiem zwalczania tego zjawiska. Naszem zda- 
niem, jedynym Środkiem jest wydanie ustawy 
o wod dziennikarskim, o prawach i obo- 
wiązkach dziennikarzy, któraby stworzyła kor- 

    

   

     porację dziennikarską, opartą na pewnych ry- 
gora i, pr ystkiem -moralnych. Choroba 
powinna być leczona od wewnątrz. (Red.) 

  

Niedawno „Czas*% i „Kurjer Polski** 
przyniosły artykuły omawiające szereg 

adnień związanych z tendencjami dzi 
siejszej prasy, wynikłemi z jej komercja 

Z zuniformowania i p. Podkre- 
ślając szereg ujemnych zjawisk jak po- 
szukiwanie sensacji i łowienie czytelni- 
ków na rozgłośne tytuły w sprawach 
błahych, nie podkreślono być może w 
wystarczającej mierze roli sensacyjnego 
nastawienia pism w sprawach nie tchną 
cych „zgniecionym psem* ale — zgnia 

tanem życi 
Jeżeli bowiem owo  „rozścierwianie 

się i rozchamianie wrzasku liter z pierw 
szych stron dzienników* kom zy mo- 
że być względnie nieszkodliwe, gdy do- 
tyczy wypadków i — zróbmy niechętnie 
to ustępstwo — kroniki kryminalnej, to 
zastosowane do objawów politycznych 

st nie- 

  

   

    

      socjalnych czy gospodarczych, je 
wątpliwie szkodliwem. Szkodliwem nis 
tylko społecznie, ze względu na bałamu 
cenie opinji przez przejaskrawienie zja- 
wisk, ale także niepożądanem dla intc- 
resów samej prasy. 

Współdziałanie prasy z czynnikami 
kierowniczemi wszystkich dziedzin ży 
cia było regułą wówczas, gdy prasa 
chciała oświętlać uzyskiwane informacje 

  

Hindusi wybierają swój nowy parlament 

  

Wyborcy tuziemcy przed ratuszem w Delhi. 

Przechowalnie bagażu 
w pociągach 

WARSZAWA, (Pat). Polskie Koleje Państwo: 
we: wprowadziły na niektórych swych linjach u 
dogodnienia, które niewątpliwie będą przyjęte 
przez podróżującą publiczność z uznaniem i za 
dowoleniem. Pod hasłami: „Podróżny nie potrze- 

„buje być m swego bagażu ręcznego** PKIP 
powodowane troską o wygodę publiczności, po- 
dróżującej kolejami, i odczuwając potrzebę wię- 
kszej swobody ruchów, dotąd krępowanej ko 

niecznością pilnowania ręcznego bagażu, uru: 
ymiły w dalekobieżnych pociągach, ruchu 0S0- 

bowego, przecnowanie bagażu ręcznego podró 

żnych,  Przechowalnie znajdują pomieszczenie 
w wagonach bagażowych i obsługiwane są przez 
konduktorów bagażowych. Za opłatą 50 gr. od 
sztuki podróżny może powierz swój bagaż 
przechowalni bagażowej skąd może go zabierać 

      

   

  

   

    

   

na każdej poszczególnej stacji lub stacji koń: 
cowej. 

Runął balkon 
ZAWIERCIE, (PAT). — We ezwartek popo- 

ludniu w jednym z domów przy ul. Marszałkow 
skiej w Zawierciu oberwał się balkon, któ! 
wraz ze stojącemi na nim osobami runął na u 
cę. 8 osób w stanie bardzo ciężkim przewiezio 
ne do szpitala, z tego 3 osoby w stanie bezna- 
dziejnym. Wśród ciężko rannych znajduje się 
szeregowiec 4 p. p. Leg. Mendel Rusinek. 

     

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (PAT). — Dziś w drugim dniu 

ciągnienia trzeciej klasy 31 polskiej państwowej 
loterji klasowej następujące większe wygrane 

padły na numery losów: 
zł. 50.000: 152.647, 179.183. 
zł. 10.000: 5,685, 115.463, 

176.308, 177.679. ы 

zł. 5.000: 5.291, 40.637, 63.919, 109.698. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (PAT). Berlin 212,65 — a 

— 211,60. Londyn 26,16 — 26,29 — 26,03 
bel 5,29 — 5,32 — 5,26. Paryż 3493 — 

    

167.5 

  

130,926, 
  

   

  

w sposób rzeczowy i na odpowiednia, 
spokojnym poziomie. Była to wymiana 
usług, gdzie za informacje konieczne do 
utrzymania pisma, prasa rewanżowała 
się urabianiem i jednoczeniem opinji pu 
blicznej na płaszczyźnie określonych, 
światopoglądów czy interesów. 

Z chwilą jednak gdy siódme mocar- 
stwo w znacznej swej większości porzu 

cając poziom rzeczowy nastawiło się na 
sensację, coraz mniej dbając o formowa 
nie opinji, a coraz bardziej o brukową 

pokupność, współpraca z odpowiedzial- 
nemi, kierowniczemi sferami wyraźnie 
się rozluźnia. Przyczyny są aż nadto zro 
zumiałe. Prasa goniąc za nowinkami i 

sensacją nie umie być często dyskretną, 
często przejaskrawia w niepożądanym 
sensie uzyskane informacje, dla nadania 
im smaku i zysku bomby prasowej, 

Czy podobna publicznie mówić np. 
o roli kapitału obcego w Polsce, gdy ty- 
tuly i często i treść artykułu sprawie, 
sporadycznego nadużycia przypomina- 

jąc kronikę kryminalną, wytworzyć mo 
$ą przekonanie mas, że cały przemysł 

polski jest zakonspirowanem zbiorowi- 
skiem sług obcych interesów gospodar- 
czych. Konieczność przeniesienia proce 

su Gorgonowej ze Lwowa do Krakowa 
by ła jaskrawym wypadkiem, uwidocznia 
jącym. jak prasa z informatora może się 
stać przeszkodą, do rzeczowego rozpa- 
hrzenia kwestji w atmosferze objekty- 
wizmu. Zupełnie już groteskówy prz 
kład w tym zakresie miał kiedyś miej 
ce, gdy jedno z pism prowinejonalny ch 
poinformowane przez MSZ., na temat za 
interesowania Polski budową mostu na 
Dunaju między Siurgiu a Rousse (Rusz 
czuk), „zrobiło* sensacyjny artykuł o 

domniemanych prawach polskich do mo 
stów w Rosji. 

Te kilka przykładów, których listę 
możnaby rozszerzać w niesźończono: 
w dostatecznej mierze ilustrują jak nie 

  

     

  

   

  

  

  

   

  

    
pożądane i szkodliwe może okazać 
„brukowe* nastawienie dziennika w 

sprawie istotnej i mogącej poważnie 'in 
teresować opinję publiczną. 

W tych warunkach instytucje i oso 
by dysponując materj. prasowym z ko- 
nieczności muszą jaknajniechętniej u- 
dzielać informacyj, gdyż nie są w moż- 
ności przewidzieć jak zostaną one oś- 
wietlone? w jakiej rozgłoszone formie? 
i jaki to odniesie skutek? Wytwarza się 
praktyka, że informacje przeznaczone 
do prasy przepuszcza się z konieczności 
przez filtr cenzury, usuwającej z nich 
z reguły wiadomości najciekawsze i naj 
istotniejsze. Wytwarza się więc błędne 
koło, w którem prasa, wiecznie nowin 
głodna, sensacejonizuje „w braku laku* 
każdy materjał, co skazuje ją skolei na 
jeszcze większy stopień niechęci i zakon 
spirowania ze stron miarodajnych. 

  

  

To też w poszukiwaniu lekarstwa, na 
ten pod każdym względem niepomyślny 
stan rzeczy, niepodobna nie zastanowić 
się, czy szkodliwa niejednokroinie dla 
interesów społecznych cenzura informa 
eyj prasowych pod kątem widzenia ich 
treści, czego jaskrawym przykładem jest 
„Śmierć papierowa* prasy niemieckiej, 

nie mogłaby może okazać się czynnikiem 
pozytywnej kontroli, z punktu widzenia 
fuszowania jaskrawości i sensacyjności 

nietyle treści, ile formy wystąpień wielu 
organów. Takie ujęcie zagadnienia kon 
troli prasowej nie powinno skazać prasy 
na zamieranie, a jedynie usunąć egzy- 

stującą dziś w praktyce rewolwerową 
premję, którą czerpią z nerwowości i nie 
uświadomienia mas, niektóre, mało wy 
bredne i bałamucące opinję publiczna 
dzienniki. Lech Jarociński. 

   

e 

Litewski manewr w 
BERLIN, (PAT). — Z Kłajpedy donoszą, że 

dziś rano zebrał się tam sejmik kłajpedzki, któ 
ry miał udzielić votum zaufania nowemu dyrek 
torjatowi Bruvelajtisa. 

Na posiedzenie nie przybyli eztonkowie part 
ji litewskiej, przez co glosowanie zostalo unie 
możliwione wskutek braku quorum. 

Przed otwarciem posiedzenia zabrał głos gu 

bernater 'Navakas, uzasadniając wydane przez 
siebie zarządzenia. Posiedzenie otworzył czło- 
nek niemieckiej partji ludowej, sekretarz sejmi 
ku Riechert i stwierdziwszy niedostateczną ilość 

posłów, co uniemożliwia prowadzenie obrad, 

sejmiku kłajpedzkim 
odczytał w imieniu 13 posłów niemieckich dek/a 
rację zredagowaną w bardzo estrym łonie i potę 
piajaca dotychczasowe zarządzenia rządu сеп- 

' tealnego i gubernatora. 
„ Prasa niemiecka, podające tę wiadomość, opat 
ruje ją komentarzami, w których potępia akcję 
„sabotażu i oszukańczy manewr Litwinów*. O 
zainteresowaniu, jakie wzbudziło mające się od 
być posiedzenie sejmiku, świadczy fakt, że przy 
byli na nie charge d'affatres Anglji, konsul ge 

neralny Sowietów i Łotwy, przedstawiciele kon 
sulatu niemieckiego i wie/u przedstawicieli pra 
sy.



    

  

Borys, król bułgarski. 

4 

Depesze doniosły w swoim czasie o 
usiłowaniach p. Titulescu nawiązania 
bliższych stosunków z Bułgarją. Oświad 
czenie prasowe p. Titulescu: „Rząd ru- 
muński uważa za swoja główną dyrekty 
wę polityczną nietylko utrzymanie z Buł 
garją dobrych stosunków sąsiedzkich 
ale uczynienie ze swej strony wszystkie 
go co tylko jest w jego mocy, aby przy- 
jaźń łączącą oba narody zamienić w przy 
jaźń polityczną* — nie pozbawiona jest 
pewnej pikanterji i rzuca jaskrawe 
Światło na nieszezerość i obłudność e: 
nuncjacyj dyplomatycznych  cechują- 
cych zwłaszcza poczynania p. Titules- 

cu. 
Jeszcze w kwietniu b. r. Rumunja mil 

czeniem zbyła memorjał rządu bułgar- 

skiego, zmierzający do nawiązania nor- 

malnych stosunków ze swoimi sąsiada- 
mi: Rumunją i Grecją, które to państwa 
strzegły bułgarskiej izolacji. Obecnie u 
„bałkańskiego Metternicha* zrodziła się 

(odrzucana zresztą przez Grecję) koncep 
cja powiązania za pośrednictwem buł- 
garskiego pomostu, Małej — z Bałkań- 

ską Enientą. 
Bułgarzy pod każdym względem róż 

nią się od reszty ludów Bałkanu i niezbyt 
łatwo wpadają w entuzjazm. Należało 
zatem słodkiem przemówieniem przeła- 
mać sceptyzm i nieufn Bułgarów. 

  

  

  

    

  

Jak Wilno uczci 
150-lecie 

Teatru Wileńskiego 
(0785711935) 

IL 

1 scena lwowska też nie uniknęła 
tragedji dwujęzyczności, bowiem przed- 
siębiorca niemiecki udzielał tylko 3 dni 
w tygodniu teatrowi polskiemu. (Za Bo- 

gusławskiego i J. N. Kamińskiego). 

Po r. 1831 trupa wileńska, licząca w 

swych szeregach. resztę zorganizowane- 

go w 1816 r. zespołu jako Towarzystwo, 
zaczyna ponownie walkę o utrzymanie 
dawnego spłendoru, i stanowiska dru- 

giej po Warszawie sceny stołecznej. Ok- 

res ten trwa do roku 1845, t. j. do chwi- 

li całkowitego podporządkowania sce- 

ny polskiej kontroli Dyrekcji rządowej 

— której z rozkazu gen. gubernatora 

Magistrat udziela rocznie subsydjum 3 

tys. rb. — Pomoc ta miała na względzie 
podtrzymanie nie teatru polskiego, lecz 
sztuk rosyjskich, grywanych obok pol- 
skich. Pośrednio jednak trupa polska na 

tem zyskała, gdyż publiczność, bojko- 
tując „dodatki* rosyjskie, usilniej uczę 
szczała do teatru, aktorzy zaś nie byli 
zarywani przez antreprenerów i otrzy- 

mywali względnie niezłe gaże. 
Z rachunków tego okręgu widać, że 

deficytu nie było. 

Przed powstaniem r. 1831 Fredro zaj 
mował dosyć poważną pozycję w reper 

tuarze — stopniowo ustępując z pola, co 
Wilnu (zresztą i Warszawie) wyrzuca 
Kraszewski. W r. 1836 — zjawia się pol 
ska premjera — „Izora“ N. E. Odynca 

„KURJER* z dn. 14-go grudnia 1934 r. 

Bułgarja — serce Balkanu 
(Od naszego korespondenta) 

I Stosunki z sąsiadami 
Brak bezpośrednich połączeń kolejo 

wych z Bukaresztem i Atenami oraz 
mostu między Russe a Giurgiu stał na 
przeszkodzie ekonomiecznemu rozwojo- 
wi Sofji. P. Titulescu uderzył więc w 
najezulszą strunę Bułgarów. Osiągnięto 
porozumienie w sprawie zapewnienia 
bezpośredniej łączności kolejowej mię- 

dzy obu krajam świadczył rumuński 
minister* poraz pierwszy Dunaj przesta 
nie być granicą, która nas dzieli, a sta- 
nie się łączącem nas ogniwem”. 

Żyjemy dziś w okresie przewartościo 
yamia wszelkich wartości. Nie też dziw- 

nego, że w takiej epoce między wczoraj 
szymi wrogami na rozkaz wodzów naro 
du zapanować może nagle doskonała sie 
lanka. 

Stabilizacja stosunków na Bałkanach 
postąpi niewątpliwie naprzód o ile na- 
ród bułgarski będzie w stanie przezwy- 

ciężyć swoją niechęć do Rumunów, uza- 
sadnioną gorzkiemi doświadczen. z tak 
niedalekiej przeszłości. Niespodziewane 
wystąpienie Rumunji przeciwko  Buł 
garji w r. 1915 dobiło ją podczas drugiej 
wojny bałkańskiej, wynikłej po niedo: 
trzymaniu przez Grecję i Serbję zobowią 
zań sprawiedliwego podziału łupu na 
Turcji. Rumunja zagarnęła Dobrudżę, a 
między obu narodami powstała nieist- 
uiejąca dawniej nienawiść. 

'Mocarstwa dwukrotnie przeoczyły na 
darzającą się okazję ostatecznego unor- 
mowania stosunków na Bałkanach. 

W trzy miesiące po kongresie berliń 
skim z r. 1878 rozdzielono Bułgarję na 
trzy części: Księstwo Bułgarskie, Wschod 
nią Rumelję, i Macedonję. kość niezgo- 
dy między Bułgarją, Serbją a Grecją. Od 

tąd „San Stefańska Bułgarja* stała się 
nieziszczalnem marzeniem Bułgarów i 

   

    

wtedy powstała dopiero kwestja Mace- 

dońska, która jak pomruk groźnego wul 

kanu niepokoi ciągle Europę i której e- 

pilogu nie należy bynajmniej szukać w 

Marsylji 
Traktat Berliński utorował drogę 

Austrji do Bośni i Hercegowiny. tamu- 

Jac jednocześnie naturalny rozwój tery 

torjalny Serbji. Aspiracje  terytorjalne 

Serbji zostały przez Ballhausplatz skie- 
rowane w kierunku dla Serbów najm- 

niej odpowiednim — Macedonji — odtąd 

zaczyna się pasmo krwawych powstań 

i aktów terorystycznych tajnych organi 

zacyj macedońskich przeciw kolejnym 

deprawatorom ich narodowych aspira- 

су) 1 przeciw bratniej Bułgarji, która w 

wyniku ewolucji stosunków  powojen- 

nych zrezygnowała z podtrzymywania 

separastycznych dążeń Macedończyków. 
Zawziete i harde to plemię. Bardzo wy- 
daje się problematycznem aby Jugosław 

ja mogła skutecznie tłumić niegasnący 

w sercach macedońskich bunt przeciw 

władzy belgradzkiej. A jednak wytępie- 
nie drażniącego pokój światowy ogniska 
zaburzeń leży w interesie Europy. 

Na głównym placu Sofji wznosi się 
pomnik Aleksandra II. „cara oswobodzi- 
ciela*, wystawiony mu przez wdzięcz- 
nych Bułgarów. którzy niebawem po je 
go śmierci przekonać się mieli o niesta- 
łości rosyjskiej przyjaźni. Bułgarja jesi 
klasycznym przykładem egoistycznej po 
lityki wielkich mocarstw, czyniących z 
małych narodów pionki do swych po- 
sunięć w polityce zagranicznej. 

Połączenie się Wschodniej Rumelji 
z Księstw. Bułgarskiem nie spotkało się 
z aprobatą możnej protektorki. Wmie- 
szało to i Bułgarów, w zwycięską zresz: 
tą, wojnę z Serbją, która stała się w mię 

  

      

  

  

  
Karol, król rumuński. 

  

dzyczasie pupilką Rosji. Mimo to tra- 
dycje prorosyjskie mocno były zakorze- 
nione w narodzie. (Widać to nawet dzi- 
siaj. Wojska, policja, młodzież szkolna 
nosi umundurowanie według wzorów 
przedwojennej Rosji). Król i rząd nigdy 
by się nie zdecydowali na przyłączenie 
się podczas wojny światowej do koalicji 
państw centralnych, gdyby nie krótko- 
wzroczność mocarstw, które i tym ra- 
zem przeoczyły okazję pacyfikacji kot- 
ła bałkańskiego. Krzywda wyrządzona 
Bułgarji w r. 1878 i los braci macedoń- 
skich przeważył szalę na korzyść Austrji 

i Niemiec. x 
Przeprowadzona w r. 1918 rozmowa 

między bułgarskim ministrem spraw za 
granicznych Genadjewem a  Barthou 
odźwierciadla doskonale panujące wów 
czas w Bułgarji nastroje. „Podczas całe 

  

  

(Dokończewe art. ma str. 4-01) 

  
SALOMEA DESZNEROWIA 

arłystka teatru Wileńskiego i Grodzieńskiego 
pierwsza śpiewaczka operowa polska. 

z iłustracją muzyczną Wiktora Każyń- 
skiego. W repertuarze. o kursie już ro- 
mantycznym, figurują: Wiktor Hugo, 
Grillpazzer, Raymund, A. Dumas, E. 
Scribe, K. Meisl, Goldoni (..Rzymianka 
XIX w.) Melleswille, d'Artois. Nie za- 
pomniano i o Szyllerze i Szekspirze — 
mając w składzie trupy słynną tragicz- 

kę Izabellę Górską (+ 1841), przezwaną 
„litewską Ledóchowską* oraz tragików: 

Dawisona Bogumiła. Surewicza. Rogow 

skiego. 
Narzucenie przez ks. Dołhorukija ati 

szów w jęz. rosyjskim (1833) obok pol- 
skiego i wyznaczenie Skobielcyna admi 
nistracyjnym obserwatorem teatru — 
zwiastowało już zakusy Petersburga na 

wprowadzenie jęz. rosyjskiego do admi 

nistracji teatralnej oraz sztuk rosyjskich. 
Kłótnie aktorów i zuchwałe oderwanie 
się od trupy aktora Rezgoła, który zało- 
żył teatr rosyjski — przyśpieszyły kata 
strofę. Teatr z gmachu sukcesorów Ka- 
żyńskiego rząd przenosi ostatecznie do 
gmachu Ratuszowego (1845). Na rządo- 
wego dyrektora administracyjnego wy- 
znaczono urzędnika Mańskiego, po nim 
(1846) radcę Izby Skarbowej von Bara- 
nowa, po nim urzędnika do, szczególnych 

zleceń — Koreckiego, a od 1849 r. puł- 
kownika H, Abramowicza, który rządził 

aż do r. 1860. 
Od początków swego istnienia Teatr 

wileński wyjeżdżał ma prowincję: do 

ANDRZEJ MIERZYŃSKI 

artysta i pierwszy reżyser teatru Wileńskiego. 

Mińska, Grodna, Bieszenkowicz, Oswie- 
ja. Libawy, Mitawy, Rygi, Kowna, oraz 
do Petersburga (1807 r.) (Miński teatr — 
nawet zajrzał do Moskwy z „Krakowfa- 
kami i Gėralami“). & 

Oprócz teatru „stołecznego wileńskie 
go* do miast litewskich, na karnawał lub 
Jarmarki zaglądały wędrowne trupy: Ka 
żyńskiego, l. Szymańskiego, Moraw- 
skich, Desznerowej (z Grodna), P. Żu- 
kowskiego, Prenczyńskiego. W latach 
1830 — 45 spotykamy dyrekcje I. Kaciu 
cewicza, J. Błażewicza, W. Kłokockiego, 
Chełmikowskiego, W. Wierzbickiego, 

Majewskiego. 
Z rozkazu Mikołaja I Komitet Mini- 

strów poleca gubernatorom utrudnianie



  

„KURJER“ z dn. 14-g0 grudnia 1934 r. 
    

Bułgarja — serce Bałkanu 

  

  
Zańmis, prezydent Grecji. 

B.ej) 
go trwania politycznego kryzysu staliś- 

my wiernie przy boku Rosji i nie mamy 

żadnego wzrachowania przyłączania się 

li w dal- 

(Dokończenie art. ze str. 

    

     

    

do trójprzymierza. Jednak jeże 

szym ciągu będzie się stale popierało 

Serbję na niekor? Bulgarji, będziemy 

  

zmuszeni rzucić się w objęcia Austrji*. 

Francja nie wyciągnęła konsekwen- 

cji z tej oferty i nie użyła swego wpływu 

na Rosję aby ją zmusić do większej wo- 

bec Bułgarji ustępliwości. Uczyniły to 

natomiast Niemcy, wskutek czego Buł- 

garja 14 października 1915 r. wypowia- 

da wojnę Entencie, która mimo zwy 
cięstw bułgarskiego oręż 

się frontu niemieckiego 

dla Bułgarji traktatem w Neuilly, który 

raz na zawsze pogrzebał sen Bułgarji o 

zjednoczeniu narodowem i San Stefań- 

skiej Bułgarji. 
Przegraną wojnę król Ferdynand 

Bułgarski zapłacić musiał ulratą koro- 

ny. Radykalny przywódca partji ludo- 

wej Stambulijski, którego rządy trwały 
aż do r. 1923, rozpoczął politykę pojed 
nania z Jugosław ją, przerwaną przez na 
stępne rządy, a kontynuowaną przez о- 
becny rząd, który do władzy doszedł po 
pamiętnych wypadkach majowych w 

b. r. 
Uczciwość, oszczędność, 

oraz brak blagi i próżności cechuje c 
rakter Bułgara. Ma to także swoje uza 
sadnienie w bułgarskiej polityce zagra- 

nicznej, która obecnie ma bardzo real- 
ne nastawienie wobec wszystkich proble 

mów. Dwukrotnie Bułgarja folgowanie 

romantycznym mrzonkom zapłacić mu- 
siała klęską narodową, dziś więe stara 

się spokojną lecz wytrwałą pracą wzmoc 
nić swoją, nadwerężoną na Bałkanach 

pozycję. 
Sąsiad, z którym Bułgarzy dojść jesz 

cze nie mogą do porozumienia. to Grec- 
ja, stojąca na stanowisku, że sprawy go 

spodarcze mogą być poruszone dopiero 
ВЕЛОС КОУО 

    

   

   

  

po zalamaniu 

          

pracowitošė 

    

      

wydawania zezwoleń na wędrówki. To 
daje pole gubernatorom do zmuszania 
dyrektorów. aby grywali sztuki rosyj- 
skie obok polskich. Droga do deprawacji 
była otwarta. Mamy ślady upokarzają- 
cego współubiegania się dyrekcyj o zez 
wolenie. 

Poważną subsydjarną rolę dla teatru 
wileńskiego odegrały teatry amatorskie, 
istniejące od drugiej połowy wieku 
XVIII. Stanowią one ciekawą kartę w 
historji teatru polskiego. Nigdzie nie by 
ło takiego zamiłowania do przedstawień 
amatorskich, jak na Litwie. Dość po- 
wiedzieć, że w teatrze prywatnym Koj- 
rańskim Doroty Łapacińskiej między Il. 
18380 — 1858 odegrane były wszystkie 
utwory Fredry. Słynne teatry w Plesz- 
czeniach i Zaborzu wystawiały opery 
włoskie i tragedje Szekspira i Szyllera. 
W Wilnie nie było prawie żadnego jar- 
marku bez teatru amatorskiego na cel 
dobroczynny. Ba! Nawet u gubernatora 
cywilnego grano Fredrę — siłami ama- 
torskiemi, a w r. 1845, w b. sali etnabo- 
nicznej Uniw. Wil. przez krótki czas ist 

  

_ niał teatr kameralny. 

  

Pomiędzy aktorem wileńskim, pomię 
dzy sceną wileńską a ludnością autoch- 
toniczną stale istniała mocna więź o 
specjalnem podłożu. W moich studjach 
nad teatrem polskim, nie spostrzegłem 

  

po załatwieniu spornych zagadnień po- 
litycznych, gdy natomiast Bułgarja za 
sine qua non pertraktacyj polityczn. u- 
waża zawarcie traktatu handlowego. Po 

rozumienie tembardziej utrudnione, że 
dwaj sąsiedzi nie mogą się zgodzić co 
do sumy kompensacyjnej za wywłasz- 
czony majątek Greków, względnie Buł- 
garów. Liczba wysiedlonych z Tracji 
Bułgarów znacznie przekracza liczbę re- 
emigrantów greckich. Grecja wobec te- 
go wyciągnęła przedawnione pretensje 
z okresu 1904 — 1905, pragnąc w ten 
sposób zmniejszyć należne Bułgarji od- 
szkodowanie. 

Sprawa unormowania stosunków buł 
garsko - grecki traci jednak na swej ak- 
tualności wobec zagadnienia o zna- 
czeniu międzynarodowem, mianowicie 
porozumienia bułgarsko - jugosłowiań- 
skiego któremu na przeszkodzie stali 
Macedończycy. Zdecydowana wola obec- 
nego rządu bułgarskiego i konsekwent- 
na polityka króła Aleksandra, doprowa 
dziła podczas ostatniej wizyty w Sofji 
ponad macedońskiemi głowami do osta 
tecznej zgody, którą w Marsylji Aleksan 
der przypieczętować miał swoją śmier- 
cią. I znów pokojowy bieg wypadków 

      
  

  

     

  

Św. Mikołaj, 

którego odwie- 

dzin w noc wi- 

gilijną oczekują 

wszystkie grze- 

czne dzieci. 

  

takiej więzi w innych miastach z wyjąt 
kiem pewnych okresów teatru Krakow 
skiego i Warszawskiego. Było to w mo- 
mentach, — gdy scena i aktor stanęli 
na wielkiej wyżynie „artystycznej, albo 
spełniali z poświęceniem służbę społecz 
ną. : 

Wilnianie natomiast zawsze jednako 
wo się ustosunkowywali do sceny, uwa- 
żając ją za Świątynię sztuki a aktora za 
kochanego członka całej wileńskiej spo- 

  

  

Titulescu, min. spr. zagr. Rumunji. 

na Bałkanach wstrzymany został na ja- 
kiś czas, a ledwie uchwytne jeszcze dą 
żenia dwóch bratnich południowo - sło- 
wiańskich narodów do unji personalnej 
rozchwiały się w mgle niezbadanej przy 
szłości. Norbert Żaba. 

łeczności. Zarówno w chwilach powo- 
dzenia, jak i załamania się sceny pub- 
liczność wileńska nie traciła z oka zna 
czenia sceny, jako fenomenu kultury Śro 
dowiska, nigdy nie opuściła aktora, gdy 
się do niej zwrócił, czy to o poparcie 
benefisu, czy to o obronę przed krzywdą. 
Szczególniej uwydatnił się ten stosunek 
do teatru po upadku powstania listopa- 
dowego — a jeszcze więcej od r. 1845 
do 1864. 

  Teatr i Przedpowslaniowy Wilenski w gmachu raluszu 

(z współcz. litogr. z r. 1845). 

  

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

0 uprzejmości 
Naogół skarżą się ludziska u nas na brak 

  

uprzejmości i w wielu wypadkach m 

  

ja rację 

Up loti jest zawsze pochwały godna i po 

żądama. wzór mogę tu postawić mego przy 

  

jakaś pan 

    

Stasia. a po- 

, że jest komplemencistą i że jej 

Pewnego razu 

  

schlebia. 

  

   

  

— Ależ pani nie można wogóle powiedzieć 

komplementu — powiedział Stasio. 

Jak to? spyta panna cokołwiek zdzi 

wiona. 

  

— Dlatego — odparł szarmancki Stasio, że 

    

jeżeli i powiem, że r jest aniołem, to będzie 

to pochlebstwo dla aniołów. 

Oto przykład wzorowej up 

trzeba mieć 

  

ejmości, ale by 

akt i wytwor- 

  

ją umieć stosować 

ność mego przyjaciela Stasia. 

które 

których 

sycznym przykładem nadmiernej 

Bywają inne ro- 

do grobu wpę- 

Kla- 

uprzejmości 

  

dzaje uprzejmości, me 

  

  dzić tych, wobec się je stosuje. 

jest następujący wypadek, © którym opowiada 

no mi wczoraj. 

W wagonie kolejowym na linji Wilno —War- 

którzy bardzo 

W Grodnie 

szawa poznało się dwóch panów, 

podobali się. sobie: wzajemnie. 

siedli, aby się pokr: Ledwie 

przełknęfi „musieli wre 

wy- 
coś wypili i 

  

  cać do wagonu, gdy wy 

buchł spór o to, kto ma płacić. Każdy z panów 

chciał koniecznie pokryć cały rachunek i jeden 

drugiemu w żaden sposób nie chciał ustąpić. 

Nie: 

edząc, 

    

interesowany w nic o nim nie 

urzędnik ruchu, wypuścił tymczasem 

pociąg dalej, tak, że gdy nareszcie obaj panowie 

załatwił rachunek, 

  

sporze, 
  

  

pociąg dawno odszedł. 
Wobec tego wynajęli samochód, by j 

prędzej dotrzeć do Białegostoku, prześcignąwszy 

pociąg. Po iście szalonej jeździe udało im się 

to. Gdy auto wpadło przed stację pociąg stał 

z tego. Zaledwie wyskoczyli z samo- 

chodu kto 

taksówkę. Nie trwał on długo; ale 

ak naj- 

      

jeszcze. 

wybuchł nowy spór, ma zapłacić 

tymczasem 

pociąg znowu odszedł. 

— Trzeba być idjotą — rzekł jeden z pa- 

cym dymem z lokomo- 
   

rów, patrzą za znik 

tywy — by przez 

  

głupi upór narażać nas obu 

   na straty i spóźnienie. 

-— Najzupełniej się z panem zgadzam. trzeba 

być na to patentowanym idjotą. Święta rac 

Obaj panowie udali się w dws przeciwne ką 

'    
  

  

ty poczekalni i nie zamienili już ze sobą ani 

słowa, a gdy przyszedł następny pociąg, sie- 

    

  

  

dzieli każdy w innym przedziale. 

Widać z tego, że nie należy być przesadnie 

uprzejmym, zwłaszcza gdy miły towarzysz chce 

Wei. 

  

ROŽLINNY,NIE/ZKODLIWY, 
IDEALNIE PRZYLEGAJĄCY 

PUDER 

ZŃBARID 
REECTION" 

  

Młodzież wileńska tego okresu, a 
wśród niej Mickiewicz i Słowacki — pa 
trzyli na teatr wileński i zaciekawiali się 
problematami dramatu i opery. Jesz- 
cze istnieje tabula rasa dla studjów nad 
genezą wrażeń i zainteresowań tych dwu 
wieszczów — w zetknięciu się ich z ów- 
czesnym repertuarem wileńskim lat 1816 
— 1829 *). — Zwrócił na to uwagę prof. 
Windakiewicz, który uwafa zajęcie 
Mickiewicza teatrem jako nie zawodowe 
a tylko przygodne, twierdzi, że próby 
dramatyczne Mickiewicza „otwierają 
wielce ponętne widnokręgi dramaturgji 
polskiej—nowoczesne zaś zdobycze sztu 
ki dramatycznej czerpią podnietę cza- 
sem widocznie z jego prób i pomysłów", 

Wybór tematów dramatycznych Sło 
wackiego niewątpliwy ma związek z ży 
ciem ówczesnego teatru i salonu — w 
którym koncentrowała się krytyka i о- 
pinja ziemiańskiej elity grodu. Wilno 
bowiem było, jak to stale podkreślał š. 
p: Cz. akówaki. miastem  nawskroś 
ziemiańskiem. Losy teatru i częściowa 
jego prądy zależały od ziemiaństwa, któ 
re b. często konkretnie wspierało istnie 
nie sceny. 

    

(Dok. nast.) 
Antoni Miller. 

*) Ustalony reperluar podajemy w wyžej wy- 
mienionej pracy naszej.



  

ze posiedzenie Rady Miejs- 
kiej trwało zaledwie 37 minut. W pra- 

ktyce samorządu wileńskiego jest to re- 
kord dotychczas nieosiągnięty. 14 spraw 

porządku dziennego załatwiono z błys- 
kawiczną szybkością, żadna nie wywo- 

łała dysku ystkie załatwiono w 
myśl wniosków magistratu. 

Na uwagę zasługują następujące: u 
poważniono magistrat do wystawienia 
weksli na nabycie kotła dla potrzeb ele- 
ktrowni miejskiej. Koszt tej inwestycji 
wyniesie 267.597 złotych, przyczem 60 
tys. zł. jest już przewidziane w bieżą- 
cym budżecie, reszta płatna będzie w 
ciągu 4 najbli :h lat, w ratach mie- 
sięcznych po 5.769 złotych każda. Ter- 
min płatności ostatniej raty przypada na 
dzień 1 listopada 1938 roku. Kocioł na- 
byty zostanie w zakładach przemysło- 
wych Cegielskiego w Poznaniu. 

W roku 1932 magistrat na zatrud- 

nienie bezrobotnych zaciągnął w Pols- 
kim Banku Komunalnym pożyczkę w 
wysokości 50.000 złotych. Ponieważ ter- 
min płatności tej pożyczki już minął i 
była ona kilkakrotnie prolongowaną. ©- 
becnie Rada Miejska uchwaliła po wpła- 
cie 17.000, resztę w wysokości 33.000 zło 

tych skonwertować na przeciąg lat 
Upoważniono również magistrat do od. 
roczenia terminu płatności dwóch krót- 

    

   

    

Z życia i prasy 
białoruskiej 

— Sealenie gospodarstw wiejskich. „,Bicła. 
ruskaja Krynica“ zamie a korespondencję ze 
wsi Dąbrowa, pow. mołodec kiego. Autor 
donosi o projekcie scalenia gospodarstw, czego 

włościanie oczekują z niecierpliwością. 

— Niezadowołenie Resjan. Lwowski 
Gołos* poczuł się dotkniętym uwagami „Białor. 
iKrynicy* na temat szerzonego > z niego na 

oruskich terenach r 
j „R 6. 

włościaninowi białoruskiemu niżli 
Białorusinów katolików nie uważ 
za jedną z trzech odgałęzień rosy. у 
Że słów „R; G.“ bije oburzenie na Białorusi- 
nów za dążenia do samodzielności państwowej 
i marodowej, rozczłonkowujących Rosję. 

— „Sowiecki* naród. Pod tym tytułem „Rod 
nyj Kraj* zamieścił artykuł, w którym autor 
stwierdza, iż mimo istnienia Sowieckiej Biało- 
rusi tysięcy szkół, uniwersytetów, Akademji Na- 
uk i innych instytucyj kulturalnych — Biało 

ruska: Republika Rad nie jest ośrodkiem i twier 
dzą białoruskiej ERY . 

      
   

  

„Ruskij 
  

     
    

  

    

  

  

się autor w celach 
sowieckiej polityki jak zewnętrznej tak i we- 

wnętrznej, którym muszą być podporządkowane 
i interesa Białoruskiej Republiki. Likwidacja 

 „naedemow * i jej ogonka w po 
b. posłów imady“ i „Zmahannia“ 

stała się koniecz arcia polsko-sowiec 

kiej ugody będącej nietyle w intere: ich Białor 
Rep. ile polityki zagraniczne 

Dalej autor cytuje pols 
seckiego. Z cytaty tej wid 

począł się proces tworzen 
ieckiego*, prowadz 

kich narodów zami 

  

      

  

   
   

    
ro 

  

    

ułat wienia Ra proc 

  

Rokóbci jest porzą: 
dek. Stąd wszystkie h osłabiające wysiłek 
idący w kierunku pows tego narodu są 
odrzucane jako szkodliwe. To tłumaczy dlaczego 
kulturalne osobliwości innych narodów, a w tej 
liczbie i białoruskiego są bezwzględnie nisz- 
czone. Staje się też pasnem, dlaczego twórcy 
budowmictwa życia białoruskiego narodowi po: 
eci Janka Kupała i Jakób Kołas musieli napięt- 
nować swoją uprzednią działalność, dlaczego b. 
posłowie z „Hramady* i „Zmahańnia* okazali 
się ma Sołowkach, dlaczego białoruska grama- 
tyka sowietyzuje się przez bolszewików... 

W tych warunkach — mówi autor — wątpli- 
wem staje się czy białoruskie szkoły i uniwer- 

sytety odegrywają właściwą rolę i czy z 1929/30 
r. rzeczywiście rozpoczęło się w Białoruskiej 
Republice kulturalne i polityczne budownictwo 

— Akademja żałobna. Dnia 8 b. m. przy 
ul. Zawalnej 1 odbyła się akademja żałobna, 

poświęcona pamięci zmarłego prof. Bronisława 
Epiemach-Szypiły. Referat o zmarłym wygłosił 
ks. A. Stankiewicz, Jak wynika z referatu, $ 
piło gromadził około siebie nietylko młodzież 
duchowną lecz studentów i rzemieślników, do- 
starczając im materjałów naukowych dla głęb- 
szego poznania przeszłości i teraźniejszości & 
go narodu. Nie było”Właściwie żadnego białoru 
skiego poczynania, w kłtórem nie wziąłby udzia* 
łu zmarły. 

Głęboki katolik, gorący białoruski patriota 
a wysokiej inteligencji, znakomity erudyta-ling: 
wista (posiadał 20 języków, słusznie może być 

vany, obok szlachty romantyków jak Mar: 
kiewicz, Bohuszewicz, Niestuchowski 4 in. 

ionerem ruchu białorus iego. Duchowość pro- 
fesora zaważyła ma d j drodze takich jedno- 
stek jak poeta Janka Kupała, Br. Taraszkiewicz 

Ai wielu innych pracowników na niwie biało- 
ruskiej. 

Bibljotekę swoją — 5 tys. tomów — i zbiory 
zmarły przekazał Białoruskiej Akademji Nauk 

  

5 

  

   

    

     

    

     

„KURJER“ z dn. 14-40 grudnia 1934 r. 

Błyskawiczne tempo pra wileńskiej Rady Niejakie) 
igniętych 

125.000 i 
ek zaci 
sumy 

koterminowych pożycz 
w tymże banku 

    

na 

55.000 złotych każda. 

Skolei zapadła uchwała zwiększenia 
   

  

budżetów betonowni miejskiej o 23.300 
zł., wydziału wodociągów i kanalizacyj 
o 160.000 i referatu kwaterunku wojsko- 
wego i 113.000 złotych, 

Jak już donosiliśmy w numerze wczo 
rajszym do administrowania samorzą- 
dowi wileńskiemu przekazany został fun 
dusz w wysokości 14.200 złotych. pow- 
stały z zapisu po Ś. p. Zygmuncie Jusz- 

  

kiewiczu, który przeznaczył go na utwo- 
rzenie stypendjów dla biednych stu- 
dentów USB. Rzecz prosta, że wniosek 
magistratu w sprawie przyjęcia tego fun 
duszu został jednomyślnie zaakcepło- 
wany. 

Dokonano wreszcie wyborów do Ra- 
dy Związku Międzykomunalnego dla bu- 
dowy i utrzymania Wojewódzkich Za- 

  

kładów Opieki Społecznej. Wybrano ra-- 
dnych: Waltera, Suszyńską-Kwasoweo- 

wą, Hurynowiczównę i Czystowskiego 

(Blok Gosp.), Burhardtową i Kaczanow- 
skiego (Kl. Nar.) i Cymblera (KL Żyd.). 

Dar japoński 
dla Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Dowiadujemy się. że wielki 
japoński p. Taakaharu Mitsui 

30.000 yen (około 80 tysięcy złoty 
wersytetu Warszawskiego na ożenie 
japonologji 

Katedry takiej dotąd Uniwersytet Warszaw- 

ski nie posiadał, a w związku z przeprowadzoną 
rozbudową studjów ów wschodnich, dar 
japoński przyczyni się znakomicie do poslawie- 
nia studiów wschodoznawczych w Polsce na 

odpowiednim poziomie. 

Ofiary na powodzian 
— Konto P. K. O. Nr. 15.555 Wil. Woj. Kom 

P. O. P. w Wilnie wynosiło w dniu 13 bm. zł. 
87.519.47. 

  

przemysłowiec 
oliarował sumę 

h) dla Uni- 
katedry 

  

  

      

  

    

   

  

Dochód społeczny 
СО ТО JEST DOCHÓD SPOŁECZNY. 

Badania dochodu społecznego, ma- 
jące duże znaczenie. nietylko teore- 
ty czne, lecz praktyczne, są u nas mało 
rozwinięte. Prócz pracy Dederki nie ma 
my w naszej literaturze bodaj poważniej 
szych pózycyj poświęconych temu tema- 
łowi. 

Toteż drobne napozór publikacje 
„Instytutu Badania Konjunktur Gospo- 
darczych i Cen* zasługują na uwagę i 
zainteresowanie, chociaż obracają sie 0- 
koło spraw zdystansowanych już bie- 
giem czasu, odnoszą się bowiem do roku 
1929. Skądinąd jest jednak rok ten szcze 
gólnie interesujący, stanowi bowiem 

ie od okresu konjunktury do lat 
owych. 

"Mamy na myśli trzy prace z serji ba 
dań nad dochodem społecznym w Pols- 
GEOGRAF 

   

ce: Michała Kaleckiego i Ludwika Lan 
dau*a „Dochody z pracy najemnej* i Ja 
na Wiśniewskiego „Rozkład dochodów 
według wysokości** (Warszawa 1934). 

Dochodem społecznym jest suma 
wartości wyprodukowanych dóbr i us- 
ług. zarówno konsumowych jak i aku- 

  

mulowanych, według określenia E. Li- 
pińskiego. Autorzy rozróżnili trzy jego 

  

składniki t. j. dochód  konsumowany 
przez ludność nierolniczą, dochód konsu 
mowany przez ludność rolniczą i dochód 
akumulowany t. j. nie zużyty w dalszych 
procesach produkcj jnych. 

  

26 MILJARDÓW. 

Łączną sumę dochodu społecznego w 
roku 1929 szacują Kalecki i Landau na 
26 miljardów zł. Szacunek ten oparty na 
żmudnych i zawiłych obliczeniach przy 

  

Pierwsze posiedzenie francuskiej rady państwa 

  

W tych dniach w paryskiem ministerjam kolonji otwarto pierwsze posiedzenie francuskiej 
rady państwa. Na ilustracji widzimy prezydenta Lebruna w otoczeniu mężów stanu. 

  

WZDŁUŻ I WSZERZ POLSKI 
— ODSTRZAŁ JELENI W KARPATACH. 

Polskie tereny łowieckie zyskują coraz większą 
popularność wśród zagranicznych myśliwych. 

W czasie tegorocznego jesiennego rykowiska 

jeleni wszystkie odstrzały we wschodnio-kar- 
packich lasach państwowych były wyprzedane 
już na tydzień przed rykowiskiem. Odrzucono 
szereg ofert pochodzących od wielu wybitnych 

osobistości zagranicznych. Zgłoszenia napłynęły 
z Egiptu, Belgji, 'Niemiec, Austrji, Czechosło- 
wacji i nawet z Indji. 

Mało kto wie, że ostatnio w lasach, należą- 
cych do arcybiskupstwa grecko- katolickiego w 
Gorganach, polował na jelenie autentyczny ma- 
haradza hinduski, książę Of Kutsch ze świtą. 
W polowania tych wzięło udział ponadto sze- 
reg osóh z arystokracji południowej i zachod 
niej Euro 

"Wszyscy ci myśliwi wywieźli z tegorocznego 
rykowiska w Karpatach dużą ilość rogów upo- 
lowanych jeleni. 

— KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO PRE- 
HISTORYCZNE. Ujawniające się coraz silniej 
zrozumienie społeczeństwa dla odk i zabyt- 
ków prehistorycznych naszego kraju skłoniło 

grono prehistoryków krakowskich do założenia 
Tow. Prehistorycznego. Celem towarzystwa jest 
stworzenie stałej łączności kół naukowych ze 

wszystkiemi osobami, interesującemi się wyko- 
paliskami. Wszelkie zapytania w tym zakresie, 
jako też zgłoszenia w sprawie zabytków i zna- 
lezisk oraz ich ratowania, należy przesyłać pod 

   
  

  

adresem: Tow. Prehistoryczne w Krakowie — 
Muzeum Archeologiczne, ul. Sławkowska 17. 

— 700-LECIE OPACTWA CYSTERSKIEGO. 
00. Cystersi w Szczyrzycu koło 

(diecezja tarnowska) przygotowują się do uro- 

czystego obchodu 700-letniej rocznicy: założenia 

Limanowej 

tamitejszego opactwa. Przy tej sposobności nale- 

ży przypomnieć, że w wieku XII i XIII powstało 

na ziemiach polskich 28 opactw cysterskich. 

Z mich utrzymały się tylko dwa klasztory OO. 

Cystersów, t. zn. wspomniany wyżej w Szczy- 

rzycu k. Limanowej (diec. tarn.) i starszy nieco 

odeń w Mogile (archid. krak.) 

— LOTNICZO-MOTOROWA KOMUNIKACJA 
ARSZA WA—ZAKOPANE, Ministerstwo Komu: 

nikacji wprowadza tytułem próby ciekawą ino- 
wację w polskiem kolejnictwie. Zastosowane 
będą kombinowane połączenia lotnicze przy po* 

mocy pociągów „Lux Torpeda*. 
Po raz pierwszy próba taka odbędzie się 

dnia 22 i 24 b. m. na linji Warszawa—Zakopa- 
. Sprzedawane będą kombinowane bilety lot- 

niczo-kolejowe, dla odbycia podróży z Warsza- 
wy do Krakowa samolotem, a z Krakowa do 
Zakopanego pociągiem motorowym. 

Podróż odbyta w ten sposób trwać będzie 
tylko 5 i pół godzin. Cena przejazdu wynosić 
będzie mniej niż koszt biletu drugiej klasy PKP. 
a mianowicie 40 złotych. 

      

olbrzymiej rozległości przedmiotu ba- 
dań i niemożliwości jego ujęcia w spo- 
sób zupełnie ścisły, można jednak przy- 
jać jako wysoce prawdopodobny. 

Bardzo ciekawe jest jak grupy spo- 
łeczne uczestniczyły w tym dochodzie: 

DOCHÓD SPOŁECZNY W ROKU 1929. 

= Dochód społeczny ogółem mi 
Dochód konsumowany 

Pracownicy umysłowi 
Robotnicy poza rolnymi . 
Robotnicy rolni 
Mała własność rolna 
Drobnomieszczaństwo 

Zyjący z zysku i wolne JRG 
Usługi Państwa w zakresie rolnict      

  

WA ALŲ 0,4 

Dochód akumulowany . . . . 21 

Prywatny ZET 0,3 
Publiczny 2 1,4 

Udział kapitału zagranicznego . 0.4 
Jakie różnice w udziale grup społecz 

nych! Najlepszą wymowę słanowią sa- 
me cyfry. 

Z porównania dochodu akumulowa- 
nego (2,5 miljarda) z dochodem konsu- 
mowanym (23,9 miljarda) uzyskujemy 
miarę rozbieżności obu tych  pozycyj. 
Zwraca też uwagę olbrzymi w stosunku 
do całości dochodu akumulowanego u- 
dział dochodu publicznego (1,4 miljarda 
na 2,1 miljarda). 

Stosunki te są już dawno nieaktual- 
ne, wymowniej wyrazi się to w następu 
jących danych: 

Konsumeja na 4-osobową rodzinę wy 
nosiła w roku 1929 miesięcznie 640 zł. w 
grupie pracowników umysłowych, 
w grupie drobnomieszczańskiej, 265 w 
grupie robotniczej w mieście, 175 na wsi 

1300 w grupie żyjących z zysku i wol- 

nych zawodów. 
Dziś należałoby te sumy zmniejszyć 

w niektórych grupach 2 i pół do 3 razy, 

być utrafić w prawdę. 
Rozprawa Landau'a o dochodzie z 

pracy najemnej przynosi bardzo bogaty 
materjał, wyjaśniający stosunki w obrę 
bie tej grupy społecznej, a rozprawa Wiś 
niewskiego o rozkładzie dochodów wed- 
ług wysokości ma przedewszystkiem zna 
czenie metodyczne. 

Wcale radykalnie brzmi sąd autora 
a propós wysokiego stopnia nierówności 
podziału dochodu w Polsce. „„Zapewne 
wynika on z socjalnej struktury kraju, 
a w szczególności z istnienia dużej ilości 
AR” zarabiającego drobnomieszczańst- 

. przeciwstawionego (niezbyt licznej 
a aj burżuazji o charatkerze kapita 
listycznym i wielkiej masy proletarjatu 
wiejskiego o bardzo niskim (nawet w 
porównaniu do proletarjatu miejskiego) 
poziomie dochodów. jak również z sil- 
nej koncentracji dochodów drobnych rol 
ników około ich wartości Środkowej, 
znacznie niższej od ogólnej przeciętnej”. 

Trochę to stylistycznie ciężkie, ale 
rzeczowo gruntownie uzasadnione. 

  

        

   

 



Pełna tabela wygranych 
„KURJER* z dn. 14-go grudnia 1934 r. 

Hi Il-gie ciągnienie 

GŁOWNE WYGRANE 
ZI. 10.000 na Nr.: 161256 

21, 5.000 na N-ry: 8178 66774 81490 
269570 

#1. 2.000 na N-ry: 88353 95426 
Zł. 1.000 na N-ry: 42419 75438 107535 
Zi. 500 na N-ry: -25167 26203 51112 

88735 76124 87124 104816 105469 136615 
876098 : 

ZŁ. 400 na N-ry: 3972 22586 29369 
59376 68195 77310 78824 86867 88135 
2257 96956 110871 137300 143809 

105620 175792 176856 179632 

ZŁ 300 na N-ry: 1582 30962 32351 

Po 200 Złotych: 

„ 290 670 923 1724 3676 4119 65 846 
„984 5258 573 .640 974 85 6084 867 7263 
(385 844'8119 268 744 860 9117 588 625 
750 у 

10271 472 801 72 953 11388 978 12217 
410 773 908 34 13347 452 622 858 
14206 371 437 839 15032 63 513 855 
933 16067 372 606 709 39 17566 88 945 
28231 406 782 858 922 19794 

20303 76 406 21244 497 790 846 953 
'22)21 265 84 417 933 23037 82 24847 
(25309 605 97 992 26157 363 519 71 
(21242 636 28055 183 413 550 624 918 
29658 816 51 998 . 
„80572 753 947 31680 717 980 32085 
610 928 34340 473 800 35553 965 71 
SA 36188 293 467 860 37229 557 749 

8. 
38071 552 822 923 39154 220 65 332 

684 939 40097 262 418 874 41217 752 
939 68 42089 735 800 43232 935 44017 | 
2 340 469 537 666 804 45062 217 67 
555 951 46299 403 16 851 927 47076 400 
87 894 984 483337 42 914 49034 113 39, 
61) 899 926 42 97 : 

50084 214 53 443 520 640 51304 625 
52062 82 100 661 705 50 802 97 53233 
40) 708 919 54006 333 628 761 93 977 

55091 607 22 56923 57609 50 58088 
641 730 820 959 59571 696 60353 412 
744 802 61071 731 866 62275 508 655 
708 860 63535 941 64054 239 471 824 901 
65108 460 558 97 806 77 972 66112 15 44 
307 607 839 928 67567 713 835 68077 
527 36 919 60619 47 858 70159 73 531 
605 709 851 968 71853 948 72014 319 444 
"763 73120 85 363 547 74243 417 656 788 
85? 54 59 75114 490 691 99 

16766 964 77003 129 210 19 370 477 
689 78529 777 79156 606 853 

80047 52 66 547 812 65 81385 403 710 
82046 218 850 064 83242 53 647 84365 
449 993 85267 461 578 96 86268 479 545 
699 914 87424 88300 786 945 89178 274 

90385 91012 92113 542 732 73 77 93169 
890 94306 87 406 583 87 95126 291 420 
514 655 707 96103 225 56 681 97836 
98041 432 74 553 676 85 884 95 99103 
352 50 62 805 48 959 68 

100069 779 101246 102218 415 47 65 
788 889 103404 674 777 104056 462 662 
726 105246 56 386 656 106023 223 81 
982 107311 657 69 840 911 53 108182 327 
1712 14 109105 63 97 231 506 814 

110771 79 836 952 111124 544 69 677 
113256 340 881 114138 505 831 918 115455 
504 849 906 116303 723 117212 786 113346 
119356 433 35 557 

120070 403 819 65 121324 827 122504 
124369 55 667 152 125047 576 621 126061 
(259 556 620 127113 31 724 92 128232 339 
[129575 612 762 848 

130116 358 468 131110 95 312 132946 
(133425 575 871 134077 201 324 482 
[135109 769 136284 969 98 137033 77 158 
343 138093 314 59 571 879 139068 93 

140023 144 74 769 141403 522 957 
142277 404 143122 250 70 310 59 655 
144335 751 145151 924 146081 275 425 
147252 77 336 414 765 148456 738 82 862 
96 149807 

150007 58 257 355 939 151407 632 
152120 446 538 869 968 153002 30 247 

541 154209 59 . 472 789 826 155248 65 
444 156695 870 82 157026 86 160 235 410 
614 25 740 158034 316 482 704 159153 
221 416 30 51 621 722 76 955 160064 
161361 557 725 915 30 162107 403 23 
163247 717 164228 822 64 165076 188 
92 310 613 901 166126 275 762 817 66 88 
167352 487 168017 264 402 40 169014 
182 395 607 930 170029 177 310 407 892 
171006 53 587 172242 504 926 48 173072 
474 622 743 174009 78 628 786 876 954 
175073 133 278 359 571 835 919 176736 
74 852 178366 468 793 179091 236 

Stawki po 50 zł.: 
543 690 849 1002 1168 410 63 724 962 

94 2226 35 95 308 556 602 847 3160 93 
207 94 3605 49 658 813 88 4154 411 74 
'614 86 5588 6096 104 9 92 552 654 954 
'7299 358 408 694 842 8097 622 81 949 
9274 96 627 792 843 

10248 325 82 727 935 11190 367 499 
614 733 12762 74 850 62 13411 547 14295 
,723 904 15145 93 333 609 50 16161 214 
428 657 775 17037 206 346 96 18779 
825 982 19228 489 

20015 406 799 21206 73 537 672 717 
833 22650 872 23017 93 337 469 735 
24011 364 25268 342 482 613 703 902 
26010 28 393 602 5 27053 105 222 93 
375 410 568 13 52 28028 145 287 305 70 
519 54 20334 81 552 817 54 998 

30249 603 750 921 31227 668 32238 
521 751 33142 422 539 621 714 25 884 
34087 279 35151 441 613 80 751 36647 
a 37157 296 314 466 666 719 49 

[33741 34770 36555 51136 57598 62457 
63159 63610 79992 82033 89292 91007 
92729 93163 94378 99378 127153 127530 
136615 159674 166919 168978 170304 
176933 

Zi. 250 na N-ry: 2054 7247 9717 9158 
27780 28603 29061 32216 35860 36041 
37020 37342 41113 41694 44097 50040 
50690 52632 56864 58076 59200 67689 
74624 75902 76016 76516 82033 84106 
84928 86578 88194 94375 102518 105270 
112706 118211 120259 123928 124548 
126751 142416 163317 167338 169055 
171365 173319 175218 178530 

-38142 745 859 74 39311 35 
40035 173 77 714 919 41018 176 265 

630 856 67 908 61 42171 608 15 50 904 
43585 181 867 956 44417 608 760 94 956 
69 45082 125 88 92 210 762 911 46163 96 

‚ 284 458 684 96 749 51 995 47014 216 60 
„325 596 665 91 98 897 48110 71 207 395 
715 858 949 49008 355 441 530 603 752 

50077 170 276 362 69 51163 817 96 
52000 54 146 428 47 569 9 53302 95 494 
570 54118-223 384 558 664 
55156 219 327 40 498 505 615 741 89 831 
53 909 56590 677 749 57182 213 57 446 
54 541 45 686 772 58002 5 298 506 10 764 
$13 960 59012 53 143 383 593 676 89 
811 31 66 964 

60501 11 826 51 61248 615 58 817 
64093 337 728 967 65534 79 682 729 856 
66114 65 394 736 51 57 67297 790 858 
908 73 68297 649 797 814 52 946 67 69615 

10235 437 856 57 72 919 71056 130 
674 716 81 72131 254 798 73024 126 365 
82 461 697 98 74161 243 655 63 936 
75132 267 413 716 18 88 829 

76434 86 559 603 767 820 913 47 81 
71106 44 99 782 856 900 78070 119 412 
730 86 880 79183 236 52 329 967 

80268 523 37 56 780 81211 771 82104 
598 83000 165 556 884 84027 130 218 76 
361 898 85118 31 35 44 226 82 86016 94 
354 55 98 424 76 668 868 87008 188 313 
82 927 88137 291 57 396 402 500 609 78 
937 89273 97 350 468 761 

90167 241 760 91541 606 884 915 92059 
339 873 945 93093 193 396 506 14 780 
871 910 94182 300 33 46 56 628 89 965 
95868 96165 699 97042 160 64 88 217 
437 47 837 941 99139 253» 534 832 923 
100384 571 605 87.849 922 101041 192 
685 748 809 53 99 102008 225 393 825 
103513 30 942 104172 252 690 105290 94 
583 106189 351 623 44 61 79 949 107196 
227 403 90 568 609 14 728 829 83 945 
108052 126 562 109272 654 55 761 
110106 64 295 433 533 612 111321 474 616 
112009 104 33 285 971 113016 52 101 14 
436 603 114146 393 565 648 76 869 927 
115292 474 559 95 608 732 116505 725 
117012 87 94 473 917 118023 47 61 218 
29 67 309 23 431 520 69 604 794 119074 
458 742 866 

120146 638 121123 421 741 88 122103 
265 865 123619 27 815 124628 790 125122 
200 306 43 771 126049 196 361 458 724 
96 875 934 67 86 127281 385 408 46 
128034 296 349 609 37 97 728 129300 429 
43 66 941 

130074 75 190 287 372 429 914 41 
131201 28 370 614 132609 729 984 133049 
377 533 989 134153 362 415 835 930 
135189 406 744 136007 199 202 649 729 
996 137294 459 536 642 54 737 876 85 
138041 146 240 343 428 139058 84 880 

140242 513 635 62 983 99 141055 58 
96 335 417 597 762 68 846 946 142337 
517 608 143023 289 443 676 801 910 
144117 337 538 618 822 145505 642 
146140 230 43 54 594 632 60 147223 741 
804 57 148370 149069 299 702 5 985 

150042 125 510 33 649 743 847 151214 
376 494 
152087 128 216 345 88 90 431 714 69 951 
153760 154238 521 601 155436 548 85 
843 156128 338 417 50 690 157950 92 
407 791 158179 383 604 37 960 82 159136 
388 467 552 85 93 646 737 929 

160205 800 943 161118 57 487 778 965 
162021 271 644 163024 235 371 791 817 
164146 602 820 165200 44 417 537 725 
980 88 166053 375 433 , 167122 52 500 
168115 295 443 92.723 812 73 169132 
688 785 841 : ' 

170449 804 171615 172130 260 356 
554 649 173026 199 609 21 965 75 174066 
255 451 560 873 915 175072 288 356 989 
176436 572 82 624 38 914 93 177074 76 
242 313 483 178035 203 408 591 179685 
96 917 

I -cie ciagnienie 
Po 200 Ziotych: 

2289 3725 40 73 939 4811 5363 955 
6160 242 592 620 7030 143 651 9029 80 
230 336 613 10308 93 603 704 870 11258 
787 886 12021 13323 14475 893 16039 
398 21746 22466 758 24250 848 25173 
808 26142 27976 28138 500 668 30093 143 
485 32663 34875 36628 70 37620 740 
38006 995 39398 40436 691 816 946 47 
42065 142 691 756 80 43498 683 725 853 
917 44002 791 45242 62 405 593 648 
46302 47182 48158 49202 433 859 50319 
51489 52810 53056 206 619 731 54712 
1857 55811 40 92 56387 451 57175 462 
158482 50054 66 605 98 60549 63 766 
62114 225 329 431 61 811 64198 65931 
68518 860 69016 422 954 70139 511 71375 
72026 17 210654 73030 158 468 75521 23 

16394 854 959 8710 957 79830 
80956 81100 82069 666 83354 637 

84709 801 4 6 85277 681 736 87062 678   

883 88722 89091 842 

90941 914138 92147 323 94044 

500 
100494 551 74 101459 102232 

439 107285 108454 109101 249 779 

815 42 113612 

119238 120232 121259 702 123701 

132852 979 133547 T16 22 134068 

141191 837 142774 143247 774 

154975 156274 179129 160843 

826 174265 622 767 175081 
176585 178513 937 179278 904 

Stawki po 50 zł.: 

622 817 918 1074 2229 469 4248 

205 

8306 536 61 774 886 9228 667 
10234 35 523 888 961 11301 

856 975 13289 15011 652 
19264 

965 26274 402 57 921 
28526 29128 43 215 573 

445 600 81 
39246 449 679 

548 775 49309 827 

408 593 56035 
59083 243 

226 546 671 

667 794 69102 

619 965 73318 959 74894 75050 

864 79029 150 348 669 70 748 

882 953 87467 826 89008 24 

95120 90 240. 855 927 96110 97055 
626 935 89 98333 477 624 

103397 104111 126 419 105024 
106536 905 107110 108132 469 6 
100730 

110477 896 111074 162 64 973 11 
288 858 113033 75 

123218 405 124984 126052 209 422 
942 127480 842 128003 17 230 129081 
274 584 

130870 913 131583 608 741 132017 
405 134371 135027 478 136213 504 

577 979 

388 629 945 

154143 155927 156200 521 733 

165671 96 806 7 959 166363 
168290 385 854 169586 604 960 64 

95550 96230 98063 278 393 555 9045] 48 8041 10226 780 11342 

103365 104268 469 670 105179 106295 

110350 748 946 111620 66 112270 

114769 960 115736 116646 900 118579 

124118 "6 593 125733 126347 815 127963 
128591 129511 9070 130311 67 497 131933 

135277 330 136405 78 694 137053 258 455 
138020 200 139134 475 947 68 140195 643 

144564 
145378 146150 147952 148091 800 149070 
191 928 150692 152291 441 153784 808 

161438 
162042 198 637 162388 479 165844 166156 
504 167941 168722 169095 479 170560 928 
171091 385 172301 357 894 173363 611 | 

6185 228 375 618 809 7254 778 84 894 

567 90 
16376 17085 

20941 21647 22132 427 874 23670 24064 
139 403 696 782 950 58 71 25428 753 

27035 323 747 

40293 41011 42381 43103 442 793 44024 
100 475 652 802 9 10 45214 742 46002! 
693 803 47150 476 549 615 59 963 49048; 174,524 180. 

50376 403 631 871 61270 94 52225 50 
53205 536 648 801 989 54262 88 55317 

57022 509 

70668 962 71289 441 859 958 72117 445 

76191 203 353 77320 870 78048 290 323 

80098 294 81030 82238 382 838 83913 
84343 89601 806 85396 455 619 86515 

91311 92372 93271 74 455 559 78 94106 

106191 436 101285 414 102074 131 702 

114435 917 115238 462 662 822 97 
116089 324 443 118924 119107 61 417 642 
57 

120844 121185 442 80 598 747 122639 

137386 496 967 86 138212 414 139121 236 

140549 59 141067 224 659 762 142233 
338 143792 94 860 144022 118 233 145651 
146143 767 147202 393 604 808 149102 

150880 151566 734 845 152202 153764 
157724 

158144 434 77 757 84 159413 22 634 
160009 433 162504 163047 368 738 JA 

1675 

170015 74 113 326 171528 611 172361 

w 1-m dniu ciągnienia 3 klasy 
31-ej Polskiej Loterji Klasowej 

] Po 200 złotych: 
561 | 748 2147 908 3542 941 6278 854 7238 

689 804 27 
12807 13253 378 14441 64 920 87 15265 
16115 789 17002 873 18366 841 19218 616, 785 828 20027 92 326 21290 376 833 913 
22551 93 704 24571 739 68 25039. 519 724 
26214 27030 34 652 915 28136 458 656 
980 31422 32397 648 33044 316 482 951! 
34803 903 35357 36315 524 37411 695 881 

38493 906 39066 127 802 40221 92 334 
56 499 91931 686 43849 44473 572 744 
45576 618 46877 942 48059 55 652 49596 
664 51871 52406 894 927 53361 844 54614! 
191 99 968 55326 697 985 56173 369 57170, 
221 494 58728 894 60331 608 897 61070: 
62447 63399 64288 859 65593 823 99 936! 
66134 237 85 67349 68658 935 80 69038; 

453 

993 

500 

263 73171. 
76216 77149 260 78230 79079 413 48 

630 805 935 80165 679 81618 82197 846 
48 997 83052 84672 87931 89448 710 71 
91029 38 107 917 92078 396 833 93664 
943 94653 963 06492 587 07744 907 
98381 836 99713 965 100653 101655 
102006 204 697 103294 570 744 861 
104279 603 805 79 105106 763 106770 
107547 664 109663 799 110706 111385 

„745 937 112792 113175 269 
| 115008 117297 118852 119917 

120267 511 613 955 121424 811 122099 
511 84 709 123596 124106 678 125802 
126501 128032 402 

130060 269 418 569 634 822 131358 
460 132941 134541 907 135415 857 
136168 584 629 137022 933 139149 363 

| 140244 449 876 141181 30 220 142789 

303 

5647 

30280 737 810 31356 473 763 32026 53 | 143670 713 144810 146914 148086 21 640 960 33416 617 34815 35476 711 36361 SRC 
786 896 994 37858 38026 

562 149607 150023 151324 777 938 
152049 93 890 163023 614 154 347. 

917 156650 157110 473 542 53 770 
835 158008 253 378 614 964 159058 

{ 160697 161722 841 162024 570 
1165095 780 98 166506 67 168397 464 
896 169 303 84 866. 

170053 85 344 547 882 171773 
| 173140 346 787 175603 718 176541 
  

60334 40. 61651 912 62020 145 499 602| 178271. 68237 616 64105 313 669 879 65400 619 66563 656 729 67000 387 680 68141 382 Stawki po 50 zł,: 4 
156 947 1027 2816 27 79 3415 585 855 

|4299 378 508' 643 5686 6370 7762 80 8067 
297 662 

10068 102 639 750 11265 430 603 9 
12169 359 691 13358 14691 15993 17282 
18682 793 19806 
20280 403 68 -525 21285 440 66 96 815; 

974 22476 772 910 23410 24344 488 914' 
25421 548 788 92 870 26134 223 373 600° 
35 27000 155 357 437 770 73 28064 70 
110 273 733 41 20433 782 

30646 952 31105 475 535 89 950 32265 
515 655 754 931 33217 566 627 742 34379 
506 40 76 773 955 35061 361 688 953 
36541 805 37286 347 81 696 

38282 39051 112 414 40491 41781 802 
48 42003 223 915 43127 222 309 19 71 
T11 960 44071 869 45478 552 46037 151 
66 537 47018 404 48420 58 910 49007 191 
351 975. ię; 

50708 869 51185 565 724 952 52344 800; 
33 53077 262 526 54272 598 55272 85) 
56099 151 612 57039 334 544 58030 491! 
654 73 919 41 59840. 

60261 75 495 999 62392 782 885 935 
63483 90 974 64148 62 513 65181 735; 

368 |66063 427 633 702 67668 827 68041 104! 
11 |65 389 69130 447 586 842. 

70294 670 803 71024 70 248 756 72659 
806 73986 74049 474 538 976 75108 451 
67. 
76388 77056 278 357 403 69 529 74 659 
844 913 78561 615 79030 285 415 55 589 
652 764 a 

80328 465 651 984 81502 48 653 986 
82411 957 83036 365 694 84134 85163 332 
436 86147 826 87086 990 88024 89404 

90687 91070 358 732 92740 93161 297 
438 94023 397 443 516 784 95103 570 
909 96868 97745 881 98122 689 951 99145 
212 731 915 

245 

950 

46 

2033 

812 
107 

236 71535 817 72464 77 513 73052 71" 

  
829 173844 174119 83 563 175203 835 
176369 590 177212 321 63 602 178712 
179018 51 

IW-te ciągnienie 

GŁÓWNE WYGRANE 
Zi. 20.000 ne N-ry: 81496 102830. 
Zl. 10.000 na N-ry: 41052 61863 155221 
Zł. 5.000 na N-r.: 174251. 
ZŁ. 2.000 na N-rv: 53996 58342 128920 

129590 167780. 
Zł. 1.000 na N-ry: 40954 51940 75056 

  

69794 129469 114693 134375 155868 
168651. ‚ 

Zl. 500 na N-ry: 2183 57564 90008 
76643 77000 134939 162684 174958 148199 
105456 127245 146490 164120 170838. 

Zł. 400 na N-ry: 5674 5890 27317 31787 
34332 39363 49007 49258 69307 79679 
80407 87925 116692 129223 162922 173264 

Zł. 300 na N-ry: 945 4141 4073 40813 
45150 50100 50471 54698 54826 64481 
70320 78906 86102 92426 115412 131865 
149890 151442 157891 .58591. 

Zł. 250 na N-ry: 6291 899 10772 
12380 18045 18424 18139 20480 25146 
38204 32239 40003 353235 57620 5815 
59470 59510 62174 64124 71825 71895 
175727 77388 78138. 

80807 83679 89325 93386 95702 98652 
102015 103786 112025 112531 119065 
121618 123912 131850 132434 138079 
143256 151626 156464 156799 159344   703 843 146450 839   174745 174679 176261 177243, 

100021 290 667 101564 792 102251 
103792 819 104038 517 901 105067 106105 584 863 107117 190310 68 479 691 109144 
245 421 754 

111156 376 604 112112 54 277 86 696. 
113037 

114806 592 724 45 967 115609 116312 
738 117153 63 452 630 118203 424 878 
952 120158 67 762 121343 51 509 740 
815 38 122152 226 614 123071 303 421 
602 710 929 
126734 
129029 220 744. 

124319 125263 263342. 
127594 984 128036 285 863 

130457 74 936 131070 555 61 622 727 
132753 133570 79 134480 866 76 135973' 
136139 137437 78 539 788 138321 139107 

281. Е 
140920 56 141079 258 516 23 607 27 

142674 860 143511 697 144053 96 145281 
147274 580 843 

18210 340 149006 10 194 554 846 907. 
150176 398 694 151 152. 
152142 749 926 -153125 442 625 

154816 156070 928 157854 158074 
291 367 97 661 159072 330 484 819. 

160287 561 937 161721 22 163054 
937 164046 165012 705 166287 574 
167239 366 72 700 65 168150 619 
169357 

170212 53 506 171083 524 172283 
442 833 173592 675 982 87 174168 
552 772 175402 843 176063 164 384 
591 177508 910 178144 499 974 179377 
646 750   

Społeczeństwo 
dla najbiedniejszych 

dzieci m. Wilna 
a składania ofiar na 

dla najbiedniej- 
zych dzieci m. Wilna w wieku 

szkolnym trwa w dalszym 
osi dobre r : 

    

  

    
    

   
     

    

     

stkiem tę 

które czuje się z 

* mocną 

  

    nawet w o świątecznym 
najprymityw ych potrzeb 
i naturalnej radości, jaką przy 
nosi „Gwiazdka. 

Cóż winne są dzieci, że ich 
rodzice są bezrobotnymi lub za 

   

  

   

  

rabiają tak mało nie stać 
ich na kupno buciczków, czy 
ubranka dla nich, albo skror 
nej choinki, która przybrana 
pięknie jarzącemi się świi       

   
mi, dla oczu dziec 
je się cudownem 

Oczywiście, małe dziecko w 
wieku przedszkomym nie wni- 
ka i nie może jeszcze wnikać 
w przyczyny | u gospodar 

   
       
    
    
    

  

j skórze 
szą na- 

stwa jest 

      
    

odczuwa, 
zą społe 

tych sk: 

gdzie możemy to u 
wet bez zbytni 
własnych ś 
drobną c Ы 

szych zarobków wzgl. stanu po 
ewno mie zuboże- 
iłejk najmniej, 

   
  

    
    

  

li obejmuje jak / najwięk 1 
społeczeństwa zawsze 

yniesie dobre rezultaty. 
Pamiętajmy, że ofiary daje 

nie ręka — ale serce! 
Dziś podujemy w d 

ie listę ofiar złożo: 
dkę* dla naj 

szych dzieci m. Wilna. 
Ofiarowali. 

W. Kowalski zł. 3 — od syn 
ka płaszczyk, czapka futr 
i para bucików. Drukarnia Św. 
Wojciecha zł. 10. M. Osmołów- 
ska zł. 0,50. Kalita i Zabłocki 
zł.,5. T. Odyniec zł. 0,50. M. 
Złatin zł. 2. Michał Girda zł. 
1. B-cia Porudomińscy zł. 2, 
„K wianka“ zł. 2. ( 

   

        

  
     

      

    
tenberg zł. 5. A. Wolańska zł. 
10. Nieczytelnie zł. 2. Maćko- 
wiak i Tomańczuk zł. 3. W. 
Pikieł zł. 5. Wiśniewski zł. 2. 
Hotel „„Emmitaż* zł. 1. Bar „Bu 
kiet* zł. 10. R acja „Zaci 
sze* zł. 5. Pracownicy Urzędu 
Celn. zł. 23,05 

      

      

    

0,40. F. Bylińs! : 
Strugalski zł. 0,50. Warsza 
wianik. 0,50. H. Piotrowicz zł. 

0,50. Kondratowicz zł. 2 
Pral „Pracowitość* 

   
   

  

K. Grocholski zł. 
zł. 5. Bezimiennie zł. 20. Bez- 
imiennie zł. 1. M. Rzewuski zł. 
2. K. Leledan zł. 0,50. Bezimien 
ny zł 0,50. G. Pietrow zł. 3.00. 
Kacenelenbogen zł. 0,50. „Pro 
gress* zł. 1. „Kresowy Młyn Pa 
rowy* zł. 1. Kazimierski sznu- 
rowadło. Kino „Ognisko* zł. 
8,40. Kino „Pan* zł. 62,78. Bank 
Gosp. Kraj. zł. 10. Kimo „Adrja“ 
zł. 17.17. „Kino „Lux* zł. 18,50. 
Kino „Rewja“ zł. 60.85. Kino 
„Światowid* zł. 14,85. Kino 
„Wir* zł 9,50. „Bon Marche* 
zł. 5. Kurlandzka Olejarnia zł. 
15. Fabryka Konserw zł. 0,50. 
Bezimiennie zł. 1. M. Żytkie- 
wicz zł 5. K. K. O. zł. 25. — 
Sklep Rodziewicz zł 2. Gorzu- 
chowski zł. 5. IWojew. Kom. 
Obchodu 25-lecia Odsieczy Wie 
dnia zł. 80.30. 

Wzywamy wszystkich, któ- 
rzy mogą złożyć choćby skrom 
ną ofiarę na „Gwiazdkę* ° @а 
najbiedniejszych dzieci m. Wil 
na, ale którzy: uczynić tego je- 
szcze nie zdążyli o' łaskawe 
składanie ofiar w lokalu Komi 
tetu przy ul. Św. Anny 2 m. 2 
albo w Redakcji naszego pisma. 

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 

gwarantowane, eleganckie, mod. 
ne i tanie nabędziesz tylko 

w pracowni 

Wincentego Pupiałły 
Wilno, Ostrobramska 25



      

„KURJER* z dn. 

KURJER FIL 
ROZGADANY E 

(Słowo, dźwięk i muzyka w 
Za dawnych, dobrych czasów, gdy filmy by- 

ły jeszcze nieme — brzmi opowiadanie prastarej 

legendy — pan X zapytał pana Y: 

„Posłuchaj, co ci się podoba najwięcej w ki 

mie?" — ma co zagadnięty odpowiedział królka 

i węzłowato — „Podziwiam co wieczór kobiety 

na ekranie. Dużo mówią, a nic nie słychać, roz-    

kosz! Gdyby tak moja żona”... 

Tak, to były piękne czasy. Obecnie film stał 

nieule: 

  

się prawdziwym gadulą, alnym coseu 
  

  rem. I jednocześnie z narodzeniem się filmu 

  

dźwiękowego zjawia się szereg nowych, nieraz 

bardzo skomplikowanych problemów, zarów- 

no natury teoretycznej jak i praktycznej. Za- 

chodzi przedewszystkiem pytanie, w jaki sposób 

mają być traktowane w filmie słowo, dźwięk i 

mnzyka. Jedna rzecz nie ulega wątpliwości — 

stworzenie dobrego flimu spotyka się obecnie 

z szeregiem wielkich trudności, które były zu- 

pełnie obce filmowi aiememu. Film po raz dru- 

gi w historji swego rozwoju znalazł się w okre- 

  

sie niemowłęct Nie można jednak zaprzeczyć 

że od chwili ukaz 

technika 

  ania się na ekranie pierwszego 

dźwiękowca, uczyniła w tej dziedzi 

mie znaczne postępy. 

SŁOWO. 

eszcze dobrze przerażenie i roz- 
kiedy 

gwiazdy otworzyły usteczka... 

Pamiętamy j 

czarowanie publiczności, 

  

e 

mówić 

najulubien: 

i zaczęły 

jącym basem. Niejedna biedna 

Bogu ducha winna artystka, posiadająca w rze- 

głębokim, szczekz 

      

czywistos normalny głosik, straciła wówczas 

raz na zawsze popularn z winy niedosko- 

nałej aparatury dźwiękowej. Teraz słowo 

brzmi naturalniej z ekranu, a setki najzdolniej- 

szych inżynierów pracują nad jego udoskonale- 

Ale niestety, słowo te brzmi po większej 

niezrozumiale. Przeciętny widz, siedząc 

niu — musi w 

niem. 

   części 

na filmie jak na tureckiem 

grunc 

pemi 

  

nader ską 

  

eczy i nadal posługiwać się 

napisami. Nadomiar złego napisy te nie 

  

pojawiają się jak dawniej oddzielnie, a są do 

łatywane na dole obrazu. 

nej strony — trudność w 

zwłaszcza, gdy są umieszczone na białem tle, z 

drugiej rozszczepia uwagę widza, który nie po- 

siadając zalety Juljusza Cezara — robienia kil 

ku rzeczy nara - opuszcza, zajęty 

Nakręcanie jednego filmu w kilku 

Powoduje to z jed- 

ich odeyfrowaniu, 

  

zytaniem. 

  

całe sceny. 

wersjach dźwiękowych jest zbyt kosztowne. W 

ten sposób powstały w filmie zapory językowe, 

zdaje się nie do przebycia. Jedynym sposobem 

przezwyciężenia tej trudności jest t. zw. dubbin- 

gowanie filmów. Zresztą film dźwiękowy stał 

się decydującym bodźcem dla rozwoju produ- 

tyj karjowych w państwach, które dotychczas 

nie miały prawie zupełnie rozwiniętego przemy- 

słu filmowego. Najlepszym tego przykładem jest 

Polska. Rozwój lokalnej produkcji filmowej na- 

leży powitać z zadowoleniem. Musimy jednak 

pamiętać o tem, że w takiem zamykaniu się we 

  

własnej skorupie tkwi niebezpieczeństwo ogra- 

niezenia się poszczególnych krajów wyłącznie do 

własnej produkcji. Dalsze  niebezpieczeństwo, 

zagrażające sztuce filmowej — to teatralne trak 

towanie filmu. 

e do filmu, jak do sfilmowanego tea- 

tru jest niewłaściwe. Każda bowiem sztuka po- 

siada swój własny, tylko jej właściwy sposóh 

uzewnętrzniania się. Wielkie napozór podo- 

bieństwo środków ekspresyjnych teatru i filmu 

zwiększa jeszcze pokusę teatralizacji filmu. Do- 

wolne przeskakiwanie z płaszczyzny teatralnej 

na filmową — jest bardzo niebezpieczne zarów- 

no dla jednego „jak i dla drugiego. Taka sfil- 

mowana sztuka tealtralna: jak naprz. „Obiad o 

8-ej* musi być chybioma. Brakuje tu tego, co 

jest istotne dla sceny, walory zaś ściśle filmo- 

we są zupełnie pominięte. Współczesny zaś re- 

portaż teatralny, noszący wyraźne cechy filmo- 

we, pozbawiony jest zazwyczaj głębszych, istot- 

niejszych wartości teatralnych. Film, jak każda 

sztuka, może zaadoptować sztukę inną, trans- 

figurować ją dla swych własnych celów, lecz 
musi to robić bardzo ostrożnie, by nie narażać 

  

  

na szwank — własnych właściwych sobie walo- 

rów. * 

DŹWIĘK. 
! Film dźwiękowy przyniósł nam prócz żywe- 

go słowa jeszcze jedną bardzo ważną zdobycz, 

otwierającą obszerne pole dla wielkich możli- 

  

  
    

wości, a mianowicie dźwięk. Film niemy sta 

rał stworzyć pewną namiastkę dźwięku w 

  

postaci poszczególni 

widzu pewne skojarzenia słuchowe. Usta, sze- 

  

ych zdjęć, wywołujących w 

roko rozwarte w krzyku, spadający złom skalny, 

nej już 

  

uderzenie pięści o stół — ws 

ło widzowi odpowiedni dźwięk. Można powie- 

że widz słuchał 

taka straciła 

ystko to sugerowa- 

Obecnie 

Ekran 

ące różnorodnych szmerów 

dzieć, wyobraźnią. 

namiastka rację bytu. 
  

  

przesyła widzowi ty 

i dźwięków. 

  

Film może w; 

tricków i możliwości, pomijając już filmy nau 

aktualności, 

ykorzystać obecnie cały szereg 

kowe i t. zw. dla których dźwięk 

ma znaczenie epokowe. Do umiejętnego opero 

wania dźwiękiem doszedł reżyser jednak bardzo 

powoli. INa 

mogło, że niema tu nie 

każdy dźwięk wywołuje swój ścisły odpowied 

nik w filmie. Ale tak nie jest. Odrazu zauważo- 

naprz. dźwięk wylatującego z butelki 

korka — wywołuje efekt 

rzut oka 

skomplikowanego, że 

pierwszy zdawaćby się 

  

no, że 

— uderzenia piorunu 

  

brzęczenie przypadkowo zbłąkanej do atelier 

muchy — brzmi jak cała eskadra samołot*w 

nawet szelest jedwabnej sukni artystki — jest 

już łapemy przez czuły mikrofon. Z ezasem do- 

piero nauczono się odpowiednio 

dźwięk, ale dotychczas jeszcze nie zdołano cał- 

kowicie go wykorzystać. 

MUZYKA. 

W-ciągu pierwszego roku po narodzeniu sie 

— filmy były nakręcane całkowi- 

„Muz Nie 

już o ogromnej iłości operetek. rewij muzycz 

uych (Al Jolsom), 

modulowač 

dźwiękowca 

sie pod hasem 

  

a i śpiew mówiąc 

  

nawet w filmach najbarcziej 

poważnych bohater i bohaterka musieli obo 

14-50 grudnia 1934 r. 

OWY 
KRAN 

filmie) 
wiązkowo odśpiewać parę piosenek, chociażby 

w najmniej odpowiednich sytuacjach. Po tym 

pierwszym „roku miodowym* zaślubin filinu 

i dźwięku — zaczęło stosować mitzykę w sposób 

ągliwy. 

znego i 

   

    

bardziej pow z uwzględnieniem t. zw. 

umiaru 

Obecnie mamy specjalną kategorję filmów mu- 

artysi zdrowego rozsądku 

zycznych. Są to albo sfilmowane opery (filsowa 

  

zazwyczej chybione, za wyjątkiem opery komicz 

nej, naprz. doskonały „Brat djabła*) i eperetki, 

dobie ich niewątpliwego upadku—      przyczem w 

filra spełnia zaszczytną misję popularyzowania 

tej gałęzi sztuki, — albo fiłmy „špiewacze“ ze 

znanymi śpiewakami, naprz. Kiepurą, Tauberem, 

  

Schmidtem, 

inne obrazy posługują się muzyką dodatkowo. 

Kingiem. 

Może momentach 

filmu doskonałe tło nastrojowe. T: 

ona stworzyć w 

  

rzystanie muzyki jako pewnej ilustracji zasto- 

sowane zostało przez Cecil de Mille4 w „Kleo- 

patrze” 

Słowo, dźwięk i muzyka -— mają dla filmu 

znaczenie epokowe. Przez nie otrzymał film 

nowy. pełny swój wyraz, nabrał mowego po- 

wabu i życia. Film nieniy należy do przeszłości, 

     teraźniejszość — to fihn dźwiękowy, przy- 

szłość, i to najbliższa — to tilm kolorowy i pla: 

  

    

styczny (trójwymiarowy). Przyniesie on nam 

wiele now ych emocyj. Oczeku- 

jemy jego pojawienia się z zaciekawieniem i 

niecierpliwością. A. Sid. 

AS II TS TO POOKTOOWTROETAOOO OOOO 

Kamera fiimowa nie zna miejsc niedostępnych 

  

Na ilustracji dokowywanie zdjęcia sceny w oknie na piętrze. 

Tajemniczy dramat w Hollywood 
Przed dwoma łaty w Hollywood popełnił sa- 

móbójstwo aktor filmowy, Paul Bern, mąż sław- 
wówczas artystki — Jean Harłow. 

Samobójca pozostawił list, w którym spowiadał 
się ze swoich, jakoby od dłuższego czasu ży- 
wicnych zamiarów samobójczych i prosił, aby 

nikogo nie oskrżano spowodu jego śmierci. 

Paul Bern był człowiekiem wesołego uspo- 
sobienia i nie miał absolutnie żadnych kłopo- 
tów. Niespodziewane samobójstwo tego powsze- 
chnie lubianego aktora, wywołało nietyłko żal, 
ale i zdumienie. 

Obecnie ta, prawie już zupełnie zapomniana 
sprawa, znowu stała się sensacją dnia. Była 

sekretarka Berna, miss Harrisson zgłosiła się 

do prokuratora i oświadezyła, że list, znalezio- 
ny przy samobójey był stałszowany. Przepro: 
wadzono nowe śledztwo, które przyniosło nie- 
oczekiwane rezultaty. Ustalono, że Bern zabił 
się bezpośrednio po gwałtownej sprzeczce z 
Joan Harlow. Pożycie małżonków było dalekie 
od idylli. Ogrodnik, który pierwszy zauważył 
samobójstwo swojego pana, twierdzi, że Bern 
nie odebrał sobie życia, lecz został zamordo- 
wany. 

W sprawie zagadkowej śmierci Berna toczy 
się dalsze dochodzenie, które — zdaniem ame- 
rykańskich dziennikarzy — może przynieść zu- 
pełnie nieoczekiwane sensacje. 

JAK TO SIĘ WAM PODOBA? 
filmu 

przybył do atelier młodzieniec. 

Cecil de Millć'owi. 

— Jak się pan nazywa? — pyta sekretarz. 

— Marek Antonjusz — odpowiada młodzie- 

W. czasie nakręcania „Kleopatra“, 

meldując się 

niec. 

Sekretarz zerknął zpodełba na: potomka Ce- 

zarów i poszedł go zameldować Mille'owi. 

— (o mam mu odpowiedzieć? — pyta sek- 

retarz. 

—_ Przedstaw mu się jako Marszałek Ney 

i powiedz, że cesarz Napoleon jest teraz tak 

zajęty, że nie może nawet Marka Antonjusza 

  

przyjąć. 
Teraz znowu Marek Antonjusz spojrzał na 

sekretarza, jak na warjata. Dopiero po wielu 

dniach przypadkiem dowiedział się Cecil de 

Millė, że młodzieniec, rodem Włoch, nazywał 

istotnie Marek Antonjusz, choć z'cezarami 

  

niema nie wspólnego. 
R REEDA 

— Co tam jest ciekawego w tej książce? 

— Przepis na powodzenie u kobiet. 

— A mianowicie? 

— To bardzo proste. 

dolarów 

Trzeba mieć miljon   

KRONIKA FILMOWA 
— Pierwszym polskim filmem, którego akcja 

toczy się ma ternie kilku państw, będzie dow- 
cipna, beztroska i emocjonująca komedja p. t 
„Ponienka z Poste-Restante", reżyserji Michała 
Waszyńskiego, wykonana podług scenarjusza 
prof „M. Krėla. Planerowe zaj, tego filmu 

ARA specjalna ekspedycj w Wiedniu; Bu- 
dalpeszcie, Dubrowniku, asie i Czarnogó 
rzu. Pozalem nakręcono szereg scen na lotnisku 
w Warszawie. W końcu grudnia rozpoczną się 

zdjęcia tego filmu w atelier warszawskiem. 

      

— Jak wiadomo, Marion Davies, przyjaciółka 
słynnego amerykańskiego króla gazetowego He- 
arsta, rywalizuje oddawna z Normą Schearer, 
która skolei jest żoną Irvinga Thalberga, kie 

rownika produkcji wytwórni Metro-Goldwyn- 
Mayer. Walka rywalek doszła do punktu kulmi 
nacy jnego, gdy rolę, o którą dawno ubiegała się 

Davies w filmie .„Uwielbiana* objęła Norma 

Shearćr. Marion Davies zerwała kontrakt z Me- 

tro. Jak w kosmosie: zderzenie dwóch gwiazd 

powoduje katastrofę. 
— Chociaż przysłowie mówi. że „nie suknie 

zdobią człowieka, lecz człowiek suknie*, przy 
słowie to nie stosuje się napewno do pięknych 

pań. Kobiety bowiem uważają, że przedewszyst- 
kiem suknia — z dodatkiem kapelusza, pamto- 
felków i innych damskich akcesorjów czyni je 
pięknemi. Kłam zadaje temu twierdzeniu kobie- 
ta, która jest uznana za jedną z najbardziej, cie- 
kawych gwiazd Hollywoodu. Kobietą tą jest 
Anna Sten, piękna Rosjanka, bohaterka filmu 
„Nana“, która obecnie nakręca nowy film z 

Fredricem Marchem, reżyserji Roubena Mamoń- 
liana „Zmartwychwstanie”. „Kobieta współeczes 
na zbyt wiele uwagi poświęca na stroje i na 

modę* — twierdzi Anna Sten. „Wygoda, a nie 
ślepe hołdowanie modzie, powinno być zasadą 
kobiety w ubieraniu się. Zbytnie przejmowanie 
się kwestjami ubioru naraża kobietę na śmiesz- 
ność w oczach tak innych kobiet, jak mężczyzn. 
Dotyczy to zwłaszcza kobiet pracujących, które 

żadnym. pe m nie powinary wyróżniać 

grona swych koleżanek* — 
Jak widzimy, pi gkna Anna Sten nie wyzbyła się 
Jeszcze ileolos gii, nabytej podczas pracy w ate- 
lier filmowych sowieckich, co jednak nie prze- 

      

    

  

   

  

       

  

    

szkadza, że na filmie umie oma nosić najbar- 
dziej luksusowe suknie i kostjumy tak, jak nie 
potrafi tego żadna Amerykanka, a nawet pa- 
ryżanka. 

— W skład sowieckiej komisji naukowej, któ 
ra udała się na Elbruss, weszła grupa członków 

wytwórni Filmu Technicznego. Poraz: pierwszy 
w dziejach kinematografu, ekspedycja ta (reży- 
ser Wajnstajn, operator Abramowicz) dokon: 
ła zdjęć z najwyższego szczytu Elbrusa. Na taš- 
mie filmowej udało się uchwycić cały Kaukaz, 
wschodni s: t Kazbeku oraz Ararat. Ten nau- 
kowy dokument filmowy będzie udźwiękowiony. 

Margaret Sulldvan gardzi 

sławą 
Urocza artystka Universalu, Margaret Sulla 

van, znana jest w Hollywood ze swej skromnoś- 

ci. Nie udziela się nigdzie unika zabaw, gardzi 
wszelkim rozgłosem d. mie znosi wywiadów. 

ie zmieniła jej nawet olbrzymia popularność, 
jaką przysporzyły jej znakomite kreacje w fil- 
mach „Zaledwie wczoraj” i „I cóż dalej, szary 
człowieku. Margaret „pozostała taka sama, jak 
dawniej. Zamykała się na cztery spusty przed 
wszędobylskimi dziennikarzami. Napróżno tła- 
maczył jej dyrektor wytwórni, że powinna zer- 
wać ze swojemi uprzedzeniami do wywiadów. 

Spoczątku Margaret trwała niezłomnie przy 
swojem postanowieniu. Dopiero po długich proś 
bach i naleganiach zgodziła się na kompromiso- 
we załatwienie tej-sprawy: jeden wywiad w cią- 
gu roku. 

Kierownik produkcji ucieszył się tym nie- 
spodziewanym sukcesem i powiadomił dzienni- 
karzy, że określonego dnia o godzinie 6-ej wie- 
czorem odbędzie się w luksusowej willi Marga- 

ret Sullavan specjalne przyjęcie dla prasy. 
Nie spodziewał się jednak, jakiego figla spła 

ta gwiazda. 
W oznaczonym dniu już przed 6-tą brać 

dziennikarska była w komplecie. Reporterzy ze 

zniecierpliwieniem spoglądali na drzwi, wiodą- 

ce do apartamentów Margaret. Gdy zegar wy- 
bił szóstą drzwi się otwarły i na progu ukazała 
się urocza postać artystki. Teraz nastąpiła nie- 
spodzianka. 

Margaret przywitała uprzejmym usmiechem. 
obecnych w hallu dziennikarzy, poczem wyrzu- 
ciła z siebie jednym tchem następujące słowa. 

„Moim najnowszym filmem jest „Mała cza- 
rodziejka* według powieści Molnara. Partne- 
rują mi Herbert Marchall i Frank Morgan. Rola 
małej czarodziejki daje mi rozległe pole do po- 
pisu... Film już jest na ukończeniu...*. 

Wypowiedziawszy te słowa, Margaret znik- 

nęła za drzwiami. Można sobie wyobrazić kon- 
sternację dziennikarzy po tym obfitym wywia- 
dzie. Szczególnie zabawną minę miał kierownik 
produkcji, kiedy dowiedział się, jakiego, figla: 
spłatała mu gwiazda filmowa, która gardzi sła- 
wą. ‹ 2 

    

  

   
   

    

    

    

  

 



Święciany 
— „TYDZIEŃ AKADEMIKA* NA TE 

RENIE POWIATU. Z inicjatywy staro- 
sty powstał w dniu 11 bm. powiatowy 
komitet 12 Tygodnia Akademika w Świę 
cianach. 

Termin przeprowadzenia Tygodnia 
ustalono na koniec stycznia i pierwsze 
dni lutego 1935 roku. Akcja komitetu, na 
którego czele stanął kierownik Sądu w 
Święcianach p. Kuchciński, obejmie jak 
najszerszszą propagandę przez urządze- 
nie odczytów i t. p. oraz zdobycie zaso 
bów gotówkowych przez zbiórki, sprze 
daż znaczków, nalepek, urządzanie za- 

baw dochodowych, przedstawień itd. 
Komitet powiatowy wystąpił z ini- 

cjatywą organizowania gminnych komi 
tetów Tygodnia Akademika we wszyst 
kich miasteczkach, aby w ten sposób 
objąć cały teren powiatu. 

— KRADZIEŻ SAMODZIAŁU. Derwinisowi 
Miehałowi (wieś Rubie/niki gminy mielegiań- 

skiej) skradziono 200 metrów sukna domowego 
wyrobu i garderobę. Straty Derwinisa wynoszą 

<koło 1000 zł. 
— TRAGICZNY KONIEC BÓJKI. W Świrze 

wywiązała sie wezoraj bójka między Wojeie- 
chem Pietruszkiewiczem a Wincer Miło- 
szem. Miłosz uderzył Pietruszkiewicza w głowę 
kamieniem, łamiąc czaszkę i naruszając mózg. 

Rannego umieszczono w stanie beznadziejnym 

w szpitalu w Święcianach. Sprawcę zatrzymano. 

= ° 

Kuprjaniszki 
— ŚWIETLICA DLA MŁODZIEŻY  POZA- 

SZKOLNEJ. Z dniem 9 b. m. uruchomiona zo- 
stała przy szkole powszechnej Nr. 32 m. Wilna 
w Kuprjaniszkach świetlica dla młodzieży poza- 
szkolnej. Zajęcia odbywają się trzy razy w ty- 
godniu. Kierownikiem świetlicy został nauczy- 
ciel tejże szkoły p. Głuszczak Wacław. 

— POŻARY. We wsi Kerzenie gm. smorgoń- 
skiej pożar zniszczył stodołę z tegorocznemi 
zbiorami i inwentarzem, poczem ogień przerzu- 

cił się na sąsiednią stodołę, która również spło- 
nęła. Poszkodowani Anteni i Jan Cybowscy ob- 
liczają swe straty na 2100 zł. Przyczyn pożaru 
narazie nie usta/ono. 

W zaścianku Hawryłańce spalił się dem mie- 
szkalny i zabudowania gospodarcze Jacka Iwa- 
szkiewicza. Straty 1000 zł. 

Postawy 
«  — Podpalenie? W kol. 'Karolinowo, gm. Koz- 
łowszczyzna spalił się dom Pawła Łabucia, za- 
mieszkały przez Ignacego Drozdowskiego: Stra- 
ty około tysiąca zł. Zachodzi podejrzenie pod- 
palenia. 

Górnośląsk. konc. WĘGIEL ЭЕЕ 
M. DEULL 

WILNO, ul. Jagleliofska 3, telefon 8-11 
Własna bocznica: ul Kijowska 8, tel. 999" 

      

   

pierwszorzędny | 

  

„KURJER* z dn. 14-go grudnia 1934 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
Poświęcenie „Domu Strzelca* im. gen. 
K. Sosnkowskiego w Zalesiu k. Smorgoń 
9 b. m. w Zalesiu odbyły się uroczystoś- 
ci poświęcenia nowowybudowanego 
przez Zw. Strzelecki Domu Strzelca im. 

   gen. Sosnkowskiego. 

Na uroczystość przybyły delegacje 
oddziałów Z. S. z Mołodeczna, Kraśnego 
i Połoczan oraz poczet sztandarowy z Ko 
mendy Powiatowej. O godz. 13.30 nastą 
piła defilada oddziału Zw. Strzeleckiego 
z pocztem sztandarowym. którą prowa: 
dził kompanijny p. Siła — Nowicki. Ra 
port oddziału przyjął kómendant podo 
kręgu Z. S. Wilno kpt. Kónig H. 

Po podniesieniu na maszt chorą 
strzeleckiej wygłosił piękne przemówie 
nie do strzelców wice-siarosta pow. mo- 
łodeczańskiego p. Ilczuk oraz dokonał 
przecięcia wstęgi i oddał Dom Strzelecki 
do użytku. 

Po poświęceniu domu przez ks. ka- 
pelana rejonowego z Mołodeczna i oko- 
lieznościowem kazaniu nastąpiła oficjal 
na część akademji. Złożyły się na nią 
przemówienia przedstawicieli -— Zarzą 
du Podokręgu Z. S$. Wilno p. Bayera i 
ale 

ŠRODA LITERACKA 

  

  

  

p. majora Pilwińskiego; Komitetu Budo 
wy Domu strzelca p. Stokowskiego i pre 
zesa Zarządu Zw. Strz. Zalesie p. Gasz- 
tolda. Pozatem chór strzelecki pod ba- 
iutą nauczyciela p. Borejko odśpiewał 
szereg pieśni oraz wykonano deklamac- 

je. : 

Dom strzelecki został wybudowany 
staraniem miejscowych władz strzelec: 
kich. W pracy nad jego budową szcze- 
gólne zasługi położyli pp. Gasztold, Sto 
kowski Z. i Pietraszko A. Prezes Powiato 

wego Zarządu Zw. S. w Mołodecznie. 
Dom Strzelca w Zalesiu składa sie 7 

sali teatralnej, sceny, oraz dwu pokoi: 
ków: kancelarji i mieszkania stróża. 

Wybudowanie domu Strzelca w Za- 
lesiu podniosło znaczenie organizacji, 
która i dotychczas wykazywała b. ak- 
tywną działalność, kując sobie ogól 
ne uznanie społeczeństwa. Obecnie po- 
siadając swój własny dom oddział ma 
przed sobą jeszcze większe możliwości 
rozwoju. 

  

'WŁ Abakanowicz. 

Dysputa o „Hamlecie“ 
W komunikatach była mowa 0 „dyskusji“, 

ale to słowo jakoś nie wystarcza na określenie 
środowego wieczoru. — Już od początku w 

stko szło w większych, pełniejszych linjach, niż 
te, które wyznaczają spowszedniałą  gadaninę, 

którą nazywamy dyskusją. Koncert Haydna w 
wykonaniu St. Szpinalskiego i orkiestry pod 
dyr. A. Wyleżyńskiego był pięknem wprowadze 
niem do właściwej treści wieczoru. 

    

Zagaił ks. dr, Śledziewski stawiając kwestję 
stylu „Hamłeta*. Jeśli wolno grać — mówił pre- 
legent sztuki z epok „mieteatralnych* według 
twórczej koncepcji reżysera (jak to zrobił z ro- 

mantycznemi „Dziadami* L. Schiller), jeśli moż 
na pobłażać poczynaniom przeciętnego teatru, 

który każdą rzecz gra na miarę swych sił i moż 
liwości, to czego należy wymagać (maksymali- 
stycznie) od teatru, którego możliwości zakłada 
my jako nieograniczone, a który podejmuje się 
wystawienia dzieła stylowego, t. zn. dzi z ta- 
kiej epoki, która potrafiła w teatrze dać wyraz 
swego ducha? Otóż powinno się wymagać zro- 
zumienia i pokazania tego stylu. 

Przechodząc do Hamleta ks. doktor stawia 
niezmiernie c tezę: — Powszechnie mówi 
się o „Hamlecie*, że jest renesansowy i... że się 

renesansowej kompozycji jakoś wyłamuje, sprze 
niewierza. — Na podstawie studjów porównaw 
czych nad „Hamletem* i stylem baroku stawia 
prelegent tezę: „Hamlet* jest barokowy! W tej 
tragedji, jak w baroku mamy jedność w wieloś 

  

          

ci (a nie renesansową wielość fragmentów auto 
nomicznych), mamy budówę otwartą — różne 
watki dramatu nie są w nim załatwione, a tylko 
zaczęte, mamy ludzi i atmosferę baroku raczej 
I; „ragedja masek“), niż renesansu, mamy wresz 
cie właśnie dramat, a nie lirvkę, czy renesanso 

wa epicko: lie sposób streścić tu owego mul- 
ium problemów, które przy omawianiu ducha i 
stylu jakiejś epoki, zjawia się z reguły; mimo 

cowania tezy w możliwie ogólnych, dyspo- 
yjnych skrótach było tego w prelekcji tyle, 
przechodząc do insceniza ji Hamleta musiał 

ks Śledziewski poprzestać na fragmentarycznych 
ledwie przykładach. 

   

    
  

  

    
O ile wykazane przez prelegenta analogje i 

alebokie związki między „Hamletem* a baroko 

wą teatralizacją Świata, o której mniej powszech 
nie wiemy, niżby należało (teatrum sti Casimiri, 
kościół antokolski, rekolekcje Jezuitów... steatra 
lizowane — z muzyką i tańcem!..) pod ły wni 
kliwością i oryginalnością koncepcji, oraz Tzu- 
cały sporo światła na postać i dramat „królewi 
cza duńskiego* o tyle „szkice inscenizacyjne spot 
kały się z opozycją. 

Prof. Srebrny nie polemizując wprost, wysu- 
nął koncepcję Wyśpiańskiego, którego idea in- 
scenizacy jna, uwzględniająca jakże głęboko po- 
ezję tego starszego zamku Elsynorskiego i dra 
mat Hamleta — winna raz nareszcie doczekać 
się realizacji, a dopiero wtedy zobacz iśmy Ham 
leta takiego, jakiego chciał Szekspir i dopiero 

   

  

wtedy dramat przemówiłby do nas zyskując tak 
pełny odzew publiczności, na jaki zasługuje. 

Prof. Limanowski wysunął sprawę gry zes 
połowej. Ci wielcy wirtuozi, którzy grali króle- 
wieza jakby soło ma tle marjonetkowych postaci 
innych, to dziś już cienie przeszłości, bogatej i 

ciekawej, ale przeszłości XIX wieku. Dziś two- 
rzy się nowy teatr — gry zespołowej. Zespół gra, 

reaguje na siebie nawzajer je na scenie. Jest 
to najciekawsza, najbardziej emocjonująca, bo 
rodząca się ciągle na nowo, wobec widza, sztuka 
aktorska. Nie wolno tei pracy utrudniać przez 
włamywanie aktorów do je $ obcej im 

epoki. Mają oni dać wy 5 
własnego czasu. Od pięknych, ale zniewalajnevch 
dekoracyj Drabika Jaracz uciekł raz w połowie 
aktu. Swobody dla aktora! — skończył prawie 
Rene Clairiowskim okrzykiem prof. Limanow- 
ski. 

P. Maśliński wydobył pewne nieścisłoś: 
szczegółach inscenizacy jnych ks. Śledziew 
go i na ich przykładzie ostrzegał przed stylizo- 
waniem sztuki. Akcentował również konieczność 
zdecydowanych, pełnych ram dekoracyjnych, 
gdyż tylko wtedy pełny będzie dramat — wal- 
ka nietylko z ludźmi, ale i z naturą. Tę właśnie 
walkę, rozgrywającą się na kilku poziomach, na 
różnych skalach człowieczeństwa (mądry, wy» 
sokiej klasy intelektu — Hamlet, jego trywialna 
kopia, efektowny bufon — Laertes i t. d.), ter 

obraz zmagań człowieka o miejsce i prawo na 
Świecie należałoby przedewszystkiem pokazać. 
W tem tkwi dzisiejszv. współcześnie wielki sens 
wystawiania .„Hamleta*. 

P. Łopalewski odpowiadając w imieniu tea- 
tru podkreślił słusznie wielkość wysiłku wileń- 
skiego (przy tak skromnych możliwościach!). 
Jeśli chodzi o osiągnie: to znowu słusznie (z 

melancholją...) stwierdził kierownik literacki te- 
atru, że łatwiej widzi się „dziury*, niż ten wiel- 
ki wkład trudu, który pozwolił tyla innych mo- 
żliwych „dziur* gładko uniknąć, Tu jako przy 
kład oryginalnej koncepcji wileńskiej podał p. 
Łopalewski wejście Fortynbrasa, ważne dla tra- 
gedji, a na innych scenach notorycznie skreśla- 
ne. Polemizuje przytem z naszą recenzją na te- 

mat pojmowania roli Fort „w którym 
chce widzieć szlachetnego księcia, świeży od 
dech w końcu pełnej trupów tragedji. 

Skolei trochę mimowolnego humoru wniósł 
p. Wlasilewski z Grodna mówiąc o bridżu i Bo 
hunie. Przechodząc nad incydentem do porząd- 

ku, mówcy polemizowali powtórnie, wyjaśniając 
swe stanowiska dokładniej, często dochodząc do 
porozumienia i stwierdzając pokrewność myśli 

pod odmienną terminologją i na odmiennej dro 

dze osiągniętych. Dość liczna publiczność (prze- 
ważnie młodzież) b. żywo reagowała na przemó:* 
wienia. 

Krótko jeszcze zabrał głos dyr. Szpakiewicz, 
akcentując trudności teatru, poczem odpowiadał 
prelegent, ks. Śledziewski. — Stwierdzając słu- 
szność zarzutów drugorzędnych, które biły w 
szczegóły, podnosi jako istotne: nikt nie obalił 
barokowej koncepcji „Hamleta“. A nie jest to 
sprawa błaha. Grać teatr może, jak sobie zech- 
ce, ale przedtem musi sztukę zrozumieć taką, 

jaka ona jest. Nie potrafi tego bez historji sztu- 
ki, bez stylu epoki. 

Przypisek. Te kiepskie streszczenie, jak wi- 
dzę, ant się umywa do istotnego oddania po- 
ziomu i atmosfery dyskusji — dysputy, która 
skończyła się grubo po północy. Rano, gdy czy- 
tałem feljeton Wysza o upadku śród, rozbitej 
Erwuzie i wyjeżdżającym Hulewiczu przypom- 
nialy mi się trzy pod rząd emocjonujące środy, 
młodzież ze Studjum (Dramatycznego („pupile 
Er uzy” niby...), biorąca w nich tak żywy u- 
dział i p. Hulewicz zapowiadający na styczeń 
cykl pierwszorzędnych wieczorów środowych... 
Oto kontrowersja: feljeton i życie, słowo pisane 

i czyny („trudniej dzień dobrze przeżyć, niż...?*). 

Cóż powiedzieć o elegijnych wywodach? — Bar- 
dzo zabawne. jim. 

   

    

  

  

  

  

   

        

  

    

       

  

   

   

  

   

   

    

SEEEEST LTR ZZA 

JERZY MARJUSZ TAYLOR 18 

Н Czerwonej Przełęczy 
Postanowienie jej sprawiło widoczną ulgę leśni- 

czemu i jego żonie, którzy zamienili między sobą po- 

rozumiewawcze spojrzenie. Irena przypisała je natych- 

miast nadziei, że jakieś nowe odgłosy nocne zniechę- 

cą ją do dalszej podróży, i uśmiechnęła się nieznacz- 

nie. Czuła się już jednem z ogniw samotnej pracowni 

górskiej i nic nie mogło wpłynąć na zrzeczenie się tej 

roli dobrowolnie. 

Pokoik gościnny, do którego wprowadziła ją pani 

Montecervi po stromych schodach, w towarzystwie 

obojga dzieci i nieodłączonego rysia, który wyprzedził 

ich wszystkich, pędząc w radosnych podskokach, oka- 

zał się zupełnie wygodny. Był wprawdzie nieco niski 

i posiadał jedyne okienko, ale zato był cały zalany 

blaskiem słonecznym. Sprzętów tu znajdowało się nie 

wiele. Tylko łóżko żelazne z siennikiem, drewniany 

niemalowany stół i taki sam stołek. Na stole leżał 

olbrzymi bukiet pachnących upojenie dzikich stor- 
czyków. 

— To Petro nazbierał dla pani w lesie — powie- 
dział Adaś. 

— Galant — uśmiechnęła się pani Montecervi.— 

No, ale chodźcie już, dzieci. Pani rozgości się tu tym- 
<zasem. Petro przyniesie zaraz wody, a potem proszę 
na obiad. 

WZEŃNESE ROROPRZEWI TREE OCE TOCZEOCET WE DOZOKDWORETEZRTOOOE TRECUORTZC ARIE 

  

yszli wszyscy troje. Irena poczęła rozpakowy- 
wać skórzaną torebkę podręczną, a w chwilę potem 
wpadł do pokoiku jak bomba zadyszany Petro, nio- 
sąc w jednej ręce blaszaną miednicę, a w drugiej 
wiadro z wodą, Irena chciała mu dać coś za kwiaty. 

lecz chłopak potrząsnął tylko głową, roześmiał się i 

uciekł zanim zdążyła mu wcisnąć monetę do garści. 

Podobało się jej spojrzenie tego wyrostka, równie 

szczerze i jasne, jak oczy obojga gospodarzy. Był pło- 

chliwy jak wszystkie dzieci odludzia, a jednak nie 

zawahał się przecież przynieść gościowi swych pań- 

stwa wdzięcznego upominku leśnego. Umknął, choć 
było widoczne, że ma ochotę coś powiedzieć. Irena 
uśmiechnęła się mimowoli, myśląc, że była to zapew- 
ne pierwsza w życiu Petra nieświadoma próba flirtu, 

Umyła się szybko w zimnej wodzie poczem za- 

brała się do pisania listów, czego nie zdążyła zrobić 
w Warszawie. Skreśliła długi list do matki, opisując 
jej szczegółowo dzieje otrzymania upragnionej po- 
sady. Zaznaczyła przytem, że jutro już znajdzie się 
na miejseu.. skąd będzie się starała pisać regularnie 
co tydzień. Załączyła mnóstwo rad, dotyczących na- 
uki Mietka i Zosi podczas wakacyj, wyrażając żal, że 

  

nie może wszystkich trojga zaprosić na Czerwoną 
Przełęcz „gdzie mogliby spędzić lato w cudownej oko- 
licy. Prosiła wreszcie, aby matka nie obawiała się o 

nią zupełnie, bo przecież w odludnej tej miejscowości 
mniej jest niebezpieczeństw niż w jakiemkolwiek 
mieście, a ona pracując pod doświadczonem kierow- 
nictwem, nabierze rutyny i wyciągnie mnóstwo ko- 

rzyści. 

Drugi list napisała do profesora W: 

  

żyńskiego, 

donosząc o swem przybyciu i prosząc o stałe wysyła- 
nie pod adresem matki całej należnej jej pensji, trzeci 
zaś, po dłuższym namyśle. skreśliła do Brachwicza. 
Wypadł dłuższy niż projektowała, gdyż, w nagłym 
przypływie humoru, opisała mu wszystkie strachy za- 
bobonnej leśniczyny. 

„Bajeczka ta przypadnie Panu zapewne do gu- 
stu — pisała zważywszy, że ma Pan słabość do roman- 
tyzmu, o czem dobrze pamiętam. Gdyby więc miał 
Pan ochotę zabawić się w wybawiciela dziewicy, za- 

grożonej przez straszliwego smoka, proszę przybyć na 
Czerwoną Przełęcz, ale koniecznie z namiotem, bo 
dziewica, niestety, nie będzie mogła udzielić rycerzowi 
gościny pod własnym dachem. W tego smoka zdają 
się tu wierzyć wszyscy, zapewne więc i pan uwierzy, 
drogi Panie Tadeuszu *. 

Zeszedłszy w chwilę później nadół, wręczyła wszy 

stkie trzy listy leśniczemu, który podjął się chętnie 
dostarczyć je na pocztę. 

— Doskonale, łaskawa pani. doskonale OŚ- 

wiadczył. — Ołeksa skoczy z niemi zaraz na pocztę. 

Dam mu konia. 

— To ten rudy niemowa z Czerwonej Przełęczy— 
wyjaśniła pani Montecervi, podając Irenie talerz zu- 
py. — Przyleciał tu rano, jeszcze przed pani przyjaz- 

dem. Przyniósł Jankowi pieniądze za barany, bo pan 

doktór Netreba nie lubi nie sam od chłopów kupować, 
tylko wszystko przez męża. Zatrzymałam go na obiad, 
aby się pożywił przed drogą. 

  

(B. c. a.)



|odwa dni, R 2 — dwa dni, R: 

Ulgi przy nabywaniu 
świadectw 

przemysłowych 
Izba Skarbowa w Wilnie rozesłała 

już do wszystkich urzędów skarbowych 
okólnik w sprawie wprowadzenia ulg 
Przy nabywaniu świadectw przemysło- 

Wych na rok 1935, o których już dono- 
siliśmy (w numerze z dn. 8 b. m.), wo: 

bec tego nabywający świadectwa prze- 
mysłowe będą mogli skorzystać z przy- 
znanych uig. 
k 

Kurjer Sportowy 
WALNE ZEBRANIE K. S. „DRUKARZ“. 

W niedzielę, dnia 16 b. m. o g 11 w 
łokalu Zw. Zaw. Drukarzy (ul. Uni 
4) odbędzie się Walne Zebranie członków Kl 
Sport. „Drukairz“. 

Obecność 

   

  

  

  

  członków obowiązkowa. 

OTWARCIE ŚLIZGAWKI. 
M dn. 14 b. m. o godz. 10 rano nastąpi ot- 

warcie ślizgawki młodzieży olnej w Parku 
Sportowym im. gen. Żeligowskiego. 

Teatr-Kino „Rewja“ 
na „gwiazdke“ dla 

najbiedniejszych dzieci 
featr-Kino „Rewja” po kilkutygodniowej 

przerwie otwiera znów swe podwoje dla wszyst- 
kich stałych bywalców, niewątpliwie spragnio- 
nych wesołego słowa sympatycznych aktorek i 
aktorow tego zespołu. 

Od dziś t. j. od dnia 14 bm. Teatr — Kino 
„Rewja“ stanie się przybytkiem miłego wypo- 
czynku dla strapionych ciężkiemi warunkami 
bylu i troskami dnia codziennego. Obfity prog 
ram, jaki przygotowali artyści tego zespołu na 
pewno ściągać będzie liczne rzesze publiczno- 
SC1. 

"Przy tej okazji należy podkreślić wysokie po 
społeczne i obywatelskie rządu Kina 
*. Oto, jak dowiadujemy się, Zarząd Ki 

na „Rewja” postanowił całkowity wpływ z pier 
wszego przedstawienia t. j. w dniu dzisiejszym 
ofiarować na „Gwiazdkę* dła najbiedniejszych 
<dzieci m. Wilna. 

Można zatem pogodzić przyjemne z pożyte 
cznem: można być ma miłem przedstawieniu i 
być w ten sposób ofiarodawcą na wzniosły cel 
społeczny. 

Śpieszmy więc wszyscy dziś do Teatru — 

%ina „Rewja* na obfity i ciekawy program. 

     

  

  

    

     

  

   

   

  

  

   

  

           

      

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś po censch propagandowych 
„MADAME POMPADOUR* 

" Jutro po cenach zniżonych į „BAL w savov“ — $ ———- aaa — 00 

„KURJER“ z dn. 14-g0 grudnia 1934 r. 

KRONIKA 
  

|=="==— Dziś. Djoskora i Herbiia 
Pateko lakas ono 

14 
| Wschód słońca — godz. 7 m. 37 

Grudzień | Zęchód słońce — gadz: 2 ta. 49     
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S B. 

w Wilnie z dnia i3/XII — 1934 roku. 

Ciśnienie 762 
Temperatura 

Temperatura 
Temperatura 

Opad — 

Wiatr pldn.-wsch. 
: spadek ° 1 

: pochmurno. 

średnia — 2 
najwyższa 0 
najniższa — 4 

  

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
Na wschodzie kraju: Naogół pochmurno, 

miejscami: drobny opad. W nocy lekki mróz. 
We dniu odwilż. Umiarkowane wiatry z połud 
nio-wschodu. 

Pozostałe części Polski: Chmurno i mglisto 
z rozpogodzeniami. Ciepło. Słabe wiatry z po- 
łudnio-wschodu i południa. 

   
  

KOŚCIELNA 

— Roraty pracowników miejskich. W nie 
zielę dnia 16 grudnia o godz. 7,15 w kościele 

św. Kazimierza odbędą się Roraty pracowników 
Zarządu Miasta 

Ms rawi ks. Wł. Gądak T. J, kaza 
nie zaś wygłosi ks. A. Chrobak T. J. 

nabożeństwa pienie religijne wykona 
Chór Związku Zaw. Prac. Miejskich pod kierow 
nietwem prof. A. Ludwiga z udziałem p. W. 
Hendrychówny 

  

   

    

      

     Wwiązku pod batutą p. M. Salnic 
ciego odegra szereg utworów religijnych. 

  

QSOBISTA 
— Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazimierz 

Szelągowski powrócił z inspekcji szkół i objął 
urzędowanie. 

MIEJSKA 
— Wzrtst zapotrzebowania na prad elektry 

czny notuje ostatnio elektrownia miejska. W 
chwiłi obecnej obciążenie elektrowni sięga 3000 
klw/g. Trzeba zaznaczyć, że w stosunku do ro 
ku 1933 konsumcja prądu zwiększyła się o 17 
procent. Wi związku z tem znajduje się właś 

nie projekt rozbudowy maszynerji. Początkiem 
zamierzanym inwestycyj jest kwestja nabycia 
nowego kotła opałowego, 0 czem zresztą już do 
nosiliśmy. Pozatem w najbliższych latach magi 
strat projektuje nabyć mową turbinę. Inwesty 
cja ta pociągnęłaby za sobą wydatek przeszło 
300.000 zł. 

— Projekt hydroelektrowni odchodzi na 
dalszy plan. Jak juž w swoim czasie donosiliś- 
my, w łonie samorządu wileńskiego powstał pro 
jekt budowy hydroelektrowni. Obecnie aktual- 

  

       

Pomoc Świąteczna 
dla bezrobotnych w Wilnie 

Onegdaj odbyło się posiedzenie Wojewódz- 
kiego Komitetu Funduszu P. cy. 
sprawę pomocy dla bezrobotnych w okresie od 
15 grudnia 1934 roku do 15 stycznia 1935 roku, 
łącznie z akeją świąteczną. 

  

  

W okresie tym wszyscy bezrobotni, zakwa- 
lifikowani do pomocy doraźnej, t. j. posiadający 

legitymacje z Nr. Nr. R. 1 (samotni), В. 2 (od 
2—3 osób), R. 3 (od 3%, i R. 4 (ponad 5 osób) 

—otrzymają produktami: R 2 10 kilo maki 
żytniej, R. 3 — 20 kilo mąki żytniej, R. 4 — 

    

  

     30 kilo mąki mieszanki kawowo-cukro- 
wej R. 2 — 15 kilo, R 3 — 1 kilo, R 1 — 145 
Kilo. Bezrobotni samotni (R 1) otrzymają po 

trzy kilo chleba. 
mają pracę w-g 

R 1 (samotni) 
3— 4 dmi,. R 4 — 

Oprócz tego bezrobotni otr: 
nast. norm: Bezrobotni fizy 

  

      
  

| 6 dni. Dla wszystkich stawka dzienna w wyso- 
kości 2 zł. 

Bezrobotni pracownicy umysłowi: R 1 — 2 

Omawiano (Sta 
dni, R.2 — 2 dni, R3 — 3 dni, R 4 — 4 dni. 

ienna trzy złote. 
Ogó preliminarz na zatrudnienie bezro- 

botnych wynosi w gotówce 27.555 zł. i ekwiwa- 
lent w naturze 15.000 zł. 

l wadzone będą mastępujące prace: pro- 
kostki kamiennej, roboty drogowe pro- 

żone przez zarząd miejski w obrębie Wilna, 
roboty wodne (regulacja brzegów Wilji) pro- 
wadzone przez zarząd miasta i przez wydział 
wodny Urzędu Wojew., roboty konserwacyjne 
na górze Zamkowej i roboty prowadzone przez 
US AB 

Pracownicy umystowi zatrudnieni są w Riu- 
rze Statystycznem Magistratu m. Wilna, w Iz- 
hie Przem.-Handlowej, w Biurze Meldunkowem. 
w Instytucie Badań Europy. Wschodniej, w Za- 
kładzie ogólnym Uprawy Roli i Roślin, w Bi- 
bljotece Uniwersyteckiej i t. @. 

Wózystkie te prace wykonywane będą poza 
budżetami normalnemi wymienionych  insty- 

   
  

     

      

Mierz siły na zamiary! 
Zwierzenia trzech chłopców, których nęcił szeroki świat 

W swoim czasie do policji wileńskiej wpły- 
nął mełdunek o zaginięciu trzech chłopców: 
131etniego sprzedawcy gazet Piotra Jermako- 
wieza, zam. przy ul. Szkaplernej 69, 14-letniego 
Adama Masłowskiego (Raduńska 66) oraz 12- 
letniego Michała Rusanowicza (Bagatela 6). 

Krewni zaginionych oraz policja bezskutecz- 
nie poszukiwali zbiegów w Wilnie i Gkolicy. 
Rozesłano listy gończe. у 

Obecnie nadeszla do Wilna wiadomość, iż 
wszyscy trzej zatrzymani zostali w Warszawie, 
gdzie uprawiali na ulicach żebraninę. Chłopców 
przesłano do Wilna i oddano pod opiekę rodzi- 
ców. 

Ciekawie brzmią zeznania młodych obieży- 
światów eo do powodów ich ucieczki z domów 
rodzicielskich. Zeznania każdego z chłopców, 
aezkelwiek są różne, to jednak posiadają iden- 
tyczny motyw: każdy z nich pragnął przygód. 

Rusanowicz zeznaje, iż zapragnął zobac: 
„Szeroki świat*, Powziąwszy postanowienie wy- 
tuszennia z Wiłna.udał się na dworzec kolejo- 

     
   

wy, przedostał się do jednego z wagonów po- 
ciągu idącego do Warszawy i odbył „na gapę” 
całą podróż. 

Masłowski, drugi z trójki, również pragnął 
wrażeń. Czytając książki z opowiadaniami na 
„łądzie i morzu* postanowił przedostać się do 
Ameryki. W tym celu zamierzał dotrzeć do Gdy- 
ni, zaciągnąć się do załogi jednego ze statków 
i w ten sposób trafić de Nowego Świata. Do 
Warszawy udało mu się dotrzeć, lecz stamtąd 
dalej nie mógł już ruszyć. 

Trzeci z nich, 13-letni sprzedawea gazet 
Jermakowiez, przytoczył motywy bardziej kon- 
kreine, 

Twierdzi mianowicie, iž zbrzydło mu w eza- 
sie chłodów i mrozów uwijać się po ulicach 
Wilna z paczką gazet w złodowaciałej ręce. Sły- 

szał dużo © Palestynie, gdzie jest podobno zaw- 
Sze ciepło i gdzie popyt na gazety jest duży. 
Chłopiec postanowił przerwać pasmo swych u- 
€ierpień i dotrzeć... pieszo do Palestyny. Dotarł 
jedynie do Warszawy. (e) 

ność tego .projekiu zmalała naskutek znacznego 

spadku cen węgla. Przy niskich bowiem cenach 
a koszta wytwarzania. prądu w elektrowni 

ącego typu znacznie się obr W. związ 
ku z tem projekt budowy hydroelektrowni staje 
się kwestją dalszej przyszłości. 

— Zwałezanie żebractwa. W związku z akcją 

podjętą przez starostwo grodzkie w kierunku 
zwalczania żebractwa i włóczęgostwa w Wilnie 
w dniu 18. 12. podobnie jak w dniach poprzed 
nich bież odnia, policja zatrzymywała żebra 
ków na. uli y tej wielu osa 
dzono w areszcie, część zaś odesłano do miejsc 
zamieszkani 

  

       

  

   
   

    

Równocześnie w starostwie grodzkiem od- 
bywały się kroki karne w stosunku do osób 
ujętych jchwałem żebractwie, przyczem    

  

na 
k ano bezwzględnym aresztem, a 

mianowicie: Bolesława Sienkiewicza, bez stałe 
go miejsca zamieszkania, na 7 dni bezwzględne 

go aresztu, Bazylego Nowodworskiego (Mała Je 
rozolimka 9) na 3 dni bezwzględnego aresztu. 

A ponadto na dwa dni bezwzględnego aresztu 
skzani zostali: Witold Wiieliczko (Połocka 4), 

Maciej Wierzycki (Wzgórze 5), Stanisław Bre- 
wiński (Popławska 23), Tamara Maje a (zau 
łek Prywatny 3) i Jan Jurewicz (Kalwaryjska 
121). e 

  

     

  

    

SPRAWY AKADEMICKIE 
— AK. KOŁO KOWNIAN zawiadamia swych 

członków, że w sobotę dn. 15 b. m. o godz. 8-ej 
rano w kościele OO. Bonifratrów odbędzie się 
nabożeństwo żałobne za duszę ś. p. Witolda 
Wojtkiewicza. 

CHÓR AKADEMICKI. Dziś t. j. dnia 14 
b. m. w Zakładzie Etnologji (Zamkowa 11) o 
godz. 20-ej odbędzie się Walne Zebranie Chóru 
Akademickiego. Po zebraniu tradycyjny opła- 
tek. Wiele niespodzianek. Senjorowie i- goście 
mile widziani. 

  

Z KOLE! 
— Kelej będzie dostarczała bagaże do do- 

mów. W związku z wprowadzoną na P. K. P. 
dostawą bagaży podróżnych do domu dyrekcja 

kolejowa otrzymała żlecenie stosowania przy 
tej dostawie własnych środków przewozowych. 
Bagaże odwożone będą do domów kolejowych 
samochodami ciężarowemi i furgonami. 

GOSPODARCZ 
— Kredyt na przyłączanie się do sieci wodo 

eiągowo-kanalizacyinej. Onegdaj w lokalu ma- 
gistratu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 
wybranego Komitetu Rozbudowy. Komitet za- 

rozpatrzeniem podań właścicieli domów, 
ubiegających się o pożyczki na przyłączenie 
swych posesyj do s wodociągowo-kanaliza 

cyjnej oraz o pożyczki na wykończenie rozpo- 
czętych budowli. 

Ogółem Komitet przyznał pożyczek na sumę 
60.000 złotych. W! tej bowiem wysokości Bank 
Gospodarstwa Krajowego przyznał Wilnu dodat 
kowy kredyt z niewykorzystanych w swoim cza 
sie rezerw. 

    

  

     

ZĘBRANIA I ODCZYRY 
— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piąfek dn. 14 b. 

m. w łokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 
170 zebranie Klubu Włóczegów. Początek o g. 
19 m. 30 Na porządku dziennym sprawy wew- 
uętrzne Klubu. Obecność wszystkich członków 
oraz kandydatów niezbędna. 

— Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. — 
Dziś w piątek dnia 14 grudnia 1934 r. odbędzie 

się w sali II Uniwersytetu (ul. Ś-to Jańska) piąty 

odczyt prof. T. Czežowskiego p. t.: „O metafi- 
zyce'. 

' Początek o godz. 19. Wstęp 20 gr., młodzież 
płaci 10 gr. Szatnia nie obowiązuje. 

  

ZABAWY 

— Kostjumowa Zabawa Sylwestrowa od- 
będzie się w Kasynie Garnizonowem. W tym ro 
ku urządza ją Podokręg Wiileński Związku Strze 
leckiego, a dochód przeznaczony zostanie na 
prace, związane z przygotowaniem młodzieży 
do obrony kraju, przedewszystkiem na pracę 
wychowzmia obywatelskiego. Cel ten nie może 
być obojętny nikomu, całe Wilno powinno pop 

Związek Strzelecki i spotkać gremjalnie 
Nowy Rok w salonach Kasyna Garnizonowego. 

Moc atrakcyj, 3 orkiestry wróżą doskonałą 
zabawę. 

Wstęp tylko za zaproszeniami, które można 

     

  

   

otrzymać w Komendzie «Podokręgu Z. S., ul. 

Wielka 68 m. 2. 
Wstęp 4 zł, dla akademików 2. Kostju   

my nie obowiązują. 

* NADESŁANE 
— PODARKI GWIAZDKOWE, przez najbliż- 

sze osoby własnoręcznie przygotowane, posiada- 
ją specjalny urok. Zaliczamy do nich zwłaszcza 
własnego wyrobu pieczywo, które wśród darów 
świątecznych szczytne zająć może miejsce o ile 
się uda, znakomicie smakuje i dobrze każdemu 
służy. Doświadczone gospodynie używają stale 
w tym celu D-ra OETKERA proszku do piecze- 
nia „Backin*, który gwarantuje nietylko udanie 
się każdego pieczywa, lecz przygotowane podług 
przepisów D-ra Oetkera placki i ciastka sma- 
kują przepysznie i służą każdemu, a są przytem 
bardzo, tanie. 

  

$ TEATR NA POHULANCE 
Dziś i Jutro o godz. 8-ej wiecz. 

KWIECISTA DROGA ; 

E ® 

  

  

PA 
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SPRAWY ZYDOWSKIE 

Studenci obsadziłi gminę, żądając sub- 
sydjów. Za przykładem studentów warszawskich 

którzy przed kilku tygodniami obsadzili Gminę 
Wyznaniową i zmusili w ten sposób jej kierowni 

ków do wyasygnowania kilku tysięcy złotych na 
opłacenie nego niezamożnych studentów, 
zebrało się wczoraj w godzinach przedpołudnia 
wych około 100 studentów w lokalu Gminy Ży 
dowskiej, domagając się od członków Zarządu 
subsydjów. Studenci żądali natychmiastowego 
zwołania posiedzenia Zarządu i uchwalenia po 
nzocy pieniężnej dla tych słuchaczy U. 5. B., któ 
rzy z powodu braku funduszów nie opłacili w 
przepisanym terminie czesnego, za co im grozi 
w najbliższym czasie skreślenie z listy studjują 
cych na U. S. B. Delegacji odpowiedziano, że 

dopóki studenci nie opuszczą gmachu Gminy 
nie będzie wogóle mowy o obradach Zarządu, 
który rozpatrzy zresztą prośbę studentów na 
najbliższem zebraniu. 

Rozgoryczeni studenci nie chcieli się jednak 
zgodzić na opuszczenie gmachu. Obsadzili wszy 
stkie wejścia, biura i telefony gminy, uniemoż 
liwiając w ten sposób urzędnikom spełnianie 
ich czynności. а 

Wezwana policja zmusiła studentów do opu 
szczenia Gminy. 

Teatr i muzyka 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— „MADAME POMPADOUR* — Występy 
J. KULCZYCKIEJ. Dziś na przedstawieniu pro- 
pagandowem ukaże się piękna stylowa operet- 

ka Falla „Madame Pompadour" z J. Kulczycką 
na czele. Ceny propagandowe od 25 groszy. 

— „BAL W SAVOY'U* Jutro grana będzie 
ciesząca się wielkiem powodzeniem słynna ope- 
retka Abrahama „Bal w Savoyu* z J. Kulczycką 

i E. Dembowskim w rolach głównych. Ceny zni- 
żone. * 

— PORANEK SYMFONICZNY. W niedziełę 
odbędzie się V-ty poranek symfoniczny, poś- 
więcony twórczości P. Czajkowskiego. W wyko- 
naniu programu bierze udział Wileńska Orkie- 
stra symfoniczna pod dyr. A. Wyleżyńskiego о- 
raz wybitna pianistka Adela Bay. W programie: 
„Dziadek do orzechów*, „Romeo i Julja* oraz 

koncert fortepianowy B-moll. Ceny miejsc od 
25 groszy. 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w piątek dn. 14 b. m. o godz. 8-ej 
wiecz. w dalszym ciągu ciesząca się coraz wię 

kszem powodzeniem, głośna komedja współcze- 
sna W. Katajewa p. t. „Kwiecista droga”, 

— Jutro, w sobotę dn. 15 b. m. o godz. 8-ej 
„Kwiecista droga”. 

Na wileńskim bruku 
SEZONOWIE KRADZIEŻE. 

Wezoraj 3 komisarjat policji powiadomiony 
został o nowej „sezonowej* kradzieży. 

Nieujawniony sprawca przy pomocy wytry- 
chu przedostał się do przedpokoju mieszkania 
Kamelmachera przy ulicy Św. Filipa 1 i skradł 
futro, w kieszeni którego znajdował się wekse/ 
na 100 zł. oraz 25 zł. gotówką. Ogólna wartość 
skradzionych rzeczy wynosi, zdaniem poszkodo 
wanego — 600 zł. › 

Są przypuszczenia, iż w Wilnie powstała szaj 
ka trudniąca się specjalnie okradaniem przed 

  

  

  

      

pokojów. (e). 

RADJO 
WILNO 

PIĄTEK, dnia 14 grudnia 1934 r. 

  

7.40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dziennik 
por. Chwilka pań domu. 7.40: Program dzienny 
7.50: Konc. rekl. 7 Giełda roln. 11.57: Czas 
12.00: Hejnał. 12,03: Wiad. meteor. 12,05: Prze 

gląd prasy. 12,10. Muzyka taneczna. 12,45: „Ko 
'smetyka ma codzień”. 13.00: Dzien. poł. 13,05: 
D. e. muzuki tan. 15,30: Wiad eksport. 15,35: 
Codz. odc. pow. 15,45: Muzyka lekka. 16.45 
Aud. dla chorych. 17,1 oncert solistów. 17,50* 
Aud. dla dzieci. 18,15: Koncert dla młodzieży. 
(płyty). 18,45: „Samochodem przez Persję“. — 
19,00: Recital aczy. 19,20: Feljeton akiu- 
alny. 19,30: Piosenki francuskie. 19,45: Progr. 
na sobotę. 19,50: Wiiad. sport. 19,56: Wil. wiad. 
sport. 20,05: Pogad. muzyczna. 20,15: Koncert 

i Dzien. wiecz. Jak pracujemy w 

     

        

   
        

  

: Recytacje poezyj. 22,40: Wil 
. 22.50: Kone. rekl. 23,00: Tran- 

smisja z Warsz. wiad. meteor. 23,05: Muzyka 
taneczna. 

SOBOTA dnia 15 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. por. 

Chwilka pań domu..40: Program dzienny. 7.5 
Konc. rekl. : Giełda mołn. 11.57: Czas. 12.00: 

З: Wiiad. meteor. 12.05: Przegląd 
: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. poł. 

Recital skrzypcowy. 15.30: Wiad. eksport. 
Godz. odc. pow. 1 Nowe nagrania. 

6.36: Słuchowisko dla dzieci. 17.00: Transm. 
z Pałacu Prezyd. Rady Ministr. uroczyst. roz- 

dania nagród Challenge'u i Zawod. balonowych. 
17.25: Koncert kameralny. 17.50: „Radjo dopo- 
maga rodzicom wychować dzieci*, 18.00: Przegl. 
prasy roln. 18.10: Tygodnik litewski. 18.15: Kon- 
cert kameralny. 18,45: „Jak pracujemy w Ra- 

- 19.00: Koneert wokalny. 19.20: „Gród Re- 
у Stanisławów. Muzyka lekka. 

ma niedzielę. 1 : Wiad. sport. 
0.00: Muzyka lekka. 

wiecz. 20.55: Jak pracujemy w 
: Koncert popularny. 21.45. „Dzi- 

eki*. 22.00: (Kone. rekl. 
„00: Wiad. meteor. 23.05: 
nadaje „Humor pijacki“. 

grudnia 1934 roku. 
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Toatr-Kino REWJA | 

  
„KURJER* z dn. 14-go gridnia 1934 r. 

Balkon 25 gr. Od DZIŚ nowozaangażow. zespół artystów scen 

WarSZ. sprezentuje wesoły operetkowy rewjomontaż w 18 obraz. 

DRZWIAMI i OKNAMI 
złożony z ostatnich nowości krajow. 
i zagranicznych. Udział biorą; Sera- 
fina Talarico (świetna śpiewaczka, 

znakomita wykonawczyni romansów cygańskich), Wacława Morawska (pełna werwy wodewi- 
listka), duet Gaston (piękna para taneczna), Irena Grzybowska (ulubienica Wilna), kwartet 
taneczny St. Luzińskiej (doskonałe tancerki: Kosińska, Aleksieja, Deplewska, Paszkówna), Iris 
Irhora, Edward Czermański, Stanisław Janowski, Bronisław Borski, 
Szczegółowy program w afiszach. Codziennie 2 przedstawienia. 

Zdzisław Elwicki. 
Początek o godz. 5-ej i B-ej w. 

W sobotę i niedzielę 3 przedstawienia o godz. 5-ej 7.30 i 10-ej. 
  

Dziś premjera. 
Potężny i najpiękniej- 
szy film szpiegowski 

CASINO| 
    „SZPIEG Nr. 13" 
W rolach głównych: GARY COOPER i MARION DAVIES. Matka Hari Ameryki! Jej uściski oz- 
naczały więzienie, jej pocałunki śmierć! Film, który budzi zachwyt na wszystkich ekran. świata 
Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. — Seanse: 4—6—8—10.15, w dnie św: od 2-ej 
  

PAN | 

DZ
IŚ

 

  

w przepięk- 
nym filmie 

ś Janet Gaynor i Henri Garat 
JEJ WYSOKOŚĆ CAŁUJE... Melodje cudowne 

Bogactwo wystawy 

  

Szykujemy ©". BUNTOWNIK 5:5” 
HELIOS Cudo-Film! 
    Rewelacja! SYN KING-KONGA 
Wspaniały twór genjusza ludzkiego. Reż. twórca „KING-KONGA"” — Emest Schoedsack 
W rolach 
głównych 

Ostatnie dni! ROXY | 

Kleopatra 

  

Helena Mack, Robert Armstrong i 23-metrowa MAŁPA 
Nad program Atrakcje w kolorach oraz Tygodnik PAT. Na | s. ceny zniżone. Pocz. o g. 4 

Ostatnie dnił 

Geny propagandowe: Dzienne od 25 gr. Wieczor. od 40 gr. 
Film ten każdy musi zobaczyć, o którym mówi całe Wilno! 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów: 4—6—8—10.15, w sobotę i niedz. od 2-ej 

Dla młodz. dozwol. 

Następny program: ICH OSTATNIE SPOTKANIE — już ocenzurowane. 

oGNisko | Jose Mojica i Rosita Morena 
м pory- 
wającym 

filmie Król Cyganów 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Początek seansów codziennie o godz. 4 p.p. 

  

Nr. Km. 663/34. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, VII-go 

   rew., urzędujący w Wiilniie przy ul. Subocz 
9—3 na zasadzie art. 679 K. IP. C. obwieszeza, 
że w dniu 4 lutego 1935 r. od godz. 10-ej rano 
av sali Nr. 1 posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wil 

nie, ul. 3-g0 Maja, odbędzie się sprzedaż z pub- 
dicznej licytacji mieruchomości ziemskiej, skła- 
dającej się z 82,2723 ha gruntu z zabudowania- 
mi, położonej w folsv. Gałganiszkach, gm. nie- 

menczyńskiej, powiecie wil.-trockim, wojewódz- 
twie wileńskiem, obejmującej powierzchni 
82,2723 ha, która stanowi własność Janiny z 

Falewiczów Niewodniczańskiej. Nieruchomość 
ta ma urządzoną księgę hipoteczną w Wydziale 

Hipotecznym Sądu Okręgowego w Wilnie pod 
Nr. Hip. 5990. 

iPowyższa nieruchomość została oszacowana 

na sumę zł. 23.730. 
Sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny wywo- 

łamia t. j. od kwoty zł. 17.798. 
ILieytamt przystępujący do licytacji powinien 

  

   

    złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie zł. 
2373 albo w takich papierach wartościowych 
bądź książeczkach wkładowych insłytucyj, w 

których wolno umieszczać fundusze małolet- 
nich i że papiery wartościowe przyjęte będą 

w wartości */4 części ceny giełdowej. Przy licy- 
tacji będą zachowane ustawowe warunki licyta- 
cyjne, o ile dodatkowem puhlicznem obwieszcze 
niem nie będą podane do wiadomości i przy 
sądzenia własności na rzecz nabywcy bez za- 
strzeżeń, i osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powódz 
two o zwolnienie nieruchomości lub jej części 
od egzekucji i że uzyskały postanowienie wła- 
'ściwego Sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji, 
że w ciągu ostatnich 2-ch tygodni przed licytacją 
wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie 
od godz. 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania 
egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Gro- 

185—V1 dzkim w Wilnie. 
Komornik (—) A. Lenartowicz. 

  

   

  

   

  

   

   

  

Km. 464/34 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego rewiru II-go w 

Wilnie, Wacław Leśniewski, mający kancelarję 
swoją w Wiilnie przy ulicy Mała Pohulanka 
13/2, na mocy art. art. 602, 603 i 604 K. P. C. 
obwieszcza, że w dniu 19 grudnia 1934 roku 
o godzinie 10-ej (nie później niż w dwie go- 
„dziny) w Wilnie przy ulicy Wielkiej 44, odbę- 
„dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- 
chomości należących do Mateusza Juchniewicza 
i składających się z maszyn i, narzędzi stolar- 
skich, oszacowanych ma łączną sumę złotych 

965 na zaspokojenie wierzytelności Karoliny 
Okuliczowej: 

‚  Ruchomości powyższe można oglądać w dniu 
licytacji pod ARR wyżej wskazanym. 

Wacław Leśniewski. 
Komornik Sądowy 

  

     

184—VI 
„Ozdoby   

Akta Nr. 246/34 Km. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 

Xl-go, zam. w Wilnie, przy ulicy Zygmuntow- 
skiej Nr. 12/6, na zasadzie art. 676 $ 1 i 679 
K. P. C., obwieszcza, że w dniu 14 stycznia 
19 roku, od godziny 10-ej rano w Sali Po- 

siedzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie Nr. 1, przy 
ulicy 3-g0 Maja Nr. 4, odbędzie się w drodze 
licytacji publicznej sprzedaż nieruchomości na- 
leżącej do funduszu zmarłego Konstantego Zał- 
kinda, położonej w Wilnie, przy ulicy Beliny 

r. 11, składającej się z placu ziemi obszaru 
5822,1359 mtr. kw. z zabudowaniami, szczegó 
łowo opisanemi w protokóle zajęcia z dnia 29.3 
1934 roku. 

Powyższa nieruchomość posiada księgę hi- 
poteczną przy Sądzie Okręgowym w wi 
w Wydziale Hipotecznym, opatrzoną Nr. hipo- 
tecznym 5036, w której w dziale IV-tym są 

je, pożyczki i ostrzeżenia na 
różnych wierzycieli„hipotecznych w sumie 

łącznej 1500 dolarów i 500 złotych, we współ 
nem posiadaniu z innemi osobami nie znajduje 
się, natomiast jes rżawiona Merze Nem- 

zerowej do dn. 1. 9. 1937 roku i podlega sprze 
daży w całości na zaspokojenie pretensji Mery 
Nemzerowej. 

Nieruchomość ta została oszacowana w su- 
mie dwanaście tysięcy (12.000) złotych. 

'Licytacja rozpocznie się od sumy wywołania 
dziewięć tysięcy (9000) złotych. 

Osoby zamie jące przyjąć udział w licy 
tacji winne są złożyć Komornikowi dowody p 

siadania obywatelstwa polskiego, oraz rękojmię 
w wysokości 1/10 części sumy oszacowania w 
gotowiźnie albo w takich papierach wartościo- 
wych bądź książeczkach wkładowych instytucyj, 
w których wolno umieszczać i fundusze mało- 
letnich i że papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości */4 części ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa- 
runki licytacyjne o ile dodatkowem obwiesz- 
czeniem publicznem nie będą podane warunk 
odmienne; że prawa osób trzecich nie będą 
przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności 
na «rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do- 
wodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nie- 
ruchomości lub jej części od egzekucji i że 
uzyskały postanowienie właściwego Sądu, na- 
kazujące zawieszenie egzekucji; że w ciągu osta 
tnich 2-ch tygodni przed licytacją wolno oglą- 
dać nieruchomość w dnie powszednie od godz. 
8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania egzekucyj. 
nego można przeglądać w Sądzie. 

Komornik Sądowy 
(—) R. Zan. 

        

   

      

  

    

      

   

   

  

* DOKTOR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 

choinkowe — | Szopena 3, tel. 20-74 
wyśmienite pierniki Przyimuje od8—1 i 4—8 

Żądajcie wszędzie | 
wyrobów Fabryki Cuk- 

rów i Czekolady 

„FORTUNA* 

SARAS EAN T I AI S IIA EA ITS 4 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppol- 
Administracja czynna od godz. 9!/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane : od godz. 9'/,—3!/, i 7 —9 wiecz! 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 
. CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem$książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., zajtekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30.gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
xa ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

  

Akta Nr. 889/33 Km. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 

„zam. w Wilnie, przy ulicy Zygmuntow- 
12/6, na zasadzie art. 676 $ 1 i 679 

BB! obwieszcza, że w dniu 14 stycznia 
1935 roku, od godziny 10-ej rano w Sali Po- 
siedzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie Nr. 1, przy 
ulicy 3-go Maja Nr. 4, odbędzie się w drodze 

cji publicznej A nieruchomości na- 
30. położonej w 

ulicy Wiłkomie kiej Nr. 3, skła- 
ch placów ziemi łącznej po- 
mtr. kw. z zabudowaniami, 

sze. zegółowo opisanemi w protokóle zajęcia z 
dnia 11 1934 roku. 

Pow nieruchomość posiada księgę hi- 
poteczną przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 
w Wydziale Hipotecznym, opatrzoną Nr. hipo- 

nym 7669, w której w dziale IV-tym są 
kaucje, pożyczki i, ostrzeżenia na 

zec. /cieli hipotecznych w sumie 

łącznej 14.200 dolzrów i 13.000 złotych, poza 
tem ciążą i ograniczenia, wy- 
mienione w tejże księgi hipo- 

iecznej. 
Nieruchomość ta we wspólnem posiadaniu 

z innemi osobami nie znajduje się, w dzierżawie 
jai również w i podlega sprze- 

zaspokojenie pretensji Eszki 

    

  

  

      

   

  

  

  

    

  

   

   

    
    

  

  

      

    
     

     

  

  
I-im dziale 

          

   

    

  

Ść ta została oszacowana w su- 
mie. sto dziewięćdziesiąt cztery tysią: trzysta 
(194.300) złotych. 

   

    

     
   

    

    

     

  

od sumy wywołania 
i pięć tysiecy siedemset dwadzie- 

) złotych. 

ce prz, udział w licy- 
Komormnikowi dowody po 

atelstwa polskiego, oraz rękojr 
i io części sumy oszacowania w 
albo w takich papierach wartościo- 

1ž ksiąžeczkach wkladowych instytucyj, 
h wolno umieszczać i fundusze mało- 

  

    
эу zamierzajź 

tacji winne «     
    

      

*/, części ceny giełdowej. 
tacji będą zachowane ustawowe wa 

runki licytacy jne o ile dodatkowem obwiesz- 
czeniem publicznem nie będą podane warunki 
odmienne; że prawa osób trzecich nie będą 
przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby 
te przed rożpoczęciem przetargu nie złożą do- 
wodu, że wniosły powództwo o zwolnie: nie- 
ruchomości lub jej części od egzekucji i że 

uzyskały postanowienie właściwego Sądu, na- 
ikazujące zawieszenie egzekucji; że w ciągu osta 
tnich 2-ch tygodni przed licytacją wolno oglą- 
dać nieruchomość w dnie: powszednie od godz. 
8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania egzekucyj- 
nego možna przeglądač w Sądzie. 

Komornik Sądowy 
( R. Zan. 

Popieraj przemysł krajowy! 
kūna ль 

    

    

  

    

      

  

  

Gwiazdka! 
Seczy. wo świąteczne 
uda się SERkonich na 

proszku do pieczenia Ó. Ža 

Dra Oeikera „ achiq 
UV moich óroszurkach ż przepisami 
znajdzie Pani wiele cennych wskazówek 

Dr. A.Oetker 

EEE IZ 
Km. 35/84 

Obwieszczenie 
o licytacji ruchomości 

Komornik Sądu 

Józef 
Głębokiem: 

kancelarję w 
na podstawie 

Grodzkiego w 
Skowroński, у 

Głębokiem, ul. Poselska Т 

art. 602 K. P. C. podaje do publie j wiadomo- 
ści, że dnia 28.XII 1934 r. o godz. Prozo- 

rokach odbędzie się tacja ruchomości, nałe 
żących do Józefa Zwirełły, składających się 

z całkowitego urządzenia apteki w Prozorokach, 
oszacowanych na łączną sumę 37.000. 

Ruchomości można ogłądać w dniu licytacji 
w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Komornik Józef Skowroński. 

Szczenięta 
seterv irlandzkie 

DO SPRZEDANIA 
Mostowa 15—5 

fuchalier-blangięta 
włada jęz. niem. i ang. 

poszukuje odpowiednief 
pracy. Zgłosz. do admi 
nistracji „Kurjera Wil.” 

dla Daniela 

inż. 

    

łów 

  

      

    

  

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje ой 9 — 7 м, 
uł. J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu! 

6 krzeseł 
dębowych TARZY EPE 

LUSTRO (tremo) 
— sprzedam tanio — 
Kwaszelna 21-—37 

  

RE J O A O ON A Ok Р ° 

Każda firma ogłasza się w 

  

KALENDARZ 
  = = 

  

„Kalendarz Obywatelski—w każdym domu! 

Wydawnictwo Komitetu Uczestników Walk o Niepodległość 
Polski i Związku Kaniowczyków i Żeligowczyków — protekto- 
rat Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w Wilnie 

OBYWATELSKI 
Warsztatem pracy dla bezrobotnych obrońców Ojczyzny. Spełń obowiązek obywatelski: 

daj ogłoszenie, zamów, kup „Kalendarz Obywatelski". 
Wszechstronny informator, nieodzowny dla każdego mieszkańca wsi i miast. 

Adres: Wilno, pi. Orzeszkowej 11, tei. 14-94. 

„Kalendarzu Ubywatelskim* I! 

  

N
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i TA O 

Niebywała oKazja DOKTÓR 

  

Okazyjnie zakupiliśmy 20.000 par obuwia 
Męskiego i Damskiego najlepszego gatunku. 

RRZYK MODY 

W. Wołodźko 
ordynator szpit. Sawicz. 

choroby 
skórne i weneryczne 

przyjmuje 12—2 i 5—6 
  

  

Mamy możność wysłać każdemu jedrą parę” 
damskiego obuwia za zł. 5 gr. 75 i parę męs iego 
„obuwia za zł. 7 gr 25. 

Е Na žądanie obydwie pary razem tylko 
Przy zamówieniu prosimy zaz- 

naczyć numer obuwia danego osobnika.— Wysyłamy 
W razie nie zado- 
Adresować: 

„Dom Eksportowy* 
Łódź. Plac Wolności 10. 

ZŁ 12 gr. 25 — 

za zaliczeniem pocztowem. 
wolenia zwracamy pieniądze. 

Zawalna 22, tel. 14-42 

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmet., 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowskę 

ul. Grodzka 27   
Za numer dowodowy 15 gi 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

PAN VTU TAS TENISO AEA TIA ATA ROWE RAA RA ARIA, 

< Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka x ogr. odp, 

  
Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

Redaktor edpewiedzialny Witold Kiszkis


