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Rozmowy polityczne w Paryžu 
Fiandin konferuje Zz przedstawicielami Rumun]i, ZSRR., Turcji i Litwy 
PARYŻ, (Pat). 

również pod znakiem ważnych rozmów 
dyplomatycznych, które min. Flandin 

Dzień dzisiejszy stał 

prowadził z przedstawicielami 

państw. Po rozmowach z królem rumnń 
skim Karolem, min. Titulescu i kom. 
Litwinowem, które wypełniły ostatnie 
dwa dni, Flandin odbył dziś konicren- 
cję z tureckim ministrem spraw za rani 
cznych Ruszdi Arasem i litewskim miu. 

Łozerajtisem. 
Przewidywane są również rozmowy 

z ks. Starhembergiem, z królem hułcear 

skim Rorysem, regentem jugosłowiań 
skim ks. Pawłem, a z poczatkiem przy 

szłegoa tygodnia także z premjerem cze 

choslowackim Hodžą. 
Narazie brak bliższych wiadomości 

na temat dotychczas odbytych rozmów. 
Można jednak przypuszczać, iż pozosta ją 

one w związku przedewszystkiem 2 orga 
mizacią bezpieczeństwa w Europie cen- 

tralnej. 
PARYŻ, (Pat). W trakcie gorączko- 

wej działalności dyplomatycznej w Parv 
żu, w której główną rolę odgrywają od 
powiedzialni kierownicy polityki niektó 

rych państw, trudno zreasumować nietyl 

ko konkretne wyniki, lecz nawet nastro 

je, w jakich rozstają się interlokutorzy. 
Poinformowane koła polityczne oh- 

serwniące zbliska przebieg tnczarvch sie 

rozmów. uważaja. że jakkolwiek rozma 

wy te mają doniosłe znaczenie dl. wv- 
jaśnienia atmosfery, nie powinno się jed 
uak przeceniać ich konkretnego znacze 

nia. Rozmowy te nie były przygotowane 

żadną unrzednią akcją dyplomatvczną. 

Są one dalszym ciagiem rozmów londyń 
skich. które odbvłv sie z okaziit uroczy 

L róla <tnóni nogrzohn wych Tarspon W 

Starhemberg w 'Paryžu 
PARVŽ, (Pat). Wicekanclerz ks. 

. "Harhemberg przybył wczoraj wieczo- 

rem do Paryża i zatrzymał się w jed 

пут z hoteli na placu Vendome. Ks. 
Storhemhberg pozostanie w Paryżu kika 

dni. 

Rormowy króla rumuńskiego 
w Paryżu 

PARYŻ, (Pat). Król rumuński Karol 
vrzyjął wczoraj o godzinie 16,30 gen. 

Georges'a. Następnie vo godzinie: 17,30 ^^ 
«xdbył konferencję z min. Flandinem, 
ttórv razmawiał uprzednio z min. Ti- 

Jnlcscu. Król Karol przyjął również po 

sła czeskiegą Osuckiego. * 

—00— 

Incydenty pograniczne 
anglo - etjopskie 

LONDYN, (PAT). — Reuter donosi, że raport 
opublikowany przez władze kolonji Kenya przy 
taecza incydenty graniczne, zaszłe w ciągu roku 
1935 pomiędzy kolonją Kenya a Abisynją. — 
Raport stwierdza, że wojska abisyńskie okazują 
złą wolę, jeśli chodzi o współpracę z pogranicz 
nemi oddziałami angielskiemi. W ciągu ubieg 
łego roku oddziały abisyńskie parokrotnie prze 
kroczyły granicę kolonji Kenya, uprowadzajae 
stada. Pomimo wiełokrotnyeh pertraktacyj po 
między przedstawicielami władz angielskich a 
władzami abisyńskiemi, winni nie zostali ukara 
ui. Odwrotnie — ras Desta wystarał się o awan 
se dla urzędników, odpowiedzialnych za incy 
denły graniczne. 

Graniea na przestrzeni 400 kim. jest wadi. 
wie wytyczona. Wysiłki, mające na celu rozbra 
janie szczepu Djelabba oraz paeyfikację skłó- 
conych plemion w obszarze pogranicznym, nie 
przyniosły rezultatów 2 powoda stanowiska 
władz ahisyńskich. 

różnych. 

Przyczynić się one mogą przedewszyst- 

kiem do wytworzenia atmosfery odpręże 

nia w poszczególnych ośrodkach Europy 
zwłaszcza. w państwach naddunajskich i 

  

TELEF, 

na Bałkanach, co ułatwić może porozu 
mienie na dalszą metę, lecz niewiadomo 

jeszeze, jakie będą: bezpośrednie kon- 

Rretnę wyniki tych narad. 

OD WŁASN. KORESP. 2 WARSZAWY. 
  

BANK ROLNY ŚCIĄGNIE. NALEŻNOŚĆ 
OD 60 TYS. 

Bank Rolny, który w ostatnieh latach 
wstrzymał się od stosowania zarządzęń 

ROLNIKÓW 
postanowił obecnie ściągnąć zaległe na- 

leżności. Wnioski egzekucyjne mają o 
egzekucyjnych wobee dłużników na wsi, jąć 60,060 rolników. 

Zamówienie 2 łodzi podwodnych 
ы ' * DA 

Dowiadujemy gię, iż stocznia w Holandji uzyskała zamówienie na budowę 

2 łodzi podwodnych dla Polski. 

DŁUGI ZAGRANICZNE 
Wobec pogłosek ma temat starań rzą 

du o zmniejszenie obsługi długów żagra 
nicznych, dowiadujemy się ze źrodcł mia 
rodajnych, iż starania te nie obejmują 

zagranicznych pożyczek emisyjnych. 
Rząd polski wszczął starania o załat 

wenie sprawy t. zw. pożyeżki tytoniowej 

i w tym celu: .pertraktuje z rządein wo 

skim o splatę tego kredytu drosų użyt 
kowania jego funduszu rezerw”wego. 
Równocześnie na rynku fran'uskim. 
rząd polski toczy rokowana o zastosowa 
nie ułg w obsłudze międzynarodnwego 
kredytu w r. 1925. 
мл Żadne (inne rokowani A nie o ibywa ją 
się, ; " 

Strajk tramwajów, autobusów 
i zamiataczy ulic 

Węzoraj w Warszawie odbył się 24 

godzinny strajk obsługi tramwajów, aa 
tobusów, zamiataczy ulie. Strajk tem po 

. siadał charakter demonstracyjny i byt 
wyrazem protestu przeciw wniesionym 
do Sejmu projektom ustaw samorządo- 

wych. 
. Próby rozszerzenia strajku nie udały 

się, 
Spowodu wczorajszego Strajka. jak 

obliczają, miasto poniosło straty na 3%. 
106 tys. zł. 

Zgon kierownika Głównej Drukarni Wojskowej 
W tych dniach zmarł w Warszawie 5. 

p. Tadeusz Jastrzębiec Bobrowski, mjr. 

w st. sp., oficer 2 bryg. legj. Zmarły był 

kierownikiem Głównej Drukarni Wejs 

kowej. 

  

Komisla Budžetowa Sejmu 

Ministerstweo 
Dzisiejszė posiedzenie komisji budżetowej 

sejmu poświęcone było debatam nad pręlima 

rzem budżetowym ministerstwa „skarbu. 

/ REFERAT SPRAWOZDAWCY, 
Referat wygłosił pos. HOŁYŃSKI, podkreśla 

jąc, że minister skarbu jako szafarz całego bud 

żetu musi A IE zadeć stronę rozehodową ogól 
nego budżetu: Ściśle z; tem „związana jest spra 
wa kontryli mad wykonanioń budżetu. (W' róku 
bież. rada ministrów uchwaliła nowe zarządze 
nię, że każdy minister wyznacza swego urzędni 
ka, który jest przed nim odpowiędziałny za Šai 
słe wykonanie budżetu. Jest to krok ważny w 
dziedzinie oszczędnej gospodarki. © ieby to 
jediak nie dało spodziewanego rezultatu, to 

będzie konieczne zastanowienie się nad zmianą 

tego systemu. 

W okresie powojennym przybył do tego 
gwałtowny kryzys świałowy i dochód społeczny 
malał, ale budżety nie mogły maleć w tem sa 
mem tempie, i sumy potrzebne+na pokrycie wy 
datków zaczęły rosnąć procent. w stosunkn do 
dochodu społecznego. —— Wynika więc koniecz 
ność bardzo znacznej redukcji budżetu. 

- Jedyną: drogą trudną bardzo, ale skuteczną, 

jest wogóle redukcja funkcji państwa, zapowie 

dziana jeszcze przez min. Zawadzkiego, na lat 
2, do której* należałoby przystąpić natychmiast 
z eałą energją i naciskiem. 

Redukcję funkcyj państwa rozumiem jako 
usuwanie przerosłów administracyjnych i. lik 

widację etatyzmn. 
Z zestawienia jłości pracowników. w. urzę- 

dach i przedsiębiorstwach państwowych widać, 
że niema wyraźnej linji zmniejszenia ilości u- 

rzędników i dlatego konieczne jest natychmią 
stowe zapoczątkowanie akcji redukcyjnei Ta 

'sokie, ale z drugiej strony 

sprawa musi się wiązać z redukcją funkcyj. po 
nieważ inaczej redukcja urzędników nie nastąpi. 

Z tem „zagadnieniem łączy, się sprawa awan 
„sów i młodzieży, 

Przechodząc do Zapadpiziija działalności pań 
stwa ) ciał publiczno — prawnych jako przed 
„siębiorey, trzeba .stwierdzić, że istnieje jakaś 

inna ;siła, która pcha do rozrostu ilościowego 
4 przedsiębiorstwa. Dlatė; ga konteczne, jest wydane 

-- speęjalnej' ustawy, ' któraby to regulowałi. Usta 
wa ta powinna zawierać zasadniczy przepis, że 
powstanie nawego przedsiębiorstwa państwowe 
80. lub rozszerzenie istniejącego na nowy dział 
produkcji, może nastąpić tylko drogą aktu usta 
wódawczego. 

"Ogólne obciążenie budżetu jest bardzo wy 
mamy: nadmierną 

inflację: najrozmaitszych podatków. Reformy 

dekretowe poszły w kierunku  skomasowania 
poszczególnych podatków. i uprościły w ten spo 

„sób system -pracy w' urzędach. 

Następnie referent omawia  preliminowane 
wpływy z podatku gruntowego, przemysłowego, 

od nieruchomości i podatku obrotowego, propo 
bując pewne zmiany. 

W dalszym ciągu referent stwierdza, że po 
bór podatku: wojskowego preliminowanego w su 
mie 200 tys. zł. przekracza jego wartość wobec 
‘схедо nalėžy ten podatek skasować albo go zre 

formować radykalnie. 
Skolei referent omawia zmiany w podat- 

kach pośrednich, proponując m. in. zniesienie 
. wpływu z podatku od piwa. Po poruszeniu spra 
wy ceł, sprawozdawca wprowadził do poszcze 
gólnych pozycyj dochodów pewne formalne 
zmiany, m. in. zaproponował zmianę pozycji 
wpłat z funduszu reformy rolnej naskutek kan 

Komitet rzecroznawców przystąpił 
do badań w sprawie skutków 

embargo na naltė 
GENEWA, (Pat). Rozpoczął dziś o- 

brady komitet rzeczoznawców powała- 

ny, do przeprowadzenia badań technicz 

nych w sprawie handlu naftą i jej po 
chodnemi. 

Po zbadaniu tego zagadnienia przed 
sławiony będzie komitetowi 18 raport 
o skuteczności ewentualnego rozszórze 

nia zakazu wywózu na wyżej wyntie- 
nione produkty. 

Przewodniezącym komitetu wybra- 
ny został przedstawiciel Meksyku p. Go 
mez, w skład zaś komitetu weszli dele 

gaci nasłępniących państw: Argentyny. 

Francji, W. Brytanii, Iranu, Iraku. Mek 

syku, Rumunii, Wenezueli, 

Norwegii, orzz ZSRR. 

Polska w 

Komitet postanowił poddać bada 
niom przedstawione materjały w nastę 

pującym porządku: 

1) :konsumcja nafty przez Włochy i 
ich kolonie a) normalnie i b) 

l obecnej, 
2) zapotrzebowanie nafty przez Wła 

chy i kolonje włoskie: a) w czasie nar 

malnym, b) w osłatnich kilku mieśSią- 
cach: e) możliwości zaopatrywania sie 
ji rzez Włochy i kolonje włoskie w nafie 

okreżną, @) udział , poszczegól 
nych krajów w zaopatrywaniu Włoch 
w 'nafte, 

3) zapasy 
we Włoszech, 
>liwości 
4) 

Szwecjł, 

komitecie nie uczestniev. 

w ehwi 

1 ‚ Adradą įrodią 

naftv istniejące zarówn: 

jak: i kolonjach, oraz mo 
tworzenia tych zapasów, 

możliwości zastąpienia nafty przez 
inne produkty. : 

Komitet postanowił starać się nzu- 

pełnić posiadane . obecnie dokumenty 
oraz polecił niektórym członkom prze- 

prowadzenie wymiany zdań co do mo- 
żliwości zastąpienia nafty innemi pro 
duktami. 

Dziś popołudniu obradował również 
wyłoniony przez wyżej omawiany ko- 
mitet — podkomitet, który zajmie się 

Specjalnie badaniem zagadnień związa 
nych z transportem nafty. 

S Kaazr- paz 
wersji oraz 
budowlanego. 

Pozycję wydatków na klasyfikację gruntów 
referent. proponuje zwiększyć do wysokości oko 
ło 6 miłjonów podkreślając przytem. że w przy 
szłym roku budżetowym pozycja ta powinna 
być większa, albowiem zadługo odbywająca się 

klasyfikącja gruntów chybia 'celu. 
Po przemówieniu referenta wygłosił przemó 

wienie wicepremjer Kwiatkowski. (Zamieszcza- 
my je oddzielnie). 

Dyskusja 
Po przemówieniu wicepremjera rozpoczęła 

się długa dyskusja. Stwierdzono, że pokładane 
nadzieje w podatku dochodowym zawiodły i że 
nie stanowi on wcale fundamentu naszej skar 
bowości. Głównej tegó przyczyny dopatrywane 
się w systemie wymiarowym, uskarżając się, 
że a priori traktowano podatnika przy wymia 
rze niemal jako oszusta podatkowego. 

Uskarżano się dalej na nieodpowiedni stosu 
nek egzekutorów do podatnika. 

Pos BAKON zgłosił rezolucję, aby zmniejszo 
no dodatki funkcy jne oraz kwoty, przeznaczone 

: nagrody i zasiłki, dalej, aby uniemożliwiono 
kumulłowanie posad, oraz zajmowanie posterun 
ków pracy przez emerytów, jeżeli uposażenia z 
obn źródeł dochodn przekracza ją 500 zł. 

Pos. DŁUGOSZ porusza sprawę karteli i: u- 
bołewa, że poza kartelem enkrowniczym inne 
zniżki cen wcałe na wsi nie dają się odczuwać. 

Następnie przemawiali jeszcze posłowię: Si- 
karski, Jedynek i Pietrzak. 

Na tem posiedzenie zamknięto, nie Wyczerpu 
jąc dyskusji, której ciąg dałszy odbędzie się 
jotro. ; 

pozycji państwowego funduszu



KRYZYS ZMIENIŁ KLIMAT GOSPODARCZY. 

Po referacie dłuższe przemówienie wygłosił 

p. minister Skarbu Kwiatkowski, który stwier- 

dził, że kryzys obecny — jeden z najbardziej 

paradoksalnych i najbardziej niszczący — zmie 

nił klimat gospodarczy. Obecnie wszystkie funk 

cje gospodarcze przesuwają się ku def'cytowi 

a zagadnienie utrzymania rentowności lub choć 

by tylko równowagi zdaje się zadaniem орог- 

пет i niezwykle trudnem w realizacji, Wszyst- 

kie te objawy nietylko nie ominęły Polski, ale 

przeciwnie, spotęgowały się i pogłębiły bardzo 

zmaeznie. Podobnie jak wiele innych państw, 

nie uehronilišmy sie ani od licznych fałszywych 

uastawień w zakresie gospodarczym, ani od wie 

łu błędów. 

ELEMENTY NIEDOMAGANIA GOSPODARCZE- 
GO POLSKI 

Strukturalne niedomagania dałyby się spro 

wadzić do następujących głównych elementów: 

t) Wieś polska — reprezentująca dynamicz- 

nie największy zbiornik sił ludzkich — jest 
przeludniona, niezorganizowana, ustawiona w 

kierunku od wsehodu ku zachodowi na bardzo 

różnych szezebłach rozwoju i pozbawiona wszel 

kiego zapasu kapitałów ruchomych. 

2) Drugie uderzenie kryzysu przy! ło ua 
świat pracy. Nie należy jednak zapominać, że 
podstawą egzystencji chłopa w Polsce jest nie 

kapitał ale praca. Uległ on więc po raz drugi— 

z eałym Światem pracy — klęsce, która prawie 

*'ezyła go z zasięgu zdolności konsumcy j- 

nych. 
3) Złagodzenie objawów nadmiaru przyrostu 

ladnościowego zostało uniemożliwione przez za- 
hamowanie  rachu emigracyjnego. 

4) Pomimo dużego bogactwa w formie pracy 

i surowców, proces rozwojowy został niezwykle 

utradniony zarówno przez brak wolnych ka- 
pitałów, obliczonych na długoterminową amor- 

tyzację, jak i przez konsekwencje utrudnionego 

zrastania się trzech dzielnic w jeden nowy i 
jednolity organizm gospodarczy. ‚ 

5) Urządzenie nowego państwa i przystoso- 
wanie jego zniszczonego przez wojnę gospe- 

darstwa do nowych założeń handlowych i kal- 

kulacyjnych, wymagało wielkiego kapitału za- 

%ładowego. Fakt ten przyczynia się do wydre- 

nowania wszystkich kapitałów obrotowych i 

„achomych na cele inwestycyjne. 

TYLKO WŁASNY WYSIŁEK. 

W fych warunkach miljony ludzi dostrzega ja 

skutki zła, ale znacznie trudniej dostrzegalne 
są przyczyny zła, a tembardziej metody syste 

«matycznej wałki i wysiłku dła skierowania 

anszego życia na drogę rozwoju. 
Stopniowo jednak utrwala Się coruz pow- 

"szechniej przekonanie, że z rachunku możliwo 

"Sei należy pewne elementy wyłączyć. Przynaj 

mniej instynktownie odczuwamy wszyscy, że 

"aa pomoce zagraniczną liczyć nie możemy. Obo 

wiązek ten spada na nasze własne barki. 
Nie mamy więc innych możliwości i innej 

„drogi jak podjęcie wytężonej, trudnej i ciężkiej 
planowej pracy nad odbudową sił gospodar- 

'ezych i organizacyjnych naszego społeczeństwa. 

Plan walki z kryzysem 
PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI BUDŻETÓW 

PUBLICZNYCH. 

Do zadań fundamentalnych i wstępnych za 

Мехуё trzeba akcję mającą na celu przywróce 

nie równowagi budżetów publicznych. Akcja 
zrównoważenia budżetu państwowego w okresie 

kryzysu nie jest zadaniem łatwem. Od trzech 
prawie lat rozwój wydatków państwowych wy 

kazuje dość znaczną stabilizację, a nawet pe 

wien wzrost. Odwrotnie — wpływy z danin pub 
tieznych i z monopolu małeją. 

Pan minister nie może przyjąć na siebie od 
powiedzialności moralnej, że postanowienie na 
sze odzyskania równowagi budżetu państwowe 

ge jest sprecyzowanie jak najdokładniej i z po 
eziuciem niezbędnego w tej pracy pesymizmu w 
odniesieniu do wszystkich części i pozyceyj prze 
dłożonego preliminarza.  Natomias! stwierdza 
ponownie, że całość pracy zosłała wykonana Su 
miennie i rzetelnie z odsunięciem jakiejkolwiek 
tendencji czy to zaciemnienia obrazu, czy to 
formalnego tylko potraktowania sprawy równo 

wagi w budżecie, przy obecnym słanie rzeczy 

| ZASTOSOWANIE". 

ÓLE GŁOWY, ZĘBÓW: 
TTT TTT TU LUA 

YLKO JEDNE @ 
TAI £ I RYSUNMIEM KOGLUTKA 

TTT TTT S     
„E 

     

    

„KURJER* z dnia,4 lutego 1936 roku. 

ZASADNICZE CELE 
polityki gospodarczej rządu 
Przemówienie wicepremjera Kwiatkowskiego na Komisji 

Budżetowej Sejmu 

budżet nasz w cyfrach ogólnych jest realnie 
zrównoważony i jeśli zawiera usterki, to w gra 
nicach minimalnego błędu. 

BUDŻET MIN. SKARBU 

można uznać za stosunkowo skromny w porów 
naniu z całym budżetem, Wynosi ca w stosun 
ku do reszty preliminarza około 6,6 proc. a 
więc znacznie mniej niż zagranicą. Gorzej na 
tomiast przedstawia się sprawa 

OBSŁUGI EMERYTUR I RENT. 

Mimo zredukowańia obecnie tej obsługi, wy 
nosi ona około 12 proe. budżełu ogólnego, a 
więcej niż zagranieą. Analizując stronę doche 

dową przedłożonego preliminarzi 'skonstatować 
trzeba, że DANINY PUBLICZNE stanowią okrą 

gło 54 proc, MONOPOLE 27 proc, ADMINI- 
STRACJA 13 proc. i PRZEDSLIEBIORSTWA 6 
proc. Ten stan skierowuje nasz4 uwagę na do 
niosłe zagadnienia a przedewszystkiem na 

ZAGADNIENIE PODATKOWE. 

Nasz system podatkowy ma wiele istotnych 
wad merytorycznych i formalnych. Obok znacz 
nego obeiążenia i bardzo nierównomiernego rez 

kładu ciężarów, istnieje nadmiernie rozbudowa 
ny system przywilejów podatkowych, a aparat 
fiskalny przeciążony i zdezorjentowamy popeł 
nia niekiedy rażące błędy. Przebudowa tego sy 

stemu, harmonizowanie celów polityki podatkw» 
wej z zadaniami polityki gospodarczej, to zada 
nie niezwykle skomplikowane w okresie wyczer 
nania zasobów i rezęrw skarbowycie Do gran 
townej i merytorycznej reformy nie jesteśmy w 
chwili obecnej przygotowani. Mimo to i obec 
nie istnieją możliwości przygotowania prójek ' 
tów zasadniczych i scalania niektórych podat- 
ków. 

Część pierwsza tyeh spraw została wykónani:: 
w okresie dekretowym. Jest jeszcze bardzo wię 
le do zrobienia. 

Drugiem zagadnieniem, związanem ve stroną 

dochodową budżetu, to 

BEZPOŚREDNIA DZIAŁALNOŚĆ. 

CZA PAŃSTWA. : : 

Zadaniem naczełnem ministra skarbu jest 

GOSPODAR- 

         

  

Dnia 3 lutego r. b. zasnęła w Panu 

Kadeńta- Dan inst 
urodzona dnia 25 listopada 1935 r. 

o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

dbać o interes skarbu. Dlatego p. minister ule 
będąc doktrynalnym przeciwnikiem etatyzmu, 
wypowiada się przeciw podrzucaniu państwu 
wszystkich deficytowych vdezorganizowanych i 
przestarzałych przedsiębiorstw. Zdrowy rozsą- 
dek nakazuje jak największą oględność ze stro 
ny państwa w jego poczynaniach dotyczących 
bezpośredniej działalności gospodarczej. I w tej 
dziedzinie zostały poczynione pewne posunię- 
cia: | s 

a) zosłała powołana komisja do zbadania te 
go zagadnienia; ` 

b) nowe inwestycje w  przedsiębiorstwach 
państwowych będą badane z punktu widzenia 
ich cełowości gospodarczej; ! 

e) zostaną unormowane przepisy bilansowe 
i podatkowe; х 

d) nastąpi sprzedaż niektórych objektów w | 
ręce kapiłała krajowego przy zapłacie części go 
tówką, z uprzywiłejowaniem podatkowem i zo. 
bowiązaniem utrzymawia przedsiębiorstwa w ru 

cha. 
(e się tyczy 

WPŁAT KOLEI I POCZT 

do budżeta, to jest ło operacja nadzwyczajna. 
Jest te pierwszy krok równoważenia Бий2е 

tu. Nie możemy odrazu przeskoczyć do stanu 
idealnego. Przy uwzględnieniu zmian, zapropo 
mowanych przez referenta oraz przyjętych. <o 
budżetu innych ministerstw, zamykamy stronę 
dochodu sumą 2.220.269.980 zł., a stronę rozcho 

„dów samą 2.220.193.577 złotych. 

DŁUGI PAŃSTWOWE. 

Przechodząc do omówienia długów państwe 
wych, pan minister zaznaczył, że skoro przep 
rewadzono redukcję oprocentowania. zobowia- 
zań prywatno — prawnych, musiało i państwo 
zmniejszyć nieco koszt swego zadłużenia. 

Ao zadanie spełnia pożyczka konsolidacyjna. 
W dziedzinie obsługi długów. zagranicznych 

państwo nasze wywiązało się ze swych zobowią 
zań jak najakuratniej i taksamo będzie postę 
powač i w przyszłości. ы 

(Dokończenie na str. 5). 
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— WILNO . _ 

Wielka 44. Mickiewicza 10.       

Kronika telegraficzna 
— DO AFRYKI WSCHODNIEJ ODPŁTNĄŁ 

wczoraj wieczerema oddział 2.600 saperów wraz 
z materjałem wojennym. a 

— ARABI W JEROZOLIMIE TWORZĄ orga 
ganizację t. zw. „Zielonych koszul“, ktėra bę 
dzie wzorowana na organizacji oddzialėw Wat 
dystów egipskich. 

— 16-KILOGRAMOWA BRYŁA ZŁOTA. 
Grupa poszukiwaczy złota znalazła w okolicach 
Mias na Uralu bryłę złota, ważącą 16 i pół kg. 
W ciągu dwóch dni grupa ta znalazła 37 kig. 
złota. | 

-- SPADŁ SAMOLOT. W drodze z Aradu 
do Bukaresztu, wpobliżu Rezicy w Banacie z 

 niewyjaścionych przyczyn spadł samolot. Lotnik 
11 dwóch pasażerów zabiło się na miejscu. 

— SAMOCHÓD ZRANIŁ 9 ŻOŁNIERZY. w 
miejscowości Detmold w Niemczech, samochód, 
prowadzony przez jednego z miejscowych kap 
ców, wpadł na oddział wojska. 9 żołnierzy od 
niosło rany, z tego 4 ciężkie. 

— ZGINĘŁO 50 OSÓB. W ubiegłych tygod- 
niu w Ameryce zginęło naskutek wielkich mro 
zów 50 osób. | › 
— STULECIE ZGONU MATKI NAPOLEONA. 

7. okazji 100-lecia zgonu matki cesarza Napo- 
leona — Letycji Bonaparte, w Ajaccio odbyło 
się uroczyste nabożeństwo w katedrze, : poczem 

udekorowano kwiatami kaplicę nad grobem 
matki Napoleona. 

— ZATRUCIE SIĘ GAZAMI. W kopalni piry- 
tów w miejscowości Riotinto w Hiszpanji za- 
truło się gazami 29 robotników. Jeden zmarł, 
stan pozostałych jest ciężki. 

— WIELKI POŻAR. W miejscowości Joge- 
shima w prefekturze Kaganawa (Japonia) wy- 
buchł wielki pożar. Spłonęło 120 domów. 

Wspólne obiady 
w Niemczech 

BERLIN, (Pat). Na dzień 9 lutego ludność 

miasta Brunswiku zosłała wezwana do spożycia 

wspólnego posiłku w koszarach miasta. W ozna 

czonej godzinie zbiorą się grupy partji narddo 

wo—-socjalistycznej z orkiestrami w określonych 

punktach zbornych i przemaszerują przez uliee 

miasta do koszar. gdzie nastąpi wspólny pos! 

łek. : 

Każdy z uczestników obiadu musi ze sobą 

przynieść talerz i łyżkę, przyczem uczestnicy 
pochodu będą nieśli łyżki w butonierkach. 

  

Etjopi przed kontratakiem 
WARSZAWA, (PAT). — Na podstawie wia 

domości z różnych źródeł, PAT. podaje nastę 
pujący komunikat o położenia na frontach Abi 
synji w dniu 3 lutego. 

Na froncie północnym urzędowy komunikat 
włoski notuje jedynie wywiady lotników wło 
skich w strefie góry Amba-Aładzi i w Bankalji. 

BITWA POD MAKALLE. 

Źródła angielskie i francuskie donoszą z Ad 
dis—Abeby, że dziś rozpoczęła się zacięta bit 
wa na odcinku Makalie, przyczem żadna ze 
stron walczących nie odniosła większego sukce 
su. Jak sądzą informatorzy angielscy, są to star 
cia straży czołowych w Sąsiedztwie drogi Adua 

— Makalle, stanowiące wstęp do wiełkiej bit 
wy o opanowanie tej drogi, co zadecyduje o le 
sach Makalle. Narazie są to potyczki oddziałów 
abisyńskich, które wdzierają się na tę dregę 
z oddziałami włoskimi, które tej. drogi piłaają. 
Armja włoska w każdym razie jest pewna, że 
na pozycjach tych pozostanie przez kiłka mie 
sięcy, przygotowujące baraki i zapasy żywności 
na okres deszczowy. Przewidując nowe natarcie 
abisyńskie na pozycje pod Makalle, wojska wlo * 
skie umacniają linje i wznoszą fortyfikacje w 
miejscach panujących nad terenem sąsiednim. 

ORGANIZOWANIE SIĘ WOJSK 
WŁOSKICH NA POŁUDNIU. 

Na froncie południowym urzędowy komiuni- 
kat włoski wspomina jedynie o akcji organiza 
cyjnej wojsk włoskich n aterytorjum pomiędzy 
Ganale Doria i Daua — Parma. У 

Źródła niemieckie doonszą z Addis-Abeby, 
że na zachodnim odcinku frontu południowe 
so Abisyńczycy przgrupowali swoją armję. słab 
sze dotychczas pozycje zapełnili świeżemi rezer' 
wami, liezącemi około 50.008 ludzi i sądzą, że > 

na całym tym odcinku gołowi sa dr 6dparcia 
ałaków włoskich, które mogą nastąpić 

a. gdyż dziś właśnie po trzech blisko ty“ 

godnineh przestał lać deszcz. 
Najwidoczniej ras Desta nie jest usunięty 

całkowicie od dowództwa, gdyż, jak donoszą 

źródła angielskie, samołoty abisyńskie rozrzątca 
ły dziś w prowincji Sidame odezwy, wzywające 
Judnošė do posłuszeństwa dla rasa Desta, jako 
wiernęgo sługi cesarza. 

ZMOTORYZOWANE SIŁY WŁOSKIE. 
Lotnicy abisyńscy powracający do Addis- 

TA е _ ' 

Koncert ku nezczoniu imienin 
P. Prezydenta R. P. w Warszawie 
WARSZAWA, (Pat). Dziś wieczorem 

w teatrze Wielkim odbył się koncert ku 
uczczęniu imienin Pana Prezydenta Rze 
czyopspolitej. Koncert zorganizowany 

był przez Wydział Oświaty i Kultury 
Zarządu Miejskiego dla małodzieży szkół 

zawodowych wieczornych. Sała teatral- 

na była. udekorowana. chorągtewkami 
o barwach narodowych. Akademję za- 

gaił p. Alfons Kiełczewski, nauczyciel 
gimnazjum, kreśląc życiorys Pana Pre- 
zydenta. Przemówienie prelegent zakoń 

czył okrzykiem. na cześć Pana: Prezyden 
ta. Po odegraniu hym.u narodowego 

nastąpiła właściwa część koncertowa z 

udziałem solistów orkiestry Filharmonji 
Warszawskiej i chorów. 

Niepokoje na wsi 
-__ litewskiej 

RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: pomimo 

oświadczeń  Gzynńików urzędowych 0 stabibza 

Abeby z raidu do prowineji Sidamo, mówią, że 
Włosi skoncentrowali znaczne siły zmotoryze 
wane w odległości 325 kim. na południo;wschód 
od Erga — Alem. Ponieważ teren pomiędzy Er- 
ga — Alem a War — Dere jest bardzo górzy 
sty, w Addis — Abebie sądzą, że gen. Graziank 
pozostawi tu tylko zasłonę przeciw ewentuałne 
mu natarciu oddziałów abisyńskich z gór, a 

swoje siły głównie skieruje na północo-wschód 
do Dziniru (Ginir). 

  

JWP. Doktorowi Wacławowi Odyńcowi 
za ideałną opiekę lekarską nad ojcem mo- 
im oraz za niezwykle ludzkie i szlachetne 
postępowanie w stosunku do nas, pozwą- 
lam sobie tą drogą złożyć serdeczne 

„Bóg zapłać" ), 
Helena Elk-Goldfarbowa       

cji sytuacji na. wsi i znacznem  uspokojeniu 

wśród ludności rolniczej — pisma litewskie po 

dają stale wiadomości o aresztowaniach, prze 

prowadzanych przez policję za udział w zebra 

niach konspiracyjnych, oraz: za agiłację i pod 

burzanie do strajku. : ' 

Ostaini.numer „Lietuvos Žinios“ (organ Iudow 

ców) przynosi wiadomości o pociągnięciu de 

odpowiedzialności 14 włościan w miejscowości 

Łazdyje za udział w zebraniu tajnem. Toż sa 

mo pismo: podaje. że w miasteczku. Naumestis 

12 obywateli zostało *oskarżonych o żachęćanie 

do strajku. ' . вр сНа о НОЙ 
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„KURJER“ z dnia 4 lutego 1936 roku. 

0 zachowania równowagi 
Walka o morze $ródziemme 

(Od własnego korespondenta) 
Paryż, w styczniu. 

Prawo zachowania równowagi, które 

cechowało politykę europejską w okre 
sie przedwojennym, obowiązuje również 
i w chwili obecnej, gdy zaczynają nastę- 

pować ponowne przegrupowania sił. W 
słosunkach politycznych, podobnie jak i 

w fizyce, istnieje też prawo akcji i re 
akcji, na którego zasadzie zbliżenia się 
jednego państwa do drugego, wywołuje 
natychmiast wytwarzanie się przeciwwa 
gi w formie zacieśnienia się stosunków 
pomiędzy innemi państwami. Przekona 
ła się o tem ostatnio Francja w chwili, 
gdy przedsięwzięła próbę zbliżenia fran 
cusko — włoskiego, której moment kul 
minacyjny przypadł na czas podróży p. 
Lavala do Rzymu 

" Framcję dzieliły od Włoch nietylko 
sprawy kolonjalne, wynikające z nmiewy 

pełnienia obietnic, uczynionych Wło- 
chom w czasie podpisywania traktatu 
londyńskiego, lecz także długoletnia ry 
walizacja obydwóch flot na Morzu Śród 
ziemnem. Włosi oddawna domagali się 
parytetu z Francją na: Morzu Śródziem 
nem, co częściowo popierała Anglja w 
obawie przed madmiernym  wztostem 
francuskiej floty  Środziemnomorskiej. 
Francja jednak musi posiadać dostatecz 
mie silną flotę, aby móc sobie zapewnić 
bezpieczeństwo na, drodze morskiej, łą 
czącej Alger i Tumis z metropolią. Ta 
sprawa ma dla Francji zupełnie zasadni 

cze znaczenie. Dlatego rząd francuski 
nie mógł się zgodzić na zbytni wzrost 
sił floty włoskiej. 

W interesie Anglji leżało jednak ist- 

nienie rywalizacji morskiej między 
Francją a Włochami, gdyż ułatwiało to 
utrzymanie bezpieczeństwa na drodze, 

prowadzącej z Gibraltaru na - Bliski 
Wschód i poprzez kamat sueski — do In 
dyj. Dlatego zbliżenie francusko — wło 
skie nie było chętnie widziane w Londy 
nie, gdzie obawiano się niebezpieczen 
stwa współdziałania obydwóch flot na 
Morzu Śródziemnem Wywołało to więc 
ze strony angielskiej J pewną reakcję, któ 

ra wyraziła sią między in. w puszezeniu 
w ruch machiny Ligi Narodów i zmusze 

niu Francji do opowiedzenia się za poli 

lyką genewską. | 

W chwili gdy p. Laval, jako minister 

spraw zagranicznych powrócił w stycz- 
niu ub r. nie zdawano sobie jeszcze spra 

wy z ceny, zapłaconej za: zbliżenie fran 
cusko-włoskie. P. Laval oświadczył bo 

wiem w izbie deputowanych, iż Francja 
nie zgłosiła „bynajmniej desinteresse- 

ment w sprawie Abisynji, a Izba zadowo 
Imiła się temi wyjaśnieniami, ratyfikując 

prawie jednogłośnie tekst umów rzyms 

kich. W chwili obecnej wydaje się jed- 

nak pewne, że Laval w czasie swego. jo 
bytu w Rzymie, musiał w pewnej forma e 

zaznaczyć, iż Francja nie zamierza prze 
ciwdziałać interesom włoskim w Afryce 

południowo-wschodniej. Możliwe jest 

zresztą, że rzęd francuski ne przypu- 
szezał, iż tak szybko może nadejść mo 

ment, w którym Włochy skorzystają z 
tego ustępstwa. 

Góż jednak Francja zyskała wza- 
miamn za to? — Zobowiązanie się Włoch 

do czuwania nad Brennerem. Było io du 
«żo. Aby ułatwić to zadanie Francji /g0- 
„dziła się również na nawiązanie rozmów 
pomiędzy przedstawicielami obydwósca 

sztabów generalnych, których dokład. 
nych rezultatów nie znamy, ale według 
wszelkiego prawdopodobienstwa wyglą 

dały one mniej wiącej w ten sposób: () 
hydwa państwa zobowiązu ja się do wza 
jemnego popierania i nieagresji,  p"zy- 
czem Włochy, naskutek uzyskania odpo 
wiednich gwarancyj, będą mogły prze: 
sunąć w kierunku Brenneru te oddzia 
ły, które poprzednio były stacjonowane 
na granicy francuskiej. Francja za to 

mogła również przeprowadzić odpowied 
nie przesunięcia wojskowe, pozostawia- 

jąc granicę włoską prawie bez osłony, 
a skupiając cały swój wysiłek na $rani- 
cy północno-wschodniej. Układ Francji 
z Włochami miał więc na celu przede- 
wszystkiem uniknięcie  jakiehkolwiek 
zarządzeń wojskowych na graaicy Frau 
cusko-włoskiej i niemobitizowania armij 
alpejskiej w razie agresji. Innemi sło- 
wy Francja. mogłaby w razie potrzeby 
zużyłtkow ić 1a jnnym odeinku i» $ kor 
pvsy, które powinny stanowić osłonę 

granicy francusko-włoskiej. Pozatem 
Francja, mając gwarancję żyeziiwej neu 

tralności ze strony Amgiji i Włoch, ieog 
łaby sobie pozwolić na zrezygnowanie 
z uciążliwych środków obronnych, któ- 
.yeb powzięcie wymagałobs zabezpiccze 

nie wybrzeży  śŚródziemnonierskich, i 
przesunąć e'ventualnie większość jedno 

stek z Morza Śródziemnego na Atlantyk. 
względnie — na kanał Ła Mauche: io 
wzięciu pod uwagę tych rzeczy nie tru- 
2,4 zrozumieć, że rzą (rancuski uru. 

sał przykładać ogromua wag3 do zbii 
żenia francusko-włoskieg i i bvł skłeany 
ponieść duże ofiary dla jego utrzyiiania 

Te plany pokrzyżował przedwczesny 
wybuch konfliktu włosko-abisytskiegn. 
Wysiłki p. Lavala w ceiir doprowadze- 

biu do porozumienia ':ancas5k:-włosko 
enyjelskiego na Morzu Śródziet::nom roz 
biły się maskutek zby: wietkieh ządań 
wioskich i nacisku ang'e.3«ej opinji pn 

hucznej. Rząd angielski posiawił ktedy 
Francję wobee konie :znośzi wybieran:a 
pemiędzy Wielką Brytaają a Włocteumi, 
wygrywając atuty zawarte w pakcie Li 

gi Narodów. Rząd francuski. który zaw 
sze twierdził iż prowadzi po'itykę, оат 
tą na pakcie Ligi Naro low, ni mógł 

zająć w tym wypadku negatywnego sta 

nowiska i zmuszony był do udzielenia 
zapewmień. dotyczących * pomocy flocie 

brytyjskiej w razie gdyby doszło do ata 
ku ze strony włoskiej. Oczywiście, "ran 

cja nie omieszkała tu uczynić zastrzeżeń 
iż zobowiązania te mają wartość tylko w 

razie agresji, której uległaby flota bry- 
tyjska w czasie akcji przedsięwziętej 

lmieniny Pana Prezydenta 

  

W przeddzień imienin P. Prezydenta na dziedzińcu zamkowym zgromadziły się tysiączne rzesze 
dziatwy szkolnej, która przybyła by złożyć hołd Pierwszemu Obywatelowi Państwa. Na 

zdjęciu Pan Prezydent dziękuje uczenicy jednej ze szkół za złożone życzenia. 

„Ligi 

na zasadzie polecenia Ligi Narodów. 
Przyjmując te zobowiązania Francja 

pragnęła jednak równocześnie uzyskać 

wzamian od Anglji wzmocnienie trakta 

tu w Locarno, którego ważność prawna 

mogła być podawana w wąłpliwość 

przez Niemcy po wysłępieniu Rzeszy z 

Narodów. Na początku kursowały 
w Paryżu pogłoski, iż rozmowy między 
przedstawicielami sztabów generalnych 

Anglii i Francji obejmować będą cało- 
kształt zagadnień. Potem jednak naslą 

pił w tej sprawie nagły zwrot i zaczeło z 
naciskiem podkreślać, że rozmowy te do 
tyczą jedynie Morza Śródziemnego. Mo 

żliwe jest, że nie było to bez związku z 

rozpoczynającą się już wtedy kampanją 
prasy niemieckiej przeciw paktowi w 

Locarno i paktowi francusko-sowieckie 

mu. 
Na zakończenie należy jeszcze zwró 

cić uwagę na to, że zbliżenie francusko- 

włoskie mogło również oddziałać na pod 
pisanie układu morskiego między Ang! 

ja a Niemcami. Anglja, zaniepokojona 

sytuacją na Morzu Śródziemnem pragnę 
ła bowiem w ten sposób zapewnić sobie 

bezpieczeństwo na północy. 
Idea przesuwania sił morskich z Mo 

rza Śródziemnego na Atlantyk domino- 
wała zresztą oddawna nad różnemi kon 

tepejąmi politycznemi. We Francji, już 

przed kilkudziesięciu laty wysunięto 
projekt przekopania. kanału, łączącego 

morze śródziemne z Atlantykiem, dzięki 
czemu flota francuska mogłaby z łatwo 

ścią przenosić się z Morza Śródziemnego 

na Atlantyk i odwrotnie. Koncepcję tą 

zaczęto ponownie lansować przed kilku 

laty. Narazie jednak można osiągnąć po 

dobne- rezultaty przez. współpracę: floty: 
francuskiej z angielską. Po ostatnich ro 

zmowąaąch. francusko-angielskich mówio 
no iż doprowadziły once do powzięcia 
decyzji, postanawiającej wycofanie częś 
ci floty angielskiej z Morza Śródziemne 

Miałoby to nastąpić naskutek tego, 
że tilota francuska, posiadająca blisko 
swe bazy morskie, mogłaby lepiej zapew 

vo. 

mić bezpieczeństwo na Morzu Srodžziei 

dy flota brytyjska wzięła 
Atlantyku i kanału 

nem, podczas $ 

by na siebie obronę 
La Mamche. 

W świetle tych wywodów okazuje 

się również, że wałka o panowanie na 

Morzu Śródziemnem pozostaje jednak 

w pewnym związku z koncepcjami ogól 
nego bezpieczeństwa na zachodzie. Każ 
de przesunięcie równowagi w jednym 

kierunku wywoływało natychmiast reak 
cję z drugiej strony, i dlatego właśnie, 
pomimo różnych starań, dotychczas osią 

gnięte w tej dziedzinie rezulataty są ra- 
czej nikłe. 

J. Brzękowski. 

Pogrzeb króle 
(Qd własnego korespondenta) 

Londyn 31 stycznia 1936. 

Już na 5 dni przed pogrzebem króla 

Jerzego V- rozpoczęto przygotowania 
do tej uroczystości 

Na wszystkich ulicach Londynu, któ 
rędy kondukt pogrzebowy miał przecho 

dzić, można było zaobserwować inten- 

sywny „ruch budowlany Budowano spe 

cjalne urządzenia i rusztowania, przez 
naczone na miejsca dla publiczności „sie 
dzące” i „stojące*. Architekci zaangażo 
wani specjalnie do tej pracy, wykazywa 
li dużą znajomość i specjalizację w bu 
dowie tych „gmachów* (mieli w prze 
ciągu ostatniego roku dużo wprawy). 
Rusztowania te były masywne, podpory 
bądź żelazne, bądź drewniane, budulec 

używany był przeważnie mowy, tak że 
wyglądały bardzo solidnie. 

Przedsiębiorcy mogli sobie ZARA > po 
zwolić na budowę solidnych i przyzwo 

itych rusztowań, ceny -biletów wahały 
się od 3 do 10 funtów (od 80 do 265 zł.). 
Ten interes — budowanie specjalnych: 

rusztowań przed domem lub odnajmo- 
wanie miejsc w oknach lub na balko- 

nach, okazał się tak rentownym, že nie 

które firmy, posiadające sklepy z duże 

mi wystawami wzdłuż tej trasy, przer 
wały na kilka dni normalny handeł i bu 
dowały rusztowamia wewnątrz sklepów 

— wzdłuż okien wystawowych. Fe miej 

sca były najdroższe, widz był tu zabez 

pieczony przed niespodziankami pogody 
i mógł zarazem wygodnie obserwować 

cały orszak pogrzebowy. 
Policja też mie próżnowała. Opraco 

wała dokładny plan, gdzie publiczność 

ma stać, gdzie można postawić samo- 
chody prywatne, które ulice mają być 

zamknięte. gdzie mależy budować spec 

jalrie bramy wszerz ulicy — które moż 
na w odpowiedniej chwili zamknąć i nie 

pozwolić na zbyt wielkie gromadzenie 
się publiczności, w miejscach najbar- 
dziej zagrożonych na przerwanie kordo 
nu przez napór mas styłu. Bramy: te zo 
stały na 2 godziny przed wyruszeniem 
konduktu pogrzebowego zamknięte, tak, 

że później nikt nie mógł się przedostać 
w obręb tego terenu, przez który kon 

dukt żałobny przechodził. 

Ministerstwo Pracy: zorganizowało 

specjalne kadry. robotników, które 

wzdłuż całej trasy — około 4 klm. usta 
wiły wysokie 5-0iometrowe słupy, okry 

te czarnym i filotowym kirem. Na głów 
nych ulicach przybrano także kirem bal 

kony i domy narożne. Przeważał jednak 

kołor fioletowy. To połączenie kolorów 

fioletowego z czarmym wygląda b. efek 
townie i nie wpływa tak przygnębiająco 

jak sama czerń, a jak już w poprzedniej 
korespondencji podałem, czynniki ofic 

jalme życzyły sobie, by „żałoba narodo 

wa“ nie byta „nadužywana“ i nie wywo 

lala zbyt wielkiego przygnebienia. 

Te wszelkie przygotowania i akcja 

prasy, która ciągle biła specjalne dodat 
ki i z nadzwyczamą dokładnością opisy 

wała wszystko, co się tyczyło pogrzebu. 

rodziny królewskiej, obcych delegacyj, 
nastrojów publiczności i t. p. spełniły 

swoje. Można było przewidzieć, że publi 

czność londyńska stawi się gremjalnie 

iże miljony wezmą bezpośredni udział. 

w charakterze widzów. w 

ści pogrzebowej. 

tej uroczysta 

Przez 4 dni dziesiątki tysięcy ludzi 

godzinami wystawały w kolejce, bez 

względu na pogodę — (londyńskie desz 

cze i wiatry w okresie zimowym nie na 

leżą do wielkich przyjemności), by móc 
przejść około katafalku królewskiego w 

Westminster Hal. Kolejka stale zajmo 

wała przestrzeń kilku kilometrów. Prze 

ciętnie przesuwało się przez ten hall da 

12.000 ludzi na godzinę. Każdy, kfo slam 

tąd wychodził wyglądał jakgdybw roz- 
czarowany; za swoje długie i cierpliwe 

czekanie otrzymał tylko możność powo! 

nego przesunięcia się koło katafalku 

królewskiego. Nie mógł nawet na chwilę 

się zatrzymać, by dokładnie się rozej- 
rzeć i zobaczyć, co się dokoła dzieje -— 
to nie wpływało jednak na innych, by 

zaniechali swego czekania. ' 

W kolejce tej można było widzieć lu 
dzi różnych pozycyj społecznych, po- 

cząwszy od czarnych robotników do po 
ważnych ladies, na które obok czekały 

piękne limuzyny. Wszyscy spokojnie
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„udzie areny i ich 

  

JKURJEB* z dnia 4 lutego 1936 roku. 

  

ajemnice 
Polscy fakirzy. — Jak się łyka szabie i dotyka ognia. 

" УВе:гоЬосіе wśród fakirów | | 

W kilkunastu cyrkach, które od wczesnej 

wiosny do późnej jesieni wędrują po całym 

kraju, produkuje się obok artystów zagranicz- 

nych wielu Polaków. Kiedy na okres zimy cyrki 

zwijają swe namioty, nastaje ciężki do prze- 

trwania okres dla akrobatów, woltyżerek, sztuk- 

mistrzów czy komików: część z nich załedwie 

znajduje zatrudnienie w varietćs lub kabaretach, 

reszta z trudem „przepycha* zimę, zanim znowu 

z wiosną znajdzie się'na arenie. Tymczasem bez 

robotni artyści cyrkowi schodzą się codziennie 

niemal w lokalu mającego siedzibę w Warsza- 

wie; razem zawsze raźniej, można pograć w 10- 

teryjkę, czy bilard (tylko bez hazardu, bo za- 

rząd surowo zabrania), można wreszcie dowie- 

dzieć się o jakiemś engagement. 

W małej salce związkowej możnaby Skom- 

płetować cały program cyrkowy. Oto „człowiek- 

żaba* prezentuje się w „cywiłu*, jako przy- 

stojny młodzieniec; gra w „tysiąc” z masyw- 

nym łysym panem o jówialnym wyglądzie — 

to najstarszy polski akrobata. Obok właściciel 

fenomenalnego psa, który umie liczyć do stu, 

gra w loteryjkę. Uwagę naszą Ściąga na siebie 

postać bladego, szezupłego młodzieńca, o głę- 

boko osadzonych oczach i długich włosach; to 

nasz rodzimy „takiró. Wdajemy się z nim w 

pogawędkę w nadziei, że może uda się uchylić 

rąbka tajemnicy, kryjącej produkeje cyrkowych 

fakirów. Młodzieniec jest rozmownay, chętnie 

mówi o arkanach swej sztuki, bez pozy i tajem 

niezości. 

— Czy może pan powiedzieć ogólnie, oczy- 
wiście nie zdradzając rzeczy, których nie powi 

nien pan ujawnić, na czem polegają w zasadzie 
ogłądane przez nas tricki cyrkowe fakirów? 

— Ależ ehętnie! Tu niema żadnej tajemniey. 

Proszę tylko odróżnić dwa rodzaje produkceyj. 

Jedne — to produkcje magiczne, jak sztuki z 

kartami, znikanie przedmiotów, wyjmowanie 
różnych rzeczy z pustych pudełek i t. p.; to są 

sztuki polegające na sprycie i zręczności, do- 

prowadzonej do perfekej. Na tych rzeczach 

nie znam się. Drugi rodzaj — to produkcje 

takirów, jak łykanie szabel, chodzenie po gwo 

ździach, przekłuwanie się, zakopywanie się na 

newien okres czasu f t. d. Tutaj jest zupełnie 
inaczej; to, co publiczność widzi, nie polega na 
trieku, jest prawdą. Naprawdę leżę na gwoź- 

dziach i chodzę po szablach. Podczas gdy magik 

nezy się przez dłagi czas, aby sztuka mu „wy- 

szła i aby nikt nie zdołał się spostrzec, gdzie 
łkwi klucz do jej rozwiązania, ja uczę się na- 

prawdę przekłuwać moje ciało, czy leżeć na 

swoździach. 

— Przecież te rzeczy przeczą prawom natu- 

ralnym! 
— Widocznie nie przeczą, skoro są możliwe. 

Zresztą, dła przykładu, ma pan agratkę? 

Podałem mu agratkę. Młodzieniec błyska- 

wicznym ruchem przebił sobie policzek i otwo- 

rzywszy usta zapiął agratkę. Zrobiło mi się nie- 

swojo, On tymczasem rozpiął agrafką i wyjal 

ja. 
— Ależ niema Śladu krwi! 

Fakir uśmiechnął się: ' 

— Widzi pan, że te jest możliwe. Poprosłu 
wysiłkiem woli, odpowiednio trenowanej, moż- 
na wstrzymać na królki czas odpływ krwi. Po- 

zatem nie trzeba bać się bólu i trzeba wierzyć, 
že nie będzie bolało i że krew nie pójdzie. 
Niechże pan nie boi się, ale to zupełnie, wierzy 

w to, że pana nie zaboli i ukłuje się mocno ią 

agraiką! 

Nie mam żadnych aspiracyj w tym kierunku 
1 zrezygnowałem z dowodu. 

— A jakże „łyka* się ogień, lub liże roz- 

pałone żelazo? 

— Wyjaśnie to panu w sposób prosty. Może 

pan dotknąć przedmiotu rozgrzanego do pew 

nej temperatury, który później zaczyna pana 
parzyć. Przyzwyczajałem się systematycznie do 

YA OE OOP     CR   

czekali, urozmaicając sobie czas przery 

wanemi djalogami ze swym najbliższym 
sąsiadem. slojącym obok policjantem, 

lub uwijającymi się reporterami róż- 

nych pism. 

Starzec opowiadał: 

Już widziałem katafalki dwóch 

królów królowej Wiktorji i króla 

Alberta VII. a teraz zobaczę trzeci. 

Matka, trzymająca za rękę 5-ciolet 

nie dziecko zwierzała się: „To jest chwi 
la historyczna, chcę, by mój syn mógł 

opowiedzieć swym dzieciom, że widział 
króla Jerzego V-go „lying in state“ (to 
jest termim dla określenia okresu czasu, 
przez który katafalk ze zwłokami króla 
jest wystawiony w Westminster Hall). ' 

Najbardziej zaabsorbowani wygląda 
li dziennikarze. Flect street (ulica, gdzie 
się znajdują redakcje wszystkich pism i 
agencyj prasowych) pracowała bardzo 

intensywnie — domosząc dokładnie, co 
się dzieje w każdej chwili, we wszyst- 

kich miejscowościach, mających coś 
wspólnego z pogrzebem. 

dotykania przedmiotów coraz gorętszych; to, co 

dla pana jest już zbyt gorące, czem i ja parzy” . 

łem się przed dwoma łaty, obeenie już nie robi : 

ua mnie wrażenia. Potrafi pan przesunąć szyb- 

ko palec przez płomień świecy? I nie parzy się 

pan? Więc ja drogx długotrwałej pracy nauczy- 

łem się robić to samo wolniej. 

— A tak zwane „łykanie* szabeł, t. j. wkła- 

danie ich do gardła? Czy te szuble są składane? 

Fakir roześmiał się głośno. 

— Przecież publiczność ogłąda te szable. SĄ 

to zwykłe szable, tylko nieostre. I to wytłuma 

czę panu jasno. Czy wie pan, jak przepłukuje 

się żołądek? Zakłada się sondę przez przełyk. 

Człowiek dusi się, dusi — ale wytrzymuje. Za- 

tem możliwe jest założenie sondy do przełyku 

i dalej. Taksamo możliwe jest włożenie szabli. 

Uczyłem się tego kilka miesięcy; namęczyłem 

się porządnie, nakrztusiłem, nieraz dostawałem 

torsyj, ałe wkońcu nauczyłem się. Głowę trzeba 

przy tym eksperymencie trzymać w ten sposób, 

aby usta i przełyk tworzyły prostą linję; inaczej 

szabla nie wejdzie. A chodzenie po szabiach? 

Najpierw uczyłem się chodzić po prętach, po- 

tem po ostrzejszych kantach, aż, doszedłem do 

szabel. 
— A długo pan się uczył? 
— Przez dwa lata byłem uczniem, potem 

zacząłem pracować sam. Mam teraz 23 lata. 

| Więe pan utrzymuje kategorycznie, że 

sztuki fakirów cyrkowych absolutnie nie pole- 

gają na triekach? ! . 
— Proszę pana, w zasadzie nie. Ale weźmy 

pod uwagę moment widowiskowy. Publiczność 

wymaga efektu. Dlatego takirzy zapuszczają wło 

sy, Starają się o wygląd „demoniczny* i t. d. 

Dla tej samej przyczyny niektórzy fakirzy uzu- 

pełniają swe „prawdziwe* produkcje sztuczka- 

mi zręcznościowemi; ale to jest tylko dodatek 

dła większego efektu. 
— A ezy popłatny jest zawód akira? 

— W sezonie zarabiam w cyrkach około” 

10 zi. dziennie. Teraz, jak uda się w kiłku np. 

z jakimś akrobūtą i komikiem sklecić gdzieś 

przedstawienie i zarobić po kilka złotych — 

to i to dobre! | 
A więc na łykaniu ognia i chodzeniu po szab 

lach — trudno zrobić majątek... Ste. 

Katastrofalne mrozy w Ameryce Północnej 

  
W ostatnich dniach w Am. Północnej wydarzyły się liczne katastrofy z powodu silnych mrozów. 

Na zdjęciu — jeden z licznych statków, które uległy ' zlodowaceniu i stały się niezdolne 

do żeglugi. 

Kiedy szczęście sprzyja? 
Do wszystkiego potrzeba mieć trochę 

szczęścia. Tak wszyscy zwykle wzdychamy, ale 

nie wszyscy zastanawiamy się nad właściwem 

znaczeniem tych słów. Trochę szczęścia — to 

nie znaczy, by pieczone gołąbki same wpadały 

do gąbki. Rzecz trzeba należycie przygotować, 

opracować i, z wiarą i ufnością w swoje 

szczęście, iść naprzód, wtedy szczęście sprzy ja. 

Gdy komuś się uda, mówimy: ma szczęście. 

Ale czy zastanawiamy się nad tem, że on to 

sie sobie sam przygotował? Jeżeli wygrał    

  

Gdy znajomi powiedzieli mi, że tysią 

ce ludzi będzie czekało przez całą noc, 
by zarezerwować sobie dobre miejsce 

i móc dokładnie widzieć orszak pogrze 

bowy — nie chciałem wierzyć — myśla 
łem, że nabierają „zielonego  foreig 

ner'a. Postanowiłem więc naocznie się 

przekonać. 
O godzinie wpół do pierwszej w no 

cy z poniedziałku ma wtorek (dnia po 

grzebu) wsiadłem do autobusu i objecha 

łem całą trasę. Na ulicach był ruch, jak 

gdyby o 6 wieczorem, gdy wszyscy wra 
cają z pracy. Pierwszy rząd wzdłuż chod 

ników był już zajęty. Amatorzy wiełkich 

uroczystości przyszli specjałnie wyekwi 

powami, by móc przenocować pod go 

łem niebem w „piękną deszczową noc 
londyńską. Przeważały kobiety. Wiele z 

tych Humów przyjechało z przedmieść 

i jest możliwe, że nie mogły sobie pozwo 
lić na innego rodzaju przenocowanie. 

Większość miała duże torby żywności, 
termosy z gorącą herbatą, gumowe pła 

szcze deszczowe, parasole, pledy, które 
mi okrywali plecy'i owijali nogi. Zajmo 
wali odpowiednie pozycje, opierali się o 
słupy, które były ustawione wzdłuż ulic 

na Loterji Państwowej, czyż nie musiał sobie 

wygraną przygotować przez nabycie losu? 

Przecież dotychczas jeszcze nikt nie wygrał, kto 

losu nie miał. 

Otóż wygraną na Loterji może sobie każdy 

latwo przygotować, kto tego naprawdę chce. 

Wystarczy pójść do kolektury i zaopatrzyć się 

w los. Gdy to zrobi, ma już wszełkie szanse 

wygrania. 

Ciągnienie l-ej klasy 35-ej Loterji rozpoczy 

na się 20 lutego i trwa 4 dni. 

BB „Aka CKGAKZBZRAWRZCE 

i spali stojąc. W niektórych miejscach 
polieja ostrzegała, żeby nie zajmować 

miejsc blisko rusztowań, by nie przesz 
kadzać tym, którzy mają jutro rano zaj 
mować solidnie opłacone miejsca. Pub 
liczność spokojnie opuszczała zajmowa 
ne stanowiska, rozglądając się za inne 
mi — miała wybór — ulice były jeszcze 
stosunkowo wolne. 

Jeden z tych wczesnych widzów, z 

którym zacząłem rozmowę udowadniał, 

że nie warto już tej nocy iść spa-. „O 
ile chcę otrzymać dobre miejsce — mó 
wił, trzeba tu przyjść najpóźniej o szó 

stej rano — z pierwszemi autobusami,— 

należy więc wstać najpóźniej o wpół do 
piątej, trzy kwadranse ma trwać podróż 

do domu, czyli, że w łóżku mógłbym być 

najwcześniej koło drugiej i można bę 
dzie spać jakieś 2 i pół godzimy. A czy 

nie warto poświęcić dwóch i pół godzim 
snu, by ujrzeć króla, rodzinę królewską. 
5ciu obcych królów i książąt, przedsta 

„wicieli 47 państw i taki piękny, po 
grzeb“... 

Na tę argumentację nie miałem odpo 

wiedzi, — ja jednak poszedłem spać. 

  

MA 

wszędzie jest źle, 
a w domu... na/gorzej 
„Cudze chwalicie — swego nie znacie, sami 

nie wiecie, co posiadacie". Tę piękną maksymę 

powinno się pięknie wykaligrafować i powiesić 

w miejscach, gdzie nie jest znana i aktualna. 

Gdzie? W... szatniach publicznych tuż obok 

Szyldzików „płacić przy wejściu 30 gr.“ i t. p. 

Właściwie słuszne to przysłowie, zupełnie 

niesprawiedliwie eksploatowane jest wyłącznie 
dla celów geograficznych. Jeśli chodzi o garde 

robę naszą i bliźnich, zgromadzoną w ilościach 

"hurtowych — to zazwyczaj tylko druga połowa 

tej sentencji miewa zastosowanie. I to zawsze 

w okolicznościach, przynoszących komuś spryt- 

nemu korzyść. 

Nie zdarza się przecież wrócić z teatru albo 

odczytu w szaliku lepszym — natomiast jakże 

często rad nie rad paraduje człowiek w czyimś 

podartym kapeluszu, podczas gdy ten nowy 

słono opłacony w galimajtasie zmienił właści- 

ciela. 

Na takich łowców ubraniowych nie pomogą 

żadne numerki ani dozory. 

To są specjaliści, eksperci, którzy na oko 

oceniają wartość kapelusza, szalika czy kaloszy 

—i przy użyciu odrobiny tupetu lub nawet fał- 

szywych numerków — zawsze „nieswego* do- 

pną. 

W środowiskach zupełnie „uczciwych (od 

słowa „uczta') dzieją się nieuczciwości bodajże 

jeszcze smutniejsze, bo zupełnie niewytłuma- 

czalne. { 

Ot, poprostu sztuka dla sztuki. Ponieważ 

pan X się śpieszy, więc wolno mu wygrzebać 

z pod kilku warstw cudzych palt własne, pozo- 

stałe zostawić zaś na pastwę losu, a raczej pra- 

wa ciążenia ku ziemi. 

Zdarza się, że przemarsz takiego nerwowca 

do wieszaka staje się pochodem niszczycielskim. 

Naprzełaj po damskich botach, pozrzucanych 

„okryciach. Byle prędzej... 

Nic dziwnego, że kobiety w salach odczyto- 

wych pokazują się w śniegowcach i kapelu- 

szach, a mężczyźni w szalikach, dyskretnie zmię 

tych pod... marynarką. Poprostu chcą ocalić 

swoje ruchomości od szatnianej „kwarantan- 

ny 

Pieniądze natomiast w szatni można spokoj- 

nie zostawiać, zwyczajnie w kieszeni palta. Bo 

jeśli wziąć ze sobą, a na sali jest tłok — za- 

biorą choćby były zaszyte w róg marynarki. 

Rozetną i wybiorą bardziej sprytnie niż poszu- 

kiwacze złota na Alasce. j 

Właściwie i w szatni nie bardzo bezpiecznie. 

Kieszonkowiec coprawda nie spodziewa się, że. 

by jakiś „frajer tam forsę lokował — więe 

mogłyby leżeć — ale jak dojrzy to już prze- 

padło na amen. ; 

Najlepiej przeto radzę gotówkę chować w 

domu. Nie, przepraszam, nie radzę, zapomnia- 

łem. W domu też źle. W domu jest... żona. 

Ta, to nie złodziej, gorzej, byle czem się nie 

zadowolni... amailk. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAMAMAA AA 

Š siiogiti obrachnnkowe 
oraz wszelkie DRUKI i FORMULARZE 
wymagane przez Inspektorat Pracy 

do nabycia 

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

od godz. 6-ej do S-ej wiecz. 
4YYYYVYYYYYYYVYVYYVYYYYVYYVYYYYVYVYVYVYYYVYY 

Przyglądając się konduktowi pogrze 
bowemu, miałem wrażenie, że zostałem 

przerzucony do okresu średniowiecza. 
To był nadzwyczaj uroczysty, piękny i 

różnobarwny pochód, kierowany ręką 
doskonałego reżysera. Piękne mundury 
gwardji królewskiej, wysokie niedźwie 
dzie czapki gwardji Walji, kolorowe 
stroje oficerów i świty, bogate karoce 

królowej i dworu, lokaje w różnobarw 
nych strojach, manewrujące oddziały 
wszystkich formacyj sił zbrojnych, sta- 
rożytna armata z trumną, koroną, ber 

łem i jednym wieńcem (od królowej), 
ciągniona przez kolumnę 148 maryna 
rzy — to wszystko robiło imponujące 

wrażenie. ' 
Ja miałem doskonałe miejsce, mog! 

łem obserwować całą procesję, — war 

to było naprawdę poświęcić kilka ga 
dzin, by to zobaczyć 

Nie będę się zajmował opisywaniem 

szczegółów, napewno tego samego dnia 
depesze Pata opisały dokładnie ten po 
grzeb. Chcę tyłko zaznaczyć, że tu mog 

łem się ponownie przekonać, jak umie 
jętnie Amglicy potrafią połączyć starą



(Dokończenie ze str. 2-iej) 

SYTUACJA NA RYNKU FINANSOWYM. 

Następnie p. wicepremjer przeszedł do scha 
rakteryzowania sytuacji na rynku pieniężnym. 
Sytuacja ta w Polsce w mies. grudniu i stycz 
niu uległa naogół dość korzystnej poprawie. Je 
Śl chodzi o sytuację wałutową w banku pol 
skim, to w grudniu mieliśmy nadwyżkę skupu 
wałut, a w styczniu bardzo nieznaczny odpływ, 

nie przekraczający 4 milj. zł. Stan zapasów zło 

ta w mies. styczniu pozostał niezmieniony. — 
Wzrost kapitalizacji wewnętrznej rozwija się 
normalnie. 

Przyrost wkładów w P. K. O. wyniósł w gru 
dniu około 9 miljonów zł. a w styczniu r. b. 
około 13,5 milj. zł. Rynek walutowy jest spokoj 
ny, rentowność operacyj bankowych w bankach 
prywatnych wzrosła w r. 1935 w porównaniu 
z r. 1934. 

WYDATKI NADZWYCZAJNE BĘDĄ POKRY- 
WANE Z KREDYTU. 

W dałszym ciągu p. wicepremjer poświęcił 
uwagę zagadnieniu wydatków pozabudżetowych. 
W roku budżetowym 1936—37 nie przewiduje 
my pokrywania jakichkolwiek wydatków zwy 

czajnych w drodze operacyj kredytowych. Na 
tomiast przewidujemy takie operacje na ccle - 
wydatków nadzwyczajnych, t. į. ściśle inwesty 
cyjne. 

WZROST WPŁYWÓW SKARBOWYCH. 

Charakteryzując dotychczasowe prace rządu, 

p. wieepremjer podkreślił, że skutki częściowe, 
dodatnie, z wydanych dekretów powstały już w 
okresie końca grudnia i całego stycznia. Wpły 
wy skarbowe, po odjęciu danin nadzwyczaj- 
nych, są nieco większe, niż w analogicznych 

okresach przed rokiem. Sytuacja kasowa popra 

wiła się, a ultimo stycznia było znacznie lai 
wiejsze, niż w okresie października i grudnia. 

REFORMA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

wymaga bardzo gruntownego przepracowania, 
i „na kolanie“ zalatwiona być nie może. Sta 

  

„KURJER% z dnia 4 lutego 1936 roku. 

ZASADNICZE CELE 
polityki gospodarczej rządu 
Przemówienie wicepremjera. Kwiatkowskiego na Komisji 

Budżetowej Sejmu 
nowi ona przedmiot bardzo żywego zaintereso 
wania całego świata pracy. Zbyt pośpieszna re 
forma stworzyłaby zjawisko z każdego punktu 
widzenia bardzo niepożądane. 

Do odciążeń zalicza p. wicepremjer 

ZAGADNIENIE  ODDŁUŻENIA PRACOWNI- 
KÓW PAŃSTWOWYCH, | 

nad którem to zagadnieniem rząd pracuje, prze 
znaczając na akeję oddłużeniową dużą część 

   
    
    

   

    

    

  

Idąc ulicą Wielką... 
namyślajcie się krótko i postanówcie 
sięgnąć po szczęście i dobrobyt, na- 
bywając los do |-ej klasy 35-ej loterji. 
W kolekturze A. Wolańskiej tysiące 
wygranych oczekuje na szczęśliwców. 
Możecie zostać nimi. Wszyscy mają 

Kolektura 

A. Wolańska 
WILNO, WIELKA 6 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie. 

Konto P. K. O. nr. 145461. 

Cena losu — 40 zł.; ćwiartka — 10 zł. 

CIĄGNIENIE ROZPOCZYNA SIĘ 20-go LUTEGO. 

  

spłat, które od urzędników będą wpływały do 
skarbu państwa. Wreszcie w skromnym zakre 

sie będą przeprowadzone awanse urzędnicze. 

JAKIE TERAZ STOJĄ PRZED NAMI ZASAD- 
NICZE CELE, 

do których powinniśmy dążyć, zapytuje wice- 
premjer? 

1) Musimy na pierwszem miejscu postawić 
systematyczne wzmocnienie gospodarstwa wsi, 

równe szanse. 

    

a drobnego rolnictwa w szczególności. 
2) Musimy zwrócić uwagę na zdobywanie 

rynku wewnętrznego przez naszą produkcję, a 

w szczególności NA ZDOBYWANIE KRESÓW 
WSCHODNICH, które w roli konsumcyjnej nie 
odgrywają właściwie aktywnej roli. 

3) Musimy dążyć do ochrony procesów ren 

townych w gospodarstwie. 

4) Musimy dążyć do rozwoju przemysłu, han 
ia i rzemiosła, opartego o własny surowiec i 

potrzeby rynku wewnętrznego, nietylko jako za 

gadnienia gospodarczego, związanego z wielkie 

mi naturalnemi bogactwami w Polsce, ale rów 

nież jako zagadnienia wiążącego się z odpły- 

wem nadmiaru ludności ze wsi. 

5) Musimy przejść następnie do planowania 
inwestycyj w tym celu, ażeby umożliwić plano 

wanie prae przemysłowych. 

6) Dostosowanie nowych operacyj  finanso- 
wych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrz- 

nych do możliwości płatniczej w Połsce. 

7) Reforma naszej ekspansji handłowej, a 

wicc taka przebudowa naszych traktatów han 

dlowych, taryfy eelnej, taka strukturaina prze 

budowa, kłóraby wyrażała jakąś podstawową 
myśl. 

8) Wreszcie ostatni punkt, który z mojego 

punktu widzenia i dla reprezentowanego prze- 

zemnie ministerjum jest dziś najważniejszy — 
t to oszezędność w wydatkach publicznych 

państwowych i samorządowych. 

Nie pragnę panów łudzić, że hasła te staną 

się wkrótce pełną rzeczywistością. Przejście od 

stanu obecnego do stanu normalnego, jest zada 

nien: niesłychanie trudnem. Są jednak w histor 

ji narodów realne dowody niezwykłych i nieo 

cztkiwanych sukcesów, gdy zjawiła się skońcen 

trowana wola społeczna, świądomość celu, wysi 

łek pracy i cierpliwości. Dla tego wysiłku zbio 
rowego pragnę zjednać jaknajwięcej dróg spo 

łecznych — nie w imię interesu rządu, lecz w 
imię przyszłości i rozwoju państwa i narodu i 
w imię lepszej przyszłości licznych rzesz na- 
szych obywateli. Silniejszy gospadrezo obywa 
tel — ehłop, robotnik, inteligent, kupiec, przemy 
słowiec, to silniejszy skarh i silniejsze państwo. 
(Oklaski). 

  

Burdy wszechpolaków na wiecu akademickim 
Pobicie studenta Polaka i Żyda 

Wezoraj w sali Śniadeckich USB. o 
„godz 19 zebrała się młodzież akademic 
ka na wiec w sprawie wysokich opłat 
za naukę na umiwersytetach po!skich. 
Wiec ten był zwołany przez trzy lewico 
we organizacje studenckie — Akademie 
ki Legjon Młodych USB., Związek Pol- 

skiej Młodzieży Demokratycznej USB. i 
Związek Niezależnej Młodzieży Socjali- 
stycznej USB. Na wiecu miały być po- 
ruszane tematy, obchodzące żywo całą 

„młodzież akademicką, nic też dziwnego, 
że sala była wypełniona po brzegi. Spo- 
dziewano się ciekawej wymiany zdań 
między przedstawicielami poszczegól- 

nych grup młodzieży, tembardziej, że 

formę z nową treścią. Oni są konserwa 

tystami i trzymają się tradycyj tylko 
tam, gdzie to im mie przeszkadza w ko 
rzystaniu z dobrodziejstw nowoczesnego 
postępu techniki, kultury i cywilizacji; 
połączenie starych pięknych strojów z 
nowoczesnym systemem organizacji da 
ło w efekcie takie imponujące widowi 
sko. ' 

* * * 

Przyjazd przedstawicieli tylu państw 

zaabsorbował prasę b. poważnie. Naj 
więcej „publicity** miał Litwinow. To by 

to zresztą miepozbawione pikamterji: — 
przedstawiciel Sowietów na pogrzebie 
królewskim! A osoba Litwinowa nie jest 
w Londynie obca. Przytoczono szczegó 
ły z jego życia, wspomniano czas jego 
pobytu w Londynie w okresie wojny, 
gdy mieszkał w Eest — End (dzielnicy 
robotniczej) i zarabiał na swe utrzyma 
nie, udzielając lekcyj rosyjskiego. Po o 
biedzie wydanym przez króla dla przed 
stawicieli obcych państw — gazety wy 
szły z tytułami: „Litwinow jadł obiad z 

| królem w Buckingham Palace, jego fo 
tografja była wszędzie na pierwszem ' 

tak zwana młodzież narodowa również 
przybyła licznie ze swemi przywódcami 
na czele. AUD ` 

Przemówienia trzech mówców, repre 

zentujących „Legjon Miodych“, ZPMD., 
i ZNMS. zawieraly dužo materjalu rze 

czowego, na którego temat można było 
również rzeczowo dyskutować. Między 
innemi wysuwano również takie postula 
ty w imieniu całej młodzieży akademie 
kiej, jak obniżenie opłat akademickich 

o 50 proc. i rozłożenie reszty na 4 raty; 
jak wprowadzenie podatku kulturalnego 
na warstwy posiadające i przeznaczenie 
wpływów z tego podatku na cele oświa 
towe, jak przywrócenie pełni autonomii 

  

miejscu. 
Generała Sosnkowskiego — przewod 

niczącego delegacji polskiej — prasa 
przedstawiała jako bohatera polskiego. 
Fotografje jego były zamieszczone w 
najpoważniejszych pismach, m in. w 
„The Times“. 

Po pogrzebie delegaci państw mieli 
komferenję z ministrem Edenem, podob 
no były tam poruszone poważne sprawy 

polityczne. M. im. była jakoby omawia 
na sprawa zbrojeń niemieckich, a z ks. 
Stahrembergiem sprawa Anschlussu. Ale 
to są tylko pogłoski. 

* * * 

Czytelnicy mi chyba wybaczą, že się 
trochę opóźniłem z tą korespondencją— 
czekając przez 4 godziny na przemarsz 
orszaku pogrzebowego w mglisty i 

dżdżysty poranek zimowy ma ulicach 

Londynu zaziębiłem się i przez trzy dni 
musiałem tkwić w łóżku; — jeszcze i 

teraz „czuję ten pogrzeb. Ale napraw 
dę warto było stać, być ściskanym, cze 

kać i nawet się przeziębić. 
E. Sosnowicz. 

—[::]-— " 

akademickiej i t. p. 
Po przemówieniach, gdy przewodni- 

czący, p. Pogorzelski, zamierzał otwo 

rzyć dyskusję, jeden z przedstawicieli 
„narodowych—demokratów'* poprosił o 

głos w sprawie nagłej. P. Pogorzelski 
spoczątku nie chciał udzielić głosu w 
sprawie nagłej i odsyłał proszącego do 
dyskusji, lecz w końcu ustąpił, Zdawało 
się, że „narodowiec' ma naprawdę coś 

ważnego do powiedzenia, coś, co ma 
szczególną wartość. „„Walme zebranie 
raczy uchwalić: Żydzi natychmiast opu 
szczą salę“ — Stało się to hasłem do bój 
ki. „Narodowcy* gromadą, jak na upa 

trzonego, rzucili się na kilku Żydów— 
studentów, znajdujących się na sali, i 
pięściami zaczęli ich „wypraszać. Pow 
stało ogólne zamieszanie, którego nikt 
nie mógł opanować. W sali, wypełnio 

nej przez kilkaset studentów i studen 
tek, zakłotłowało się. Krzyki, pełne złoś 
ci i nienawiści, okrzyki oburzenia i gło 
sy, nawołujące młodzież „narodową* 

do opamiętania, zlewały się w jedno. 
Kurator zebrania prof. Hiller i przewod 
miczący Pogorzelski nie byli w stanie 
opanować sytuacji. 

W pewnym momencie jeden ze stu 
dentów z ZPMD., 19 letni p. B., usiłując 
stanąć w obronie jednego ze studentów 

Żydów, którego bito w pewnej odległoś 
ci od miego, krzyknął „stač“ i schwycił, 

może odruchowo, za tylną kieszeń. Gdy 
kilku endeków rzuciło się skolei na nie 

go, krzyknął „stać, bo będę strzelał” i 
sięgnął do kieszeni. Rozwścieczeni na 
pastnicy powalili p. B. na podłogę i za 
częli go bić. Nad obezwładnionym past 

wiono się. Czyniono to w kilku, jakby 
każdy ze stojących majbliżej, uważał za 
niezbędne uderzyć leżącego. Wywołało 
to nawet oburzenie wśród przywódców 
„narodowców '. Pobitego studenta B. wy 
ratował z opresji p. Rektor Staniewicz, 

który po odebraniu od niego przez prof. 
Hillera rewolweru, sprawdził legityma- 
cję i wyprowadził z sali. B. doznał, zda- 
je się, silnych powierzchownych obra 
żeń, jeden ze studentów Żydów nato- 
miast został pobity do krwi. 

P. Rektor Staniewicz rozwiązał wiec, 
ząznaczając z ubolewaniem, że część 
młodzieży akademickiej nie umiała god 
mie zachować się w murach Wszechni 
cy. (w). 

Awantura była zapewne przez wszechpola- 
ków zgóry przygotowana i sprawnie wykonana. 
Organizatorzy wiecu chcieli dyskużować, ci zaś 
poprostu „bić Żyda”, czyli realizować naczelne 
hasło swej ideologji. Szkoda słów na określa- 
nie obrzydliwości tych „ideowych środków dzia 
łania. Odpowiedzialność za deprawację tej części 
młodzieży ponoszą całkowicie przywódcy „ruchu 

narodowego* którzy ulegającą im młodzież ekscy 
tują słowem i pismem i tym ekscesom wszędzie 

patronują za kulisami. 

* * * 

Ale i pod adresem organizatorów wiecu trze 

ba powiedzieć parę słów gorzkiej prawdy. Nie 

organizuje się wieców, skoro się nie posiada sił 

i środków, aby na nich zapewnić spokój i porzą- 
dek. Organizatorzy znają przecież nastroje u swo 
ich przeciwników, muszą przeto być przygotowa 

ni na odparcie i unieszkodliwienie rozbijackien 

zakusów. W przeciwnym razie dostarczają tylko 
świadectwa własnej słabości. 

Sądzimy wreszcie, iż ostatnie przykłady wieco 
wania akademickiego zniechęcą władze uniwersy 
teckie do udzielania ilokalów mających tak pięk 
ne tradycje, na wiece, które z reguły kończą się 

przygotowaną zgóry (przez pewną część akademi- 

ków burdą. 

Wnętrza uniwersyteckie korzystają z pewnego 
rodzaju immunitetu. Nie istnieje jednak on po- 
to, aby służyć za (puklerz dla politycznych i anty 
humanitarnych demonstracyj odłamu młodzieży, 

 posługującej się pięścią jako najskuteczniejszym 
argumentem. (Red.).
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HOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
FORMUŁY OGÓLNE, NIE OGÓLNIKI. 

„Gazeta Polska* rozprawia się z kry 

tykami exposć ministra Becka — kra- 

jowymi („Kurjer Warszawski“, „Warsz. 

Dziennik Narodowy*, „Nasz Przegląd“, 

„Robotnik'*) i zagranicznymi (Radek w 

„Izwiestjach '). Zarzucano min. Becko- 

wi, że jego exposć jest zbyt „ogólne, 

„zasadnicze*, „profesorskie*. Na to 

„Gazeta Polska* odpowiada: 

Przecież formuła ogólna nietylko w ma- 

tematyce jest ujęciem wyższego rzędu, do 

którego się zawsze dąży. 

Ogólne formuły w polityce dają to właś- 

nie, eo się nazywa programem. Najważniej- 

sze z nich składają się na t. zw. powszechnie 

rację stanu. Dlaczegóź tedy ci sami ludzie, 

którzy stale zarzucają naszemu obozowi i 

rządom pomajowym rzekomy brak progra- 

mu — wyrażają niezadowolenie, gdy z ust 

ministra spraw zagranicznych pada szereg 
sformułowań ogólnych, zawierających w 50- 
bie elementy rozwiązujące nasz stosunek do 
nasuwających się kolejno zagadnień. 

Autor zwraca uwagę na różnicę, jaka 

zachodzi pomiędzy określeniami „„formu 
ła ogėlna“, a „ogėlnik“. 

Ogėlnikiem nazywamy frazes nic konkret 

nie nie mówiący; formuła ogólna ma wiążące 

i objektywnie sprawdzalne znaczenie prak- 
tyczne. 

Takie praktyczne znaczenie, twierdzi 

pismo, ma zasada: „kto pragnie naszej 

współpracy musi się z nami co do tego 

porozumieć ', takie znaczenie ma regu 

lowanie stosunku do innych państw nie 

zależnie od obowiązujących tam  dok- 

*tryn ustrojowych i t. d. Oświadczenie 

min. Becka zawiera tezy polskiej racji | 

stanu. 

NIE POGŁĘBIAJMY TRAGEDJI 
INTELIGENCJI. 

W „Kurjerze Porannym* A. Plutyń 

ski omawia *,Tragedję inteligencji pols- 

kiej”. 
Przeciętny pracownik umysłowy polski 

żyje w przekonaniu, że jest uprzywilejowa- 

nem dzieckiem państwa, które ma obowią- 

zek wypłacać mu pensje na pierwszego i 

dbać o egzystencję jego i rodziny bez wzglę 

du na gospodarcze wyniki całości pracy na- 

rodu. Mało który z pracowników umysło- 

wych zdaje sobie sprawę z tego, że z wyjąt ' 

kiem techników przemysłowych i rolniczych, 

cała masa inteligencji sama żadnych warto- 

ści gospodarczych nie tworzy bezpośrednio, 
ale tylko pośrednio przyczynia się do ich 
tworzenia lub niszczenia. 

Autor przytacza cyfry, dotyczące Nie 

miec. Tam grupa: administracja, zdro- 
wie, służba publczna, wynosi z rodzina 

mi blisko 6 miłjonów ludzi, ale tam na 

utrzymanie tej nadbudowy pracuje 16 i 
pół miljona robotników. 

U nas: 
Pracując z piątą częścią przeciętnej na 

głowę wydajności niemieckiej — dotychcza- 
sowej nadbudowy społecznej nie utrzymamy. 

Toteż 
Nasza inteligencja musi się liczyć z tem, 

że albo w najbliższym czasie podwoimy w 
Polsce liczbę robotników fabrycznych, albo 
będziemy musieli do połowy zmniejszyć całą, 
nie wyłączając oficerów zawodowych, nadbu- 

dowę społeczną nieczynną gospodarczo. 

Pendant do tego artykułu znajduie 
my w miejscu najmniej oczekiwanem, 
bo w „Dzienniku Poznańskim. Autoro- 

wi chodziło o rzekome pomijanie wielko 
polan przy obsadzaniu stanowisk urzęd 
niczych. Autor tłumaczy, że nie wypły 

wa to ze złej woli, lecz raczej z braku za 
miłowania wielkopolan do posad rządo- 
wych. Zdawałoby się, że jest to ob- 
jaw zdrowy. Handel, przemysł, zawody 
wolne to dotychczasowa domena wielko 
polan. Tu wyraziły się dodatnie cechy 
charakteru ' mieszkańców zachodniej 
Polski: ' hart, silna wola, zmysł or- 
ganizacyjny i wielka praktyczność. 

Stąd zatem możemy oczekiwać 
raczej inicjatywy w dziele sproduk- 
tywizowamia rzesz inteligencji. Tymcza 
sem „Dziennik Poznański dziwi się, że 

wielkopolanie ' zamiast powiększać 
ilość urzędników imają się innych zajęć: 

Jest n. p. do dziś dnia niezrozumiałą 
rzeczą dlaczego z kół wielkopolskiego zie- 
miaństwa tak mało młodzieży wychodzi do 
służby dyplomatycznej. Jest rzeczą niezro- 
zumiałą dlaczego każdy niemal młody praw- 
nik z Wielkopolski osiada... w kancelarji 
adwokackiej, borykając się z przeludnieniem 
adwokatury i z konkurencją starszych adwo 
kałów miast rozpoczynać karjerę urzędniczą 
i piąć się tam, gdzie na najwyższych szczeb 
lach drabinki państwowej widzimy tylko lu- 
dzi z innych dzielnic. 

Toteż autor sądzi, że trzeba młodzież 

„KURJER*% z dnia 4 lutego 1936 roku. 
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Na publiczne roboty samorządowe 
Fundusz Pracy przyznał Wileńszczyźnie 1.050.000 zł. 

Sprawa kredytów na roboty państwowejnadal otwarta | 
Wileński Fundusz Pracy, biorąc pod 

uwagę potrzeby inwestycyjne naszego Lė 
renu, opracował na rok 1936—37 bud » 
żet pełen optymizmu jeżeli chodzi o wy 

sokość kredytów, które spodziewał się 
otrzymać. Przekroczył o sto procent gra 

nice dotychczasowych swoich budżetów, 
które utrzymywały się mniej więcej na 

poziomie 1,5 (do 1,9) miljona złotych. 
Po uwzględnieniu ze sterty podań, które 
napłynęły ze wszystkich stron (od samo 

rządu, władz państwowych) najbardziej 

palących z najbardziej potrzebnych 

spraw, zamknął projekt programu pu- 

blicznych robót inwestycyjnych na te 

renie Wileńszczyzny sumą 3 miljonów 

złotych W programie tym były uwzględ 

nione roboty drogowe i meljoracyjne 

państwowe oraz roboty samorządowe. 

Wileńskie władze wojewódzkie program 
ten zatwierdzily. | : 

Opracowując projekt budżetu do za 

twierdzenia władzom centralnym, Wi 

leński Fundusz Pracy liczył się z tem, 

że przez jego ręce przejdą kredyty przy 

znane na wszystkie publiczne roboty in 

westycyjne na terenie maszego woje- 

wództwa, a więc na roboty państwowe 

i samorządowe. W międzyczasie jednak 

władze centralne powzięły inną decyzję, 

która zmieniła w znacznym stopniu do 

tychczasową politykę „podziału kredy- 

tów Fumduszu Pracy. Wychodząc z zało 

żenia, że Fundusz Pracy jest powołany 

do zwalczania skutków bezrobocia i że 

bezrobocie to najbardziej uwidacznia się 

(ściślej — rejestruje) przedewszystkiem 

w miastach — przyszły do wniosku, że 

Fundusz Pracy powinien finansować tył 

ko roboty samorządowe. Ostatnio zapa 

dła w tym kierunku uchwała władz na 

czelnych F. Pr. M 

Z tego też względu z wileńskiego pro 

jektu programu robót publicznych zos 

  

  

— SPRAWA LEKTORATU TURY- 

STYKI NA UNIWERSYTECIE KRA- 

KOWSKIM. Wobec pogłosek, które 

rozsiewa prasa krakowska na temat lek 

toratu turystyki ma U. J., „Kurjer po- 

ranny uzyskał autorytatywne wyjaś- 

nienie ze strony władz uniwersyteckich, 

że onegdać zwrócili się inicjatorzy do 

Rektora U. J., który postanowił oddać 

tę sprawę pod rozwagę Senatu Akade 

mickiego. 
Kandydatem ma ewentualny lektorat 

ma być jeden z pracowników Instytutu 

Geograficznego U. J. poświęcający się 

szczególnie turystyce. Trzeba przyznać, 

że Kraków umie troszczyć się o swoje 

żywotne sprawy. 

— WARUNKI MIESZKANIOWE ROBOTNI- 

KÓW W WIELKOPOLSCE. Z ankiety, którą 

przeprowadził Instytut Gospodarstwo Społecz- 

nego w Warszawie na temat warunków miesz- 

kaniowych, w jakich żyją bezrobotni w całym 

kraju, wynika, iż pozbawieni pracy w Wielko: 

polsce i wogóle w województwach zachodnich 

mieszkają wygodniej i bardziej higjenicznie niż 

ich towarzysze niedoli z innych dzielnic. 

wielkopolską skierować na służbę pań- 
stwową. 

Trzeba jednak rozwinąć staranną opiekę 
nad dalszym dopływem młodego narybku z 
zachodniej Polski do służby państwowej, 
trzeba młodzież do tej służby namawiać, 
trzeba wszelkie jej wysiłki w tym kierunku 
ułatwiać. 

Naszem zdaniem pęd do służby pań 
stwowej w Polsce jest tak wielki, że ra 

czej należałoby namawiać ludzi do skie 
rowania swoich ambicyj w kierunku 
tworzenia warsztatów pracy, a nie w kie 
runku przechodzenia na służbę pań- 
stwową. Służyć państwu można nie tyl- 
ko na posadzie, czy posadce rządowej. 

erg. 

ićwiczenie ratownicze” angielskiej imarynarki handlowej 

Wzdłuż i wszerz Polski 
Fakt ten wiąże się z tem, że przeciętna wiel 

kość mieszkania w województwach zachodnich 

jest większa niż w innych dzielnicach kraju. 

Tak więc na 100 mieszkańców w Wielkopolsce 
jest tylko 29,9 jednoizbowych, podczas gdy w 
całej Polsce — 63,9. Przeciętna ilość izb w 

mieszkaniu bezrobotnego w Poznaniu wynosi 

2,1 podczas, gdy w Warszawie 1,2, a w Łodzi 

1,0. 
— LICZNIK TELEFONICZNY W. MIESZ- 

KANIU ABONENTA. W związku ze skargami 
na nieprawidłowe funkcjonowanie liczników te- 
lefonicznych w Warszawie Sąd Grodzki w War 

szawie postanowił zbadać możliwość ustawienia 
liczników telefonicznych w mieszkaniach abo- 
nentów dla ułatwienia kontroli nad obliczeniem 

rozmów nadkontyngentowych. 
Licznik ten opatentowany przez polskiego 

wynalazcę, inż. Becka kosztować ma według 
przeprowadzonych kalkulacyj około 26 zł. 

— CHOROBA BANGA ZANOTOWANA W 
POLSCE. Państwowa Izba Zdrowia zarejestro- 
wała w ub. tygodniu jeden wypadek rzadko wy- 
stępującej w Polsce t. zw. choroby Banga. Jest 
to choroba zakaźna, na którą zapadają zazwy 
czaj krowy, lecz może ona również spowodować 
zarażenie się nią ludzi. Objawy choroby Banga 
przypominają tyfus brzuszny ,przyczem wywo- 
łuje ona ogólne zakażenie organizmu ludzkiego. 

Zachorowanie na chorobę Banga zarejestro- 
wano na terenie woj. łódzkiego. 

— 758.000 NIESTEMPLOWANYCH ZAPAL- 

NICZEK W SAMEJ WARSZAWIE. Wkrótce ma 

nastąpić obniżenie opłat stemplowych od zapal- 

niczek. Ostateczne stawki nowych opłat nie są 
jeszcze ustalone. 

Przeprowadzono jednak szacunkowe obli- 

czenia ilości zapalniczek niestemplowanych. 

Okazało się, że w Warszawie jest ich conaj- 

mniej 75.000. Osoby, posiadające te zapalniczki 

będą je musiały obecnie stemplować, gdyż po- 

siadanie niestemplowanej zapalniczki będzie 

karane. 

— MASZYNKA DO ĆWIARTOWANIA ZA- 
PAŁEK. W urzędzie patentowym zarejestrowano 

aparaty przeznaczone do krajania zapałek na: 

4 części, tak, by każdą część zapałki można 
było użyć do wzniecenia ognia. 

tały skreślone wszystkie roboty państwo 
we. Budżet zredukowano dę 1.050.000 
złotych. Suma ta została przyznana na 
roboty samorządowe. Sprawa kredytów 
na publiczne roboty państwowe, jak dro 
gowe i meljoracyjne pozostaje otwarta. 
Wileńskie sfery gospodarcze będą nie- 

wątpliwie zabiegały o przydział sum, 

któreby zaspokoiły niezbędne potrzeby 
terenu. Kredyty te będą udzielane Wileń 
szczyźnie przez ministerstwa Komunika 

cji i Rołnietwa. 
W tej chwili interesuje nas pytanie, 

czy nie zostaliśmy pokrzywdzeni, w 
przydziale sum na roboty samorządowe 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Licz 

by wskazują wyraźnie, że kredyty na 
ten cel zostały wyraźnie podwyźszone. 
Przedewszystkiem dużo mówi sam fakt 

- zatwierdzenia programu robót samorzą 

dowych, jeżeli chodzi o wysokość sumy 
ogólnej w obliczeniach wileńskich. Jak 
na początku pisaliśmy obliczenia te były 
optymistyczne. 

W porównaniu do sum przyznanych 
wogóle na roboty publiczne z Funduszu 
Pracy — to stosunek procentowy uległ 
wyraźnej poprawie na korzyść Wileń- 
szezyzny. W roku 1935—36 na ogólną 
sumę 92 miljonów zł. w budżecie Fundu 
szu pracy Wileńszczyzna otrzymała na 
roboty samorządowe 1,028.000 zł. (na 
wszystkie roboty zaś — 2,009 tys. zł.), 

w roku zaś bieżącym na roboty pubiicz 

ne Funduszu Pracy preliminowano 35 
miljonów złotych, w tem 1,050 tys. zł. 
dla Wileńszczyzny. Podczas, gdy ogólną 

bumę zniżono prawie do jednej trzeciej 

sumy z roku poprzedniego, kredyty na 
roboty samorządowe dla Wiieńszczyz- 
ny utrzymano na poziomie roku po- 
przedniego. 

Jak się dowiadujemy, suma 1050 zł. 

będzie prawdopodobnie przyznana na 
następujące roboty samorządowe. 

Na terenie miasta Wilna — 
na wodociąg i kanalizację — 150 tys. zł. 
na regulację brzegów Wilji—230 tys. zł. 
na regulację ulic — 200 tys. zł. 

Na budowę rzeźni w N. Wilejce, O 

ranach, Głębokiem, Oszmianie, Mołode 
cznie, Postawach i Trokach—170 tys. zł. 

Na terenie powiatu wil.-trockiego: 
na drogę Wilno — Szumsk 60 tys. zł. 
na drogę Rudomino—Turgiele 25 tys. zł. 

Na terenie pow. postawskiego: 
na budowę dalszego ciągu drogi Wilno 
— Kobylnik, do Postaw — 75 tys. zł. 

Na terenie pow. osbmiańskiego: 

na drogę Oszmiana—Ostrowiec 20 tys. 
na budowę drogi Klewica — Dziewie- 

niszki — 10 tys. zł. 

na drogę Oszmiana — Krewo — Bielica 
— 20 tys. zł. ‘ 

Na terenie pow. mołodeczańskiego: 
na drogę Lebiedziew—Bielica, 30 tys. zł. 

Na terenie pow. dziśnieńskiego: 
na drogę Prozoroki—Jaźno — 20 tys. zł. 

na drogę Pohost — Szarkowszczyzna — 
20 tys. zł. 

Na terenie pow. wilejskiego: 
na drogę Smorgonie — Narocz — Wi- 
Je aa (dalszy ciąg budowy) — 20 tys. zł. 

Czynniki miejscowe robią starania o 
uzyskanie dodatkowych kredytów w wy 
sokości 100 tys. zł. na drogi łącznikowe 
w powiecie wileńsko-trockim oraz w wy 

sokości 50 tys. zł. na klinikę ginekologi 

czno-położniczą w Wilnie. (w). 

PATA ka a S OCE S 

Szerszy nurt žycia 
Wilno w gruncie rzeczy jest miastem opty- 

mistycznem. Nie łatwo traci ducha i szybko 

przechodzi do porządku dziennego nad kłopo- 

tami i troskami, dnia. W chwili obecnej szybko 

mija przykrość obniżki poborów, ustępując miej 

sca zadowoleniu, że obniżono również ceny 

mieszkań, węgla, cukru. Straty na obniżkach 

pensyj szybko się skompensują. A wreszcie — 

pozostają zawsze szanse na nadzwyczajną po 

Wynalazcą jest p. J. Krużyński z Bydgosz 

czy. Wynalazek zarejestrowano. 

prawę losu w jednej chwili. Ale ta szansa ogra- 

nicza się wyłącznie do tych osób, które z ufno- 

ścią grają na loterji. Los loteryjny, nabyty w 

Kolekturze A. Wolańskiej, Wielka 6, jest za- 

powiedzią, że nasze życie pewnego dnia po 

ciągnięciu 35-ej loterji może popłynąć szerszym 

nurtem, szczęśliwszym, dostatniejszym. A więc? 

Wstąpmy «do. Wolańskiej, bo stamtąd jest start 

do poprawy losu. _



  
  

Wprawdzie radjo, jako wynalazek no 

wy nie posiada tradycji, ale i tu pokutu 

je duch zamierzchłego „sezonu“. Ta 
skłonność do urabiana tradycji ma jed: 
nak swe dobre strony, bo mamy sezon i 
to udamy. A ostatnie tygodnie (ściślej o 
statnie dwa tygodnie) są punktem jego 

najwyższego nasilenia; haussa progra- 

mowa zaznacza się wyraźnie pierwszo- 
rzędnemi pozycjami. Chodzi teraz tylko 
o utrzymanie tego poziomu i równocze 
śnie ulepszenie go z punktu widzenia 

tworzącej się estetyki radjowej. 

Jeśli o tem mowa, to przedewszyst- 

kiem ze względu na „Edypa Sofoklesa 
— Srebmego. Wilnu przypadła rola pio 
mierska, Wilno pierwsze zaczerpnęło Z 

repertuaru dramatycznego, klasycznego. 

Przeszło rok temu nadano fragment z 
„„Ptaków' Arystofanesa, w opr. prof. 

Srebrnego, teraz „Edypa .Króla*. Ale 

czy też Edyp był słachowiskiem, czy na 
deżało przykrawać dlań umyślnie nowy 

rodzaj: „klasyczny teatr wyobraźni”. 

czy nie przemawia do nas potężniej mag 
3а samego słowa, jego wyraz głęboko tra 
giczny, wiecznie żywy i ludzki, niż rad 

jowa oprawa tego dramatu? Bezsprzecz 

nie „£dyp' wywarł wrażenie. Ta nieraz 
czytana i wałkowana w szkole tragedja. 

przemówiła całą potęgą tego wszystkie 

go, co w obliczu czasu ostało się żywe. 
najświeższe i nietknięte, niekiedy wręcz 
wangardowe pod względem formy. Ale 

czy przed mikroofnem nie był to kon- 

cert solowych instrumentów, które mia- 

ły wystąpić jako zespół symfoniczny? 
Nie chodzi tu o arytmję, czy brak zgra 

nia. Wszakże na scenie nic podobnego 
nie można było zauważyć. Przed mikro 
fomem brakło syntezy akustycznej, kom 

pozycji całości, koncepcji inscenizacyj- 

nej. Przed mikrofonem brakło syntezy 
akustycznej, kompozycji całości, koncep 

cji inscenizacyjnej, innej niż teatralna. 
Potężna harmoniczna całość została 

przed mikrofonem, jakby rozanalizowa 
na, rozdrobniona ma części. 

‚ Przyznam się — zastrzeżenia te pod- 
degają dyskusji, bo wielu podobała się 
ta forma ucieczki od naturalizmiu — re 
alizacji teatralnej. Kwestja tylko czy to 

jest doprawdy ucieczką od naturalizmu 
odnaturałizowanej sceny, czy wyodręb 

nienie planów, pogłębienie wyrazu dra- 
matycznego i efektu radjofonicznego 

przez ściślejsze rozplanowanie, umiejsco 
wienie — jest naturalizmem... scenicz- 

nym. 
Snuję rozważania, które sprawiają 

mi wielką przyjemność. Jest o czem mó 

wić, jest o co się posprzeczać. To już 
bardzo wiele. Gdy się zważy przytem, że 
jesteśmy u źródeł, że już wystawia się 
"tragedje greckie, że tu już stawia się fun 
damenty pod prawdziwy wielki teatr 

wyobraźni — przyjemność słuchacza i 

recenzenta wzrasta. 

Dawno już zaobserwowano, jak nie- 
które pozycje radjowe zdradzają dąž- 
ność do kostnienia. Zbędnem jest wyty 
"kanie palcem nieraz już wymienionych 

pozycyj. Z tem większą satysfakcją wy 
«słuchałem kolejnej dyskusj n. t. „Kole 
żeństwo, czy małżeństwo” (cykl „dysku 
tujmy', środa, godz. 17). Zamrożona do 
niedawna pozycja ożywiła się magle, u 
słyszeliśmy żywą rozmowę na żywy: te- 

mat. Ale, ale myślę sobie, jak też dziw- 
nie muszą się czuć ludzie, pragnący swo 

bodnie mówić, dyskutować poważnie, 
«gdy im zegar tyka nad głową i trzeba 
skończyć na czas. Tej pozycji przynajm 

niej trzeba zosatwić większą elastycz- 
mość ramową, naczej nie ujdzie się de 

prymującej obsesji, którą słuchacz wy 
czuwa. Zwłaszcza, gdy jedyną możliwą 

do przyjęcia przez koła dyskusyjne po 

stawą — jest bierna wściekłość, że już 

'"urwali. 

1 

Spowodu braku miejsca nie mogłem 

"wspomnieć choćby w ubiegłym tygodniu 

"© audycjach lokalnych, licznych poga 

dankach, koncercie żywym i innych, 

które wykazują dążność do rozrastania 

‘, mężnienia (jak pozycja włorkowa, 

„KURJER*% z dnia 4 lutego 1936 roku. 

Przed głośnikiem i w słuchawce 
godz. 22,45). Ostatnia np. audycja dla 

wszystkich ,„Matka Boska w legendzie 
ludowej* została powtórzona. Jesteśmy 
więc na drodze do budowania żelaznego 

repertuaru popularnych audycyj, które 

coraz szerzej ujmują zjawiska otacza ją- 
cego nas życia i są czujnie kierowane. 

Wśród pogadanek z programu ogól 
nopołskiego Wilno nadało dwie: jedną 

prof. Dembowskiego, zawsze interesują 
cego biołoga, drugą żywą, ciekawą, zu 

pełnie niestosowną dla tego skosiniałego 
cyklu „Książka i wiedza Bujnickiego i 

cieciem.. 

prof. Zdziechowskiego w jego ostatnich 

książkach o Chateaubriandzie. 
W programie lożkalnym ciekawy dja 

log p. Boye z p. Lewonem, popularyza 

ją naukową, zrobioną swobodnie i z za 

Zapowiedzianego jednak od- 

czytu z tej najciekawszej serji wtorko= 

wej nie nadano —— czemu? 
Bogactwo imprez muzycznych jest 

niekiedy aż niepokojące. Oto np. mamy 

jednego dnia Szpinalskiego i Ojstracha, 

potem Maksakową i kwartet warszaws 

ki (znajdujący się u szczytu formy) it.d. 

ОНЕ ANSI IT AL RO OOOO аНЕ 

Zakończenie jubileuszu objęcia władzy przez Hitlera 
  

  
Na zakończenie uroczystości 3 rocznicy objęcia władzy przez Hitłera w Berlinie odbył się 

uroczysty pochód z pochodniami, który przyjął z balkonu kanelerz Hitler. W pochodzie wzięło 

udział 35.000 osób. 

  

Po Futrwanglerze i Ginzburgu, którzy 
grali w ub. tygodniu, widać staranny do 

bór i chęć utrzymania poziómu. 

A więc Szpinalski zagrał w poniedzia 

łek kilka minjatur współczesnej literatu 
ry fortepianowej, wśród których prze- 
ważały pierwsze wykonania. Stanisława 

Szpinalskiego nazwałbym upartym nur 

kiem. Śledząc jego repertuar od dłuższe 
go już czasu widać usilną chęć dokopa 

nia się do sensu nowej muzyki, dążność 
do syntetyzowania zjawisk muzycznych, 
przeciąganie linji historjozoficznaej w 

muzyce. Zadanie trudne, ale wdzięczne. 
W tym konsekwentnym uporze zdoby 

ja pianista coraz nowe pozycje, rozsze 
rza horyzonty, zarówno swoje (co w u 

kładze programu jest coraz widoczniej- 
sze) jak i słuchaczy. Co najważniejsze 
jednak — odsyła do lamusa przežytki i 
przesądy jakoby Coplanda czy Benjs mi 
na, Łabuńskiego czy Maciejewskiego nie 
mógł grać... laureat konkursu szopenow 

skiego. 

W odegranych utworach widać głzie 

niegdzie wyłomy w suchym forma:izinie 

na rzecz nowej, powiedziałbym treści 
(Łabuński Toccatina i polka, doskonale 

odegrane). Potrzymuje wszystko skonup 
likowany. nakładany, ale czujny kościec 

rytmiczny. Dalszych mostów p. Szpinał 
skiego oczekujemy z najwyższem zain- 

teresowaniem. 

  

Bardzo «dvi: przedstawił się ». 3; e 
wicki na czele zespołu smyczkowegć kom 

serwatorjum im. Karłowicza. Zespół 

szczupły, ale rokujący nadzieje Po żwal 

czeniu tremy orkiestra zdobyła się pa 
elastyczność, a dyrygent mógł ją popre 

wadzić swobodnie z dnżem wyczu: iem 

tylu i formy. “ 

Inny wreszcie zespėl konserisator- 

jum — chór mieszany --- odśriewał kal" 
ka kolend z XVI, XVII i XVII! w. Chor 
deskonaly, doskonale „zgrany i zestrojo 
nv. W wykonanych kolendach, ożrom 

n'e różnych pod względem stylu, pocho 

dzenia, wieku, opracowania, swe; fer:wy 
wreszcie bardziej lub mniej wykształec 

nej uderza mas  przedewszystkiem 
pierwszorzędne zespolenie głosowe i 
duże poczucie nastroju. Chór prawa Iił 
dobrze p. Czosnowski. 

Repertuar płytowy nawct zyskał 

przez nową oprawę. Coraz częściej ma 
my zajmujące recitale i dobrze zharmo 

nizowane z całością programu dzienne 

go koncerty. 
Udany sezon w pełni. Oby jak najdłu 

żej trwał. Riky. 

  

Kurjer sportowy 
Skolimowski międzynarodowym mistrzem 

akademickim Polski 
W Międzynarodowych Akademickich  mi- 

strzostwach Narciarsk. Polski odbył się na sto- 
kach Howerli w pobliżu wodospadu Prutu Sla- 
lom panów i bieg zjazdowy pań. 

W Słalomie panów różnica wzniesień wyno- 
siła około 200 m. w konkurencji tej z 30 za- 
wodników, zakwalifikowanych po wczorajszym 

biegu zjazdowym, na starcie stanęło 22, z któ- 

rych odpadł na trasie 1 zawodnik. Pierwsze 

miejsce zajął Fajkosz ze Lwowa przed Jerzym 
Skolimowskim z Warszawy, Szczepanowskim ze 
Lwowa i Lasotą z Krakowa. Czas zwycięzcy 

wynosił 1 min. Z zawodników zagranicznych 
startował tylko Łotysz Hermanowski, który za- 

jął dopiero 12 miejsce. 
Po obliczeniu punktacji biegu zjazdowego 

i slalomu, mistrzem akademickim Polski w kom 
binacji alpejskiej został Skolimowski, osiągając 

194,84 pkt. Drugie miejsce zajął Fajkosz 193,03 

przed Szczepanowskim i Lasotą. 

W biegu zjazdowym pań trasa była znacznie 
skrócona i uproszczona. Startowało 6 zawodni- 

czek, w tem jedna Łotyszka Mirdza Martinsone. 

która jednak biegu nie ukończyła. Zwyciężyła 

Dolińska (Lwów) przed Ustępską (Kraków) i 

Zatwarnicką (Warszawa). 

Nagrodę ministra Becka dla najlepszego za- 

wodnika zagranicznego otrzymała Łotyszka Mi- 
rza Martinsone za zwycięstwo w biegu na 6 
klm. Pozatem rozdano zawodnikom krajowym 
szereg honorowych nagród. 

A eva aklas 

Bezapelacyjne zwycięstwo 
ppłk. Romila w Berlinie 

W osłatnim dniu międzynarodowych zawo- 
dów hippicznych w Berlinie rozegrano bieg 
myśliwski o charakterze konkursu pocieszenia. 
Bezapalacyjne zwycięstwo odniósł cywilny 
jeździec polski ppłk. Rómmel na „Sohorze“. 

Drugie miejsce zajął jeździec niemiecki. 

Z jeźdźców polskich startował jeszcze mjr. 
Lewicki na „Kikimorze*. Podzielił on 4-tą na- 

grodę z Bauerem (Szwecja). 

AAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAASAASAAAAAAMAAAAAAAA 

Teatr Muzyczny „LUTNIA* 

Występy Elny Gistedt 

Dziś o godz. 8-ej wiecz. 

KRÓLOWA MILIARDÓW 

  

Stan zdrowia Marusarza 
poprawił się 

Z Garmisch Partenkirchen donoszą nam, że 

badanie lekarskie wypadły korzystnie dla Ma- 

rusarza. Lekarze pozwolili już choremu na 
wyjście z pokoju, a nawet na lekki trening. 

Jest nadzieja, że Marusarz będzie jednak mógł 
wziąć udział w olimpjadzie zimowej. 

Nowe zwycięstwo kanadyjskich 
hokeistów 

Kanadyjska reprezentacja hokejowa rozegra 
ła w St. Moritz mecz z reprezentacją kombino- 
waną, w skład której weszli szwajcarscy kana- 

dyjczycy, Włosi i Szwajcarzy. Kanadyjska re- 

prezentacja wygrała zdecydowanie 9:4 (2:0, 3:1, 

4:3). Gra kanadyjczyków pozostawiła wspania- 

te wrażenie, wywołując burzliwe okłaski wi- 

dzów. 

Mikrofon w saneczkowaniu 

  
Mistrz Ameryki w saneczkowaniu Fox, pierwszy 

zastosował mikrofon, wbudowany: w. saniach, 

dla podawania szczegółów swej jazdy. Na zdję- 

ciu -— Fox przy mikrofonie. - 

V ASAAAAAAAAAAAAMAAAAAA LAA AAAAAAAAAA AAA AAA 

TEATR NA POHULANCE Ё 
Dziś o g. 8.30 w,—ceny specjalne Ė 

KONCERT 

DELI LIPIŃSKIEJ 
WYYWYWYTYYYYYYYYPYYYYYYYYYYYYYYTYYTYVYYYYTY 
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8 „KURJER“ z dnia 4 lutego 1936 roku. 

Wieści i obrazki z 
wilejka powiatowa 

— W DNIU IMIENIN PANA PREZYDENTA 
«odbyły się w kościele, cerkwi i synagodze uro- 
czyste nabożeństwa z okolicznościowemi prze- 

mówieniami duchownych. Po nabożeństwach 
dzieci ze szkoły powszechnej urządziły uroczy 

stości klasowe, na które złożyły się: śpiewy, PO- 

gadanki, inscenizacje i wspólne zabawy. Gim- 

nazjum urządziło obchód u siebie. 
W. niedzielę na „Żywej Gazetce', o bardzo 

dużej frekwencji, poświęcono dużo czasu 0So- 

bie pierwszego obywatela Rzplitej. W „artykule 

wstępnym p. inspektor Stelmach scharaktery- 
zował osobę Pana Prezydenta jako uczonego. 

Chór szkoły powszechnej pod kierownictwem 

p. Ireny Rodziewiczowej odśpiewał parę bardzo 

ładnych piosenek. Pozostali sprawozdawcy dzia- 
łów: pp. Szajner, Weber i Rodziewicz również 

mówili na aktuafiny temat. „Żywą Gazetkę* za- 

szczycił swą obecności p. starosta Henszel. 
W. R. 

— KURS WYROBU ROGOŻYNY. 29 stycznia 
© godz. 10 dokonano otwarcia 3-dniowego kur- 
su wyrobu rogożyny i plecenia jej w warko- 

czyki, których używa się w koszykarstwie. Kurs 

otworzył przedstawiciel OMP p. sędzia Włodar- 

czyk. Pan inspektor szkolny Stelmach, jako 

prezes Młodej Wsi życzył kursistom radosnej 

i pożytecznej pracy. Kurs liczy 50 uczestników, 

wśród których kilku jest członków OMP, reszta 

—ło są członkowie Młodej Wsi. Kierownikiem 

kursu jest p. Szczuciński Józef. 
Istniejąca na terenie Wilejki koszykarnia 

sprowadza dotychczas rogożynę z Rudnika nad 

Sanem, płacąc za motek 25 m. 45 gr. W. R. 

— PRACOWNIA POMOCY NAUKOWYCH. 
powstała przy szkole powszechnej w Wilejce 

Wzorowo urządzone warsztaty, dobre kierownie 

two i organizacja pozwalają na zadawalające 

zaspakajanie najpilniejszych potrzeb. Cyrkular- 

ka, tokarka. wiertlarka i heblarka są poru- 

szane prądem elektrycznym, działają dobrze i 

sprawnie. Odlewnia metali pozwala na wyrabia- 

nie części metaiowych.  $uszarnia materjału 

drzewnego z kotłem pozwala na usprawnienie 
pracy. Wykonane pomoce naukowe są o wielę 

tańsze niż w sklepach, przyczem wartością nie 

ustępują zupełnie wyrobom fabrycznym. Praco 

wnią zaopatruje w pomoce naukowe wszystkie 
szkoły na terenie powiatu i niektóre z innvch 

powiatów. Nadzór nad pracami spełnia podin- 

spektor p. . Wiktor Chimiczewski, kierownikiem 

pracowni jest nauczycieł p. Aleksander Jankun, 
sprawy finansowe prowadzi kierownik p. Miko 

łaj Szajner. księgowość nauczyciel p. Aleksander 

Szyszkowski. Pracownia ma zdolnego i pomy- 

słowego pracownika w osobie p. Altera. 

Kuratorjum szkolne otacza opieką i wydatną 

pomocą materjalną tą pracownię. W. В. 

Mołodeczno 
— POWIATOWE KOŁO TOM'u. Zagadnienie 

wrganizowania pomocy materjalnej dia zdolnej 

a niezamożnej młodzieży w formie zwrotnego 

funduszu stypendjalnego, z którego sum można 

by opłacać koszta jej kształcenia w szkołach 

średnich i wyższych dojrzało już całkiem. 
Wielką wagę tego zagadnienia doceniają szcze 

gólnie młodzieżowe organizacje społeczno-gospo 

„arcze; potrzebujące do swej pracy odpowiedni: 
przygotowanej 1 ideowej inteligencji, a także 
wojsko które u nas, trzeba to przyznać, naj- 

bardziej żywo reaguje na wszelkie niedoma- 

„gania społeczno-gospodarcze i kulturalne środo 

wisk, z któremi się styka. 

Nie mówi się tu, oczywiście, o 

Nauczycielstwa Polskiego, który tego 

Związku 

rodzaju 

  

FRYDERYK KAMPE. 
  

Wielki Człowie 
Powieść współcześna. 

7 samochodu wysiadł John i zastąpił drogę 

fieldowi: 

--— Przepraszam pana prezesa — 

mając w ręku wygalonowaną czapkę: - 

wo; zobaczyłem pana prezesa. Czy 

rzebny? 

— А John... 

czuję nóg pod sobą! 

Bardzo dobrze, 

* * 

Gdy Betty wyszła, 

opuściła 

na nogach. 

Gdy : 

żeś się znalazł! Nie 

Likanen padł na jej krzesło, 

go odwaga i już nie był zdolny utrzymać się 

za sekretarką drzwi się zamknęły, 

fundusz stypendjalny na kształcenie. zdolnej a 

niezamożnej młodzieży zawsze uważał i uważa 
za koniecznie potrzebny. 

Taki współny front na tym tak bardzo waż > 

nym odcinku pracy wytworzyły organizacje mło 

dzieżowe, społeczno-gospodarcze i wojsko w po 
wiecie mołodeczańskim, organizując t, zw. TOM 
Ł j. T-wo Opieki nad Zdolną 2 Niezamożną 

Młodzieżą Szkolną. 
Organizacyjne zebranie TOM'u odbyło się w 

Mołodecznie w dniu 25 stycznia b. r. w sali 

konferencyjnej Starostwa. W zebraniu tem wzię 

ły udział najbardziej żywe organizacje społecz 

ne pow. mołodeczańskiego i przedstawiciele woj 

ska. W rezultacie zorganizowano Powiatowe 

Koło TOM'u. Do Zarządu Koła weszli pp.: pre- 
zes inż. Żukiel Alfons, agronom powiatowy, 

wiceprezesi: płk. dypl. Czubryt Juljan — kom 

garnizonu Mołodeczno i Prokopowicz Józef 

prezes Zw. Naucz. Polsk.; sekretrz — Bohdzie- 

wiczowa kia: zastępca sekretarza —- Plewa- 

kówna Julja, skarbnik insp. Wojtkiewicz — 
prezes Straży Pożarnej; z-ca skarbnika kierow- 

nik Kosierkiewicz Józef, prezes Kasy Spółdziel 
czej. Członkowie Zarządu pp.: kpt. Witkiewicz 

Antoni, dyr. Szymankiewicz Marceli, prezes 

T. O i K. R, kierownik Pietraszko Adam-— 
prezes pow. Z5, Rylski Tadeusz — burmistrz 
m. Mołodeczna, prot. Ancewicz Antoni -— prezes 
PMS. Do Komisji Rewizyjnej pp.: prezes wice 

starosta Ilezuk, prezes Powiatowego „Związku 

Młodej Wsi, wiceprezes Luro Władysław — 
dyr. gimn. oraz członkowie ks. kap. Zawadzki 

Michał i ks. probosz Łozowski Bolesław. 
Wiktor Korwit. 

Postawy 
— OBCHÓD IMIENIN PANA PREZYDENTA. 

Związek Strzelecki Postawy zorganizował uro 

czystą akademję ku uczczeniu Imienin Pana 

Prezydenta R. P. Ignacego Mościckiego, na któ 

rą złożyły się: odczyt o zasługach P. Prezy- 
denta na polu naukowem i państwowem, od- 

śpiewanie przez strzelców hymnu narodowego 

oraz dwie inscenizacje pieśni żołnierskich. Na 
zakończenie urządzono zabawę taneczną. 

W akademji wzięli udział przedstawiciele Za- 

rządu Pewiatowego ZS, Oddziału Postawy ZS, 

T-wa Przyjaciół ZS. 

— ZABAWA NA NAJBIEDNIEJSZYCH. 

1 b. m. odbyła się w Postawach doroczna Wiel- 

ka Zabawa Towarzyska, zorganizowana stara- 

niem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczyn 

ności. W.zabawie wzięło udział około 300 osób 

ze starostą p. Br. Korbuszem i płk. Świerzyń- 

skim na czele. 
Dochód z zabawy zostanie całkowicie prze- 

znączony na rzecz najbiedniejszych. 

Zaznaczyć należy, że Postawskie Chrześci- 
jańskie 'F-wo Dobroczynności, które istnieje 
od grudnia 1930 r., cechuje duża żywotność; 
dobra organizacja i wielka troska o byt ubo- 

giej ludności m. Postaw. T-wo udziela doraź 

Ah i stałych zapomóg pieniężnych, zaopatruje 
co roku na jesieni biedne dzieci w wieku szkol 
nym w komplety ubrań i obuwie i udziela wsze] 

kiej innej pomocy w miarę możności. Stałą 
dochodową placówką T-wa jest prowadzona 

przezeń kawiarnia-cukiernia. . 

Kraśne nad Uszą 
— PIESZO NA SOWINIEC. Z inicjatywy 

Związku Rezerwistów pow. mołodeczańskiego 

w dn. 31 stycznia r. b. w obecności władz Zwią 

"zku, wojskowych i starosty powiatowego pobra 

no ziemię z pobojowisk powstańczych w Kraś- 

nem n/Uszą, przeznaczoną na kopiec na So- 

wińcu, którą pieszo zanieść tam mają członko- 

wie Związku Ludwik Tawit i MARA M Luka- 

szewicz. 

Delegaci ci w dn. 41II b. m. przechodzić 

będą przez Wilno, gdzie złożą wieniec przed 

Sercem Ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

kościele $w. Teresy. 

Związek Rezerwistow Podokręgu Wileńskie- 

go prosi wszystkie oddziały Związku na tere- 

nie Rzplitej o przyjście z pomocą delegacji re- 

zerwistów z pow. mołodeczańskiego, która w 

dn. 31.1 r. b. wyruszyła z. Kraśnego n/Uszą 

pieszo na Sowiniec pod Krakowem, celem zło- 

  

Na Huculszczyžnie 

66 " Mocno poczerwieniał, zaczął mówić pośpiesznie 

i bezładnie: 

Panie prezesie, 

badał u daję, że nie! 

prezesowi i przeszkadzać, ale... 

zatrzymał się, potem z nagłą determinacją zawołał: — 

Man- Pan prezes wywiózł mnie z Finlandji, obdarzył zau- 
faniem, nie wypędził ze służby, kiedy w Sztokholmie 

mówił, trzy; zapomniałem mówić po angielsku... 

- Przypadko- szczery? 

wóz będzie pat- „Manfield skinął głową: 

—. Naturalnie, 

r. dla miss Tompson! 

Mantield Znów poczerwienial. 

nie jestem bezczelny, słowo 

Likanen. 

wszystko co panu leży na sercu. 

— Г):іс]‹щ'‹:‚ panie kugis 

pan prezes jest prezesem naszego koncernu i wobec 

tego jest, naturalnie, ogromnem szczęściem 

  

żenia ziemi z pobojowisk powstańców 63-go 
roku z terenu powiatu mołodeczańskiego. 

Trasa delegacji idzie przez Wilno, Grodno,. 

Warszawę, Piotrków, Częstochowę i Kraków,. 

Głębokie 
— W DNIU IMIENIN P. PREZYDENTA. 

RZECZYPOSPOLITEJ zostały odprawione na 

intencję dostojnego Solenizanta uroczyste nabo- 

żeństwa w świątyniach wszystkich wyznań, w 

których wzięli udział przedstawiciele władz ›& 

urzędów oraz Korpusu Ochrony. Pogranicza i 

społeczeństwo. 

W. godzinach popołudniowych odbyła się 

uroczysta akademja w miejscowem gimnazjum 

im. Unji Lubelskiej. 
— PO SIARCZYSTYM MROZIE ZAWIEJE 

ŚNIEŻNE. Po 3-dniowym silnym mrozie, jaki 
panował na terenie pow. dziśnieńskiego (-—259 
przeszła w dn. 1 b. m. zawieja Śnieżna. W nie- 

których miejscowościach potworzyły się zaspy 
Śnieżne, które w wysokim stopniu tamowały 
ruch. Obecnie mrozy zelżały całkowicie. 

Smorgonie 
— OBCHÓD IMIENIN PANA PREZYDENTA. 

W przeddzień imienin Pana Prezydenta urzą- 
dziła drużyna harcerska przy Średniej Szkole: 
Handlowej uroczysta akademję, na program 
której złożyły się przemówienia, deklamacj je po- 
jedyńcze i zbiorowe oraz występy chóru i or- 
kiestry szkolnej. Piękne przemówienie wygłosił 

harcerz Wąsowski, a pieśń na cześć Pana Prezy' 

denta wykonana przez chór z  akompan jamen. 
tem orkiestry zyskała szczególne uznanie. Zbio- 
rowa deklamacja najstarszego zastępu mt. 

Iż będziem trwać... podobała się nadzwyczaj 

publiczności. W części nieoficjalnej odegrał ze- 
spół amatorski drużyny nadzwyczaj wesałą ko- 
medję sportową p. t. „P. O. S.“. Humorystyczne 
sceny tej niefrasobliwėj komedji pobudzały raz. 
po raz słuchaczy do śmiechu, tembardziej, że 
wykonawcy-harcerze wywiązali się ze swych. 

ról znakomicie. Z uznaniem należy podkreślić: 
grę harcerzy Skorupskiego, Zieńkę oraz tcze- 
nicy kl. II Wojciechowiczówny. Żałować należy” 
tylko, że miejscowe społeczeństwo, jak zwyk- 
le, nie doceniło wysiłków drużyny i słabiej na 

tej akademji: było reprezentowane. A warto. 
było przyjść i posłuchać. 

W dzień imienin Pana Prezydenta odbyło się 

w miejscowym kościele parafjalnym krótkie 
nabożeństwo, podczas którego odmówiono lita-. 
nję na intencję Dostojnego Solenizanta, od- 
śpiewano Te Deum i Boże coś Polskę. Na nabo- 
żeństwo przybyła Średnia Szkoła Handłowa ze 
sztandarem. Po nabożeństwie odbyły się oddziel 

nć uroczystości w szkołach powszechnych. Na- 

bożeństwa odbyły się również w cerkwi oraz w 

domach modlitwy. Niewiadomo tylko; & jakiej 

przyczyny żadna z miejscowych organizacyj nie 
postarała się o to, aby urządzić akademię dla 

szerszych warstw. 

— WYKŁADY POWSZECHNE. Staraniem 
Komitetu uczczenia Roku Marszałka odbywają 

się m. i. w sali kina miejscowego od „szeregu 

miesięcy stale, co poniedziałek i wtorek, wy- 

kłady powszechne dla miejscowych organiacyj 

i społeczeństwa. W wykładach tych bierze prze 

dewszystkiem udział nauczycielstwo szkoły han 

dlowej i powszechnej. Cieszą się niesłabnącą 
frekwencją słuchaczy, tembardziej, że kamitet 

organizacyjny starał się dobrać tematy aktualne. 
interesujące wszystkich. Podkreślić należy pięk. 
ny czyn miejscowego Zw. Rezerwistów, który: 

udzieła Komitetowi Wykładów. Powszechnych 
salę kina oraz opał i światło gratisowa. 

— Ohoho! — zawołał Manfield — co za pomysł? 

Jak pan sobie wyobraża taki przyrząd? 

Czy mogę być 

Likanen zmieszał się doreszty: 

Nie chcę zajmować czasu panu — Ekrazyt — wyszeptał —— myślałem o ekrazy- 

Zgubił wątek myśli, cie, panie prezesie... j 

Oczy prezesa koncernu błysnęły uśmiechem de: 

Lueca hrabiego Borskiego 

Były major artylerji konnej wyobraził sobie, jak 

sekretarz Likanen ładuje blaszankę od konserw ma- 
terjałem wybuchowym, a potem zakłada zapalnik. 

-— Brawo, Likanen! Zuch z ciebie! 

Niech pan opowiada 

Stokrotnie dziękuję 

Chciałem zaznaczyć, że 

dla Bet- 

słyszał. 

„.kiedy pan zamierza wziąć ślub z miss Tomp-- 

Likanen nie wiedział, co myśleć, ani portjera.. 

ani murzyna, nikogo! Tylko prezes Jozue Manfield 

i ten uśmiecha, bawi się jego kosztem. 

Manfield zapytał: 

— Panie Likanen... 

Tak jest. Powiedział „panie. Likanen dobrze 

powiedział: 

— No, Likanen, śmiało! O co chodzi? 

Gdyby szef zawołał jednego z rosłych, djabelnie 

wziąłby go za silnych murzynów. z których każdy 

kark i jak piórko wyniósł z gabinetu dyrektorskiego, : 

gdyby szef przynajmniej skrzyczałby go porządnie — 

Jikanen wiedziałby, co mówić; przygotował takie os- 

karżenie. że Manfieldowi zrobiloby się gorąco, wów- 

czas nie śmiałby się z niego. I murzyn też. 

Ale teraz... 

' son — to jej matka, panie prezesie... 

— Wiem, że nic nie przedstawiam sobą. Kom- 

pletnie nic, zero. Nawet nie mam prawa zwracać się 

do pana prezesa z prośbą, ale tak kocham dziewczynę, 

że dla niej gotów jestem zgodzić się na mistress Tomp 

Męczę się, kiedy 

Betty jedzie na wyspę do starego pałacu i całą noc 

czekam na jej powrót. Ale już nie mam sił, zauwa- 

żyłem, że zaniedbuje się w pracy... Wczoraj też cze- 

kałem i doszedłem do tego, że postanowiłem włożyć 

maszynę piekielną do poczty pana prezesa. 

son? 

To było czysto męskie ujęcie sprawy. 

— Nie później jak na Boże Narodzenie, 

prezesie.: 

— Mocno żałuję, że nie będzie mnie przy tej uro- 

czystości — w zamyśleniu odpowiedział Manfiekd. — 

panie 

  
  

  

W każdym razie pomyślę o odpowiednim rewanżu . 

za pańskie zaufanie... Poza tem, Likanen, może pan 

być zupełnie spokojny. Za to ręczę panu swojem sło- 

wem! (D. e. R |



Pierwsza poradnia 
- przedślubna 

Wczoraj uruchomiona została w 

Wilnie pierwsza w naszem mieście po- 

radnia przedślubna. Poradnię zorganizo 

wało i uruchomiło przy miejskim ośrod 

ku zdrowia (Wielka 46) Wileńskie To- 

-warzystwo Eugeniczne. Poradnia czyn- 

na jest we wtorki i czwartki od godz. 

5,30 do godz. 6,30 wiecz. Porady udzie 

Jane są bezpłatnie. ‚ . 

   
    

  

    

  

   

     

      

      

    
    

      

   

    
   

   

   

„Džiennik Wilenski“ д086 odwažnie scharakte 

ryzował parę naszych wiadomości z niedzielne 

go numeru jako „oszczerstwe*. O cóż chodzi? 

Okazuje się, że napisałiśmy, 'że burdę na wiecu 

akademickim wywołała bojówka wszechpolska, 

-w rzeczywistości zaś endecy podobno „bojówek 

„ani „milicyj* nie mają, bo... stowarzyszenia aka 

demickie znajdują się pod kontrolą władz uni 

-wersyteckich. Wolne żarty! Przecież „bojowka“ 

'to mie jest „stowarzyszenie*, zarejestrowane w 

rektoracie, czy może w starostwie grodzkiem, 

lecz zmowa kilku osób, dążących do wywołania 

burd. Taka bojówka zerwała i wczorajszy wiec 

„akademicki. 3 

Drugi zarzut dotyczy świętokradcy z Trusko 

las. „Dziennikowi* doniesione z Częstochowy, 

že sprawca czynu przyznał się, że należy do 

sekty Hodura. Nam doniesiono z Warszawy, że 

jest sympatykiem Stron. Nar., a „Gazeta Pol- 

ska” podała, że bywał na wszystkich zebraniach 

tego stronnictwa. Twierdzimy, że nasze infor- 

macje są lepsze. 
Zwracamy: „Dziennikowi* uwagę na to, że 

rzucając gołosłowne oskarżenia dopuszcza się 

tego czynu, który nam usiłuje inkryminować, — 

© czem też wypadnie mu się z czasem przeko- 

mačų ,, d 

Małe spożycie wody | 
| w Wilnie 

Według obliczeń statystycznych, dokonanych 

przez Wydział Wodociągów i Kanalizacji Za- 

rządu Miejskiego, Wilno, jakkolwiek zalicza się 

do największych miast Połski, niekorzystnie 
wyróżnia się małem spożyciem wody. Oblicze- 
nia wykazują, że w 1924 r. Wilno zużyło ogó- 
łem 855.760 m* wody z wodociągów miejskich. 
W 1929 r. spożycie osiągnęło cyfrę 1.186.000 m*, 
a w r. 4934 1.493,000 m”. Z tego wynika, że 
„dziennie spożycie wody wynosi średnio 5000 m*. 
Jest to bardza małe spożycie w porównaniu z 
innemi miastami, którym liczbą mieszkańców 
Wilno nie ustępuje. W zestawieniu np. z Krako- 

M wem. gdzie użycie wody wynosi 30.000 m* na 
dobę i Warszawą, zużywającą «110.000 m* na 

dobę, przy uwzględnieniu gęstości sieci wodo- 
ciągowej, Wilno musiałoby zużywać conajmniej 
około 15.086 m? na dobę. 

Powyższy. stan rzeczy notatka, otrzymana za 
pośrednictwem PAT'a, komentuje następująco: 
„Niskie spożycie wody z jednej strony ujemnie 
świadczy o stronie kulturalnej miasta, po drugie 
zaś jest przyczyną wysokich cen wody i kana- 
lizacji”. < 

Nam się zdaje, że zaszło tu.odwrócenie przy- 
czyny i skutku. Należy zniżyć ceny za wodę 

i rozbudować sieć kanalizacyjno-wodociągową, 
a wówczas i „strona kuliuralna miast nie bę- 
dzie przedstawiać się tak beznadziejnie". : 

* 

| Z uwagi na lekką zimę wydział techniczny 
Zarządu Miejskiego kontynuuje rozpoczęte je- 

sienią prące nad rezszerzaniem kanalizacji w 
Wilnie. Dobrą stroną tych prac jest dostarcza- 

"nie zatrudnienia bezroobinym. Obecnie odbywa 
че па ul. Sapiežynskiej budowa t. zw. burzow- 
ca i akało 220 m. kanału. Takie same prace 
wykonywane są na ul. Polowej, położonej na 
krańcach Wilna. Również kanał długości około 
400 m. budowany jest na ul. Ponarskiej. Przy 
A. kanalizacyjnych pracuje około 130 
osób. ` 

„Kontrola dalałalności Litowskiego 
Komitetn Narodow. w Wilnie 

Z związku z wiadomością, podaną przez 
niektóre pisma litewskie, о przeprowadzaniu 
rzez władze administracyjne rewizji w Litew- 
skim Komitecie Narodowym, dowiadujemy się, 
że sprawa przedstawia się inaczej. : 
„Litewski Komitet Narodowy jest stowarzysze 

Aiem, ktėrė, jak wszystkie inne, podlega nad- 
z0rowi starosta grodzkiego w myśl prawa o 
stowarzyszeniach z 1982 r. W danym wypadku 
słarosta grodzki, wykorzystując uprawnienia, 
wynikające z art. 15 prawa o stowarzyszeniach, 

Przeprowadza kontrolę działalności Litewskiego 

Komitetu Narodowego w Wilnie, przeglądając 
księgi, protokóły i t. p., dotyczące działalności 

Komitetu, jako stowarzyszenia. 
za 

| Książki — to mó z genjalnymi ludźmi 

Wypożyczalnia Książek 
-_ Wilno, Jagiellońska 16 — 9 

Ostatnie NOWOŚCI — naukowe — bele- 
"yka KLASYCZNA i lektura szkolna 

у oraz DLA DZIECII 1 
nna od g. 12 do 18 z wyjątkiem świąt. 

_3złŁ. -— . Abonament 2 zł. 

     

       

„KURJER“ z dnia 4 lutego 1936 roku. 

Uchwała wiecu lokatorskiego 
W niedzielę, jak to już podaliśmy wczoraj, 

„odbył się w sali teatrzyku „Rewja' wiec loka- 
torski. Na wiecu tym zebtani powzięli następują 
cą uchwałę: į aty 

„Zebrani dnia 2 lutego 1936 r. w Sali Miej- 
skiej w Wilnie na zgromadzeniu publicznem, 
urządzonem przez Związek Lokatorów i Sub- 

łokatorów w Wilnie wespół z organizacjami 

gospodarczemi m. Wilna, a mianowicie: 1) Zwią 
zkiem Centralnym Kupców Żydowskich w Wil- 
mie; 2) Związkiem Rzemieślników Chrześcijan 
w Wilnie; 3) Związkiem Centralnym Rzemieśl 

ników Żydów na Wileńszczyźnie; 4) Centralą | 

Detalicznych i Drobnych Kupców w Polsce 

oddz. w Wilnie — po wysłuchaniu referatów. o 

wytworzonej sytuacji w związku z wejściem 

„w życie Dekretu P. Prezydenta R. P. z dnia 

14.X1 1935 r. w sprawie, obniżenia komornego 
oraz zmiany Ustawy o Ochronie Lokatorów, 
wychodząc z założenia, że: 

A) przepisy noweli wyjmują z pod ochrony 
lokatorów a) mieszkania 6-pokojowe i większe 
oraz powstałe z przebudowy tych mieszkań, 
dokonanej po 1.XIL.36 r.; b) lokale przedsię- 

'biorstw handlowych i przemysłowych z wyjąt- 

kiem lokali zajętych przez przedsiębiorstwa, 
które w myśl ustawy o p. p. p. zostały zaliczóne 
na rok 1935 do przedsiębiorstw przemysłowych 
VII i VIII kat. lub przedsiębiorstw handlowych 
IV kat.; c) budynki lub ich części, których na- 
jem ukończy się po 31.XII 1937 r. A 2 

B) zmiany te stanowią faktyczne przekreśle- 
nie zasad ochrony lokatorów, zapewnionej w 
Ustawie z dn. 11.IV 1924 r. 

С) ostatnio część właścicieli domów wszel- 
kiemi środkymi stara się przekazać spory, po- 
wstające z tytułu najmu lokali t. zw. „sądom 
polubownym, przyczem faktycznie lokatorzy 
zostają pozbawieni uprawnień proceduralnych, 
wskutek czego ci właściciele domów masowo 
eksmitują biednych, przeważnie, lokatorów z 
ich mieszkań. 

D) trwający od kilku lat kryzys gospodarczy, 
który tak ciężko dotknął uboższe warstwy lud- 

L 2) 

| Wtorek | Dziś: Ansgarego i Andtzeja 

| j] Jutro: Rgety P., lzydora W. 

| 4 Wschód słońca — godz.7 m.07 

wy | Zachód słońca — godz.3 m.59 
    

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B 
w Wilnie z dnia 3.11. 1936 r. 

Ciśnienie 741 į 
Temperatura šrednia = 2 
Temperatura najwyższa + 4 
Temperatura najniższa = 1 и sh 
Opad 40 PA ŁONIE 04 
Wiatr południowy, Twe: 

! 
Tend.: wzrost | 
Uwagi: pochmurno, śnieg z deszczem. 

w= 

BIBLIOTEKI: 

1) Białoruska (Bazyljanie, Ostrobramska 9|— 
Pedagogiczna przy Kurat. Okr. Szk. (zauł. Ś-to 
dni powsz. oprócz poniedz. 9. 12—15; 2) Cent 
Michalski 5) codz. 10—13 i 17 — 20, w nie- 
dzielę 10.30 — 13; 3) Litewskiego Towarzystwa 
Naukowego (Antokolska 6/1) — codz. oprócz dni 
świąt. g. 8—3; 4) R. W. Z. A. (Cela Konrada, 
Ostrobramska 9) — codz. g. 17—19; 5) im. To- 
masza Zana (W. Pohulanka 14—15) codz. g. 16— 
20, poniedz. g. 13—20; 6) Uniwersyt. — g. 9—15 
czyt. czasopism, g. 9—20 publiczna; 7) Wiedzy 
Religijnej i czytelnia czasopism (Zamkowa 8, 
p. 1) — środy i soboty g. 16—19) 8; Wil. Syno- 
du Ewang.-Reformowanego (Zawalna 11), codz. 
g. 10—15 i 17—19 z wyjątkiem popołudnia w 
soboty; 9) im. Wróblewskich 
2) — dni powsz. g. 9—15 i 18—21. 

MUZEA: 

1) Archeologji Przedhistorycznej U. S. B. 
(Zamkowa 11) — poniedz. i czwartki g. 12—14, 

wtorki g. 16—18; 2) Archeologiczne i Etnogra- 
fiezne Lit. T-wa Nauk. (Antokolska 6/1) -- za 
porozumieniem z Zarz. T-wa; 3) Białoruskie 
(Bazyljanie, Ostrobramska 9) — codz. oprócz dni 
świąteczn. — g. 9—12, w święta — za porozu- 
mieniem z dyr.; 4) Etnograficzne U. S. B. (Zam- 
kowa 11) — wtorki i środy — g. 12—14, piątki— 
g. 16—18; 5) Ikonografji Wilna i Zbiorów Ma- 
sońskich (Zygmuntowska 2) — soboty g. 12—15; 
6) Przyrodnicze U. $. В. (Zakretowa 23) — nie-' 
dziele i środy — g. 11—14; 7) T-wa Przyjaciół 
Nauk (ul. Lelewela) niedziele — g. 12—14 

  

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują apteki: Turgiela i 
Przedmiejskich (ul. Niemiecka), Sokołowskiego 
(ul. Tyzenhauzowska), Mankowicza (ul. Piłsud- 
skiego), Jundziłła (ul. Mickiewicza), Narbuta 

(ul. Św.-Jańska). 

RUCH POPUŁACYJNY W WILNIE. 

— ZAREJESTROWANE URODZINY: 1) Kar 

powiczówna Marja— Teresa; 2) Karpowicz Zbig 
niew; 3) Daukszanka Krystyna; 4) Michałowski 
Maciej— Zbigniew. ‚ 

— ZASLUBINY: 1) Gleezr Nachemja-—Žėlta 
kówma Mejta; 2) Sieniuc Jan—+Bogdanówna Mar 
ja. : 

ZGONY: 1) Przytulski 'Witold, elektromon- 
ter, lat 30; 2) Wieniukiewiczowa Stefanja, eme- 
rytka, lat 76; 3) Wojeiechowiczowa Marjanna, 

(Zygmuntowska: 

ności, spowodował zaleganie z komornem nie 

z winy lokatora. 

E) łaki stan rzeczy pogłębia ciężkie warunki 

bytowania najszerszych warstw, którym grozi 

pozbawienie dachu nad głową oraz warsztatu 

pracy i zarobkowania. 
Jednomyślnie uchwalili: 
+ Przyłączyć się do akcji solidarnej, prowa- 

dzonej przez organizacje lokatorskie oraz gos- 

podarcze całej Polski celem obrony żywotnych 

interesów. 
2. Zwrócić na powyższy stan rzeczy uwagę 

władz centralnych oraz ciał ustwodawczych i 

* domagać się z całą energją przywrócenia ochro 

ny lokatorów conajmniej w zakresie obowiązują 

cej dotąd Ustuwy z dn. 11.IV 1924 r., a w każ- 

dym bądź razie zapewnić ochronę lokalom prze 

mysłowym i handłowym. 

3. Domagać się udzielenia moratorjum dla 

zaległego komornego ewent. przeprowadzenia 

racjonałnej akcji oddłużeniowej, analogicznie 

do podobnych zkcyj w innych dziedzinach życia 

gospodarczego. 
4. Domagać się obniżenia komornego w nor 

mach; przewidzianych w Dekrecie z 14.X1.35, 

lecz nie w stosunku od komornego dekretowego, 

lecz w nawiązaniu do komornego, faktycznie 

płaconego w listopadzie 1935 r. 
5. Domagać się rozciągnięcia ochrony lokato- 

rów na domy, wybudowane po wybuchu wojny 

światowej oraz na przebudówki i nadbudówki. 

6. Domagać się stwierdzenia, iż komorne 

może być płatne w ratach, w/g płacenia do 1-ga 

stycznia 1936 r. › 
7. Domagać się wprowadzenia instytueji ław 

ników w postępowaniu o ustałenie podstawo- 
wego komornego w sądach grodzkich. 

8. Domagać się pociągnięcia do odpowiedzial 
ności karnej tych, którzy popełniają nadużycia 
przez wprowadzenie w błąd lokatorów, w związ 
ku z funkcjonowaniem t. zw. „Sądów polubow- 

nych*, wyznaczanych przez właścicieli domów. 
9. Upoważnia się do wykonania powyższej re 

zołucji Związek Lokatorów i Sublokatorów w 
Wilnie. 

RONIKA 
lat 26; 4) Brodońska Tersa, lat 1; 5) Jankow- 
ska FPwelina— Wacława, uczenica, lat 11; 6) 

Maciukiewicz Michał, szewc, lat 30, 
S TO SP. 

URZĘDOW A. 
— Sekretarjat Osobisty Wojewody Wileń- 

skiego uprzejmie prosi osoby i instytucje prag- 
nące uzyskać audjencję u p. Wojewody, by 
zechciały powiadomić o tem Sekretarjat (tel. 
Nr: 57) przynajmniej o 1 dzień wcześniej, in- 
formując jednocześnie o charakterze sprawy. 
Przyjęcia u p. Wojewody odbywają się codzien- 
nie, prócz sobót, w godzinach od 12 do Id-ej. 

LS 
* 
Sg 
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МЕО (64 MIEJSKA. 
— WYCIECZKI W WILNIE. 1 i 2 lutego ba 

wia w Wilnie pierwsza wycieczka łotewska. Z 

wycieczką tą przyjechał dyrektor „Celtranszu* 
(Rządowe Biuro Podróży) p. Litis, 

Wycieczka była ulokowana u Georges'a. Spot 
kali ją na dworcu kolejowym: Związek Prop. 
Tur. z Dyr. p. Krzemieniem kierownikiem „Or 
bisu na czele, przedstawiciel centrali „Orbisu* 

w Warszawie dyr. Muskat i p. Mochomacki. 
Po dwudniowym pobycie wycieczka wróciła 

do Rygi, natomiast dyr. Litis, udał się do War 
szawy celem nawiązania bliższego kontaktu 7 

Centralnem Biurem Podróży „Orbis* w sprawie 
wymiennych wycieczek polsko-łotewskich. 

W dn. 1 bm. przybył do Wilna pociąg popu 
łarny z Warszawy, który był całkowicie obsłu- 
żony przez Związek Propagandy Turystyki w 
Wilnie. Wycieczkę zorganizowała Liga Popiera 
nia Turystyki w Warszawie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— JUDRO ŚRODA LITERACKA poświęcona 
będzie sportowi w związku z otwarciem nowej 
Olimpjady. Głos zabiorą pp. Lamdyn, Lewon i 
Nieciecki. Następnie art. dram. Wacław Ścibor 
odczyta fragmenty z „Dysku Olimpijskiego" Pa 
randowskiego i wiersze Wierzyńskiego z „Lau 
ru Olimpijskiego” 

—— ODCZYT PROFESORA GÓRSKIEGO. Dziś 
dnia 4 lutego 1936 r. o godz. 19 prof. dr. Kon 
rad Górski wygłosi w Auli Kolumnowej USB. 
odczyt pt. „Jan Kasprowicz, a chwila dzisiej- 
sza*. Wstęp 50 gr., dla młodzieży uczącej się 
25 gr. Dochód na rzecz prasy katolickiej. 

WETO EMR IGO PRRZOOCCÓE 

Osobliwość przyrodnicza 
W nadleśnictwie Smorgonie,.k. wsi Nawoty znaj 

duje się ciekawy okaz przyrody. Tuż koło rzeki 

Gićerwiastki rośnie tam bowiem wierzba, która 

nie posiada wierzchołka. Jej wierzchołek wrósł 

się w ziemię, tak że cała wierzba tworzy jakoby 

wielki łuk. Wierzchołek ten wypuścił również 

korzenie i puszcza pędy. Mieszkańcy Narot tłu- 

maczą to zjawisko figlem pocisku armatniego 

podczas wojny. 

Osobliwość ta powinna być specjałnie chro- 

niona. Powinni wierzbą tą zainteresować się 

miłośnicy przyrody i zapobiec jej; zniszczeniu. 

—- 
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Dr. W. Korabiewicz 

o wyprawie żeglarskiej 

do Indyj 
Komisja Wycieszkowa Kuratorjum Okręgu 

Szkolnego Wileńskiego zawiadamia, że dr. Wac* 

ław Korabiewicz wygłosi szereg odczytów dle 

młodzieży o wyprawie żeglarskiej do Imdyj. 

Odczyty będą ilustrowane przezroczami. 

Odbędą się one w następujących szkołach: 

We wtorek dn. 4.I1.36 r. o godz. 13,30 w pań- 

stwowem gimn. Mickiewicza; : 

we środę 5.11. o godz. 13,30 w państw. gimn. 

Zygmunta Augusta; | : ‚ 

we czwartek 6.11 o g. 13,30 w państw. gimn. 

Orzeszkowej; 

w piątek 7.Il o g. 
Czartoryskiego; 

w sobotę 9.II o g. 13,30 w państw. Semi- 

narjum Prawoslawnem; : 

w niedzielę 9. о g. 13,30 w państw. Filja 

Białorusk. Gimn. Słowack.; ‚ 

w poniedziałek 10.II o. g. 13,50 w prywatn. 

Gimnazjum OO. Jezuitów; 
we wtorek 11.Il o g. 13,30 w prywatn. gim». 

Ch. Epsztejna; 
w środę 12.11 o g. 13,30 w gimn. SS. Naza- 

retanek; 

we czwartek 13.11 o g. 13,10 w pryw. gimn. 

Tow. Pedagogów; 
w piątek 14.II o g. 13,30 w pryw. gimn. ima. 

Puszkina; 

w sobotę 15.II o g. 13,30 w prywatn. Gian. 

im. Witolda Wielkiego; 

w niedzielę 16.11 o g. 13,30 w prywatn. 

Żyd. Centr. Kom. Oświaty; 

13,30 w państw. gimn. 

gim. 

w poniedziałek 17.11 o g. 13,30 w pryw. gimu, 

z hebr. jęz. naucz. „Tarbut*; 

We wtorek 18.11 o g. 13,30 w pryw .gimn. 

PP. Benedyktynek; 
we środę 19.11 o g. 13,30 w pryw. gimn. 

z hebr. jęz. naucz. „Tuszyją ; ' 
we czwartek 20.II o g. 13,30 w pryw. gin. 

dla dorosł. im. P. Skargi; 
w piątek 21.1I o g. 13,30 w prywatn. gim. 

im. Dr. Czarno; 

w sobotę 22.11 o 
matów; 

g. 13,30 w Liceum im. Filo- 

RADJO 
m WILNO AP 

WTOREK, dnią 4 łatego 1936 roku. =P 
6,30: Pieśń por. 6,88: Pobudka; 6,34: Gimn. 

6,50: Muzyka poranna; 7,20: Dziennik por. 7,30: 
Polskie tańce ludowe; 7,50: Program dzienny; 
7,55: Giełda roln. 8,00: Audycja dla szkół; 8,10: 
Przerwa; 11,57: Sygnał. czasu; 12,00: Hejnał; 
12,03: Dziennik połudn. 12,15: Audycja dia“ 
szkół; 12,30 Koncert orkiestry kameralnej Ada- 

ma Hermana; 13,25: Chwilka gospodarstwa 
dom. 13,30: Z rynku pracy; 13,35: Muzyka po- 

pularna; 14,40: Przerwa; 18,15: Odcinek powie 
ściowy; 15,25: Życie kulturalne; 15,30: Seksteć* 
Jadwigi Klechniowskiej; 16,00: Skrzynka PKO; 
16,15: Muzyka lekka na różnych instrumentach; 
16,46: Cała Polska śpiewa; 17,00; Historfa her- 
baty; 17,15: Koncert solistów; 17,50: Encyklo- 
pedja mówiona; 18,00: XI Koncert z cyklit Kwar 
tety smyczkowe; 18,30: Program na środę: 18,40: 

Pieśń bez słów — Mendelsohna; 19,00: Wróżby 

Krasińskiego -—— w oprac. Cz. Miłosza; 19,25: 
Koncert reklamowy; 19,35: Wiadom. sportowe; 
19,45: Reportaż z Igrzysk Olimpijskich w Gar- 
misch Partenkirchen; 19,50: Pogadanka aktuał 

na; 20,00: Róża Stambułu—operetka Leo Falla: 

w przerwach Dziennik wieczorny i Obrazki 'z 

Polski; 21,45: Symfonja IV f-moll P. Czajkow- 
skiego; 22,30: Witaminy w pożywieniu człowie 

ka; 22,45: O związku wzajemnym pomiędzy sztm 

ką, fiłozofją i nauką; 23,00: Wiadomości me- 
teorologiczne; 23,05: Muzyka taneczna. 

anų 

Giełda zbożowo „towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 31 stycznia 1935 r. 
Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 
cytet Wilne, ziemiopłody — w ładuakach wa- 
gonowych, mąka i ottęby — w mniejer. i ośc. 
w złotych za | 4 (100 kg); leo — za 1000 ki. 

Żyto I standart 700 g/l 12—' 1225 
я Ц ы 670 ” "1150 "167%. 

Pszenica I ы ZĄB 19.50 :0.— 
5 Ц s 720: 18.25 19.— 

jęczmień | w 650 „(kasz.) 13.50 4— 
ы 1 ы GZ 00) 13.— 13.50 

Owies I я 490 , 13.— 13.50 
a n х 470 , 12.50 13— 

Gryka I „‚ 620 .. — т 
“ Ц Ń 585 .. 13.50 14— 

Mąka pszenna gatunek |—C 30.— 31.25 
ы ы 3 UE 25.75 26.25 
ъ ы A N=G 21.— 21.58 

„» Żytnia do 45% 21.75 22— 
w „ do 55% 19.25 . 19.56 
ы „” тахома Я9о 90 % , 15.50 16— 

Otręby pszenne mialkie przemiaiu | 
stand. 1040 10.60 

Otręby żytnie przemiału stand. 9.40 9.60 
Peluszka 21.75 24.25 
Wyka 1.50 20.— 
Groch szary 14— 1425 
Łubin niebieski 8— 850 
Siemię Iniane b. 90% f-co wag. s. zał. 31.50 3250 

Len standaryzowany: 
trzepany Wołożyn basis | a 

‘ Horodziej —. sv 
s Miory sk. 216.50 — — 

Czesany Horodz. b. | sk. 303.10 1920.— 1960— 
Kądziel Horodz. „ „ „ 216.50 1360— 1400— 
Targaniec mocz. asort. 70/30  900.— 948— 

s ałańcowy “ ° 9,0,— — 960.— 

Ogėlny obrėt 900.— tona.
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Teatr | Muzyka 
TEATR MIEJSKI NA PORULANCE. 

— Dziś, we wtorek, dn. 4 lutego o godz. 3,50 

wiecz. w leatrze Miejsknn na Ponulance odbę- 

dzie się jedyny występ światowej sławy pieś- 

miarki (Diseusej Deli Lipińskiej. Szczegóły w 
programach. Przy fortepianie Max Lamm. Ceny 

specjalne. Wszystkie kupony i zniżki nieważne. 
Biiety do nabycia w kasie zamawiań Teatru 
„Lutnia, za$ od godz. 5 pp. w kasie Teatru 
na Pohulance. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA”*. 

— Występy Elny Gistedt. Dziś melody ma 
op. Falla „Królowa Miljardów* z Elną Gistedt 
w roli tytułowej. W pozostałych rolach wystę- 
puje cały zespół artystyczny z Bestani i Wawrz 

kiewiczem na czele. 
— „Bajadera* Kalmana. Jutro wraca na re- 

pertuar przepiękna op. Kalmana „Bajadera“, 
która odniosła wspaniały sukces na premjerze. 
Zarówno artyśc: z Elną Gistedt na czele, jak 
i zespół baletowy są entuzjastycznie przyjmo- 
wani -przėz publiczność, która zachwyca się 

również wystawą tej wspaniałej operetki. 

— „Rose. Marie“. W piątek ukaże się raz 

jeszcze rekordowa operetka amerykańska „Rose 
Marie': Ceny propagandowe. 

' * WILENSKI TEATK OBJAZDOWY 

gra dziś, 4.11 ® Wołkowysku popoł. dla mło- 

dzieży komedję w 3 aktach J. Szaniawskiego 
„Most; wieczorem doskonałą komedję W. Pe- 
rzyńskiegu „Szczęście Frania". 

UWAGA! -- Dnia ZŻII koncert Stanisława 
S$zpinalskiego. Bilety już są do nabycia w kasie 
zamawiań teatru „Lutnia”. Ceny  spezjalne. 

Wszystkie kupony i zniżki nieważne. 

„REWJA“. ul. 

— Dziś, we wtorek, 4 lutego powtór 
wczorajszej premjery programu rov'* wego p. t. 

„Na jeża z przedziałkiem*. 
Początek przedstawień o godz. 6,ł5 i 9-ej 

Ostrobramska 5. 

nie 

  

„KURJER% z dnia 4 łuiee= 7778 wku. 

KINA | FILMY | Na wileńskim bruku 
Y4'HA POSTRZELENIA DWÓCH DOROŻKARZY 

"NA -LIPOWCE. | 

W uzupełnieniu wczorajszej wiadomości 0 

postrzeleniu dwóch dorożkarzy na Lipówce, do 

wiadujemy się następujących szezegółów: 
Kilku dorożkarzy, w tej liczbie również obaj. 

postrzeleni: Dalecki i Olmaszewski wstąpili do 
knajpy Zareckiego, gdzie wypili po kilka „służ 
bowych*, poczem wyszli na ulicę i zaczęli za 
czepiać przechodniów, przybierając coraz wię 
cej bojową postawę. Wreszcie napadli również 
na plutonowego Michała Józciowicza, który żro 
bił odrazu użytek z broni. 

Ranni przebywają w szpitala. Zarówno poli 

cja, jak i żandarmerja prowadzą dochodzenie 
celem wyświetlenia jednej okoliczności: czy nie 
zbyt pochopnie plutonowy Józetowicz użył bro 

ni palnej? (e). 

WYTŁUKŁ 17 SZYB W BIURZE FUNDUSZU 
PRACY. 

Wczoraj na ul. Subocz 22 Iwanowski (Nowo 
gródzka 117) żywiący urazę do Funduszu Pra 
cy, będąc w stanie podeńmielonym wytłuki ka 
mieniami w lokalu F. P. aż 17 szyb. 

ŻA A A NES      

Teatr Rewji „MURZYN“,.ul. Ludwisarska 4. 

— Dziś, wewtocek dn. 4 lutego -— powtórze- 
nie premjery! Nowa wieka, arcywesołe rewia 
w 2 częściach i 18 obrazach p. t. „Grunł na 

świecie to ecie pecie*. Udział biorą nowozaan- 
gażowani: primadonna rewji warszawskiej — 
ulubienica całej Polski Ina Wolska, wytworny 
piosenkarz, humorysta i parodysta ostatnich no 

wości Janusz Woljan, wodewilista, tancerz. i 
aktor Aleksander Piotrowski oraz ulubieńcy pu- 
bliczności wileńskiej $. Grochowska, J. Granow- 

ski, Miecio Mieczkowski, Balet i in. — Nowa 
wystawa! Wspaniałe dekoracje artysty malarza 

W. Zaleskiego. Początek codziennie 6,30 i 9 w. 

W niedziele o g. 4, 6,30 i 9 w. Ceny miejsc 
od 25 gr. 

kRuschusj ma wiosne. 
pies zaumów zimną 

PORADNIA BUDOWLAN WILNO FW.FILIPA 1 
TELEFON 20-25 

INŻ. ARCH. 8. SWIECIMSKIEGO cobz. 3-5 opos 

„CZU: CZIŃ -CZAU* (Kino Casino). 

Film „Czu Czin Czau” miuł się ukazać na 

ekranach polskich w zesztym sezonie, lecz 208- 
tał przez cenzurę zabroniony. Dopiero pe wy- 
cięciu paru scen, mamy mozność oglądania te- 

go obrazu z przeszło roczńem opóźnieniem. 

Słynny medyk, | 
Który nie umie leczyć | 
"Słynny rosyjski fizjolog, profesor Iwan Paw. 

tow, cieszący się Światową sławą, ogłosił na 
iamach „Izwiestij“ list otwarty, w którym stwier 
dzą z ubolewaniem, że codziennie otrzymuje li. 
sty od szeregu rodaków z prośbą o radę lekar 

„Czu-Czin-Czau* — jest filmem wspaniale J Niekiedy chodzi wprost o Śmieszne głup. 
się rozwijającej pradukcji angielskiej. Obrax/ stwa, jak nprz. wypezdanie «włosów, w iniych 
jest bardzo bogate wystawiony. Wspaniałe wypadkach o nieuleczalne choroby. 
kostjumy i dekoracje wschodnie, ładna' muzy- 
ka, chociaż brzmiąca miejscami nazbyt: „euro- 
pejsko*, sam scenarjusz, jakby wyjęty z tysiącą 

i jednej nocy, to wszystko są niewątpliwie za- 
lety filmu. Niefortunnym pomysłem są tylko 
wstawki djałogów śpiewanych, zbyt już zakra- 
wających na operetkę-i sprzecznych *z* samym 
stylem filmu. 

Ciekawie przedstaw a się obsada aktorska 
filmu Wielki artystą Fritz Kortner w roli 
herszta rozbójników -- uieporównany. 

Również bardzo .ciekawą osobliwością -ar- 

tystyczną jest Chinka — Anna Wong. Widzie- 
lišmy ją w większych i bardziej odpowiednich 
dla niej rolach. .Ale i w .rólce niewolnicy —- 

kochanki jest ona bez zarzutu. Anna May Wong 
gra niemal wyłącznie ciałem. Doskonały jest 
również komik, grający rolę pulelinego Ali Ba- 
by. Reszta obsady —- poprawna. 

Całość barwna, żywa, i może się spudobać 
publiczności. 

Natomiast ' katastrofalnie przedstawia się 
sprawa — dodatków. Już w trzecim (!) skolei 
programie kina „Casino* wyświetlają ten sum 
film krótkometrażowy, produkcji polskiej. 
Większość publiczności widziała go już i głośno 
narzeka. Innych dodatków lub aktualij niema. 

Afid. 

KOSA х 

Ofiary 
P. Edward Łysakowski, na pomnik «Marsza! 

ka Piłsudskiego zł. 5. 

(waga rodzi- 

ce i dzieci PAN 
  

BODO FERTNER BENITA 
Balkon 25 gr. 

  

HELI0S| Premjera? Representactrinnfalny film WIEDEŃSKI 

   
    (Pod Biatym Koniem) 

W rol. gł. utubien. publ. czarujący 

Herman THIMIG 
i naipiękniejsza wiedenka 

Christ! MARDAYN 
Režyser Karol LAMACZ. 

REWJA | „Program ar; 58 

  

Profesor.Pawlow oświadcza, że gdyby nawet 
chciał odpowiadać ża wszystkie '* listy, nie poz 
stałoby mu czasu dła jego właściwej pracy nan 
kowej. Pozatem jednak, chocia. jest z zawodu 

lekarzem (posiada conajmniej dypłom lekarski), 
jednak nigdy nikogo nie leczył i nie zna się na 
tej rzeczy, prósi więc wszystkie gazety: » prze: 
druk tego listu, aby zaoszczędzić sobie «czas. 
wszystkim zaś jego korespondentom w sprawie- 
porad lekarskich fatygę pisania listów do niego, 

bo cała tą korespondencja na nie przydać się 
nie może. Sp. 

  

  

ei 

CHCESZ 
ZAOFIAROWAC 

LUB 

OTRZYMAC 

PRACĘ ' 
ZGŁOŚ SIĘ DO ADMINISTRACJI 

KURJERA WILEŃSKIEGO 
Administracja przyjmuje ogłoszenia 
— na warunkach najdogodniejszych — | 

B Mainais 8 

7 
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
W
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
:
 

    

  

AG JasniePanSzofer 
Świetny nadprogram: „Groteska rysunkowa 
„Betty kąpie pieska** i najnowsze aktualja 

Na jeża z przedziałkiem 
z udziałem nowozaangażowanych pieśniarki Geny Honarskiej, w irtuoz muzyki ekscentrycz- 
nej Eddiego, duetu Bojarski-Szelly oraz ulubieńców P.T. publiczności pieśniarki Taissy Pu- 

chalskiej, piosenkarza Ant. Iżykowskiego, baletu „TANAGRA”. ‘ 
Codziennie 2 seanse: o 6.45 i 9-ej wiecz., w niedzielę i święta 3 seanse: o godz. 4.15, 6.45 1 9,15 

TEATR REWII 
Ludwisarska 4 „MURZYN | 
  

Udział biorą NOWOZAANGAŻOWANI: primadopna rewji warszaw. INA WOLSKA, 
piosenkarz, humorysta i parodysta ostatnich 
cerz i aktor A. PIOTROWSKI oraz ulub. publ. 
kowski. Balet i in Nowy wystawa. Wspaniałe 
codziennie o godz. 630 i 9 w. W niedzielę o g 

Nowa Wielka Arcywesola Rewja w 2 częśc. i Ł8-tu obr. p. t. 

ma świecie to ecie-pecie* 
wytworny 

nowości JANUSZ WOLJAN, wodewilista. tan- 

wil. 5. Grochowska, J. Granowski, Miecio Miecz- 

dekoracje art mal. W. Zaleskiego. Początek? 
„4. 6,30 i: 9-ej wiecz. Ceny miejsc od 24 gr. 

  

Przepiękne mel.dje ,„następcyzStraussa'*" — Ralfa Benatzkyego. 
Nad program; ATPAKCJE. Początek o 4-ej, w niedzielę od 2-ej 

Już jutro premiera w kinie „ŚWIATOWID: 

Polskie Kino RYTY”, ostatni dzień.Najweselisza komedla muzyczna prod. 1936 

ŚWIATOWID | WIKTOR czy WIKTORJA?... 
„Csibi”*, „Piotruś", „Papryka*, „Katarzynka* były tylko wsiępem do stworzenia tego arcydziela 
Szampański coctail humoru i śmiechu. (UWAGĄ: Ze wzgiędu na wysoką wartość artystyczną 
fiłmu wejście na widownię tyłko podczas przerw, „Początek o g. 4—6—8—10.15, w święła od 2-eį 

  

„aż został ocenzurowany film 

jakiego jeszcze nie było p. t. UCIECZKA 
(Tragedja obcokrajowców w Rosji Sowieckiej) 
  

CASINO| 
Dziś potężny film 

wschodni 

  CZU - CZIN-CZAU 
W rol. gł. ANNA MAY WONG i FRITZ KORTNER. 

Przepych, Czar. Muzyka. Świew. 

OGNISKO| Dziś. 

w-najpiękniejszym 
swym filmie p t 

NAD PROGRAM : Dodatki aktuaija. 

Najcudniejsze dziecko świata, ułubienica młodych i starych 

SHIRLEY TEMPLE 
TERAZ I ZAWSZ Film, który zachwyci, wzruszy i roż- 

seli wewszystkich naszych bywalców 
W rolach głównych: Gary Cooper i Carola Lombard. 

Nad program: DODĄTKI DŻZWIĘKOWE. — 

Przetarg 
Apteka Centrali Zakupów dla Kas Chorych 

w Wilaie“ niniejszem ogłasza przetary ofertowy 

ma dostawę w Wilnie w ciągu roku 1936 skrzyń 

kolejowych z drzewa sosnowego i skrzynek 

Warunki 

zainteresowani 

pocztowych 4 klejonki. techniczne 

oraz ilość skrzyń 

-_ MOZĄ 

w Wilnie, ul. Węglowa 12 

przybliżoną 

otrzymać w Aptece Centrali Zakupów 

Termin składania pisemnych ofert upływa 

dnia 11 lutego 1936 c. o g. 10 przed południem 

       
        m ROWE tj Or 

BEDAKCJA | ADM 

  
NISTRACJE. We, Faf. BABREGA 1 TADA TIA 

Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 

"KAISER „BORAX 
Ia S 

i piękny wygląd. 

       

  

ze wszystkiemi   
Nadzwyczajna 

okazja ulokowania pie- 
niędzy na 10%. Z po- 
wodu wyjazdu odstąpię 
za 50% wartości zapis 
hipoteczny na 8.000 zł, 
na dużej dochodowej 
kamienicy w Wilnie bez 
bankow. długu. Szcze- 
góły: Wilno, Fabryczna 
20 m, 3b (wejście z po- 

dwórza, |-e piętro) 

Z powodu wyjazdu 

sprzedam DOM 
za 6500 @. 

ul. Klonowa 34—1 
  

ZAKŁAD FRYZJERSKI 

„MISZA“ 
Wielka 44 (w podwórzu) 
Ondulacja trwała no- 
woczesnemi aparatami. 

  

Pokoju 
jasnego, czystego, w 

cenie do 20 zł. poszu- 
kuje studentka. Oferty 

składać do redakcji 

POKÓJ 

  

Wygo- 

dami, z telefonem 
Piłsudskiego. 20—4 

telefon 19-73 

SAMEPRZUNOWOAZEG 
Aina 

    

DO WYNAJĘCIA 
odremontowane 3:pok 
mieszkanie z kuchnią 
słoneczne, suche, ciepłe 

z łazienką i water 
Popławska 28—1 

MIESZKANIE 
4 pokoje z ogrodem 

owocowym, tanio 
do wynajęcia 
Piekiełko 7 

POKÓJ 
do wynajęcia 

dla 1 lub 2 osób, 
światło elektryczne, 

suchy, ciepły 
Popławska 21-—2] 

POKÓJ 
duży. słoneczny 
do wynajęcia 

uł. Jagieilońska 3 — 12 

ZGUBIONY 
dowód osobisty, wyd. 
przez Starostwo Lidzkie 
na imię Mirona Rouby 

unieważnia się 

DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 4, tel. 20-74 

        

  Przyjm. od 12—2 i 4—8 

DOKTOR 

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

powrócił 
od.g. 9—] i 5—8 w. 

DOKTOR 

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

dów moczowych 
od godz. 12—2 | 4—4w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77 

DOKTÓR 

Choroby skórne, wene- 
ryczna | moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 . 

|Brzyjm „od 9—12: i.5-+-8: 

  

(OBUWIE 
TAMIE, SOLIDNS 
| SWARANTOWAME 

TYLKO 
2 PRACOWNI 

WINCENTEGO POPIAŁŁO 
WILNO 

      

    

  

DR. MED. 

ZYGM—NT 
KUDREWICZ 

4 Chor. wenerycz., syfilis 
skórne i moczopiciowe 
Zamkowa 15, tel. 19-60 
Przyjm. od 8—i i 3—8 

AKUSZERK A 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w 
ul. 4. Jasińskiego 5— 10 
róg Ofiarne, (ob. Sądu) 
EC NIEWA BAZE OGAE KA 

|. AKUSZERRA | 

masaž leczniczy 
„|! '6lektryzacje | 

„Zwierzyniec, T. Zana, ; 
na lewo Gedyminawsks 

dl. Grodzka” 27 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
przeprowadziła Się 
na uł, Wielką 10--7 

tamże gabinei xosmet 
usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki + węgr)   NEO SĄ 

m"Administt. 99. Redaktor naczelńy przyjinuje 6d g. 373 prot. SekretAfz redakcji RZETIOJ 0d g. 123 DP 

Administracja czynna od g. 9'/,—3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa. przyjmuje od -g, 1—-2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/,—3'/, i 7—0) wieciy 

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

€ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do. domu: lub przesyłką pocztową .i' dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 24 

GENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za wyraże 
Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeb 
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