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Cena 15 groszy 
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Ogólno-europejskie debaty 
mają zapobiec nie tylko wojnie w Hiszpanii 
BERLIN, (Pat). Po kilkudniowym okresie 

świątecznym, który wbrew alarmu jącym donie 

sienicm szeregu dzienników zagranicznych — 

stanowił tu faktyczną przerwę w działalności po 

litycznej, niemieckie ikołą polityczne zajmują 

dopiero obecnie wyraźne stanowisko wobec do 

miosłych rozmów, przeprowadzonych :w, Paryżu 

i Londynie z ambasadorami Rzeszy. 

Według tutejszych oświetleń, w Paryżu i 

«Londynie wysunięto na tle zasady nieinterwen 
cji daleko idące propozycje na temat rozwoju 
sytuacji w Hiszpanii, jako też i całokształtu sto 

sunków francusko-niemieckich. Podkreślić przy 

tym należy — oświadczają ш — że propozycje 

tę nie były wyrazem jednolitego stanowiska 

francusko-brytyjskiego, lecz dochodziły częścio 

wo do odmiennych wniosków. 

" Jak wynika z wynurzeń tutejszych kół poli- 

tycznych, w toku tych rozmów Paryż kładł 

"większy nacisk na. kwestię -embarga broni oraz 

wysyłki ochotników. Wysunięto przy tym za- 

gadnienie zawieszenia broni w Hiszpanii, a na- 

stępnie całokształt problemu porozumienia z 
Niemcami. - : 

Zarzut, skierowany w toku tych rozmów pod 

adresem Niemiec w sprawie popierania rządu 

gen. Franco, odpierają tu, zrzucając pehuię od 

powiedzialrości na Moskwę. 

„Paryż w toku rozmowy — oświadczają w 

Berlinie — nie był w stanie dać żadnych kon. 

kretnych wyjaśnień, w jaki sposób mamierza fak 

tycznię uniemożliwić popieranie przez Rosję So 

wiecką bolszewików hiszpańskich. - 

Stanowisko Londynu wobec kwestii nieinter 

wencji w Hiszpanii charakteryzują zdaniem kół 

tutejszych, zupełnie inne przesłanki. 

Londyn, nie sprzyjając żadnej z walczących 

stron, obawin się raczej wywołania przez tolero 

wanie interwencji różnych ozynników na terenie 

Hiszpanii, poważnego konfliktu w centr. Europy 

i pragnie na tle powszechnego przestrzegania ści 

słej mieinterwencji doprowadzić do. porozumie- 

nia między Rzeszą a mocarstwami zachodnimi. 

Krok dyplomatyczny Londynu i Paryża do- 

wodzi, według tutejszego oświel'enia, że obie te 

stolice doprowadzić' pragną do międzynarodowe 

go omawianią zagadnienia hiszpańskiego i ogół 

nych problemów europejskich. 

Z nastrojów berlińskich wnioskować możn» 

iż Rzesza niemiecka uzależnić pragnęłaby swo. 

Е : 

 S$owiety winny zaczać 

je stanowisko w kwestii ochotników od rozwo- 

ju poważniejszego — jej zdaniem: — problemu 

możności współpracy z mocarstwami europejski 

mi, którą widzi w rozwiązaniu kwestii koloniał- 

nej, a co za tym idzie — swych najbardzej ра- 

"lących zagadnień gospodarczych. 

mes'a', zawierający pewne gospodarcze: i finan 

sowę propozycje współpracy z Rzeszą, pochodzi 

bezpośrednio z Foreign Office i stanowi frag- 

ment obszernego planu, przygotowywanego już 

od dłuższego czasu między Londynem i Pary 

żem. Sedno planu tkwić ma w osiągnięciu pore 

zumienia 60 do zawieszen'a wyścigu z:rojeń. W 

sprawie tej paryski korespondent „Frankfurter 

Zeitung“ pisze, iż według miarodajnych *nfor- 

wiane ma być w dałszym «ciągu niezależnie od 

  
Oddział międzynarodowego Czerw onego Krzyża 

sfotografowany zaraz po przybyciu do) Madrytu.   
politykę nieinterwencji 

BERLIN, (PAT). — Wobec różnych komen 

'tarzy, które ze strony rządów brytyjskiego i 

francuskiego czyniono w sprawie znaczenia 

kwestii ochotników w Hiszpanii w kołach poli 

tycznych niemieckich ośwadczają co następuje: 

Dziś nie może chodzić o pozyskanie Nie- 

miec dla polityki nieinterwencj, gdyż Niemcy 

właśne poczyniły pierwsze i najdalej idące 

propozycje aby zagwarantować od początku 

istotne wykonanie tej polityki. 

Jednakże dążenia te były od począktu sabo 

towane przez ZSRR. a także, niestety, przez 

aniarodajne koła francuskie. Szkody spowodo- 

| wane przez z. takie zachowanie się, z trudem 
, mogą być naprawione w drodze spóźnionej ak 

| cji dyplomatycznej, która w dodatku pomija 

dotychczasowe uchybienia popełnione przede 
wszystkim ze strony sowieckiej i frańcuskiej. 

Taka akcja dyplomatyczna, 0 ile zmierza w 

pierwszej linii do Niemiec, nie tylko jest skie 

rowanaą pod fałszywym adresem, lecz może jesz 

cze — mówią niemieckie koła polityczne — za 

ciemnić sytuację i dawno juź ustalona sprawę 

'odpowiedzialności. Jeżeli chce się na serjo za 

pewnić wszechstronną ® istotną połitykę niein 

 terwencji, to nie można być żainteresawuty 

w takim zaciemnienia sprawy. 

z   
Wyścig zbrojeń musi ustać 

nastąpić 

zjednoczenie gospodarcze narodów 
PARYŻ, (PAT). — Minister finansów Auriol 

wygłosił na dzisiejszym popołudniowym posie 
«dzeniu senatu dłuższe przemówienie, w którym 
oświadczył m. in., że budżet na rok 1937 jest 
budżetem powagi i dobrej wiary. Dług publi 
czny stanowi 48 procent wydatków wojskowych 
z r. 1918, w ten sposób wczorajsza wojna i 
Środki, mające na celu uniknięcie wojny jat- 
rzejszej, pochianiają 70 procent dechodów kra 
ja, podczas gdy w innych krajach nie przekra 
czają one 50 procent. Na ministra finansów 

spadła ciężka spuścizna. Wydatki produkcyjne 
dla ożywienia działalności kraju stanowią 16 

miliardów. Pozycja ta w budżecie nie może już 
mieć dalszej kompresji. W obliczeniach swych 
rząyl uwzględnił już wzmożenie działalności 
ekonomieznej. Ostatnie dane statystyezne wyka 

zują ożywienie w. przemyśle włókienniczym i 
rm Bezrobocie częściowe szybko i 

ŻA 

| sza się, podobnie jak i bezrohocie całkowite. 
Wywóz stale się zwiększa. Kryzys gospodarczy 
został złagodzony, a układ walutowy między 

3 państwami zapizeczył pagłoskom 0 nowej 
dewzaluneji. Rząd pragnie stworzyć szeroki ry 
nek walutowy. Minister nie może uwierzyć w 
to, by kapitały uciekały i: kraju włedy, gdy 
kraj ten pesłnosi się. 

się gospodarcze i wkrótee będzie mogła praco 
wać nad organizacją Europy. Premier zajmuje 
się już tą sprawą. Wyścig zbrojeń nie może 
trwać dalej. Fakty narzucą niebawem konieez 
neść zjednaczenia gospodarczego rozdzielonych 
ilzićś narodów. Nikt nie kędzie mógł odmówić 
pomocy w wykonaniu tego programu. 

Senat, uchwalająe szybko budżet, udzieli 

właśnie tej pomocy i wykaże raz jeszcze wobee 
kraju swe przywiązanie do wolności i pokoju. 

  

W Berlinie uważają, że znany artykuł SRG 

macyj może zapewnić, że zagadnienie to oma, 

Franeja kontynuuje dumne swe podniesienie. 

zlikwidowania sprawy hiszpańskiej. Donosi on 

dalej, iż rząd francuski gorąco pragnie doprowa 

dzić de usialenia takiego poziomu zbrojeń, któ 

ry umożliwiłby przez współpracę gospodarczą 

wszysikich państw europejskich poprawę: stanu 

gospodarczego: Europy, 

Odpowiedzi na wręczoną w Berlinie notę w 

sprawie hiszpańskiej nie spodziewają się przed 

. połową stycznia. Ogólne jednak rozmowy na te 

mat planu porozumienia mocarstw zachodnich 

toczyć się mają nadab w międzyczasie. 

Z komentarzy prasy nieniieckiej oraz z de- 

pesz korespondentów londyńskich i paryskich 

widać, że w wyniku kroku dyplomatycznego Pa 

ryża i Londynu strona niemiecka kładzie głów 

ny nacisk na „ogółno-europejską debatę", odsu 

wając ma рар drugi kwestię ochotników w Hisz 

panii, którą raczej bagatelizuje.     

P. Prezydent R. P. przyjmie życzenia 
| noworoczne na Zamku 

WARSZAWA, (Pat). Szef kancelarii 

cywilnej zawiadamia, że Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej będzie przyjmował ży- 
czenia noworoczne w dniu I styczna na 
Zamku Królewskim w. Worszawie. 

Karty wstępu wydawać będzie kan- 
celaria cywilna w dniach 29 i 30 grud- 
nia rb. od godz. 9 do godz. 14. 
L WNIM 

Życzenia noworoczne dla Marszałka 
Rydza - Smigłego 

WARSZAWA, (Pai). W dniu 1 stycz 
nia dla pragnących złożyć życzenia Pa- 
nu Generalnemu Inspektorowi Sił Zbroj 
nych Marszałkowi Smigłemu Rydzowi 
będzie wyłożona księga od godz. 10 do 
16 w gmachu generalnego inspektoratu 

sił zbrojnych, Aleje Ujazdowskie 1. 

  

| Odparty atak wojsk rządowych 
PARYŻ, (Pat). Hayas donosi z Avila (miejsce 

! postoju dowództwa wojsk powstańczych, ope- 

rujących. pod Madrytem), rana na 

froncie madryckim wojska rządowe podjęły nie 

oczekiwany atak ną prawym skrzydle gen. 

"rela, w pobliżu Vila Verde, na przedmieściu Ba- 

że dziś z 

surero. Atak odparto ogniem. 

t Loimietwo powstańcze gwałtownie bombar- 

dowało pozycje rządowe na. zachód od Madrytu 

pód Pozuelo. Strzełanina artyleryjska trwa, 

szczególnie intensywnie bombardowana: jest szo 

sa, wiodąca z Madrytu do Barcelony i przecho 

dzącą przez północne dzielnice stolicy, 

żonę na południe od Madrytu. 

Bunt w wojsku rządowym 
SALAMIANKA, (Pań). Komunikat głównej 

kwatery powstańczej głosi: na froncie aragoń - 

pareb» czołgów, tecz został odparty, "porzucając 

licznych zabitych i jeńców. 

doba zajęliśmy m. 

W. prowincji Kor- 

Lopera. Dezerterzy wojsk 

rządówych ośtwiądczają, że Asturia jest widow 
| nią częstych walk wewaętrznych. 

Marksiśći z miejscowości Trabanco i Caras- 

pera stoczyli pomiędzy sobą formalną bitwę w. 

której padło 50 zabitych, 

PARYŻ, (Pat). Korcspodent Havasa w Bia 
łogrodzie domosi, żę w kołach dobrze poinfor- 
mowanych mówi się od dłuższego czasu o €wen 

tualnym „zawarciu paktu wieczystej przyjaźni ' 

między Jugosławią a Bułgarią. Pakt ten, który 

byłby ukoronowaniem stopniowego 
osiągniętego między obu krajami od 1934 r. był 

podobno przedmiotem rozmów, przeprowadzo: 

nych w końcu października .przez premiera Sto 

jadinowicza -z królem Borysem. 

Koła urzędowe twierdzą, że dotychczas mie 

konkretnego w tej sprawie nie zostało: zrobione. 

Odnosi się jednak wrażenie, że zarówno w Buł 

zdukiżenia, 

SZANGHAJ, (Pat). W. H. Donald. o przebie 

gu wydarzeń w Sian Fu złożył pnzedstawicie- 

lom prasy chińskiej dłuższą relację, w której m. 

im, opowiedział co następuje: 

Po otrzymaniu od marszałka Czańg Kai Sze. 

ką wiadomości o niepokojącym rozwoju wyda 

| rzeń w Sian Fu 'W. |H, Donald przybył z Nanki 

| nu i udał się do Czang Sue Lianga. W! rozmo 

wie odbylej wskazał mu na niedopuszczalnošč 

go wyrazem bylo aresztowanie generalisgimusa, 

W dłuższej rozmowie Czamg Sue Liang tłuma- J ъ > 
  

rządowe ostrzeliwały z rdna miejscowości poło-| 

skim przeciwnik próbował atakować przy po. 

Va. i 

! 

| 
| 
3 

| 

* Uporczywe ataki pod Madrytem 
„Polos' wiózł kontrabandę 

wojenną 
ŻAYONNE, (Pat). Według komunikatu, wrę 

ezonego przez oficjalnego delegala rzedn baskij 
skiego w Bayonne przedstawicicjowi Havasa 

na pokładzie statku „Połos* znajdował się rze 

„komo ładunek towarów, stanowiących kontra- 
bandę wojenną. 

PARYŻ (Pat). 

Towarzystwo żeglugowe „Oldenburg* 

Havas donosi z Iłamburga: 

nie. otrzy 

mało żadnych nowych wiadomości co do łosu 

transportowca „Połos*%, który miał zostać upro 

« wadzony do Bilbao przez hiszpańska flotę rzą 

Baterie | 
do Sewilli. 

dową. 

17 

zapewniają, 

„Polos“ Hamburga 

kio 

utrzymujące 

odpłynął z grudnia 

Koła niemiee że tó 

warzystwa żeglugowe komunika- 

cję z Hiszpanią otrzymały polecenie nie przyj 

; mowania żadnych ładunków, które mogłyby być 

| 

skomunikował. ь 

jego machowanią się i ma pogwałcenie przezeń | 

wszelkich zasadniczych praw wojskowych, cze- | przez cały czas spokój. Na 11 dzień więzienia 

uznane za kontrabandę, 

Ambasada brytyjska 
przeniesiona do Walencji 

MADRYT, (Pat), Ambasada br ytyjska otrzy 
mała polecenie opuszenia Madrytu w jak naj- 
krótszym *czasie. 

* LONDYN, (Pat). Uzupełnia jąc wiadomość o 

przeniesieniu ambasady z Madrytu do Walencji 
Reuter donosi, że ini iejatywa w tej sprawie wy 
szła. od ambasadora Ogilby 

zyskała 
Fortes'a, po ėzym 

aproba'!ę rządu brytyjskiego. 

Bułgaria i Jugosławia. 
zawierają wieczystą przyjaźń 

garii, jak w Jugosławii opinia publiczna zapa- 
truje się przychylnie: na myśl uświ cenia przez 
podobny układ dobrych stosunków. łączących 
obą kraje, 

Korespondent Havasa dowiaduje się, że 
rząd jugosłowiański przedłożył już w drodze dy 
płomatycznej ten projekt rządom Małej Ententy 
i Ententy Bałkańskiej. Praga, Ankara miały a- 
probować projekt bez żadych zastrzeżeń, 
miast Bukareszt, a zwłaszcza Ateny zgłosiły pe 
wne zastrzeżenia, podyktowane specjalnymi in- 
teresami tych państw. 

па‘о- 

  

Zastrzeženia te jednak 
nie mają jakobę poważniejszego charakteru: 

Czang-Kai-Szeka traktowano w więzieniu 
z wyszukaną grzecznością * 

czył Donaldowi, że jedynym dążeniem było 
aby Czang Kai Szek zgodził się na prowadzenie 
polityki chińskiej w kierunku obrony przed in. 
wazją. 

Wobec takiego przebiegu rozmowy iDonakd 
się z INankinem, aby zapobiec 

bombardowaniem Sian Fu. Marszałek Czang Kai 
Szek znajdował się przez cały czas więzienia w 
Sian Fu w komfortowym lokalu, traktowano go 

z wyszukaną grzecznością. W mieście panował 

Czang Kai Szek w towarzystwie Sunga i małżon 

ki powrócił samolotem z-Sian Fu do Nankinu.
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Zdrowie papieża budzi troskę 
w kołach Kościelnych 

RZYM, (Pat). Agencja Stefani dono- 
si: stan zdrowia Papieża znajduje się 
pod najściślejszą obserwacją lekarzy, 

którzy odwiedzają Go po kilka 
dziennie. 

Ostre bóle wywołane przez żylaki w 
nodze wywołują bezsenność. Nie ustą- 
piły również dotychczas ebjawy zakłóce 
nia obiegu krwi. 

Ojciec Święty znosi cierpienia z wy 
trwałością i wzruszającą rezygnacją, za 
chowując całkowity spokój i jasność 
umysłu, a w chwilach gdy bóle są lżej- 
sze, zajmuje się bieżącymi sprawami sło 

łicy apostolskiej. Papież chceał nawet 
wstač z łóżka i zasiąść przy biurku. 

Dziś po rozmowie z sekretarzem sta 
nu kard. Paecellim, Papież przyjął kardy 
nata Fumasoni Biondi i konferował z 

razy | 

! nim o sprawach kongregacji de propa- 
| ganda fide. 

| 
RZYM, (Pat). Stan zdrowia Piusa XI 

nie pogorszył się, ale również, nie uległ 
dotychczas wybitniejszemu polepszeniu. 

Sekerzenie iewej nogi w kolanie, wy 
wołune rozdęciem żyły, pozostaje na 
egół bez zmiany. To też Ojciec św. nadał 
nie może opuszczać sypialni. 

Przedłużająca się niedyspozycja Pa 
pieża ze względu na poważny wiek do- 

| stojnego pacjenta wywołuje zrozumiałą 

, troskę w kołach kościelnych, Koła te žy 
, wią jednak nadzieję, że dzięki troskli- 
| wej opiece lekarskiej Papież powróci 
| niebawem do zdrowia. Za zdrowie Ojca 
| św. wznoszone są modły we wszystkich 
instytuejach religijnych. 

Tajemnicze zgony w Finlandii 
HELSINGFORS, (PAT). — Zwłoki Wiktora 

Kosoli, byłego przywódcy ruchu Lappowców 

zmarłego 14 bm. w miejscowości Lapua na za 
palenie płue, poddano sekcji wobec krążących 

pogłosek » zatruciu go arszenikiem. Wyniki 
sekcji nie zostały jeszcze ogłoszone. Przebieg 
chorcby Kosoli nie odpowieda zwykłemu prze 

biegowi choroby przy zapaleniu płuc. Wobec 

tego czterej miejscowi lekarze odmówili wyda 

nia świadectwa zgonu. W podobnych okelicz 
nościach zmarli w r. 1931 zatruci arszenikiem 

Poroznm enie Włochów s Anglią 
nie pogorszy stosunków z Rzeszą 
RZYM, (Pat), Włoskie koła półurzędowe о- 

świadczają, że głosy prasy zagranicznej, przewi 

aujące, w związku z porozumieniem włosko -an 

gielskim, oziębiewią pomiędzy Rzymem « Ber 

linem, są całkowicie nieuzasadnione. 

Jeżełi chodzi o Włochy, miarodajnymi dla 

stosunków z Niemcami pozostają nadal słowa 

Mussoliniego, wygłoszone dnia 1 listopada br. w 

Mediolanie, 

Australia bedzie kupowała wyroby 
baweła'ane w Japorii 

MELBOURNE, (Pax). Wojna celna Japonii z 

Australią, która trwała od czerwca 1936 r. zo 

stała zakończoną podpisaniem układu handlowe 

go, który odrazu wszedł w życie. 

Ja 

ponię wełny australijskiej, przez Australię zaś 

Układ określa wzajemne zakupy: przez 

japońskich wyrobów bawełnianych oraz sztucz- 

no - jedwabnych. 

Epidemia grypy szaleje w N. Jorku 
NOWY YORK, (PAT). — W ciągu ostatniej 

doby wybuchła w Nowym Jorku epidemia gry 
py, szpitale są przepełnione. 

W dzielnicach Harlem i Broux policja mu 
skała podjąć się przewozu chorych, gdyż zabra 

kło karetek dla przewozu pacjentów. Zanotowa 
no liczne wypsyłki Śmiertelne. 

  

przez służącą — szpiega szef wojskowych zak 
ładów amunicyjnych i lekarz szpitala w Lapua. 

Dziennik „Ajas Suunta* donpsi dziś © śmier 
ci na zapelnie płuc w dn. 22 bm. pielęgniarki 
Kosceli. Pogrzeb Wiktora Kosoli obędzie się 
gutro. Prezydent Finlandii Swinhutwud ulaska 

wił w wiligię Bożego Narodzenia starszego sy 
ma Kosoli, skazanego w r. 1931 na 8 lat cięż 
kiego więzienia za udział w zabójstwie pewne 

go komunisty, aby dać mu możność wzięcia 
udziału w pogrzebie ojca. й 

  

Japonia i Sowiety 
zawarły układ w sprawie 

  

rybołóstwa 

MOSKWA, (Pat). Agencja TASS. podaje, że 

| dnia 28 lm. zastępca komisarza ludowego 

spraw zagranicznych Stomoniakow. i ambasador 

japoński Szigemitsu podpisali protokół, regulu 

| jący prowizorycznie na r. 1987 sprawę rybołó- 

stwa. : 

prof. Loona Wyczółkowskiego z gmachu Aka 

demii Sztuk Pięknych w Warszawie do kościo 

ła św. Krzyża nastąpi dziś we wtorek o godz. 
10 rano. 

BYDGOSZCZ, (Pat). Zgon prof. Wyczółkow 

skiego dotknął Bydgoszcz 'w większym stopniu, 

Zamieszkały w Gościenadzu 

związany 

niż resztę Polski, 

pod Bydgoszczą prof. Wyczółkowski 

był szczególnie z miastem, które zawsze daszył   
  

Komunalna Kasa Oszczędności miasta Wilna 
ui. Adama Mickiewicza 11 

podaje do wiadomości, iż stosownie do uchwały Rady Kasy г dn. 21.XII. rb, 
poczynając od 1-go stycznia 1937 roku aż do odwołania, ustalone zostały 
następujące stawki procentowe od wkładów: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE w złotych 
płatne na ka:de żądanie 

s z 3-ch mies. wypowiedzeniem 
* Z6 GO 2 „ 

w złotych w złocie 

° z wypowiedzeniem 3 ch mies. 
» » б е ; 

wklady czekowe 

473 w stosunku rocznym 
— 5.25 ” » 
— 55 » ” 

ZAK . ” 
SR AEO » » 
— 25 ” ” 

Za wkłady i ich oprocentowanie ręczy Gmina miasta Wilna całym 
swym majątkiem. Kasa wypłaca z wkładów bez ograniczenia sumy. Ta- 
jemnica wkładów ustawowo zastrzeżona. 

  

DYREKCJA K. K. O. miasta Wilna 

  

Murrjer sportowų 
Trener norweski narciarzy 

jest już w Polsce 
KRAKÓW, (PAT). — Do Krakowa przybył | 

trener norwerski narciarzy . Harald 

Sandwick i po trzymaniu imstrukcyj w Zarzą 

naszych 

dzie Gł. Polsk. Zw. Narciarskiego udał się na ! 

tychmiasłt do Zakopanego, gdzie będzie treno ; 

wał czołową klasę polskich narciarzy. Plan je 

go pracy przewiduje również kilkudniowe wy 

jazdy de ośrodków prowincjonalnych w okręgu 

lwowskim i na Śląsk. 

Reprezentacja bokserska 

| Norwegii przybywa definitywnie 

do Polski 

(PAT). — Reprezentacja bokser 

dn. 6 

| stycznia i zamieszka w hotelu Monopoł. Męcz 
i 

POZNAN, 

ska Norwegii przy*edzie do Paznania 

Polska — Norwegia rozegrany zostanie dn. 7 

stycznia o godz. 19 wieczorem w poznańskiej 

hali reprezentacyjnej po-wystawowej. 
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DO NABYCIA W RADIOSKŁADN. W   SCAŁYM KRAJU. 
WILNO: Michał Girda — Zamkowa 20. LIDA: B-cia Po- 

laczek — Suwalska 23, „Elektrorad“ — Suwalska 21. 

NOWOGRÓDEK: „Akcesopon* — Rynek 17. „BARANO- 

WICZE: G. Cyryński — Szeptyckiego 38. SŁONIM: B-cia 

Kunica — Sienkiewicza 6, A. Łachoźwiański — Mickiewi- 

czą 4, D. Sałłucki i D. Sawicki — Różańska 6. MOŁODE- 

CZNO: O. Lewitan — Plac 3-go Maja Nr. 7. GŁĘBOKIE: 
Lewitam i Szerzon — Zamkowa 23. ŚWIĘCIANY: Ch. Gej- 
zerikier — Wileńska 26. 

ul. Orłowskiego Nr. 17. 

trumna ze zwłokami mistrza zostanie przewie 
zsona na Dworzee Główny i odtransporiowana 

| dc Bydgoszczy. Pogrzeb odbędzie się we środę 

| 30 bm. o godz. 10 rano z kościoła Farnege w 

    
  

O godz. 11 rano odbędzie się w kościele | Bydgoszczy, na cmentarz parafialny w Wtelnie. 

Ostatni hołd Bydgoszczy dla prof. Wyczółkowskiego 
swą szczerą sympatią. Bydgoszcz odda też należ 

ny hold pamięci wielkiego artysty. 

Doczesne szczątki 5. p. prof. Wyczółkowskie 

go przybędą w dniu 28 bm, wieczorem do Byd 

goszczy i zostaną wysławione w miejscowej fa- 

tze. Dn. 30 bm. po uroczystym nabożeństwie ża 

łobnym oraz egzekwiach, które odprawi J. E. 

"Ks. Biskup Gnieždzieūski Laubėlz, trumna ze 

„zwłokami zostanie wystawiona na rynku Mar. 

szalka (Piłsudskiego, skąd [po żałobnych przemó 

wieniach przedstawicieli miasta i organizacyj 

„kulturalnych nastąpi eksportacja zwłok do gra 

nie miasta, Od granic miasta zwłoki przewiezio 

me zostaną samochodem do Wielna, gdzie zo- 

staną złożone na wieczny odpoczynek na para: 

fialmym cmentarzu, zgodnie z ostatnią — о! 

zmarłego. ; (V 
UGCA ACZ O ————————— 

Porwał córkę milionera 
NOWY YORK (Pat). W. m. Tacona (Stan 

Waszyngton) zamaskowany bandyta wtargnął 
do pałacu mifonera Williama Mattsona stero 
ryzował służbę rewolwerem i porwał na moto 

| rówee 10-letnią córkę milionera. 
Bandyta pozostawił w egrodzie kartkę z żą 

daniem okupu w wysokości 19 tys. dolarów. 

Napad rabunkowy na. 
restaurację i kabaret 
RZYM, (PAT). — Dziś w Nervi pod Genuą 

zinotowano niezwykły we Włoszech wypadek 

napadu rabunkowego: ło restauracji wkroczy 
Ip 4 uzbrojonych mężczyzn i zmusiłi właścicie 
la do wydania im całej gotówki z kasy, następ 
nie udali się do miejscowego kabaretu i stero 
ryzowali tam właściciela i zabrali 4000 lirów, 
stanowiących całkowitą zawartość kasy. 

Goście znajdujący się w zakładzie usiłowali 
stawiać opór, lecz bandyci dałi ognia z rewol 

werów i nanili 2 osoby. Przybyła polieja schwy 
tała trzech napastników, czwarty zdełał zbiec 
i ukrył się w willi konsula austriackiego. — 
Tłum i polieja oblegala wilię póki czwarty 
hawłyta równeż nie został ujęty.   

WILEJKA POW.: N. Łando — 

BUDSŁAW: Ch. „Futerfas* 

  

Po zgonie prof. L. Wyczółkowskiego 
Dziś odbędzie się pogrzeb 

WARSZAWA (Pat). Eksportacja zwłok ś. p. | św. Krzyża nabożeństwo żałobne, po którym 

Kondolencje 
„Proszę o przyjęcie szczerych wyrazów współ 

czucia z powodu zgonu męża Pani, jednego z 
nojwiększych połskich malarzy wszystkich cza 
sów, który żył, myślał j czuł kolorem*, 

(©) ŚMIGŁY RYDZ. 

Polska Akademia Literatury wystosowała na 

stępującą depeszę do p. Leonowej Wyczółkow 

skiej w Warszawie: ‹ . 
„Polska Aksylemia Literatury składa na ręee 

Wielce Szanownej Pani głębokie wyrazy współ 
czucia i żalu z powodu zgonu jej męża, mistrza 
polskiego malarstwa*. 

Poza tym madesłali jeszcze kondolencje: na 

czelnik wydziału sztuki MWR. i OP. dr. Zawi- 

stowski, Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, 
Muzeum Miejskie w Bydgoszczy, prezydent m. 

Bydgoszczy, prof. K. Lasiczka, Juliusz Kaden- 

Bandrowski. 

„Przesyłam Wiiełce Szanownej Pani wyra- 
uy najgłębszego współczucia z powodu zgonu 
jej męża, wielkiego artysty i szlachetnego czło 
wieka, którego Śmierć ekrywa sztukę polską 
najcięższa żałobą i wyrządza jej wielką i nie 
powetowaną stratę”. 

(-) W. ŚWIĘTOSŁAWSKI 
Minister W. R. i O. P. 

„Przesyłam Pani wyrazy głęboko odczute- 
go żalu z powodu zgonu śp. męża pani, jedne 
go z najznakomitszych przedstawicieli współ- 
czesnege malarstwa polskiego, świetnego peda 
goga i profesora i gorącego patrioty. 

(—) STANISŁAW CAR, Marsz. Sejmu R. P. 

Następnie p. Leonowa Wyczółkowska otrzy 

mała ne. in. następujące depesze kondolencyjne: 

„Pod wrażeniem niepowetowanej straty ja- 
ką poniosła sztuka polska z powodu zgpnu Ś. p. 
prof. Leona Wyczółkowskiego, przesyłamy wy 
razy głębokiego współczucia i żalu”. 

(—) INSTYTUT PROPAGANDY SZTUKI. 

„Zechee pani przyjąć wyrazy serdecznego 
żalu i głębokiego współczucia z powodu zgonu 
jej męża, genialnego artysty, b. członka kapi 
tuły orderu Odrodzenia Polski*. 
(©) KAZIMIERZ SOSNKOWISKI, Gen Broni. 

Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski. 

KATARSIS ZERA OBO 

Wzrósł dochód społeczny 
Stanów Zjednoczonych 

WASZYNGTON, (Pat). W rocznym sprawoz 

daniu dla kongresu sekretarz handłu St. Zjedn. 

oświadczył, że dochód społeczny w 1936 r. wy- 

niesie przeszło 60 miliardów dol., czyli najwyż- 

szą kwotę od ostatniego roku prosperity — 

1929,



Paryż, w amóciu: 

Upraszczanie zagadnień niewąipli- 
wie jest bardzo pożądane przy rozważa- 
niu 'wszełkkich, skomplikowanych i za- 
wikłanych problemów. Uchwycenie ied 
nej nici przewodniej pozwala bowiem 
ma zorientowanie się w całości i rozplą- 
tanie istniejących trudności. Tego rodza 
ju metoda nie zawsze wydaje jednak do 
bre rezultaty. Nie pozwala ona zwłasz- 
cza na istotną ocenę sytuacji 
nej we Francji, która pełna jest powik- 
łań i wewnętrznych sprzeczności. Zasto 
sowanie jednego tylko kryterium do pro 
cesu, który nie ma jednolitego charakte 
"ru, lecz jest wypadkową wielu różnych 
sił, mogłoby bowiem doprowadzić do zu 
pełnie fałszywych wniosków. ' 

Bezstronny obserwator, zdala śledzą- 

cy bieg życia politycznego Francji, musi 
bowiem zwrócić uwagę na szereg Tóż- 
nych sprzeczności, jakie cechują obecne 
stosunki polityczne nad Sekwaną. Tego 
rodzaju sytuacja istniała oddawna. Nie 
wątpliwie paradoksem było mp. prówa- 
dzenie przez rządy prawicowe lewicowej 
polityki zagranicznej, podobnie zresztą 
jak utrzymanie prawicowej linii polity 
cznej przez rządy lewicowe. Było to 
przede wszystkim wynikiem różnicy wa 
runków istniejących pomiędzy położe- 
niem opozycjonisty, a członka 
który musi myśleć już nie partyjnymi, 
lecz ogólnopaństwowymi kategoriami. 
Dlatego też wczorajszy ©opozycjonista 
niejednokrotnie znajduje się w trudnej 
sytuacji w chwili, gdy po przyjściu do 
władzy znajdzie się w obliczu konieczno 
ści stosowania w praktyce dawniej gło 
szonego programu. 

W tym położeniu znalazło się wielu 
członków obecnego gabinetu. Niewątpli 
wie, jeśli chodzi o teren wewnętrzny, 
rząd Bluma przeprowadził wiele słusz- 
nych i pożytecznych 
kraj postępu i cywilizacji, pod wieloma 
względami 

tycznego. Słynne „,,200 rodzin”, przeciw 
którym odbywały się ostatnie wybory 
„frontu ludowego 
cją, ale równocześnie istotnie symbolizo 
wały pewne realne cechy sytuacji finan 
sowo-politycznej we Francji. Rząd: Blu- 
ma zniszczył wiele tego rodzaju symbo 
lów. ale utrzymał za to inne nie mniej 
wyraźne, jak np. obeoną ordynację wy- 
borczą, a przede wszystkim pozbawienie 
kobiet prawa wyborczego. 

politycz- 

rządu,. 

reform. Francja, 

pozostawała daleko w tyle. 
poza inńymi krajami. Jest to także je- 
den z paradoksów obecnego życia poli-. 

były wprawdzie fik' 

„KURJER* z dn. 29 grudnia 1936 r. 

Paradoksy polityczne 
(Od własnego korespondenta) 

Najwięcej paradoksów znajduje się 
jednak w życiu gospodarczo-finanso- 
wym. W tej dziedzinie szczególnie wyraź 
nie zaznaczają się bowiem liczne i róż- 
nę wpływy z zakresu polityki wewnętrz 
nej i zagranicznej. Dają tu one już nie 

które łatwo da się stwierdzić. 

cnego rządu francuskiego była prakty- 
cznym zastosowaniem haseł głoszonych 
w czasie ostatnich wyborów, które odby 

ki z faszyzmem i przeciw polityce defla 
„cji. Rząd Blumą zerwał więc z polityką 
deflacji ma rzecz nowej polityki „refla- 
cji" , która w istocie rzeczy była właści- 

wie zamaskowaną inflacją. Już po kilku 
miesiącach ok azało się, że polityka ta 

Polityka finansowo-gospodarcza obe 

wały się, jak wiadomo, pod hasłem wal 

tylko wpływy, ale konkretne rezultaty, 

  

  

nie może wydać konkrelnych rezulta- 
tów bez równoczesnego przeprowadze- 
nia dewaluacji. Wybory francuskie od- 
bywały się jednak również pod hasłem 
„„óbrony franka* przed dewaluacją, któ- 
rej domagały się sfery przemysłowe. Po 
mimo to, rząd Bluma zmuszony był w 
kiłka miesięcy po wyborach, dokonać 
przykrej operacji dewaluacyjnej, która 
pozostawała w sprzeczności z poprzed- 
nio głoszonymi hasłami. Nie mniejszym 

. paradoksem jest to, że premier Blum, 

który tak długo głosił na łamach „Le po 
„pulaire* ideę rozbrojenia, obecnie zmu- 
'szony jest nie tylko przedstawić izbie ty 
powy „budżet zbrojeniowy”, ale także i 
budżet nadzwyczajny na obromę państ- 
wa. Mimister finansów . Vincent-Aurio] 

pómimo swych zapowiedzi  zwal- 

Choinka w Ministerstwie Przemysłu i"Handlu 

Rowu jaa tradycyjną choinkę, która od byia się dla dzieci niższych funkcjonariuszów 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu z udziałem małżonki p. 

podsekretarza Stanit Sokołowskiego. 
ministra Romana i małżonki p   

cząnia tezauryzacji złota i wyraźne 
go zaznaczenia w ustawie dewaluacyj- 

nej, że posiadacze szlachełnego metalu 
będą musieli oddać posiadany kruszec 
Bankowi Francji po dawnej cenie, zmu 
szomy jest obecnie przyznać im tę pre- 
mię pod postacią specjalnego przelicze- 
nia przy subskrybcji bonów skarbowych 

Tego rodzaju paradoksów można by 
znaleźć wiele, zarówno w dziedzinie gos 
podarczej, jak. i w zakresie polityki za- 
granicznej lub wewnętrznej. Paradoksy 
te są jednak tylko pozorne, W istocie 
bowiem świadczą one właśnie o ciągłość 
ci życia politycznego. Tak np. nie ulega 
wątpliwości że np. rządy centrowo-rady- 
kahie nie mogłyby przeprowadzić dewa- 
luacji talk łatwo, jak rząd Bluma, a ope 
racji tej Francja nie mogła w żadnym 
wypadku uniknąć Pod postacią sprzecz- 
ności i paradoksów działają więc właści 
wie niezmienne prawa rządzące życiem 
pelitycznym. Te paradoksy pozwalaja 
nawet na łatwiejsze zorientowanie się w 
zagraatwanej sytuacji politycznej. Stwier 
dzają one równocześnie wzajemne 
wpływy i zazębianie się elementów gos- 
podarczych, finansowych, politycznych 
i międzynarodowych, które dopiero ra- 
zem wzięte dają istotny obraz wszysi- 
kich działających sił. W poszczególnych 
momentach niektóre z nich wysuwają 
się na plan pierwszy. Dzieje się nawet 
dość często w pewnym ustalonym po- 
rządku. Przypominą to trochę ów kufer 
znanego dyktatora mody paryskiej, któ 
ry co kilkadziesiąt lat odwracany jest 
dnem do góry, Potwierdzają to zresztą 
wydarzenią ostatnich miesięcy. Po przyj 
ściu do władzy „frontu ludowego pumki 
ciężkości przesunął się ma okres kilku 
tygodni z sytuacji międzynarodowej na 
położenie wewnętrzne (majowy okres 
strajków), potem na czoło zagadnień wy 
sunęły się ę sprawy & gospodarcze, które za 
kończyły się dewaluacją. Nastąpiło po. 
tem odwrócenie kufra: sprawa hiszpań- 
ska przez szereg miesięcy ciążyła nad 

sytuacją we Francji doprowadzając na- 
wet, w ciągu ostatnich tygodni, do ost- 
rych tarć wewnętrznych, które groziły 
wywołaniem przesilenia gabinetowego. 
Sądzę, iż rzeczywistość nie zada w pszy 
szłości kłamu: zasadzie odwróconego ku 
fra: istnieją bowiem poważne dane pó 
temu, by twierdzić, że najbliższe tygod- 
mie znajdować się będą pod przemoż- 
nym wpływem zagadnićń gospodarczo- 

finansowych. 
J. Brzękowski. 

Na marginesie 
literatury sowieckiej 

Krytyka w postawie 
na baczność 

  

W jednym z poprzednich artykułów . 
pisaliśmy o przezornej ostrożności redak 
torów czasopisne sowieckich, którzy w 
obawie przed ewentualnymi .,przykroś- 

ciami'* ze strony władzy 

„ABY CZASEM GOŚ Z TEGO 
NIE WYSZŁO*. 

ograniczają się do drukowania utworów, 

napisanych według utartego szablonu 
i niewykraczających poza ramy szarej, 
przeciętnej literatury. Objaw ten przy- 
biera szczególnie jaskrawe . zabarwienie 
w dziedzinie krytyki literackiej, zwłasz- 
cza tam, gdzie ma się do czynienia z ut- 
worem. niedawno ogłoszonym, o którym 
trzeba już coś napisać, a nie wiadomo 
jeszcze, jak ustosunkują się doń władze 
i recenzenci pism, oficjalnie reprezentu- 
jących „opinię literacką* ZSRR. 

Brak własnego zdecydowanego stano 
wiska i i choćby odrobiny odwagi cywilnej 
w wypowiadaniu swych sądów zmusza 

. krytykę sowiecką do stosowania w recen 

zjach i artykułach o bieżących zjawis- 
kach życia literackiego takich „„chwy- 
tów, które pozwoliłyby ominąć wyraźną 
ccenę omawianego utworu, zatuszować 

ją w szeregu niwelujących się wzajem 
pochwał i wymówek, lub rozwodzić w 
potoku utartych, nie nie znaczących ira- 
zesów i ogólnych, zagadkowych omó- 

tak silnie odbija się na jej sądach, że — 
zdaniem Treguba, autora artykułu p. t. 

„O litieraturnoj kritikie i Litieraturnoj 
Gazietie“ (;„Komsomolskaja prawda“ Nr. 
182) možna do niej z pelną slusznošcią 

zastosować następujące słowa Czerny- 

krytyce za czasów carskich: „Nikt nie 
zgadnie, czy według sądu recenzentów 
utwory te są piękne — czy brzydkie, do 
skonałe — czy słabe. Na każdą pochwa 

lę znajduje się zupełnie równoważna 
wzmianka lub aluzja o wręcz odwrotnym 
znaczeniu. Na poparcie swego oskarże- 
nia przytacza Tregub między wielu in- 

| nymi następujący przykład: 

  

Krytykując pierwszy tom „Wriemiennika' 
Puszkinowskiej Komisji Akademi; Nauk ZSRR 
Siergijewski komunikuje, że „tematy wiełu prac 

nie tylko mie grzeszą, zawodową ograniczonoś- 

cią.. ale nawet sięgają do pierwszorzędnych 

, podstawowych zagadnień Puszkinowskiej puś- 
| cizny literackiej”. „Ale krytyk spostrzegłszy za 
i pewne, że już przesolił wślad za tą tyradą wy 

powiada następujące zastrzeżenie: „Oczywiście, 

"Że zagadnienia te nie zostały tu postawione 
+ i rozstrzygnięte w całej swej objętości i zło- 

żoności*.. Dalej nieco Siergiejewski pisze w 
ten sposób: „Największe zaciekawienie wzbn- 
dzają prace, zamieszczone w pierwszym badaw 

c©z0-momograficznym rozdziale książki”. Ale nie 
zdążywszy postawić pumktu na końcu zdania, 

śpieszy zastrzec: „„Przesadą : byłoby oczywiście 
mówić, 

i ceńne ze względów naukowych” i't. d. 

  wień. „„Tchórzliwość'* krytyki sowieckiej. 

szewskiego, zwrócone przed laty przeciw. 
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że wszystkie są jednakowo ciekawe: ' 

„za mało w 

Podobne przykłady cytuje także Bu- 
biekin w artykule „Komsomoł i literatu- 
ra“ („Litieraturnyj Kritik“ 1936 Nr. 7), 
ostrzegając jednocześnie krytykę sowiec- 
ką przed zbyt pobłażliwą oceną utworów 

literackich. Krytycy bowiem bojąc nara- 
zić się autorowi omawianej książki i jego 
bliskim przyjaciołom (a któż może wie- 
dzieć, czy wśród nich nie ukrywa się ja- 

Ki$ wysoko postawiony dygnitarz partyj- 
ny?), wystrzegają się jak ognia śmiel- 

szych, zdecydowanych ocen i chociaż w 
głównej części wywodów podkreślają u- 
jemne strony książki, to jednak w osta- 
tecznej konkluzji wynajdą zawsze jakieś 
usprawiedliwienie, które pozwoli im mi- 
mo wszystko ocenić całość jako utwór, 

zasługujący na przychylną uwagę. Oto 
słowa Bubiekina: 

Wśród krytyków naszych ustalił się zły zwy 
czaj łagodzenia swych sądów na podstawie naj 
rozmaitszych przyczyn i powodów. O jednej 
książce powiedzą—książka marna, ale czyż moż 
na ją krytykować, skoro została napisana przez 
młodego autora. O drugiej książce powiedzą— 
posiada duże braki, ale jest utworem poważne 
go autora ze znanym nazwiskiem. O trzeciej 
książce napiszą —— brak w niej artystycznego 
wyrazu, ale za to jakże bogaty jest jej mate: 
riał życiowy. O czwartej książce powiedzą — 

niej znajomości życia, treść jest 
zbyta uboga, ale za to, jak świetnie jest napi- 
sana, jak piękna jest forma. 

W ten sposób wytworzył się w Rosji 
sowieckiej typ cichego, „pokojowo na- 
strojonego krytyka, który za wszelką ce- 
nę stara się unikać ostrych słów i zdecy- 
dowanych sądów. W jednym z tegorocz   

nych numerów pisma „Litieraturnoje 

obozrienije'* zamieszczono taki oto obra- 
zek: 

Pojawia się w redakcjach jakiś rezenzeni, 
taki niepokaźny... nie powiesz o nim nawet że 
to krytyk. Pisze mało, nikomu mie narusza spo- 

koju. Wybiera sobie co nudniejszą książeczkę 

i parę miesięcy potem kropi odpowiednią re- 

cenzję. Dobiera wyrażenia ogólnie przyjęte, naj 
zwyklejsze. No, powiedzmy, jeśli książka raz- 

czuliła go — pisze: „mimowolj przejmujesz się. 

wzruszającymi stronicaani* „..typy utworu są 

żywe, „autor umiejętnie  maszkicował.. “ 
„„„trafnie scharakteryzował... Jeśli zaś książka 

nie podobała się recezentowi, to też unikając 
sądów krańcowych, z lekka tylko zburczy auto 

ra za „nieco szablonowe obrazy”, za „brak 
większych artystycznych wartości”, ale w koń 

cu dla „równowagi cbowiązkowo dopisze: 

„Niektóre ustępy powieści wywierają jednak 
silne i artystycznć wrażenie (Nr. 18, s. 51). 

  

   

Ta przezorna „nieśmiałość , krytyki 

sowieckiej, wstydliwie ukrywającej swój 
sąd poza parawanem frazesów i zastrze 
żeń, wypływa przede wszystkim ze ścisłe 
go związku, jaki zachodzi w Sowietach 

między działalnością badaczy literatury, 
« ideowo-pólitycznym kierunkiem władz 

ZSRR. Nieustanne (często zręcznie za- 
maskowane) zmiany w dziedzinie polity- 
ki partyjnej, niepewność sytuacji, przeja 
wiającej się w żałosnym losie niedaw- 
nych dygnitarzy, którzy nieoczekiwanie 

wpadli „w niełaskę** dyktatora i brak 
jakichkolwiek pozytywnych zasad kryty 
ki ,„„marksowskiej', niepodzielnie panują 

cej dziś w Sowietach, ogromnie utrudnia 
stanowisko recenzentów literackich. To, 
co wczoraj jeszcze wielu krytykom
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Wywiad z Elżbietą Bergner 
Jeden z popularnych tygodników filmowych 

swego londyńskiego Ikorespon- 

Jak wiadomo, Elżbieta 

podał rozmowę 

denta ze słynaą aktorką. 

Bergner ukończyta obecnie film dla wytwórni 

„20% Century-Fox“ p. t. „Jak wam się podoba* 

według sztuki Szekspira. Oto fragmenty 

artykułu: 

- "Nasz sapnąwszy potężnie, stanął 

obok dużej hali z napisem „stage Nr. 6%. W tym 

atelier odbywają się właśnie zdjęcia do filmu 

z iżiżbietą Ber aktorką gra rolę 

Rosalindy w filmowej przeróbce szekspirowskiej 

„Jak wam. się podobam''. 

Wchodzimy do atelier. Wprost z hałaśliwe- 

wytwórni znaleźliśmy 

ulkanym z prze 

tego 

autobus, 

gner, Swietna 

komedii p. t 

go oloczemia dziedzińca 

się w majcudowniejszym lesie, 

dziwnych mgieł i czarownych promieni jakie- 

niewidzialnego słońca, które rozgościło się 

Jest to dekoracja do scen leśnych 

Do garderoby Elżbiety Benrg- 

ner przedosiajemy sie po przejściu małej pola- 

ny w bajkowym lesie. Teraz wyrastają przed 

nam; wąskie drzwi z napisem „star. 

Na malutkiej kozetce przed lustrem przy- 

kucnął szczupły chłopak o paziowskiej fryzurze. 

gdzie 'jest Elżbieta 

goś 

w tej hali. 

sztuki Szekspira. 

Rozglądamy się ciekawie 

Nagle, 

odgarniając z 

Poznajemy! To jest właśnie Elż- 

iBergner? paź podnosi na nas  wietkie, 

czarne oczy, czołą lok niesfor- 

nych włosów. 

bieta Bergner. 

W odpowiedzi na słowa powitania, wielka 

artystka. mówi: 

Ach, pan pochodzi z Polski? Moją matka 

była Polką, więc ja się bardzo śnieresuję pol- 

skin krajem, 

Te błahe, małoznaczące sowa. wypowiada 

Elżbieta Bergner głosem, który z miejsca rzuca 

ną mnie jakiś dziwny urok. Nie potrafię wyrazić 

słowami nieprawdopodobnego wdzięku lego de- 

likatnego, srebrzystego sopranu, 

Rolę Rosalindy — mówi Elżbieta Berg. 

ner, — grałam w Holandii, Szwajcarii i w Niem 

czech około 600 razy. 

haterka 

Jest to moją ulubiona bo- 

Ale 

Życiu gram ją po angielsku. 

dopiero pierwszy 

Wytwórnia 

film „Jak 

szekspirowska:. 

raz w 

„20łh Century-Fox'", (która realizuje 

wam się podobam, zgodziła się spełnić wszyst 

ikie moje życzenią i dlatego zdecydowałam się 

objąć 16 rolę. 

Uważam, iż najważniejszą rzeczą, gwarantu 

jącą sukces w pracy filmowej jest odpowiednia 

Po 

ak wam 

oprawa i odpowiednia otoczenie przy pracy. 

za reżyserem, którym jest w filmie „J 

się podobam mój mąż, reżyser dokładnie wszy 

stkich moich filmów, dostałam najlepszego ope- 

ratora łłollywoodu, Hal Rossonc, który foto. 

grafował film „Szkarłatny kwiat* 2 Lesslie Ho- 

wardem. Kostium, który mam na sotie jest za- 
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„uszło na sucho, dziś już może być 
sklasyfikowane jako „ukłon' od zasad- 
niczej linii polityki ZSRR., lub jako wy- 

raz antymarksowskiej, „formalistycznej” 
tendencji. W związu z tym wzrasta 
ogromnie znaczenie kilku centralnych 
pism, oficjalnie reprezentujących władzę 
sowiecką.  Wystarcza krótka notatka w 
„Prawdzie* lub „Izwiestiach“, ujemnie 
oceniająca dany utwór literacki, aby na 
zawsze pogrzebać najzdolniejszego auto 

ra i przemienić najbardziej entuzjastycz 
nych wielbicieli jego talentu w najgor- 
szych, nieubłaganych krytyków, którzy 

w takim wypadku nie szczędzą ostrych 
słów niedwuznacznego potępienia. O 
przykład nie trudno. Oto historia, opo- 
wiedziana przez J. Blinowa w ag n-rze 
pisma „Litieraturnaja gazieta“ 

W redakeji pisma „Sziurm“ w Swierdłowsku 
złożono sztukę młodego aulora Trapieznikowa 

p. t. „Noczį partizanskije“. Redaktor, profesor 
lteratury Astachow ocenił sztukę jako utwór 

napisany z talentem, polecił dyrekcji miejsco- 
wego teatru dramatycznego włączyć ją do swe 

go repertuaru i wyraził żal, że inscenizacją 

jej nie zajmie się Teatr Kameralny (w Mosk 

wie). Autora wychwalano ponad miarę. Sztukę 
wydrukowano i zastanawiano się już nad spra 

wą wystawienia jej w teatrze, gdy nagle uka- 

zuje się w „Prawdzie* artykuł, ostro oceniaja- 

cy ten słaby utwór. W rezultacie autor zostaje 
zgnębiony, a redakcja wyraża żal i skruchę 
(Kajetsia). 

Ocena Moskwy jest ostatecznie decy- 

dująca nie tylko dla prasy prowincjonal 
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  (w taki sposób 

projektowany przez John Armstronga, tego sa- 
mego, który rysował stroje do filmu „Prywatne 

Życie Henryka VIII* i do mojej Katarzyny Wiel 

kiej, Rolę Orlanda gra Laurence Olivier, uta- 

lentowany aktor, który odznaczył się w roli 

Romea w „His Majestys Theatre“, 

Na drzwiach garderoby wielkiej artystki zal- 

śuiło w podwójnych odstępach czerwone świa- 

tło. To znak, iż wszystko w hali jest przygoto- 

wane do zdjęć. 

W atelier panuje idealna cisza. Kran z ope- 

ratorem i reżyserem czuwą opuszczony niziutko 

W rozedrganym od pseudio-słone : 

lesie rozbrzmiewają nieśmier- 

nad (planem. 

cznych blasków 

„łabędzie ze Stratfordu', telne słowa wypowia-   
dane przez najwspanialszą aktorkę RAYA į 

czasów. į 

„KURJER* z dn. 29 grudnia 1936 r. 
  

Clarke Gable — wybitnym 

sportowcem 
Trudno o przykład lepszego sportowca w 

świecie aktonskim, jak Clarke Gable. Ulub'ony 

amant ekranu uprawia miemal wszystkie meżli 

we sporty. Jest zawołanym myśliwym. zrakomi 

tym footboalistą, bokserem, lekkoatletą i pły- 

wakiem. Witajemniczeni twierdzą, że Clarke Ga- 

ble jest bodej najlepiej zbudowanym aktoram 

(Hollywoodu „Sport 'jest moją namię'nością — 

mówi Clarke Gable. Kiedy kończę pracę w ate- 

 lier idę ma boisko, aby utrzymać swoje mięśnie 

w ruchu i uzyskać racjonalną formę fizyczną. 

Rynek filmowy na Węgrzech 
W ciągu sezonu 1935—36 wyprodukowano 

292 fibmy krajowe, z czego 20 w języku węgier- 
skim i dwa w niemieckim. W tym samym okre 
się tmportowano do Węgier 111 fiłmów amery- 
kańskich, 48 niemieckich, 17. austriackich, 15 
angielskich i 14 francuskich i innych. W chwili 
obecnej wykończono w budapesztańskim atebiers 
12 nowych filmów w wersji a: Р лы 
niemieckiej, 

Przygoda flmowej wyprawy na bezludnej wyspie 
W. wyjątkowym położeniu znałazła się w | 

tych dniach pewna angielska ekspedycja filmo 7 

wa, odcięta od Świata na jednej z wysp w Oce 

anii. Silna burza zmusiła ekspedycję do wylą 

dowania na małej wyspie Fouła, gdzie schro 

niono się w dzikich, romantycznie ciągnących 
się grotach skalistych. Kiedy minął sztorm 

stwierdzono z przerażeniem, że jachł ekspedy 

cji oderwał się od prowizorycznej przystani i | 

olpłynał na ocean. Na maleńkiej wyspie nie 

znalezieno śladu tudzkiego, co szczegółnie prze 

jęło niecierpliwe i do wygód przywykłe arty- 

stki tilmowe. Jedynym łącznikiem, jaki pozo 

stał tym nowoczesnym robinsonom, byla sta 

cja krótkofalowa, przy pomocy której zdołano 

nawiązać łączność z centralą towarzystwa filmo 

wego w Londynie. Sygnały radiowe i wołanie o 

ratunek z2pstały usłyszane. Dyrekcja koncernu 

filmowego wysłała niezwłocznie samolot, który 

ocalił wyprawę. 

Liliana Harvey „riemianką węgierską” 
zamieszkała w PE O) kiedyś 

Znaną na obydwóch półkułtach świata, żwua- | 
zda kinematograficzna, Liliana Harvey nabyła 
majątek ziemski, Tetetłen, w jednej z najmo- 

dzajniejszych okolic Węgier, Majątek ten niez 
dyś posiadłość hrabiów Zichy, obejmuje obszar 
250 ha. W wspaniałym, 22 hektarowym parku 
wznosi się piękny stary zamek, a ponadto zu- 
pełnie ną uboczu małeńka, bo mieszc”ąca w So- 

bie tylko trzy pokoje, stoi willa, która zasługuje 
na specjalną uwagę, ze względu ma cal, dia ja- 
kiego ją wzniesiono: oto słynny na cały Świat 
Franciszek Liszt był częstym gościem w D[saietten: 
Jeden z przodków ostatniego właściciełą mająt- 

r 

ku, sam zrescztą zapalony muzyk, kazał wznieść 

tę willę dia Liszta, aby mógł wypoczywać w ci- 
szy i samotności pięknego parku i oddawać się 

całkowicie ukochanej pracy. 
Liliana Harvey zamierza sama prowadzić go- 

spodarstwo i dlatego wymówiła umowę doiych- 
czasow,emu <dlzierżawcy. Z wiosną chce się spro 
wadzić do Tetetien. Ponieważ jednak obowiąz- 
ki gwiazdy filmowej wiążą się z Berlinem, bę- 
dzie posługiwała się swoją prywatną awionetką, 
którą podróż do Berlina trwa niecałe dwie go- 
dziny. Obecnie uczy się (pilnie po węgiersku, aby 
móc porozumiewać się bezpośrednio z mieszkań 
cami wioski. : 

Kogres fllmowy w Ameryce 
W Ameryce odbył się kongres wybitnych sce 

narzystów. Na zjeździe tym, w którym uczęstm 

czyli słynni pisarze i krytycy, wysunięto szereg 

postulatów. Naczelnym motywem dyskusji, jaka 
się wywiązała, było powszechne żądanie szer- 
szego uwzględnienia aktualnych spraw społecz 

ARVINE 
JUBILEUSZOWY 
MEDICINAL 

        

        

nej, wychodzącej w „zapadłych kątach* 
ZSRR, gdyż zjawisko podobne da się za- 
obserwować nawet w Leningradzie, w 
którym jak wiadomo — skupia się 
wcale pokaźna ilość pierwszorzędnych 
pisarzy, krytyków i uczonych sowiec- 
kich. Jako przykład wystarczą następu- 
jące urywki z felietonu J. Weismana o 
pišmie „Litieraturnyj Leningrad“; 

Z początku niebo było bez obłoków. Nie od- 

czuwało się żadnych oznak wiatru. Ale о'ю 

Leonow napisał książkę p. t. „Droga na Ocean“, 
Pismo „Litieraturnyj Leningrad* postanowiło: 
zwymyślać. „Skazano — sdietano“. 
krytyk W. Druzin. Niebo nadal było beż obło- 

ków. Wtem nieoczekiwanie powiał wiaterck. 

jak się okazało w Moskwie także czytano po- 
wieść Leonowa. Nie dość tego po przeczytaniu 
nie zgodzono się z sądem W. Druzina. Tow. 
Szczerbakow podkreślił w sposób szczególny je- 
go artykuł, nazywając go szkodliwym i prze 
pełnionym nieodpowiedzialną paplaniną. „L- 
tieraturnyj Leningrad* z pośpiechem i bez 

zgrzytu obrócił się w drugą stronę. Obecnie 
usprawiedliwia się w ten sposób: po artykule 
W. Druzina... zamieszczono artykuł R. Miesser, 
w którym jest mowa o tym, że należy z ra- 

Wymyšlai į 

  došcią powitač wysilki Leonowa w tej powiešci. 

W dalszej częšci felietonu Weisman | 
charakteryzuje metodę 

krytyczną pisma: 

Wychodzi nowa książka. Utwór oryginalny 
i dlatego szczególnie wątpliwy dla redakcji 

pisma „Litieraturnyj Leningrad. (Co czynić? 
Odpowiedź zostaje podana w formie trzystop- 
niowej mądrości. Pismo rozróżnia. trzy etapy | 
oceny: „pogląd*, „sąd* i „przekonanie. Gdy | 

WW
 

nych przez kino. Już czas najwyższy — mówio 
no — aby film wchłonął realizm życia z jego 
codziennymi zagadnieniami i aktauaavimi bo!ącz 

* kami. Mówcy wskazali ną pierwszy w Ameryce 
zrealizowany film Fritza Langa p. t. „Jaszem 
mięwinny*, jałko szczęśliwy i znamienny zwsol 
w charakterze jprodwkcji amecykańskiej Film 
bowiem „Jestem niewinny poruszę ciekawe zś- 
godnienie samosądu tłumu. Na Ne konfliktu mi 
łosnego dwojgą kochających osób, boiesnu spra- 
wą linczu i samosądu masy ujęta została przez 
reżysera Langą w sposób niezwykły i faszynu- 
jący. Odtwórcami ról głównych w obrazie ,.Je- 
stem migwinny“ są: Silvia Sydnzy i Spencer 
Tracy. 

koniunktura jest jeszcze niejasna, a pogoda bez 
wiatru, wówczas zamieszcza się o książce ano- 

nimową informację. Napiszę o książce „za* 
i „przeciw”, żadnych wniosków na razie nie na 
leży wyprowadzać, redakcja liberalnie zamiesz- 
cza artykulik jako materiał do dyskusji... Czas 
upływa i pojawia się wiaterek. Jeśli pomyślny 
— chwała Bogu. W redakcyjnym artykule dru- 

kuje się już „pogłąd redakcji na książkę (kilka 
ostrożnych zdań). Znowu przerwa. Nagle podno 

si się wiatr. Ale tym razem aiepomyślny. Wow 
czas „Łitieraturnyj Leningrad" drukuje swój 
tymczasowy „sąd* w skróconej formie. Jeśli 
zaś powieje całkiem niedobry wiatr, a sprawa 
nie uległa ieszcze przedawnieniu — wtedy „Li- 

tieraturnyj Leningrad* ogłasza już swoje osts- 
teczne „przekonanie. („Litieraturnaja Gazieta' 
1936 Nr. 37). 

Jrywki powyższe dostatecznie chyba 
świadczą o istotnej przyczynie przezor- 
nej „„,nieśmiałości' w  wypowiadaniu 
swych sądów przez krytykę literacką w 

Sowietach. Nie wynika ona ani z dążenia 
do jak najbardziej objektywnego przed- 
stawienia sprawy, ani też z obawy zaję- 
cia jednostronnego stanowiska. ale 
wszechwładzy krytyki oficjalnej, której 
ocena jest tu jedynie i ostatecznie miaro- 
dajna. Wobec bezapelacyjnych wyroków 

władzy — krytyce sowieckiej nie pozo- 
staje nic innego, jak wysłuchiwanie ich 
w postawie „na baczność i skupianie 
całego sprytu na wymijaniu jasnych, zde 

cydowanych sądów oraz tworzeniu mniej 
lub bardziej zamaskowanych furtek na 
wypadek pośpiesznego odwrotu. 

Cz. Zgorzelski. 

  
  

  
SONJA HENIE która w tych dniach ukończyła 
swój pierwszy film Ši z jej part 

nerem TYRONE POWEREM 

  

Wieczną młodość 
i piękność 

obiecuje lekarka wiedeńska 

Kobieta za sto lat 
Pod powyższym tytułem odbył się w Wied 

miu interesujący odczyt lekarki docentki uni 
wersytetu wiedeńskiego. Twierdzi ona że w ro 
ku 2036 nie będzie starych kobiet! 50-letnie wy 
glądać będą jak dziś 23 letnie. Dzięki wytężonej 
i ofiarnej pracy lekarzy, znikną choroby, po 
starzające kobiety, jak reumatyzm, artretyzm, 
choroby żółci i td. Kosmetologia, doprowadzo 
wa do doskonałości, usunie względnie zapobieg 

nie tworzeniu się zmarszczek, zwiotczeniu skó 

ry i mięśni. Sztuczne środki upiększania jak 
róż, puder i tp. znikną z gotowalni pięknej pa 

ui, bo będą zbyteczne... „Już w kołysce* roz 
pocznie każda kobieta racjonalną pielęgnację 
swej urody i dlatego będzie wiecznie młodą i 
piękną. Rezultatem badań nad siwizną będzie 

wynalezienie środka do utrwalenia barwnika 
włosów i zapobiegania ich siwienu. 

A, jak będzie wyglądało gospodarstwo domo 
we w m. 2036? Nieco inaczej niż dziś. Kuchnia 
będzie elektryfikowana. Gotowania jednak nie 
zastąpią jakieś pastylki, ekstrakty lub tp. wy 
nalazki, albowiem jedzenie wybrednych potraw 
jest zbyt wielką roskoszą dla wielu ludzi, by 
zechcieli się tego kiedykolwiek wyrzec. Zbytecz 
nym stanie się jedynie mycie naczynia. Albo- 
wiem naczynie sporządzone będzie z papieru, 
estetycznie, na 'wzór miśnieńskiej porcelany. 
Cena jego będzie groszowa, to też po jedna 
razowym użyciu wrzucać się je będzie do ele 
ktrycznego pieca i palić, by do następnego je 
dzenia wyciągnąć znów z szafy naczynie nowe 
i czyste. 

Meble będą szczytem doskonałości - tak pod 
względem higieny, jak i wygód. Oświetlenie ś 
opał mieszkania będą tylko elektryczne. 

Zawartość bieliźniarki eleganckiej pani bę 
dzic również z papieru. Kombinacja z papieru 
niczym się nic będzie różniła pod względem 
piękności od „krepdeszynowej* ozdobionej ko 
ronkami. A koszulka nocna — istne cacko — 
rówmież z papieru! Chusteczka do nosa papie 
rowa będzie milszą niż z delikatnego batystu. 

Rzeczy te będą tak tanie, że każdego wieczora 
pani rzuci je do pieca, by rano „od stóp do 
głów" odziać się w nową czystą bieliznę. 

W. końcu swego odczytu wiedeńska lekarka 

zaznaczyła że zapewne do roku — 2036 nastą | 
pią lepsze warunki gospodarcze powiększy się 

znacznie liczba małżeństw i rozwinie życie ro 
dzinne. Będzie to wiek rozkwitu macierzyństwa. 
Jasnowłose dziecko z 2036 r. chowane w wa 
runkach idealnej higieny cieszyć się będzie, że 
nie w naszym wieku, lecz o sto łat później uj 
rzało światło dzienne. 

  
DOM W. LONDYNIE, ul. Comberland Teracce 

16, gdzie zamieszkiwała pani Simpson.
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Wieści z _Nadbałtyki 

0 większą opiekę nad polskim robotnikiem w Łotwie 
Zmaną jest rzeczą ciężki los naszych 

emigrantów poza granicami kraju. Nie 

mówiąc już o krajach. zamorskich: jak. 
np. brazylia, wystarczy wspomnieć о 
tak niedawnej jeszcze emigracji do Nie- 

" miec i Francji. Dziś jedyną emigracją z 
Polski (nie licząc żydowskiej) jest emi- 
gracja sezonowa rolnicza do Łotwy. Go 
roku wyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy pol 
skich obywateli, rekrutujących się prze 

- ważnie z największej biedoty wiejskiej 
mie posiadającej bądź wcale własnej zie- 
mi, bądź posiadającej ją 'w tak małej 
ilości, że nie może ona ich przez cały 
rok przekarmič.  Robotinicy-wychodžcy | 
rekrutują się więc z najbiedniejszych 
warstw ludności wiejskiej najbiedniej- 
szej z dzielnic Polski, są więc podwójnie 
biedni. Główną masę wychodźców sta- 
nowią dziewczęta od lat 18 i kobiety do 
lat 40, nierzadko przy tym wyjeżdżają 
również i dziewczęta młodsze — 16 i 17 

letnie. Mężczyzn wyjeżdża zaledwie jed- 
na piąta tego co wszystkich emigrantów. 
Trzeba znać poziom umysłowy i inteli- 
gencję mieszkańców tej części kraju 
skąd rekrutują się robotnice „łotew- 
skie”. Wystarczy wspomnieć, że dziew- 
częta, nawet takie co chodziły przed | kil 
ku laty do szkoły — nie umieją już pi- 
sać. Widać to wyraźnie przy podpisywa 
miu kontraktów w momencie rekrutacji 
„dokonywanej każdego roku wiosną w 

starostwach 6 powiatów woj. wileńskie- 
go. Wystarczy też przyjrzeć się tylko tro 
chę gromadzie kobiet stłoczomej przed 

starostwem, ażeby zdać sobie sprawę z 
niezaradności, braku orientacji i z ca- 
łego prymitywizmu intelektualnego tego 
ludzkiego towaru. 
"Zdarza się często, że robolnica skoro 
po długim wyczekiwaniu sianie bezpo- 
średnio przed stołem, przy którym pod- 
pisuje się kontrakty i znajdzie się oko 
w oko z asystującym przy tym urzędni- 
kiem, wówczas traci się do tego stopnia 
że nie rozumie w ogóle co do niej mó- 
wią. Sprawia to fakt, że wielu kandyda 
tów na wyjazd do Łotwy, od urodzenia 
w ogóle nie opuszczało nigdy swojej wio 
ski — czasami bywali na jarmarkach i 
rynkach w „sąsiednim* 

 łym o — 10 klm.) miasteczku, lecz na 
tym: kończy się ich znajomość geografii. 
Ludzie ci znają być może Brasław czy 

` Glebokie, słyszeli coś nie cćś o Wilnie, 
natomiast o takich miastach jak Grod- 
no, Warszawa, Kraków SE mają za- 

ledwie pojęcie. 
"Z drugiej strony działa lu również 

„bojažn boža“ przed wszelką władzą w 
każdej jej postaci od woźnych urzędu 
zaczynając a kończąc na „panu staroś- 

cie', jak tu powszechnie nazywają każ- 
dego „ważniejszego urzędnika starost- 
wa. 

I oto taki element, wymagający czę- 
sto kilkakrotnych tłumaczeń dla zrozu- 
mienia najprostszej rzeczy, wyjeżdża 
za granicę przenosząc się odrazu w inne 
warunki i inne otoczenie. Następuje u 
robotnicy z początku kryzys psy chiczny, 
pewne załamanie moralne, niemniej je- 
dnak po tym ciężkim okresie przejścio- 
wym przyzwyczają się ona do zmienio- 
nych warunków, a będąc z natury stwo 
rzoną do pracy, całą swoją energię zwra 

ca w tym kierunku, to też robotnice na 
sze uważane są w Łotwie za bardzo 
wartościową siłę pomocniczą w gospo- 
_darstwie wiejskim. Po sezonie robotnica 
taka albo wraca do domu, albo namó- 
wiona przez gospodarza zostaje na zi- 
mę, czasem na rok następny i dłużej. 

"Z „władzą zazwyczaj robotnica w 

twie w ciągu sezonu pracy nigdy nie 
" ma do czynienia — chyba jeżeli wysyła 

. pieniądze do domu, co znów nie zdarza 
się jej tak często. 

Tak się rzecz ma w stosunkach nor- 

malnych t. zn. jeżeli stosunek gospoda- 
rza do robotnicy jest pPorzpea papie] po- 
prawny. 

Jak jest jednak, gdy powstaną ja- 
kieś mieporozumienia między robotnic ) 
a gospodarzem, a zwłaszcza gdy gospo- 
darz skrzywdzi robotnicę przy wypłacie 
zarobku, wyrzuci ją przed terminem Z 
pracy it. d.? 

Do opieki mad polską robotnicą i ro 
botnikiem > są dwie instancje - 

(nieraz odleg-- 

  

k w Łotwie: 1) polskie placówki konsular- 
me; 2) Łotewska Izba Rolnicza zę swoi- 
mi licznymi Biurami Pracy na prowin- 
CJ. ! ; 

Nie będę mėwil tutaj o Konsuiacio w 
Dyneburgu, który ma na swoim terzaie 
„drobną zaledwie część emigraniów. Co 
się zaś tyczy Konsulatu w Rydze, należy 
stwierdzić, że nie może on aależycie 
spełnić roli opiekuńczej nad 30-tysięczną 
masą wychodźców z powodów od niego 
niezależnych. 

Chodzi o to, że prócz spraw związa 
nych z wykonywaniem opie!.: 
skim emigrantem, Konsulat w Rydze, 
jak każdy inny musi załatwiać szereg 
spraw innych, a między nimi sprawy 
paszportowe tychże emigrantów (ргле- 
dłużanie, wystawianie paszportów itp.). 
Zaabsorbówanie persone!x1 Konsulatu tą 
ostatnią sprawą jest coraz większe w 
miarę jak wzrasta ilość przyjeżdżają- 
cych emigrantów. Należy dziwić się, że 
przy tak olbrzymiej ilości najróżnorod: 
niejszych prace Komsulatu daj? on sobie 
radę kierowany dzielną i sprężystą ręką. 
Musimy tu bowiem podkreślić, że mimo 
dziesięciokrotnego miemal wzrostu licz- 
= emigrantów od r. 1932 i:ość pracow. 

| ników Konsulatu pozostałą *t 

nagromadza się ich dużo w. 
. kiego okresu czasu, a każda z nich wy- 
"maga miemal natychmiastowego załał- 

nad pol. 

  

  

ta sama. 

Odbija się to jednak w sposób wyso- 
ce niekorzystny ma załatwianiu skarg 
emigrantów. Dó ich załatwiania może 
być przydzielona jedna, najwyżej dwie 
osoby. Jest to stanowczo za mało w po- 
równaniu z ilością spraw które wyma- 
gają należytego załatwienia. Cała rzecz 
polega nie na tym, że spraw tych jest w 
cyfrze absolutnej dużo, lecz ma tym, że 

ciągu Кго!- 

wienia, Przerasta to jednak o wiele moż 
liwość jednej ósoby. Prócz tego skargi 
robotniec i robotników wymagają częs'o 
w yjazdu celem natychmiastowej inter- 
wencji ną miejscu, mnie. mówiąc już 
o potrzebie stałych wyjazdów co pewien 

czas w teren dla sprawdzemia położenia 
emigrantów. Ani o jednych, ani o dru- 
gich wyjazdach nie może być ocżywiś: 
cie mowy. Jedna osoba nie może prze- 
cież „rozerwać się na części. 

Twierdzimy, że Konsulat w Rydze 
dlatego nie może zapewnić należytej o- 

- pieki wszystkim potrzebującym jej emi 
grantom, bo ma za szczupły personel w 
stosunku do wykonywanych zadań. 

Piękny skok 

  

  

Do spraw związanych z tą opieką 
musi być wyznaczónych conajmniej 3 

ludzi: jeden dla załatwiania skarg nad- 
syłanych pocztą; drugi dla załatwiania 
zgłaszających się osobiście w Konsula- 
cie; trzeci dla ciągłych objazdów terenu, 
występowania w sądach w imieniu ro- 
botników, interweniowania w Zarządzie 
Łotewskiej lzby Rolniczej itp. Nieko- 
miecznie ci nowi pracownicy mają być 
stałymi urzędnikami Konsulatu, a zwła 
szcza przysłanymi z Polski. Bardziej 

byłoby pożyteczne zaangażowanie tylko 
na sezom większego napływu skarg od 
robotników (maj—listopad) parę osób 
z pośród miejscowej inteligencji polskiej 
(może młodzieży uniwersyteckiej) jako 
zmających język łotewski i zorientowa- 
nych doskonale w miejscowych stosun- 
kach. ! 

Dopiero po tym co było powiedzia- 
ne uwypukla się znaczenie Łotewskiej 
Izby Rolniczej i jej organów dla opieki 
nad naszym wychodźcą. Można mawet 
śmiało powiedzieć, że zapewnienie i wy 
konanie tej opieki możliwe jest obeenie 

tylko za. pośrednictwem tej instytucji. 
Z góry można było jednak wątpić, czy 
instytucja będąca przedstawicielem pra 

codawców może zabezpieczyć w sposób 
należyty interesy zatrudnionych u nich 
pracowników. Doświadczenie i fakty se- 
zomu ubiegłego potwierdzają niestety to 
przypuszczenie w całej rozciągłości. Pi- 
saliśmy o tym w jednym z poprzednich 
numerów „Kurjera, Wileńskiego”. 

Ktośby jednak zapytał może czy 
rzeczywiście opieka jest potrzebna ro- 
bolnikowi, czy czasem nie robi się dużo 
krzyku o nic. Pomijając już samą wątpli 
wość czy znajdzie się ktoś tak naiwny 
kto takie pytanie postawi, musimy 
stwierdzić, że o potrzebie takiej opieki 
świadczy już sama ilość skarg składa- 
nych listownie i osobiście w Konsulacie. 
Samych skarg pisemnych w roku ub. 
było ponad 500, drugie tyle można li- 
czyć ustnych czyli razem do 1000 — sta 
nowi to w ciągu sezonu przeciętnie ok. 
5 skarg dziemnie.. Lecz nie tylko ilość 
ma znaczenie. Być może, że dużo jest 
przesady i złej woli nawet także ze stro- 
ny robotników. Wiele spraw jednak za- 
sługuje bezwzględnie na pomoc, i to na- 
tychmiastową. 

Pomoc ta jest tymbardziej potrzebną 
że dotyczy elememtu, który jak już zaz 
naczyłem okazuje się. bezradnym je- 
szcze na miejscu u siebie, cóż dopiero 
mówić o tym gdy znajdzie się on na ob- 
czyźnie wśród obcego, miezrozumiałym 
językiem mówiącego otoczenia. 

Sprawiedliwość społeczną musi dzia 
łać również i za granicami państwa. 

Wymaga tego nasz prestiż i nasza ra- 
cja stanu. B. Kopeć. 

  

Rozbił sie samolot komunikacyjny 
na linii Warszawa—Lwów 

2 zabitych 6 rannych 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzisiej- 

szym samolot komunikacyjny, lecący 
ze Lwowa do Warszawy uległ wypad- 
kowi koło stacji kolejowej Susiec mię- 
dzy Rawą Ruską i Zawadami. 

Według dotychczasowych wiadomo- 
Ści z 10 pasażerów i 2 osób załogi po- 
stradało życie 4 osoby, 3 zaś osoby od- 
niosło rany. Samolot prowadził pilot 
Jonikas. 

KOMUNIKAT URZĘDOWY. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzisiej- 

szym samolot P. L. L. „Lot“, ktėry 0d- 
leciał ze Lwowa 0 godz. 10.05, uległ wy 
padkowi w okolicy stacji kolejowej Su- 
siec między Rawą Ruską i Zawadą, przy 
czym dwaj pasażerowie ŁOŚ i ZIMMER 
MANN ponieśli śmierć. 

Załoga w składzie pilota Mieczysła- 
wa Jonikasa oraz radiomechanika Józe 
fa Fronca i pasażerowie inż. Stanisław 
Krzyczkowski, wicedyrektor P. L. L.   

„Lot“ or4z Stefan Ryniewicz, konsul RP, 
w Rydze, zostali ranni. 

„ Pasažerowie Alfreda Łyczkowska z 
Warszawy i Lubomir Kulczycki, urzęd- 
nik PKO odnieśli lekkie kontuzje, pozo 
stali zaś pasażerowie Laurą Chmielińska 
żona urzędnika MSZ, dr. Tadeusz Pisz- 
czkowski, urzędnik MSZ., Józef Sieradz 
ki, adwokat, i dr. Henryk Straszewski, 
urzędnik min. przem. i handlu konty- 
nuują podróż koleją. 

Ranni zostali przewiezieni do szpi- 
tala w Tomaszowie Lubelskim, gdzie u- 
dzielono im pierwszej pomocy. Przyczy 
na wypadku dotychczas nie została usta 
Ilona. Dla zbadania wypadku wyjechała . 
dzisiaj z Warszawy komisja w składzie 
przedstawicieli władz państwowych, P. 
L. L. „Lot* i biurą kontroli statków po- 
wietrznych. Razem z komisją wyjechał 
do Tomaszowa Lubelskiego znany chi- 
rurg dr. Levittoux. Dokładne przyczyny 

  

wypadku podane zostaną do wiadomoś- 
ci publicznej po ustaleniu ich przez ko- 
misję. 

Na razie posiadane informacje o о- 
kolicznościach wypadku przedstawiają 
się następująco: Z powodu złych warun 
ków atmosferycznych na trasie start sa- 
molotu ze Lwowa, który miał nastąpić 
o godz. 8.30 rano, został opóźniony © 
półtorej godziny. Samolot wystartował 
po ctrzymaniu z Warszawy dańych me- 
teorologicznych © poprawie pogody, w 
którym to czasie dokonały normalnych 
przelotów samoloty P. L. K. „Lot“ na 

innych liniach m. in, na linii Warszawa 
— Lwów — Bukareszt. Samolot otrzy- 
mał łączność radiową z lwowskim por- 
tem lotniczym, przy czym ostatnia depe 
sza, nadana o godz. 10.29 donosiła o ob- 
marzaniu steru. Istnieje zatem prawdo- 
podobieństwo, iż przyczyną wypadku 
mogło być obmarzanie maszyny.



WARSZAWA (Pat). Dnia 23 bm. zostala sti 

nalizowana tranzakeja nabycia na rzecz skarbu 

państwa przez dyrekcję naczelną Lasów Państ 

wowych iłóbr Rzepichowsko — Chotyniekich od 

Jarosława Potockiego. 

Dobra powyższe położone w powiatach łuni 
nieckim i baranowiekim mają powierzchnię oko 

łó 150 tys. ha w jednym kompleksie leśnym. 

Nabyte one zostały za kwotę 9 milionów 100 

tys. zł. 
Dobra te były bardzo poważnie zadłużone. 

W związku z nabyciem tych dóbr przez skarb 

„KURJER“ z dn. 29 grudnia 1936 r. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

nabyła dobra Jarosława Potockiego 
państwa spłacono w drodze ugody przeważną 
'ezęść zadłużenia, przy czym przez zaliczenie 

na poczet ceny kupna uległy ściągnięciu także 
i zaległości podatkowe skarbu państwa w kwo 

cie sięgającej niemal półtora miliona zł. 
Przy Jarosławie Potockim ppzostały w rezul 

tescie tej tranzakcji po spłacie zobowiązań, zie 
mie orne oraz parę nieruchomości miejskicn. 
Lasy Rzepickowsko - Chotyniekie wejdą w skład 
państwowego gospodarstwa leśnego i podległe 

będą dyrekcji lasów państwowych w Białowie 

ży. 

Tragiczna kolej podziemna 
Berlina 

BERLIN (Pat). Donoszą, że pożar w szybie 
kolei podziemnej w pobliżu Potsdammer Platz 

trwał przez całą noe. Wczoraj o godz. 22 w 
akcji ratunkowej brało udział 19 motopomp. 

Strażacy i saperzy przekcpali Leipzigerstras 
se, aby móc lotrzeć do centralnego ogniska po 

żaru i móc zlokalizować ogień. Sypki grunt nie 

zwykle utrudniał prace. 

Pożee miał powstać od pieca w punkcie o 
patrunkowym szybu. Pałace — Hotel i wielki 
magazyn Wertheima zostały ewakuowane w © 
bawie przed zawaleniem się. O północy straża 
cy zdołali cpanować podziemny pożar. O 22.30 

strażacy mogli zejść do szybu, który płonął na 

przestrzeni około 150 metrów. 

W turelu panował tak wielki żar, że meta 
howe części sikawek roztapiały się. Póki tunel 
nie zostanie ochłodzony istnieje niebezpieczeń 

stwo wybuchu zapasów płynnego paliwa, zuaj 

dujących się w szybie. 

| 
| 

  

Drewniane oszalowanie tunelu spłonęło lo 

ezezętnie. Straty są wielkie i nie sposób ich na 
razie ocenić. Pożar nie pociągnął za sobą ofiar 
ludzkich, ale roboty ziemne trzeba będzie wstrzy 
„mać na przestrzeni około 200 mtr. 

Po usunięciu rumowisk trzeba będzie, przy 

puszczylnie, ponownie rozpocząć wiercenia i 
rcboty ziemne. Ruch na Placu Pocztdamskim, 

będącym jednym z najbardziej ożywionych 
skrzyżowań w centrum Berlina, będzie zakłó 
eony przez szereg tygodni. 

Należy dolać, że tunel, zniszczony przez po 

żar zbudowany był wedle najnowszych wska 
zań technicznych i że tego rodzaju roboty w 

p'aszezystym gruncie, na którym zbudowano 

Berlin, są nadzwyczaj trwdne. Wskazuje na to 
katastrofa, która zdarzyła się zeszłej wiosny, 
kiedy to na skutek zawalenia się tunelu, będące 

gp w budowie, poniosło śmierć 21 robotników. 
Katastrofa ta wydarzyła się w odległości 

500 m. od miejsca wczorajszego pożaru. 

  

Hojny gest magnata 
naftowego 

HAGA, (Pat). Magnat naftowy Deterding zo- 

dowiązał się dostarczyć kilka milionów guide- 

nów ną zakup w Holandii produktów rolniczych 

przeznaczonych na wywóz do (Niemiec, 

Tranzakcja ta przeprowadzana za specjalnym 

zezwoleniem rządu holenderskiego, ma ma celu 

ulżenie trudnościom farmerów holenderskich i 

zwiększenie zapasów (żywności w 'Niemczech. 

Skradziono | 
225 miligramów radu 
BUDAPESZT, (Pat). Z loboratorium kliniki 

ginekologicznej tutejszego uniwersytetu skra- 

dziono kasetkę z 225 miligramami radu, wartoś 

ci 100 tysięcy pengo. 

  

| 
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Zabił dziennikarza 
za artykuł polityczny 
BUENOS AIRES, (PAT). — Sprawozdawca 

argentyński agencji telegraficznej „Andi* Ma- 
nuel Marinez Blanco w Vera (prowincja Santa 

Fe) został napsylnięty w ubiegłą sobotę przez 

niejakiego Izraela Berone, żyda, który zadał 
mu 4 rany nożem. 

Blanco zmarł dziś wskutek odniesionych 
ran. Przyczyną zabójstwa był artykuł Blanco 
o tendencjach politycznych. 

Kradł dolary z listów 
TARNÓW, (PAT). — Dzisiaj rano został 

aresztowany urzęylnik pocztowy Ignacy Starzyk. 

Aresztowanie pczostaje w związku z częstymi 
kradzieżami listów amerykańskich, jakie zda 

rzały się ostatnio w drugim urzędzie poczto 

wym w Tarnowie, w którym Starzyk jest urzęd 
nikiem. 

UDELIKATNIA i WYBIELA RĘCE KREM PRAŁATOW e=ó 
  

Wilno najstarszym osiedlem polskim w Kanadzie 
Trudno dokładnie ustalić rok, w którym Po 

lacy przybyli po raz pierwszy do Kanady. W 

każdym razie wiadomo, że byli już tam około 
roku 1865. 

Najstarsze osiedle polskie p. n. „Wilno w 
prowineji Ontario powstało w roku 1872. Do r. 

1900 nie ma dokładnych danych o emigracji pol 

skiej w Kanadzie. W r. 1900 za Polaków po 

dało się 3,069 osób. Źródła austriackie podają, 

że od 1870—1910 r. wyjechało z Austrii do Ka 
nady 500.000 wychodźców, wśród których bar 

Małopolski. 
Największy rue hwychodźczy z ziem pol- 

skich przypada na okres 7 lat, przed wojną 
światową. W czasie wojny natężenie tego ruchu 
spada prawie do zżera, a dopiero wzrasta w r. 

1920. 

Od r. 1920 do 1928 wyemigrowało przeszło 
68,000 Polkaów. Obecnie liczba ich, dzięki na 

jturalnemu przyrostowi z jednej strony, z dru 
giej zaś zasilana stałym dopływem świeżego 

gflementu wychodźczego, dochodzi do 146.000, 
dzo poważny odseaek stanowili wychodźcy z | a jak podają niektórzy nawet do 155,000 osób. 

  

  

Król Jerzy VI jest wielkim miłośnikiem psów 

  
Król Jerzy VI jest wielkim miłośnikiem psów. Zdjęcie nasze przedstawia króla w, ogrodzie 

rezydencji ks. Yorku przy ulicy 145 Piccadilly, ze swymi ulubionymi psami. 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
456 ślubów w Warszawie 

w drugim dniu świąt. 

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia upły- 

nął w Warszawie pod znakiem ślubów, Szcze- 

gólnie dużo ślubów odbyło się w parafiach śród. 

miejskich, gdzie w poszczególnych kościołach 

liczby zawieranych małżeństw przekraczały 40. 

Liczba nowozaślubionych par w Warszawie w 

ciągu dnia wczorajszego wyniosła 456. 

Śluby naogół odbywały się skromnie. Pary 

młode jak również i dmażbowie przybywali do 

kościoła najczęściej taksówkami, dorożkami lub 

—— piechotą. Właściciele wypożyczalni karet $ro- 

dze się zawiedli w swych obliczeniach na do 

bry zarokełk. 

Cztery samochody polskie jadą na raid 

gwiaździsty. 

Upłynął już ostateczny termin zgłoszeń do 
raidu gwiaździstego do Monte Camlo. Ostatecz 
nie zgłosiło, się, aż czterech Polaków: 1) p, No- 
wak na iFordzie (start ze Stayanger w Norwegii 
— trasa 3,700 km.), 2) Marek i Jakubowski 
na Fiacie „508% (stant z Palermo — trasa 4.130 
km.). 3) p, Borowik mą Tatrze (start z Umea w 
Szwecji — trasa 3.000 km.). 4) p. Zajączkowski 
na Chevrolet (stant z Budapesztu — trasa 3000 
kilometrów), : 

Rękopisy Konopniekiej w darze 

dla Biblioteki Narodowej. 

Biblioteka Narodowa otrzymała w darze od 
p. Zofii z Konopniekich Miekiewiczowej, córki 

poetki, dużą ilość cennych materałów z puściz 
ny rękopiśmiennej Marii Konopnickiej. Wśród 
nich znajdują się między in. dzienniczki poet 
ki, drukowany egzemplarz rozprawy „Miekie- 
wiez, jego życie ii duch* (Warszawa 1899), na 
grodzonej przez Wydział Krajowy we Lwowie 
z własnoręcznymi poprawkami kprektowymi au 
fprki, rękopis poematu „Przez głębiny*, liczne 
irmgmenty poetyckie i bogata korespondencja 
z wybitnymi osobistościami. 

  

(zęśliwego kowego Roku ludom całej ziom 
Wielka europ>jska audycja noworoczna 

Radiosłuchacze zapewne (pamiętają audycje 
organizowane przez Międzymarodową Unię Ra- 
diofoniczną w czasie świąt Bożego Narodzenia | 

w ubiegłych latach. Audycje (te posiadały charak 
ter manifestacji pokojowej niosącej „pokój lu- 

dziom dobrej woli", 
W mroku bieżącym Międzynarodowa Unia Ra 

diofoniczna organizuje audycję noszącą ten sam 

charakter, z tą różnicą, że tym razem będą to 
życzenia noworoczne, składane ludom. całej zie- 
mi przez 23 rozgłośnie europejskie Życzenia 
Szczęśliwego Nowego Roku rozpocznie Szwaj- 

caria w fonmie muzycznego telegramu, śpiewane 
go przez chór rozgłośni w Lozanmie. Po: Szwaj- 
carii, która jest siedzibą IMiędzynarodowej Unii 
iRadiofonicznej wystąpią inne rozgłośnie w ko- 
ejności alfabetycznej. 

Anglia nada dźwięki dzwonu małego kościo- 
ła i słynnego „Wenstminster Abbey". Z Austrii 

popłynie ludowa pieśń moworoczna, śpiewana 
po małych górskich wioskach. Ludową pieśń o. 
byczajową $piewaną przez dzieci — nada Bel- 

gia. Czechosłowacja. jprześle dźwięki narodowej 
polki. Danią krótkie życzenia oraz dzwony z 
kopenhaskiego ratuszą i starą, miłosną pieśń lu: 
dową, Estonia wyśpiewa piosenkę ludową, opar 
tą na temacie starego, estońskiego tańca w wy- 
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konaniu dziecięcego chóru, Z Finlandii usłyszą 
radiosłuchacze przerobioną na - chór - melodię, 
skomponowaną przez Sibeliusa na dzwony no: 

wowybudowanego kościoła w Helsinkach. 

Francja odezwie się słynnym  „„Chantecle- 

rem“ Rostanda, skomponowanym przez Jacqu- 
es de la Presle, w. wykonaniu sola tenorowego, 
fortepianu i małego chóru. Przed mikrofonem 
w Irlandii wykonany zostanie wesoły taniec lu- 
dowy, z Islandii rozlegnie się Chór dziecięcy, z 
Jugosławii — rytmy tańca marodowego „kolło*, 
a z Litwy — dźwięki trąbit, stara litewska pieśń 

pasterska i fragment dawnej prymitywnej pieś 
ni ludowej. Łotwa mada słowa dziękczynne i 
proszące Boga o błogosławieństwo, które wypo 
wiedziane zostaną na tle muzyki orkiestrowej. 
Norwegia przekaże recytacje utworów Bjórn- 
stjerna Bjórnsona, które odtworzą tragiczne 
przeżycią wojenne oraz nadzieję i wiarę w zwy 
cięstwo miłości nad panującym złem ludzkich 
namięlmości, : 

Niderlandy, które posiadają najsłymniejsze 
prastare dzwony „wygrywające melodie*, na- 
dadzą dawną pieśń rewolucyjną, z czasów pow- 

stania Niderlandów, przeciy władzy hiszpańsko 
habsburskiej. Portugalia wystąpi z popularną 

|w-swym kraju pieśnią noworoczną. Rumunia 
zaś z kanonem, zbudowanej na dawnej ludowej 
pieśi noworocznej. śpiewanej przez młodocia- 
nych kolędników. Szwecja: dołączy do ogólnej 

| audycji poetyckie słowa Wiktora Rydberga o 

—
 

  

bratnich uczuciach 7jednoczonej ludzkošei. Wi- 
ktor Rydberg jest znakomitym poetą szwedz- 
kim. Z Węgier zabrzmi poryvwisty marsz Rako. 
czego, w wykonaniu cygańskiej kapeli, z Włoch 
— pieśń ludowa piemoncka na chór z towa- 
rzyszeniem mandolin, 

Audycję zakończy rozełośnią niemiecka me- 
lodią chóru końcowego IX Symfonii Beethove- 
na. Tekst Schillera opiewający braterstwo wszy: 
stkieh ludów. 

W' audycji tej mie zabraknie również i Pol- 
ski, która przyłączy się do życzeń 'wymienio - 
nych narodów itoastem w rytmach zadzieżyste- 
go mazurą z opery „Hrabina Moniuszki, opra 
cowanym przez M. Rudnickiego, w wykonaniu 
chóru i orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją 
G. Fitelberga z udziałem J. Czaplickiego. 

Techniczne wykonanie tej audycji powierzo- 
ne zostało radiostacji niemieckiej Audycja roz- 
pocznie się o godzinie 18.00 dnią 3 stycznia i 
trwać będzie 30 minut. 

m mt: 

  

  

Najciekawszą może pozycją z kolekcji p. 
Miekiewiczowej jest muzyczny egzempłarz rę . 
kopiśmienny „Szopki* Konopnickiej z muzyką 
Piotra Maszyńskiego, noszący liczne skreślenia 
i uwagi cenzury warszawskiej (z datą 23 lute 
go st. st. 1900 r.); o płytkości ocen cenzury tym 
razem może świadczyć np. skreślenie następują 
cego ustępu: „Krakowie, Krakowie, stary daw 
ny grodzie, Dziwują się ludzie twpjej urodzie*. 
Zbiór ten uzupełnia dawniejszy zasób rękopi 
sów Konopnickiej i jej korespondencji, zaku 
pionej w dużej iłości przed kilku laty przez 
Bibliotekę Narodową. 

Powiesił się z żału, że nie nie zarobił 
na święta. 

28-letni Czesław Faratowski, bezrobotny w 
Warszawie w dzień przedwigilijny przyszedł 
do domu bez pieniędzy. Wówczas żona, Leo 
kadia przejęta tym rozpłakała się, mówiąc: | 

„Inni ludzie będą się bawili, a my nie bę 
dziemy mieli nawet na bochenek chleba w świę 
ta“, Faratowski uspokoił żonę, przyrzekająe po 
starać się © pieniądze na święta oraz kupić dzie 
ceku choinkę, po czym wyszedł i nie wrócił na 
npe. Nazajutrz lokator tegoż yłomu, Icek Glaj 
mer, po wejściu do ubikacji, ujrzał F. wiszące 
go na sznurku, przymocowanym do haka. Glaj 
mer przeciął sznurek i wezwał policjanta, jed 
nak już było za późno. Lekarz pogotowia stwier 
dził Śmierć. 

= (0) 
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Zastepczy obowiązek 
służby wojskowej 

W nadchodzący piątek dnia 1 stycznia 1937 

roku zyskują moc obowiązującą przepisy dekre 

lu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o pow- 

szechnym obowiązku wojskowym, wprowadza 

jącym t. zw. zastępczy obowiązek służby woj 

skowej. 

Zwolnieni od służby wojskowej wskutek 

przeniesienia do rezerwy jako nadkontyngento 

wi po 25 roku życia oraz zaliczeni do katego 

rii „C“ i „D“ z wyjątkiem osób, które przesłu 

żyły przed tym w wojsku ponad 5 miesięcy obo 

wiązani będą do bezpłatnego wykonywania pra 

cy dla celów obrony państwa. 

Uchylający się od tego obowiązku będą pod 

legać karze aresztu do 2 tygodni, bądź też 

grzywny do 500 złotych, przyczym grzywny wy 

mierzone za wykroczenia przeciwko przepisom 

o zastępczym obowiązku wojskowym będą prze 

kazywame na fundusz obrony narodowej. 

Równocześnie zniesiony zostaje dotąd stoso 
wany dla wyżej wymienionych kategoryj osób 

podatek wojskowy. 

  

RUGU! 

GRYPA PRZEZIEBIENIE | 
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW::; | 

SĄ TYLKO JEDNE | 
Amy M " KOĆUTKA POZDR ziel  



Proszę sobic wyobrazić taką autentyczną 

scenę! : 

W! drugim dniu Świąt do mieszkania pew 

mego dygnitarza wileńskiego, powiedzmy pana 

X. wchodzi listonosz z wypchaną torbą. Mówi 

do pana X., ktory chce osobiście odebrać po 

cztę. 

— Mam tu dla pana prezesa coś ze %5 li- 

stów z powinszowaniami świątecznymi. 

— Hm, wtaśnie nie. pochwalam zwyczaju wy 

syłania powinszówań. Ale, jak już się wysłało... 

— To trzeba przyjąć. 

— Oczywiście. - 

— Ale pan prezes będzie musiał dopłacić 

do tych listów przeszło pięć złotych . 

— Za cotlll : 

— Mają znaczki po pięć groszy, a zawie 

ają więcej niż po pięć słów. .Do zamiejscowych 

trzeba dopłacić po 40 groszy, do miejscowych 

ipo 20 groszy. Razem 5 zł. 20 gr. 

Oczywiście pan prezes szpetnie zaklął. I 

„dobrze sobie zapamiętał, który z jego „podwład 

mych* zrobił mu taką miłą „świąteczną niespo 

«ddziankę“. 

"10 TYSIĘCY NA SUMĘ PRZESZŁO 
3.000 ZŁOTYCH. 

A takich niespodzianek w okresie świąt wi- 

Ueńska poczta przygotowała dla Wilna przeszło 

'10 tysięcy na sumę około 3 tysiące złotych. 

W, myśl odpowiednich przepisów minister- 

stwo Poczt i fel. powinszowanie świąteczne 
płacone znaczkiem 5 groszowym, nie może za 

'wierać więcej niż 5 słów tekstu, nie licząc adre 

«su i nazwiska wysyłającego, chociażby w tym 

„nazwisku była wyliczona cała rodzina. Przed 

świętami ogłaszano te przepisy ponownie (bo 
obowiązują od szeregu lat) w prasie, wywieszo 
mo je w każdym urzędzie pocztowym, przy by 
le okazji przypominano i w rezultacie... liczba 
miedostatecznie opłaconych powinszowań była 
w tym roku większa niż w ubiegłym. 

Poczta musiała posadzić do przeglądania 
świątecznej korespondencji kilkudziesięciu pra 
<sowników. Każda koperta, zaopatrzona w zna 
«zek 5 groszowy została zbadana, a słowa ży 
«czeń policzone. Na każdej też kopercie, zawie 
sająccj kartkę z „przekroczoną granicą” słów, 
«znalazł się znaczek dopłaty. 

м 

NIEPRZYJĘTE POWINSZOWANIA. 
Conajmniej kilka tysięcy osób w Wilnie w 

qłrugim dniu świąt po otrzymaniu powinszowa 

ania z dopłatą wysyłało wzajemne słowne życze 

mia pod adresem „nadawey*. : 

Byli jednak i tacy, którzy nie przyjęli „po 

»vinszowania“. ` уеа 6Й 
— Co, doplata 40 groszy? А 1 jakiej racji? 

"Niech ten, kto wysłał, zapłaci. 

I „kartka wędrowała z powrotem. Nadaw 

«ca musi odebrać powinszowanie nieprzyjęte i 

zaplacic „doplatę“, bo imaczej sprawa pójdzie 

„„drogą urzędową. Narosną koszta... 

Nieprzyjętych powinszowań było przeszło 

ił tysiąc na sumę około 400 złotych. 

OTRZYMANO 100.000, 

WYSŁANO 150.000. 

Ruch na poczcie w okresie świąt był olbrzy 

«mi. Znacznie większy niż w ubiegłym roku na 

B. N. W. drugim dniu świąt przeszło 100 kisto 

moszy rozniosło 100 tysięcy listów. Może to jest 
także oznaką poprawy konjunktury? : 

W tym że okresie Wilno wyslalo przeszžo 
350 tysięcy listów. 

Wysłało więc więcej niż otrzymało. 

I w paczkach żywnościowych dała się zau 
"ważyć przewaga ilości paczek wysłanych nad 
otrzymanymi. Pierwszych w ciągu trzech dni 
„było do 3000, drugich do 2.000. 

MOTORYZACJA POCZTY. 

W, dniu wigilijnym poczta wileńska przeży 
"mala od pewnego stopnia historyczny dzień. 
Przybyły mianowicie z Warszawy samochody 
«da zabierania listów ze skrzynek na mieście 
i do odwożemia korespondencji na dworzec do 
pociągów oraz do innych urzędów. Na razie 
przysłano 8 samochodów — 5 małych i 3 du- 
że. W, najbliższej przyszłości ma przyjść je 
«szcze kilka, 

Od 1-go stycznia 1937 roku wileńska poczta 
sprawie całkowicie motoryzuje się. Dotychcza 
sowe „konne karetki* pocztowe znikną z cen 
słrum miasta. Znaczna część ich zostanie zlikwi 

| 

_„KURJER* 7 dn. 29 grudnia 1936 r. 

-0 Р ЗАБ ОЙО м МОВ оОСА 
Pan prrezes i „powinszowezric““. — Motoryzacja 
poczty. — Kiedy będzie 20 tysięcy radioabo- 

nentów w Wilnie ? 
| dowana, kilka zaś przeniesie się na peryferia 

dla rozwożenia paczek. 

Na motoryzacji poczty zyska przede wszyst 

. kim jej Klient. Przyśpieszy się doręczanie pa 

czek i odwożenie listów, wybranych ze skrzy 

nek, do urzędów i na dworzec do pociągów. 

SKRZYNKI „ZEWNĘTRZNE*. 

Nie wpłynie to jednak na przyśpieszenie do 

ręczenia listów przez listoncszy w obrębie mia 

sta. To jest zupełnie inne zagadnienie. 

Narzeka się obecnie nieraz na to, że na nie 

|, których ulicach listonosze zbyt późno dostar 

czają korespondencję. Adresat chciałby mieć 

listy o 10, a ma naprz. o 12. Zwłoka zaś nastę 

puje dlatego, że adresat mieszka na końcu tra 

sy dziennej listonosza. Można wprawdzie i tu 

przyśpieszyć wędrówkę listu, ale to zależy po 

części od ogółu adresatów. 

Listonoszowi zabiera bardzo dużo czasu, do 

ręczanie listów w tych domach i mieszkaniach, 

które nie mają zewnętrznych skrzynek dla H- 

stów. Listonosz musi więc dzwonić i ezekać na 

otwczzenie drzwi, co zabiera dużo cennego cza 

su. 

Skrzynki zewnętrzne lub otwory w drzwiach 

Przed paru dniami podaliśmy wyniki kon- 
kursu Ligi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie, na 
którym pierwszą i drugą nagrodę (po skomaso- 

waniu) otrzymali nasi współpracownicy: Anatol 
Mikułko (zdjęcie z lewej strony) i Jarosław Nie 

Po dłuższych pertraktacjach Magis- 
trat rozwiązał wreszcie problem komu- 
nikacji miejskiej. Postanowiono umowę 
z obecnym przedsiębiorcą autobusowym 
(T-wo Miejskich i Zamiejskich Komu- 
nikacyj Autobusowych) prolongować na 
dwa lata. 

Dyrekcja „Tommaku* zobowiązała 

sportowy „Netuto* w stosunku 2:0 (15:6, 15:10).   

  

Żeńska drużyna AZS. warszawskiego, która udała się na gościnne 
sła w Tallinie dwa zwycięstwa. Został mianowicie rozegrany mecz koszykówki kobiecej między naszymi rodaczkami, a mistrzem Estonii — klu bem sportowym Kalev, z wynikiem 28:14 (14:6) na korzyść drużyny polskiej. Również w meczu siatkówki kobiecej masze panie pokonały klub 

Zdjęcie nasze przedstawia nasze dzielne sport smenki, po przybyciu z całym bagażem na dwo- rzec kolejowy w Tallinie. 

do wrzucania listów ułatwiłyby znacznie pracę 

listonoszowi i przyśpieszyłyby doręczanie listów 

na końcowym odcinku jego codziennej „trasy. 

JUŻ PONAD 11 TYSIĘCY. 

A teraz parę słów o radiu. Jak pisaliśmy 

już obniżka opłat za detektor do 1 złotego mie 

sięcznie wpływała na gwałtowny wzrost liczby 

radioabonentów w Wilnie i na prowineji. 

W listopadzie dziennie przybywało nowych 

abonentów przeciętnie po 65. 

W grudniu tempo wzrostu nie ustało. 

dnia wczorajszego przybyło Wilnu w grudniu 

przeszło 1200 abonentów radiowych. Dziennie 

zaś wpływało po 70 do 130 zgłoszeń. 

Przeważają oczywiście aparaty detektorowe, 

jednakże i zgłoszeń aparatów lampowych jest 

słosunkowo dużo. 

Wzrost liczby abonentów na terenie Wilna 

od września przedstawia się następująco: 

Na dzień 1 IX było 7370; na dzień 1 X. by 

ło 7671; na dzień 1 XI, byli 8494; na dzień 1 

XII. było 10319; na dzień 1 I. 37 r. (przypusz 

czalnie będzie) około 11600. 

Specy od spraw radia przypuszczają, że licz 

pa radio-abonentów w'*Wilnie może dojść w 

roku przyszłym de 20 tysięcy. (w) 

Li S 

Po konkursie L. M. K. 

  

ciecki (zdjęcie z prawej strony). 
Reprodukując obecnie fotograf je, chcemy na 

tym miejscu zaznaczyć, że wyżej wymienieni 
autorzy zdobyli nagrody za artykuły, drukowa 
ne w naszym piśmie. 

T-wa Miejskich i M ędzymiastowych komunikacyj 
pozostaje w Wilnie na dalsze 2 lata 

się wpłacać rocznie 35.000 złotych (do- 
tychezas 30.000) za. prawo eksploatacji 
komunikacji autobusowej. Przedsiębior- 
<a ma również zobowiązać się do zmniej 
szenia dokuczliwości gazów, wydziela- 
nych przez silniki autobusowe. 

Podpisanie nowej umowy ma nastą - 
pić w najbliższych dniach. 

Z polskich występów sportowych zagranicą 

  
występy do Estonii, odnio- 

    
Do . 

  
  

SYLWETKI 

Numer w słuchawce 
telefonicznej 

Widzieliśmy coś podobnego w filmie Chapili- 
na „Dzisiejsze czasy'*, Pracownik, wykonywują- 
cy przy swoim warsztacie pracy pewne okresło- 
nę i ściśle wymierzone ruchy, zaczyaa „e po 

tym powtarzać odruchowo w „życiu prywat- 
луш“. 

Tak sami i w tym zawodzie, w któcynz: pra- 
cuje obecnie 

P. Wiktoria Surwiłłówna 
Jej koleżanki, mające po kilka lat pracy za- 

wodowej, wchodzą na przykład mieraz do skie- 

pu i zamiast „dzieūdobry“ — mówią swój nu- 

mer. Naprzykład. 

— QOsiemnaście. 

Albo gdy po pracy PRZEMĘCZONE wra- 

cają do domu, witają się z dziećmi, odmichowe: 

— Dwadzieścia pięć, 'trzydzieści. 

Zresztą mniejszą © numer, 

Zawód telefonistki JEST CIĘŻKI. Pisaliśmy 

już niejednokrotnie o długiej „szafie migają- 

cej mlecznymi żarówkami, przy których wiecz- 

nie dyżurują miewiasty ze słuchawkami na u- 

szach. O „szafie, stojącej w centrali telefonów 

wileńskiej poczty. W okresie wzmożonego rudhu 

najwięcej koło południa, telefonistka pracuje w 

DUŻYM NAPIĘCIU NERWÓW.  Zgłaszającega 

się abonenta trzeba połączyć W FANTASTY- 

CZNIE KRÓTKIM CZASIE. Mała opieszałość z 

powodu załatwiania innego abonenta i słuchaw- 

ka ryczy poprostu z oburzenia. Oczywiście sku- 

pia się to na telefonistce a, mówiąc zaś z całą 

bezstronnością, powinno się odbić w słuchaw- 

ce... kierownictwa tego działu. Działu, który wy 

maga większego persomelu dla obsługi telefo- 

nów. 

Przechodzimy jednak do tematu. iP. Surwił- 

łówna opowiada nam w jaki sposób zdobyła 

posadę itelefonistki i jak się jej teraz pracuje. 

P. Surwiłłówna nałeży do młodego pokole- 

nia. Do stanowiska w życiu szła PRZEZ GIM- 

NAZJUM I UNIWIERSYTET Ukończyła wy- 

dział humanistyczny. Specjalność — historia. 

Myślałą o pracy w bibliotece uniwersyteckiej. 

Interesowało ją bibliotekarstwo 'w ogóle. Mogła 

iść inną drogą. Nauczycielka. W Polsce prze- 

cież tyle milionów analfabetów, 

Złożyło się jednak tak, że przeszła przez ko- 

misję, badającą spostrzegawczość i inteligencję, 

. otrzymała stopień dobry, popisała trochę na ma 

szynie w Dyrekcji i wreszcie „wylądowała* przy 

„szafie* z migającymi lampkami w urzędzie te- 

lefonicznym. 

iProszę panią, co to jest 1240? 

— Bursa żeńska. 

735. 

Jakiś posterunek. 

Liczby były przypadkowe i «ła nas zupełnie 

„nieme'*. Tysiąc <diwieści czterdzieści — cóż z 

tym może się wiązać? złote, kilometry i t p. 

P. Surwiłłówna rozumie jednak „telefoniczny* 

język liczb. To jest jej zawód. PAMIĘĆ, SZYB. 

KA ORIENTACJA I PRECYZYJNOŚĆ W RU 

GHACH. Tego wymaga zawód maszynistki. Prze 

praszam, jeszcze jednego JERPLIWOŚCI 

I SILNYCH NERWÓW. 

Godna podziwu jest wytrzymałość nerwów 

p. Albiny Woronkowej 
która od 15 lat nienagannie „służy telefonom“ 

i wychowałą już córkę, która pracuje również 

przy telefonach, 

— Co pani powie o abonentach, którzy się 

zgłaszają po „połączenie? 

"Niektórzy są 'NAWIET SYMPATYCZNI. 

Mówią numer prędko, a gdy go powtórzę dla 

sprawdzenia, również (prędko potwierdzają lub 

prostu ją. 

A czy są wśród innych niegrzeczni? 

— 'Nie, przynajmniej ją mie spotkałam się 

jeszcze z niegrzecznym abonentem, choć pracuję 

już przeszła rok. Dużo jest jednak nerwowych. 

— Jak to pami poznaje? 

— iNieciernpliwią się, stukają w widełki, mó- 

wią niewyraźnie numer, narzekają... Najwięcej 

zaś mam kłopotu z tymi, którzy podnoszą słu- 

chawkę i w dalszym ciągu rozmawiają sobie z 

kimś, choć proszę o podanie numeru. 

— A jakim numerem pani się zgłasza? 

— Miałam 70, będę miała inny. 

Mleczne kulki przed krzesłem p. Surwiłłów - 
ny msugały nerwowo. Trzeba było przerwać roz 
mowę, 

Odprowadzały nas charakterystyczne przy- 
tłumione trzaski i głosy: 

— Osiemnašcie, dwadzieścia, piętnaście... 

Tełefonistki zgłaszają się mumerami. 

WŁOD. 
  

CHRZESCIJAŃSKI 

Hotel „IMPERIAL“ 
vis-a-vis dworca kolejowego 

ul. Gościnna 1. Ceny dostępne 
 



А. 

8 „KURJER* z dn. 29 grudnia 1936 r. 

Wieści ś obrazki z kraju | | 

Krwawe pokłosie Swiąteczne 
na Wileńszczyźnie 

Donieśliśmiy onegdaj o krwawej ma- 
sakrze w dniu wigilijnym w Czyżunach 
koło Olkienik, gdzie ofiarami dotknię- 
tych chorobliwą żądzą zemsty dwóch 
braci Jankowskich padło 5 osób. Obec- 
mie nadchodzą z terenu Wileńszczyzny 
nowe, grozą przejmujące relacje. 

W nocy z 28 na 24 bm. w. kolonii 
Pasieki Maćkowskie (gm. ilskiej, pów. 
wiłejski) zostały zamordowane siekierą 
we własnym mieszkaniu Marią Dziewał- 
towska i Anna z Dziewałtowskich Wału- 
jowa. Morderstwa dokonano w celu ra- 

hunkowym. 

25 bm. 0 godz. 3.30 w Kurszach, 
gm. ołkienickiej, w czasie zabawy tane- 
cznej, został zabity przez uderzenie no- + 
żem Antoni Żemajtis. Zabójstwa doko- 
nali Jan Aładowicz i Stanisław Werkow 
ski. Aładowicza zatrzymano, Werkow- 
skiego zaś pozostawiono w mieszkaniu, 
ponieważ podczas bójki doznał ciężkie-. 
go uszkodzenia ciała. Powodem bójki 

były porachunki osobiste. 
* 

25 bm. około godz. 20 w Nowopolu, 
gm. graużyskiej, pow. oszmiańskiego, 
na tle porachunków osobistych Stanu. 
ław Gąsiewicz i Antoni Matowicz z fol- 
warku Waszkieniki oraz Czesław Lesz- 
czewicz ze wsi Powiaże, pobili drągiem 
Wincentego Odachowskiego z Nowopo- 
la, który w dniu 26 bm. zmarł w Szpi- 

talu oszmiańskim. Sprawców  zatrzy- | 
mano.   

* 

26 bm. o godz. 11.30 do szpitala Św. 
Jakuba w Wilnie przywieziono Mieczy- 
sława Krystula ze Skajster, gm. mickuń | 
skiej, z 5 ranami kłótymi. Stan chorego 

25 bm. o godz. 22 na ulicy Sołtanis- 
kiej, około szkoły ogrodniczej znalezio- 
no leżącego na chodniku Józefa Rynkie 
wicza z Leśnik, gm. rzeszańskiej, który 
był pijany i miał pobitą głowę i twarz. 
Na razie nie ustalono, kto pobił Rynkie- 

wieza. Rany są lekkie. 
* 

jest ciężki. Szczegóły na vazie nie 5а | 
znane. | 

О | 

| 

| 
! 
| 
| 

Stanistaw Kolnisz + Polwszezyzny, | 

gm. leonpolskiej, pow. brasławskiego, 

wracając z targu w Miorach ze swoim. 

Akcja kulturalna i społeczna policji 
w pow. Świeciańskim 

Pozą pracą zawodową policja powiatu świę | 

«iańskiego zaczyna w ostatnich 

wiać intensywną 'dzisłalmość kulturalną i 

latach przeja: 

spo- 

łeczną. To zjawisko dało się szczególnie zauwa 

żyć z chwilą objęcia komendy powiatowej. PP. 

Istnieje obecnie w powiecie biblioteka poli- 

cyjna licząca 2100 tomów. Pod względem jakości 

księgozbiór ten należy zaliczyć do 

ciowszych w powiecie. Trzeba też nadmienić, 

ze wszystkich istniejących tu bibliotek, bibdio - 

teka policyjna jest najbardziej ekspansywna, tj. 

i 

| 
| 

przez komisarza Dubowskiego Aleksandra. j 

| 
1 
! 

| 
najwartoś: | 

że 

obsługuje najszerszy teren. Główny skład biblio 

teki policynej mieści się wy Święcianach; są po 

madto filie biblioteczne x» miasteczkach: Podbro 

dze, Świr, Nowo-Święciany. 

Polowanie na 

Niezależnie od tego | 

w pow. wilejskim 
; ferm zwierząt futerkowych, Ostatnio podczas polowań w pow. 

wilejskim zdarzyły się wypadk.. ż. myś 
liwi spotykali w „lasach mieznaną na 
tych terenach zwierzynę, a mianowicie 

srebrne lisy. Okazało sie, że z jednej z 

. Brosiny, gm. miorskiej, 

* biedmiejszym 

, „Hel. 

| ska) kilka organizacyj, lecz najwiecej ożywienia 

; na. 

j prezęś; J. Bałtruszewicz — wiceprezes; Z. Guj- 
ski sókretarz; Ка уу Sansewicz — skarbnik; 
W. Marcinkiewicz — bibliotekarz. BOL. 

| 30 najbiedniej 

szwagrem Michałem Woroną, zam. w; 
kol. Boża Łaska, zatrzymali się we wsi | 

gdzie wypili | 
większą ilość wódki. Kołnisz udał się w ' 
dalszą drogę, Worono zaś nocował w ; 
koł, Woronki. Następnego dnia w rowie 

przydrożnym, napełnionym wodą, w po 
bližu wsi Bohiny, znaleziono Kolnisza | 
martwego, konia zaś 7 wozem odnale- | 

  

  

zieno w limonikach, gm. ieonpolskiej. 
Nastręcza się przypuszczenie, że pijany 
Kolnisz spadł z wozu do rowu i udu- 

4 się. 
* 

Zanotowano poza tym szereg dreb- 
niejszych bójek, awantur i rozpraw, kió 

re nie skończyły się tak tragicznie. 
E 

Policjant miłym gościem w chacie 
biedaka 

Wśród rozmaitych form akcji społecznej pro 

wadzonej przez policję państwową na podkreś 

lenie zasługuje sposób okazywamia pomocy haj 

zaobserwowany w pow. wilej-. 

skim. 

W tygodniu przedświątecznym oraz w dniu 

wigilii policjanci, idący w patrole terenowe, za 

bierali ze sobą obficie wypchane tobołki i poza 

uormalnymi czynnościami służbowymi, odwie 

dzali chłopskie chaty po wioskach | zaściankach 

gdzie gnieździ się największa nędza i wydoby 

wając z tobołków ciepłe ubranka, biekznć lub 

obuwie obdarowywali nimi ubogą dziatwę. 

Wśród podarków tych nie brakło również 

żywności. ) ; 

Zarówno odzież, jak i żywność rozdawane 

przez policję, zakupiła i przygotowała „Rodzi 

'na Policyjna z funduszów uzbieranych ze skła 
dek policjantów całego powiatu. 

„Św. Mikołajów ,w granatowych mundurach“ 

| ludność wiejska witała radośnie i z wdzięcznoś 
sę | 

. OH 
"Ma 

cią. 

Święciany 
— DAR P. HELENY ROMER OCHENKOW- 

SKIEJ „DLA SZKOŁY W KOMAJACH. Na 
gwiazdkę dla szkoły powszechnej w Komajach 
p. Helena Romer przysłała 100 wartościowych 

i pięknych książek wartości 200 zł  Dziatwa 
szkolna wysłała pani. Helenie Romer list, w 

którym serdecznie dziękuje za książki, jak rów 
nież zaprasza ją na przedstawienie szkolne, 
którę odbędzie się w dniu 17 stycznia. Na szkol 

nej scemie odegrana będzie sztuka sceniczna p. 

Romer p. t. „Betlejka Wilenska“. jd. 

: MAMY 'W IBOSZUMIENIU (gm. kołtyniań- 

wykazuje Koło Młodzieży Wiejskiej, które sku: 
pia 29 członków. Pracą organizacji przejawia 
się w urządzaniu obchodów, przedstawień, zel” 
rań, wycieczek itp. 

Przy 'Kole' istnieją następujące sekcje, teat- 

ralna, rolna, samorządowa, . koleżanek i chóral: 
'Poza tym istnieje orkiestra smyczkowa, któ- 

ra słynie w całej okolicy. Oprócz biblioteczek 
ruchomych 'Koło posiada i własną, która liczy 

280 tomów. 
20 bm. odbyło się walne zebranie. „Na tym 

zebraniu: zostały omówióneę wytyczne jpracy w 

najbliższym okresie i został jpowołany nowy za: 

rząd w następującym składzie: Bol. Pniwinis — 

  
każdy posterunek ma wymienne komplety po 50 

tomów. 

7 funduszów z dobrowolnego opodatkowania 

dożywia: w Święcianach się Rodzina Policyjna 

3 szych dzieci. Wydawane są dla tej | 

dziatwy solidne obiady i 

Ponadto przy poste 

najmieszczęśilwszej 

prowadzona jest świetlica. 

runkach pp. dożywia się 26 bezrobotnych. 

W okresię przedświątecznym policja zorgani 

zowała wśród społeczeństwa zbiórkę darów ma 

gwiazdkę dla Alkcja, ta spotkała 

się z wielkim zrozumieniem. Ogółem zebrano w 

gotówce około 500 zł. i liczne naturałin. Za tego 

i rędzaju inicjatywę i ofiarną pracę zdobywa so 

JD. 

Aaa i 

bezrobotnych. 

bie poli jeja w powiecie szczere uznanie, 

„z LaBik a ARCI KSU X 

  

srebrne lisy... 

оз а- 
cych się w pow. wilejskim, przed paru 
laty uciekło kilka srabr:vrh lisów, któ- 
re prawdopodebnie osiedliły i ho- 1a NIĘ 

Włamanie do agencji poczt. w Zalesiu 
W, nocy 23 bim. złodzieje wyjęli szyby w 

pknie i po złamania kraty żelaznej dostali się | 
do lokalu agencji pocztowej ua stacji kolejo 
wej w Zalesiu (pow. mołodeczański), gdzie przy 
pomocy łomów usiłowałi rozbić kasę żelazną, 
tecz zostali spłoszeni przez siostrę kierownika 
agencji. ! ! 

Jedynie złeyłzieje wybrali z jednej z paczek | 
garnitur męski i z szuflądy zł. 3 w gotówce. ; 
Spłoszeni rabusie zostawili na miejscu 2 żelazne 
łomy, 2 kilofy, kopaczkę kołejową i świder, któ ” 
re to przedmioty tejże nocy skradli ze składu ; 
Wn» na nk Zalesie. | 

“ SSN 

| 
dują się. w oko'icznych lasau:h. | | 

Ё 

į 
i 

+ 

i 

i 
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Mołodeczno 
'— P. STAROSTA W SZKOLE W RAJEW- 

SZCZYŹNIE..W dniu 22 grudnia 1936 r. sta- 
rosta pow. mołodeczańskiego Protassewicz we- 
spół z komendantem policji P. P. na powiat 
odwiedził szkołę powszechną w Rajewszczyźnie. 

Pan starosta w bardzo serdecznych słowach 
przemówił do dzieci wszystkich sześciu klas, 
zebranych do jednej sali, zaznaczając, że wiel 

ce kontent jest z dobrego uczęszczania dzięci. 
do szkoły i z ich gorhwego stosunku od nauki 
w. szkole polskiej. Swoje uznanie dla tej gorli 

wości wyraża w podarunku dla nich .w postaci: 
cukierków, zeszytów i ołówków. ' 

Uczen MI klasy Romanowski, w imieniu 
wszystki ch” dzieci powitał pana starostę i po- 

dziękował za łaskawe przybycie do szkoły, zaj 
znaczając, że dzieci rozumieją iż uczyć się trze 

ba, by móc jak najowocniej pracować, gdy uro 

śną, na pożytek ojczyzny i dla własnego dobra, 

oraz, żeby zwyciężyć w tym wyścigu pracy, sę 

| ry nastąpi miedzy narodami. 
„Pan starosta, dziękując 

Ai uściskał ucznia. 
Dalej złożyli krótkie SRO WOOJARIZ. z prac 

i osiągnięć w organizacjach uczaiowskich: 

1) Nadzia.Okulicka, jako kierowniczka spół. 
dzielni uczniowskiej. 

2) Janek Kisiel, 

ła LOPP. 
3) Makary Bernacki, 

ża powitanie, po 

   

jako prezes Szkolnego Ko 

jako skarbnik szkolne 
go koła TPBSP. i 

Uczennica = Jaczurakowska,  deklamowa- 
wała wiersz „Polska wyzwolona“ i uczeń, edar 

szewicz, —— „Wskrzesicićl Polski“. 
Następnie wszystkie dzieci pod kierownict 

wem mauczyciela, p. Kulczyńskiego, odśpiewały 
parę pieśni patriotycznych: a na zakończenie — 
Hymn Narodowy. ь 

Pan' starosta,. żeguając dzieci, 

zadowolenie z owocności prace w 
szkolnych. Dzieci zaś gromialnym 

podziękowały za podarunki. 

wyraził swe 

organizacjach 

M. Jeliński. 

— KURS DLA PRZODOWNIKÓW PRZYSPO 
SOBIENIA ROLNICZEGO. Staraniem Pow. Zw. 
Mlodej Wisi przy udziale Okręgowego Tow. Or 
ganizacyj i Kółek Rolniczych i Wydziału Powia 
towego w dniach 9—19-go grudnia 1936 r. w 
Mołodeczaie, odbył się kurs dła przodowników 
przysposobienia rolniczego. Na kurs przybyło 

31 osób, w tem 4 AZNSENA |, z 17 miejscowoś 

‚ 8 organizacyj: KMW. — ZS. — KSM. 
Wykłady były prawedibiie grupowo: 
I-sza grupa obejmowała — I stopień przy 

sposobienia rolniczego i liczyła 15 osób, Il-ga 
grupa — HM it IMI stopień 16 osób. 

Do południa słuchacze mieli wykłady, na 
stępnie po przerwie obiadowej odbywały się 
zajęcia świetlicowe, w czasie których musieli 
uczniowie opracowywać referaty na tematy fa 

chowe i samokształceniowe. Od godz. 18,30 do 
20,30 odbywała się Świetlica, na której słucha 
cze wygłaszali opracowywane przez siebie refe › 
raty i pogadanki, przeplatane deklamacjami, 
śpiewami i grami towarzyskimi 

W. dnu 19 grudnia rb. odbyło się uroczyste 

zakończenie kursu, które zaszczycili swą obec 
nością starosta pow. p. Kazimierz Protassewicz 

oraz liczni goście. Pan starosta w przemówie 
niu do słuchaczy kursu: podkreślił znaczenie 
oświaty na wsi, zachęcając do wytrwałej i usił 
nej pracy. K. D. 

—DZIECI KRADNĄ CUKIERKI. Nachama 
Szumacherowa, właścicielka sklepu spożywcze 
go w Mołodecznie, zameldoawła, że w nocy z 

22 na 23 bm. skradziono jej ze składzika 13 kg 
eukierków i pewną ilość śledzi z beczki, ogólnej 

wartości zł. 50. Ustalono, że krzylzieży dokonali 
bracia Mieszkaniowie — i4-letni Władysław. 
12-letni Bronisław i 10-letni Leon — oraz 14 
leini Bolesław Piróg. 

Chłopcy de winy przyznali się i oddali skra 
drione cukierki. 

„ku pol. przod. 

„inkę z upominkami; 

okrzykiem . 

  

Wilejka pow. | 
— ZEBRANIE ORGANIZACYJNE POWIA- | 

TOWEGO KOŁA T. O. M. odbyło sę 19 grud- 
nia w sali konferencyjnej zarządu miasta. 

Po zagajeniu zebrania 

oświaty pozaszkolnej p. Sidoryka i odczytaniu: 

statutu przystąpiono do wyboru zarządu. Na pre 

zesa wybrano kierownika szkoły powszechnej 

p. Szajnera, wiceprczesem został p. Sidoryk, 

„ skarbnikiem p. Szczuciūski, sekretarzem p. Ba ‹ 

jaruniec. “ у 

Wysokość wpisowego uchwalono na. 50 gr;. 

„składki miesięczne dla zarządu po 50 gr, a dla. 

pozostałych członków koła w począwszy 

od 20 gr. 

Postanowiońo zwrócić się do powiatowego: 

zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

„Wilejce z prośbą o przekazanie 100 zł, które 

Z. N. P. uzyskał od wydziału powiatowego na 

prace społeczne. Poza tym jest możliwość uzy- 

skania 100 zł od kierownictwa szkoły koszy- 

karskiej w Wilejce. Kierownik ogniska O. M. P.. 
w Wilejce oświadczył iż па сею T. O. M. prze 

° кайе pewien procent dochodu z imprež, które. 

zorganizuje AeaDR, W. R. 

Niemenczyn 
CHOINKA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH 

DZIECI. 23 bm. staraniem komendanta jposterum 

Łusiaka Stanisława i: szerego-- 

wych oraz ich rodzin, w świetlicy policyjnej w 
Niemenczynie zostałą 

najbiedniejszej dziatwy. Rodzice do świetlicy” 

przyprowadzili dzieci bose, nawpół nagie, głod 

'ne, drżące z zimna. 22 dzieci otrzymało gorącą 

strawę, białą kawę z bułką, paczki z łakociami 

i różne produkty żywnościowe na święta, Kilko 

to, dzieci otrzymało nowe obuwie, spodenki, pat 

ta i koszulki. 

„Po zakończeniu choinki odbyła się "PORA ' 

„ fotograifia. | 

Posterunek pp. w 'Niemenczynie niezależnie 

od powyższego w okresie zimowym daje cało- 
dzienne wyżywienie dla dwojga dzieci najbied- 

niejszych rodziców. A, BALCEW;CZ. 

Mickuny || 
NA POSTERUNKU P. P. W BUJWIDZACH | 

w dniu 24 bm. rodzina pokcyjna urządzła cho 

dzieci w wieku od 6 do 14 lat z rodzicami, 
przy wspólnym stole. Najpierw łamano się © 
płatkiem, potem zaś. dzieci odśpiewały kołendy : 
i wygłosiły deklamacje. 

Następnie Zbyszko Preś (syn komendanta) 
porozdawał dzieciom paczki z obuwiem, bieliz- 

"ną i produktami. 
Już późnym wieczorem dzieci uradowane 

paczkami żegnając się dziękowały. rodzinie po 
licyjnej. Obecny. 

Postawy 
— ZAMIAST WIZYT I ŻYCZEŃ. Zwycza- 

jem lat ubiegłych inteligencja pracująca Postaw 
zamiast składania wizyt i życzeń świątecznyche 
(złożyła na rzecz T-wa Dobroczynności jako pa 
moc dla SA zi 150. 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcy] i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matuly, 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa-. 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zglozsenia 
do red. Kurjera Wil. po g. 7-ej wiecz. 
  

Stolica Japonji 
  

  
Tokio ma obecnie już przeszło 6 milionów mie: 

szkańców i stanie się wkrótce największym mia: 

stem świata. Na zdjęciu widziniy jedną z głów” 

niejszych ulic z jej okazałymi budowlami. 

przez instruktora: 

urządzona choinka dla 

zobrało się. osiemnaściore»*. 

*



Sprawozdanie f.nangowe 
z Tygodnia Srkoły Powszechnej 

'w czasie od 2—8 października 
1936 r. na terenie woj. wileńsk 
Wpływy ze sprzedaży materiałów 

wartościowych 
Wpływy z imprez dochodowych 

"Wpływy ze zbiórek ulicznych 
Wpływy ze zbiórek w lokalach 

5.513.73 zł 
1.992.85 
1.943.96 ,, 

  

publicznych. 70.85 ,, 
Wipływy z list ofiar 1.334.24 ,, 
Wpływy z innych źródeł 102.10 ,, 

Ogółem 10.957.738 „ 

"Wydatki na organizację Tyg. Szko 
ły Powszechnej оГО с 

Czysty dochód z Tyg. Szk. Powsz. 
w woj. wileńskim 10.896.16 ,, 

Kwota powyższa ulokowana jest w PKO. na 
koncie Komitetu Okręgowego T-wa Popierania 
"Budowy Publ. Szkół Powszechnych w Wilnie 
i użyła będzie w roku 1937 na pomoc finanso 

"wą dla gmin wiejskich i miejskich na budowę 
publicznych szkół powszechnych. 

Zarzaji Komitetu Okręgowego 
"T-wa Popierania Budowy Publ. Szkół Powsz. 

w Wilnie. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA PORULANCE. 

— Dzisiaj we wtorek i jutro w środę wie 
-czorem komedia J. Anouilha „Był sobie wię- 
:zień*. 

W czwartek wieczorem premiera melodyjna 

muzyczna komedia, według L. Vermeuill'a, z 
muzyką Ralfa Ervina „Maika“. 

Świetna ta komedia zostanie powtórzona w 
_ Noe S$ylwestrową, po cenach zwyczajnych. 

Następną premierą będzie kapitalna kome- 
-dia Stanisława Dobrzańskiego „Żołnierz królo 
wej Madagaskaru". 

W. komedii tej wystąpi znakomita artystka 

-scen polskich Nuna Młodziejowska - Szezurkie- | (ŻA 
wiezowa. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

Dziś ostatnia nowość repertuaru Teatrów 
zagranicznych, najpiękniejsza operetka ostat. 
niej doby P. Abrahama „PRZYGODA W GRAND 
HOTELU". 

— Tradyeyjna rewia Sylwestrowa. Kierow 
nictwo artystyczne ' muzyczne Teatru „Lutnia“ 

„jest zajęte obecnie przygotowaniem tradycyjnej 
rewii sylwestrowej, która składać się będzie z 
najnowszych skeczów i przebojów, oraz niezna 
nych Wilnu piosenek i inscenizacji. 

— „Lutnia“ dia yłzieci. W dniu 1-szym sty 
«cznia o godz. 12.15 w poł. interesujące widowi 
«sko W. Stanisławskiej „PORWANE DZIECKO* 
mrozmaicone tańcami i śpiewami. 

- TEATR LITERACKO - ARTYSTYCZNY 
„NOWOŚCI. 

Dziś we wtorek powtórzenie rewelacyjnej 
rewji świątecznej pt. „NASZA GWIAZDKA* 7 | 
udziałem całego zespołu. Początek przedstawie- 
mia o godz. 6,30 i 9,15. Sala dobrze ogrzana. 

"Twarzowy, ręcznej roboty żakiecik sportowy. 

  
   

  

   

* „KURJER“ z dn. 29 grudnia 1936 r. 

Zabłąkana kula trafiła do mieszkania 
prof. Iwaszkiewicza 

Onegdaj wieczorem do mieszkania prof. U. 
S. B. Iwaszkiewicza (Zygmuntowska 18) wpa 
dła kuła. Kula przebiła okno i utkwiła w prze 
ciwległej Ścianie, nie wyrządzając większej szko 
dy. 

Stwierdzono, że strzał oddany został przez 

p. Odyńcową (Mostowa 23), która przez otwar 
ty lufeik swego mieszkania ćwiczyła się w strue 

ianiu z iloweru. (e) 

Pogrzeb ofiar wstrząsającej zbrodni 
pod Olkienikami 

Wiczoraj odbył się pogrzeb ofinr wstrząsa- 
jącej zbrodni pod Olkienikumi. W pogrzebie 
wzięło udział kilka tysięcy wieśnaków z całej 

pkolicy, gdzie ponura zbrodnia w wieczór wigi 

lijay wywarła bardzo silne wrażenie. 

Przeprowadzone gdłpchodzeniie potwierdziło 
pierwsze przypuszczenia, że bracia Jankowsey 
dokonali zbrodni na tle zemsty. (e). 

KRONIKA 
  

Wtorek Drziś$ Tomasza i Dawida 

29 Jutro: Eugeniusza B. W. 

|| Wschód słońca — godz. 7 m.45 

_ Grudzień Zschód słońca — godz 2 m.57 
DOS NOTE NIL | 

  

Šussirzsianis Zaklesu Veotasrsiag!! U S B 

w Miinie 2 ónia 28XII. 1935 r 

Ciśnienie 763 
Temperatura średnia + 1 
Temperatura najwyższa + 2 
Temperatura najniższa — I 
Opad — 
Wiatr zach. 
Tendencja bez zmian 
Uwagi: dość pogodnie 

— Przewidywany przebieg pogody według 
` Р1М-а do wieczpra dnia 29 bm.: 

  
i i 

y Do sportu nadaje się 
*wmiem. praktyczny i twarzowy bez względu na to z jakiego materiału go sporządzamy czy 
= grubej wełny czy też z mocnej, białej baweł my. Za próbki widzimy wzór wesołej plecionki, 
datwa do wykonania a efektowna: 2 prawe — 2 lewe — 2 prawe — i 10 lewych oczek. — 
Po odstępie 6 drutów zmieniamy szyk tak, aby rowki były nad lewymi oczkami i na odwrót. 

W] dalszym ciągu na ogół chmurno i mglisto 
4 przejaśnieniami, głównie na południu kraju. 

Nocą lekkie przymrozki, dniem temperatura 
w pobliżu zera stopni. 

Słabe wiatry miejscowe. 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w mocy dyżurują następujące apteki: 
1) Nałęcza (Jagiellońska 1), 2) S-ów Augu- 

stowskiego (Kijowska 2), 3) Romeckiego i Zie 
lańca (Wileńska 8), 4) Frumkinów (Niemiecka 
23), 5) Rostkowskiego (Kalwaryjska 31). 

Poza tym dyżurują apteki: Paka (Antokol 
ska 42), Szantyra (Legionów 10), Zajączkow- 
skiego (Witoldowa 22). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel SŁ GEORGES 
Ww WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Cenv bardzo przystępna 

gruby żakiecik, jest bo- 

i 
i 

n
e
 

  
  

PRZYBYLI DO WILNA: 
— De Hotelu St. Georges: dr. Seyda Mariań 

z Wiarszawy; dyr. Miklaszewski Stanisław z 
iWarszawy; Fitaszewski Marian z Włołożyna; 
gen. Żeligowski Lucjan z Turgiel; Juszkiewicz 

Roman z Katowice; .Growe Briandon z Ameryki; 
Przedpełski Czesław z Sieradza; Lenkiewicz E. 

we Słonima; adw. Werner Wł. z Mołodeczna. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa     

MIEJSKA. 
— REGULACJA ULICY ZBOŻOWIO-GROCHO 

WEJ. Magistrat przystąpił do regulacji ulicy 
Zkożowo-Grochowej. Ulica ła zostanie zabmiko- 
wana, mastępnie zaś zaopatrzoną w chodniki. 

Na robotach tych znalazła zatrudnienie więk 

sza ilość bezrobotnych. 
DALSZY . ETAP REGULACJI. PRAWEGO 

BRZEGU WILII. Magistrat przystąpił do wstęp- 
nych robót przy regulacji prawego brzegu Wilii 
w pobliżu mostu Zwierzynieckiego. Na razie na 

robotach tych znalazło zatrudnienie 20 bezrobot 
nych. W najbliższych dniach liczba zatrudnio 
nych ma być zwiększona do 100 osób. 

— KRZTUSIEC I ODRA. Ostatnio zanotowa 
Ro na terenie Wilna dość gwałtowny wzrost za: 
chorowań na odrę i krztusiec. W, ciągu ubieg 
łego tygodnia zarejestrowano 17 wypadków od: 
ry oraz 24 wypadki zachorowań na krztusiec. 

Z innych choról zakaźnych zanotowano na- 
stępujące: 

Ospa wietrzna 7, płonica 4, błonica 3, róża 
1, grypa 2 (w tym 1 zgon); gruźlica 15 (zgonów 

10). Ogółem chorowało w ubiegłym tygodniu 68 

osób. Umarło na chorobńy zakaźne 11, 

GOSPODARCZA 

EGZEKUCJA OPŁAT  RZEMIEŚLNI. 
CZYCH. Z dniem 24 grudnia rb. upłynął termin 
spłacenia (przez rzemieślników należności na 
rzecz zasilenia funduszów Izby Rzemieślniczej. 

W stosunku do rzemieślników, którzy opłat 
tych w terminie nie uiścili wszczęte zostaną kro 
ki egzekucyjne. 

Z KOLEI. 
— Dyrektor Kolei Państwowych w Wilnie, 

| inż. Wacław Głazek, wyjechał na kilkudniowy 
urlop świąteczny, z którego powróci 10 stycz- 

nia 1937 roku. 
W! zastępstwie agendami Dyrekcji kieruje 

wicedyrektor KP., inż. Adam Szlachtowski. 

Konferencja kolejowa w Moskwie. W 
dniach 12-22 grudnia rb. odbyła się w Mos 
kwie sąsiedzka konferencja polsko - sowiecka 

w sprawie rozkładu jazdy na rok 1937, na któ 

rej został opracowany szczegółowy rozkład jaz 
dy pociągów ruchu pasażerskiego w komunika 

cji między Polską a Sowietami. 
Z ramienia DOKP. w Wilnie udział w tej 

konferencji wziął kierownik działu pasażerskie 

go, p. Franciszek Szreders. 

RZEMIESŁNICZA 

— Rejestracja czeladników. Dnia 31 bm. mi 
ja termin rejestracji czeladników. Mimo. kilka 

krotnych wezwań, wystosowanych do rzemieślni 
ków, by zarejestrowali czeładników, tylko bar 

dzo mikła liczba majstrów dokonała tego obo 
wiązku. Е 

W: związku z tym z Nowym Rokiem będą 

nakładane kary na majstrów, którzy nie wy 

pełnili tego obowiązku. 

ROBOTNICZA 
-— CECH STOŁARZY ZAWIADAMIA swoich 

członków, że Ogólne Walne Zebranie odbędzie 
się 29 grudnia 1936 -r, o ogdz. 19 /7) w lokalu Iz- 
by Rzemieślniczej ul. Gdańska 6. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOW. 
-— Uroczystości Świąteczne na placówkach 

ZPOK. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet ko 
munikuje, że odbyły się na następujących pla 
cówkach uroczyste Wigilje: 20 grudnia w Ko 

lonii Wileńskiej w przedszkolu dla dzieci i ma 
tek; 21 grudnia dla młodzieży ze Świetlic przy 

ul. Ostrobramskiej Nr. 7; 22 grudnia dla matek 

dzieci przedszkola im. ks. B-pa Wł. Bandurskie 
go przy ul. Witoldowej Nr. 53; 22 grudnia dla 
członkiń ZPOK. w lokalu Związku przy ul. Ja 

giellońskiej Nr. 3/5 m. 3; 23 grudnia dla matek 

Żłobka Dziennego przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 69; 

23 grudnia dla matek przedszkola im. Gabryela 
Narutowicza przy ul. Wiwulskiego Nr. 22; 23 
grudnia dła matek dzieci przedszkola przy ul. 
Piaski Nr. 27; 24 grudnia w Jadłodajni dla bez 

robotnych przy ul. Zamkowej Nr. 26; w przed 

szkolach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przy ul. Wiłkomierskiej Nr. 3, przedszkolu im. 
Zofii Moraczewskiej przy ul. Bobrujskiej Nr. 20 

9 

[Kiną wileńskie zabiegają 
o zniżkę cen prądu 

elektrycznego 
Polskie Zrzeszenie Teatrów Świetlnych wo 

jewództwa wileńskiego złożyło na ręce prezydem 
ta miasta podanie z prośbą o zastosowanie da 
leko idących ulg dla zrzeszonych kino-teatrów 
w opłatach za prąd elektryczny. 

Zrzeszenie motywuje swą prośbę tem, że 
obcenie kimo - teatry płacą zbyt wysokie ceny 
za energję elektryczną, zużywaną ma cele ma 
pędowe. 

Za energję dla oświetlania reklam zewnętrz 
mych kina płacą po 45 gr. za kwg., natomiast 
za prąd dla innych celów, jak napęd maszym 
i tp. po 75 gr. za kwg. 

Właściciele kin proszą więc obniżenie cen 
prądu, zużywanego ma cele „wewnętrzne. 

  

WILNO 
WTOREK, dnia 29 grudnia 1936 r. 

6,30: Pieśń por. 6,33: Gimn. 6,50: Muzyka; 
7,15: Dziennik por.; 7,25: Program dz. 7,30: Im- 
fromacje i giełda roln. 7,35: Muzyka na dzień 

dobry; 8,00: Przerwa; 11,57: Sygnał czasu i 

| hejnał; 12,03: Koncert rozr. 12,40: Dziennik 
połudn. 12,50: Wskazówki praktyczne dla rol- 
ników; 13,00: Muzyka popularna; 14,00: Przer- 

wa; 15,00: Wiadom. gospod. 15,15: Koncert rekl. 
15,25: Życie kult. 15,30: Odcinek prozy; 15,40: 
Pieśni polskie; 16,00: Ze spraw litewskich (w 
jęz. polskim); 16,10: Emil Młynarski — Mazur; 
16,15: Skrzynka PKO; 16,30: Koncert muzyki 
lekkiej; 17,10: Powieść mówiona, Marii Kunce- 

wiczowej; 17,25: Sonaty skrzypcowe Beethove- 
na; 17,50: Zdrowia, szczęścia, pomyślności, mo- 

nolog; 18,00: Pogadanka; 18,10: . Komunikat 

śniegowy; 18,20: 10 minut wspólnego czytan'a; 
18,40: Berżeretki francuskie, 18,50: Pogadanka 
akt. 19,00: Dyskutujmy; 19,20: Z muzyki angieł 
skiej, koncert A. Hermana; 20,00: Rozmowa 
muzyka ze słuchaczem; 20,15: Muzyka opero- 
wa; 20,40: Dziennik. wiecz. 20,50: Pogadanka 
akt. 21,00: Koncert rozrywkowy z Budapesztu; 
21,45: Współczesny human'zm w literaturze; 
22,00: Koncert rozrywkowy — transmisja z Ber 
lina. 

ŚRODA, dnia 30 grudnia 1936 roku. 

6.30: Kolenda; 6.33: Gimnastyka; 6.50: Muzy 

ka; 7.15: Dziennik por.; 7.25: Program dzienny; 
7.30: Informacje i giełda roln.; 7.35: Muzyka 
na dzień dobry; 8.00: Przerwa; 11.57: Sygnał 

czasu; 12.00: Hejnał; 12.03: Świąteczne nastro 

je — koncert Niny Mańskiej; 12.40: Dziennik 
południowy; 12.50: Biura gospodyni domu — 
pog.; 13.00: Muzyka popularna; 14.00: Przerwa; 
15.00: Wiadomości gospodarcze; 15.15: Koncert 

rekl; 15.25: Życie kulturalne; 156.30: Odcinek 

prozy; 15.40: Melodie z operetek Lehara; 16.10: 

„Drapieżnik opowiadanie; 16.25: Koncert łódz 
kiej orkiestry sałonowej; 17.00: Walka ze szpie 

gostwem — odczyt; 17.15: Koncert solistów: 
17.50: Brytyjska idylla świąteczna — felieton; 
18.00: Pogadanka aktualna; 18.10: Wiad. spor 

towe; 18.20: Skrzynka ogólna —.T. Łopalew 
ski; 18.30: Jak spędzić święta? 18.40: Chwilka 
violonczeli; 18,50: Sprawa niepodzielności go 
spodarstw.; 19.00: Franek - mowela; 19.20: 

Mano Anderson na płytach; 19.40: Koryfeusze 

muzyki współczesnej; 20.35: Chwila biura stu- 
diów; 20.45: Dziennik wiecz.; 20.55: Pogadan 
ka; 21.00: Koncert Chopinowski; 21.30: Koncert 

kameralny, St. Szpinalski, Jerzy Szpinalski; 

22.00: Bal zakochanych; 22.40: Muzyka tanecz 
na; 23.00: Zakończenie programu. 

KINA I FILMY 
„TAJNA BRYGADA* 

(Kino „Pan“) 
Ostatnio mieliśmy w Wilnie 

szpiegowskich. 
„Tajną brygadę* mależy zdecydowanie zali - 

czyć do nieudanych. Obraz nie zawiera nic no- 
wego. Ograny pomysł 'Wibrew zapowiedzi nie 

zna jdujemy w filmie rewelacyj. A miał być po- 
dobno zrobiony ma podstawie autentycznych do- 

kumentów z wojny światowej. Słowem. obraz 

„seryjny. 

„30 KARATÓW SZCZĘŚCIA* 
(Kino Helios“) 

Lepiej napewno byłoby, gdyby nasze wytwór 
nie zamiast produkować wielką ilość szmir — 
więcej zatroszczyły się o jakość, a mniej a 
ilość filmów. : 

Kto, dlaczego i росо realizuje scenariusze 
Sądka? Czyż jest aż tak źle, że nie ma komu na 

pisać? 

Film eksploatuje Dymszę na wszystkie stro- 
ny i na grze tego artysty trzyma się. ; 

Fabula odznacza się tym, że wiele moty- 
wów 'jest ściągniętych Nasi realizatorzy dotąd 
biorą skądinąd bez pardonu. Czekamy uparcie 
na tę chwilę kiedy sami zaczną coś dawać. 

(sei a. m. 
KES ESET PAKETAI 

i w przedszkolu przy ul. Beliny Nr. 5 — Opłat 

ki dla matek i dzieci przedszkoli odbędą się w 
pierwszych dniach stycznia. 

RÓŻNE. 
— Listonpszom zakazano zbierania datków 

z okazji Nowego Roku. Władze pocztowe wysto 
sowały do niższych funkcjonariuszy poczty przy 
pomnienie w związku ze zbliżającym się Nowym 

Rokiem o istniejącym zakazie zbierania przez 
listonoszów datków w firmach handlowych, 
jak również u właścicieli mieszkań prywatnych 
z okazji składania życzeń noworocznych. 

kilka filmów 
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Znakomity reżyser wszystkich filmów z Marleną Dietrich Józef Sfernberg, 

znany kompozytor Fritz Kreisler, fenomenalna śpiewaczka Grace MOORE 

i popularny amant Franchot TONE stworzyli rewelacyjny film niezapom- 

nianych melodyj, czar tańca i najpiękniejszych kobiet 

Na wileńskim bruku 
POBIŁ SPOTKANĄ KOBIETĘ. 

Mikołaj Mikołajewicz (Bernardyński zaułek 

5) postąpił wczoraj wcale nie po dżentelmeńsku. 

Spotkawszy na ul. Miekiewicza w ożywionym 

micjsca p. Weronikę Taraszkiewiczową (Chełm 

ska 15) w ordynarny sposób pobił ją. 

Miko!ajewicz na swoje usprawiedliwienie 

przytoczyć może jedną tylko „lagodzącą“ oko 

liezność, — Że był pijany. (e) 

UJĘCIE ZBOCZEŃCA. 

S. Wastomski (ul. Tomasza Zana 23) ślu- 

sarz, lat 25, zdradza objawy jakiegoś zboczeń- 

<a. Ostalnio pan ten uwijał się po ulicach i tym 

się trudnił, że niewiastom które mu się. podo- 

bały, sypał z tyłu na płaszćze jakiś proszek, po 

czyń zwracał uwagę „łaskawej pani, że ma 

garderobę nie w porządku, grzecznie proponu 

jąc swoje usługi. Dama, którą wchodziła do bra 

my Z „uprzejmym“ przechodniem celem oczysz , 

czenią płaszcza, była narażona na ordynarne 

propozycje. 

Wczoraj zboczeńca zatrzymano Ww podwórku 

doma Nr. 15 przy ulicy Mickiewicza podczas 

kolejnej nieprzyzwoitej mapaści na niewiastę. 

DLA FANTAZJI. 

Wieczorem na ul. Miekiewicza okok domu 

Nr. 22 wytworzyło się zbiegowisko. Posłyszały 

się histeryczne krzyki oraz brzęk tłuczonego 

szkła. Jak się okazało jakaś kobieta „dla fan 

tazji* wybiła szybę w szaszłyczarni Sarkisjan 

ca mieszczącej się w suterenie wspomnianego 

domu. 
(e) 

SAMOBÓJSTWO SAMOTNEJ KRAWCOWEJ. 

  

Przy ul. Słomianka 15 odnajmowała wałe | 

jednorokojowe mieszkanie 45-łetnia krawcowa 

Katarzyna Tronowa. Mieszkała z nią razem 

młoda wychowyinka. Na Święta wychowanka 

wyjechała do krewnych, a gdy wczoraj wróci 

ła zastała mieszkanie Tronowej zamknięte pd 

wewnątrz. Na pukanie nikt nie odpowiadał. — 

Przeczuwając nieszczęście, wychowanka podnio 

sła alarm. Zbiegłi się sąsiedzi. Drzwi zostały 

wywažene Trorowa zaš wisiała w pętli. Przy 

były lekarz stwierdził, że denatka powiesiła się 

przed trzema dn*ami. 

Zwłoki szmobójczyni zabezpieczono do de- 

cyzji władz sądowo-śledczych. (<). 

TRZEJ 12-LETNI CHŁOPCY WYBILI 27 SZYB 

W PAŃSTW. URZĘDZIE WAG I MIAR. 

Onegdaj w godzinach po poł. korzystając z 

tego, że w gmachu Państw. Urzędu Wag i Miar 

przy ul. Trockiej nikogo nie było, trzech chłop 

Na pomoc zimową bezrobotnym zamiast ży: 
czeń Świątecznych i Noworocznych — 2 zł. 
p. Jan Kownacki. i 

M, Szmieloff Komendant Pow. P. P. w OsZ- 

mianie — zamiast życzeń Świątecznych i Nó- 
worocznych na pomoc. zimową bezrobotnym — 
5 złotych. ; 

STATION ISIN S RAA 

„PRASA“ 
MIESIĘCZNIK 

Organ Polskiego Zw. Wydawców 
Dzienników | Czasopism, 

Wyszedł z druku zeszyt 12 (grudzień). 

TREŚĆ ZESZYTU: 
Artykuły: 

Andrzej Wierzbicki: (© współpracę prasy z 

naszym. przemysłem i: handlem. 

Józef Jakubowski: O współdziałanie prasy 

z samorządem gospodarczym 

Wacław Fabierikiewicz: Z zagadnień ubez- 

pieczeniowych. 

Andrzej Czarnecki: Prasa a kupiectwo. 

St. Zenon Zakrzewski: Prasa polska instru- 

mentem propagandy i reklamv 

Marszałek Edward Śmigły Rydz, jako redak- 
tor i .wydawea. 

Stanisław Kauzik: Zagadnienia i informacje 

gospodarcze w prasie codziennej. 

Marian Grzegorczyk: Prasa gospodarcza w 

Polsce. 
Jan Kuczabiński: Czynnik intelektualny w 

reklamie. ' 
Kazimierz Jabłowsiki: Tajemnice skuteczności 

ogłoszenia jprasowego. 
Franciszek Głowiński: O wzmożenie konsum- 

pcji w Polsce. 
Jan Mokrzycki: 

gospodarczego, 

Handel detaliczny a ogłoszenia prasowe. 

Sprawy  kolportażowe. 

Dział informacyjny. 

Prace Polskiego Zwiazku Wydawców. 

Prasa polska zagranie: 
Sprawy dziennikarskie. 

Infonmacje techniczne: 

Fr, Kusz: Modernizacja starych maszyn. 

Kronika krajowa. 

Statystyka. 

Prawo a prasa. 
Prasa na szerokim świecie. 

Prasa jako czynnik życia 

Cena zeszytu 1 zł. Do nabycia w adaninistra- | 

cji „Prasy”, w większych księgarniach i (kios- 

kach „Ruchu, Konto rozrachumkowe 'Nr, :751. 

Premtimerata roczną w kraju zł. 10, za granicą 

zł. 12. Adres administracji: Warszawa, w. Z30- 

da 8 m. 4, tel 540-00 Warszawa 1. 

  

„KURJER“ z du. 29 grudnia 1936 r. 

Dziś premiera. Potężny emocjonujący konflikt erotyczny w najromantyczniejszym mieście świata 

SAN FRANCISCO 
W rolach czołowych po raz pierwszy razem w porywającym ro 

w Jum Macdonald 
Nad progiam: Atrakcja kolorowa i aktualia. Uprasza się o przybycie na pocz. 4—6—8—10.15 

Największe dzieło genialnego 

vAN DVYKE'a. 

mansie miłośnym, słowik ekranu 

i ulubien.. 

cal.šwiata lark 

JESZCZE TYLKO DZIŚ 

jutro premiera: 
' ' Rez. Joz.fa Lejtesa: 

BARBARA 

W roli tytułowej 

SMOSARSKA 

monumentalny film polski 

RADZIWIŁŁÓWNA 
W roli króla Zyg. Augusta 

М. ZACHAREWICZ 
Jutro o godz. 4-ej pp. specjalne przedstawienie dla prasy 

i zaproszonych gosci. 

  

Następny program 
w kinie у 

„HELIOS“ | 

TAJNA BRYGADA pPerr 
    

    

  

MELIOS | 
Ostatnie dni 

AMDOLF DYMSZA 
W brawurowej komedii muzycznej 30 kkaratów szczęścia 

Teatr Art. Lit | 

Nowości 
Ludwisarska 4 

  

«1 NASZA GWIAZDKA 
Wielki świąteczny arcywesoły program z udziałem Ireny Różyńskiej, Rostań- 

skiej, Doriari, Boruńskiego, Majskiego, 
oiaz światowej atrakcji żonglera Fr. Froniego. 

Wiele wspaniałych niespodzianek świątecznych. Satyra aktualna. 

Ba'etu Ostrowskiego. Szpakowskiego- 
wietna oprawa dekoracyjna. 

Anons: Najweselsze w *%ilnie powitanie Nowego Roku 1937 „Wesoły Sylwester”. 

  

  

Licytacja 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do pu 

eńw „ówicząc się* w rzucaniu kamieniami wy 

biło w gmachu... 27 szyb. 
Chłopców zatrzymano .За to: Czesław Sud 

nikiewicz (Zawalna 22), Jan Achramowiez — 

(Świerkowa 38) oraz B. Jakiewicz (Zawalna 27). 

  

K. GORZUCHOWSK!, Zamkowa 9 
Poleca zegarki szwajcarskich „fabryk, wyre- 
gulowane z gwarancją. Wyroby złote i srebr- 

blicznej wiadomości iż w dniu 29 grudnia 1936 

roku o godz: 11 rano przy ulicy Marii Magdale 
ny Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji koni 
i tabóru końskiego (powz. bryczki, sanie, wóz 
roboczy, uprząż ; t. p.). 

Chłopców umieszczono w Izbie Zatrzymań. 
(e).   ne papierośnice, najnowsze fasony. 

Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne. 

iii sai js sa IIA S O KAI E IIS ЛМО ИОНЯЕ 

Kno MARS 
Ostrobramska 5 

Następny program: 

Ostatnie dni „„WWSEFRWA RZEKA““ 

Dolores del Rin i Douglas Fairbanks ur 
w tlmie „„(DSKaGFZOMA* 
  

POLSKIE KINO Po raz pierwszy w Wilnie! Potężny dramat z życia przedwojennej Rosji 

swiarowojĄQTEL SAVOY 217 
W roli głównej najznakomitszy aktor doby otecnej Hans Albers. 

Miłość. Zemsta. Zbrodnia, Niezasłużona kara. 

OGNISKO | 
Świąteczny program. 
polskiego STEFAN JARACZ, LENA ŻELICHOWSKA, 
Nad program: UROZMAICONE DODATKI. 

BEDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

         

Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. 

Moskwa. Hulaszcze życie. 

NAD PROGRAM: Atrakcje 

Dziś Największe arcydzieło polskiej sztuki: kinematograficznej p. t. 

Jego wielka miłość 
w rolach -głów- 
nych najwybitn. 
artyści ekranu 

LALA GÓRSKA, TADEUSZ OLSZA i inni. 
Pocz. o g. 4-ej, w niedz. i święta o g. 2-ej. 

PORE     
  Za Wojewodę - 

(W. HRYHOROWICZ) Naczelnik Wydziału. 
  

  

„FORTUNA“ 
Fabryka cukrów i 
czekolady. Wilno, 
ul. Metropolitalna 5, 
tel. 19-19. Pierwszo- 
rzędne wyroby. Pie- 
rniczki miodowe,oz- 
doby choinkowe. 
Ządajcie wszędzie. 

Pracy poszukuje 
u krawcowej 

w charakterze podręcz 
nej ew. w celu ukoń- 
czenia praktyki szycia 
oraz nauki kr ju—mło- 
da, b. zdolne panna. 

Oferty do adm Kurje a 
pod „Ała w.* 

  

    

  

SUKNIE 
gustowne, śwęterki, gae 
łanterie, bielizna, wszy-- 

stko na bale i karnawał 
W. NOWICKI 

Wilno, Wielka 30 

  

Potrzebny 
chlopiec do nauki 

do zakładu fryzjersk. ° 
Michała Okonia 
Niemiecka | 

  

POKÓJ 
z osobnym wejściem 

z kłatki schodowej 
do wynajęcia 

Zygmuntowska 20 
"Dazorca wsk że   

DR. MET. 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor wenerycz., syfilis 
skórne i moczopłciowt 
Zamkowa 15, tel. 19-60 
Przyjm. od 8—1 I 3—! 

  

DOKTOR 

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

Przyjm. od 9—1 i 5—8 

  

DOKTOR 

Zaurman 
choroby. weneryczne, 

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

  

AKUSZERKA 

Smiatawska 
oraz Gabinet Kosmetycz. 
odmładzanie cery, usu- 
wanie zmarszczek, wą- 
grów, piegów, broda. 
wek, łupieżu, usuwanie 
tłuszczu z bioder i brzu- 
cha, kremy odmładzają- 
ce, wanny elektr., elek- 
tryzacja Ceny przystęp: 
ne. Porady bezpłatne. 

"Zamkowa 26 —6 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 22 

  

  

  

Aplikant 
z dwuletnią praktyką. 
sądową poszukuje pa- 
trona — chrześcijanina... 

informacje 
w Kurjerze Wileńskim 

da „Aplikania“ 

Obejmę posadę 
administratora lub rząd- 
cy na obszar większy 
łub mniejszy, oosiadam 
praktykę 2 -letnią, do-- 
bre świadectwa i opinię 

-_ Derewnicka 4—10 | 

    

Do sprzedania 

murow. o 2-ch 6-cio- 
pokojowych  mieszka- 
niach ze wszelkimi wy-- 
godami, przy mieszka- 
niach duże tarasy, owo- 
cowy ogród 1000 mtr. 
kw. Cena 36.000 złotych 
gotówką. Na Zwierzyńcu: 
(niedaleko cerkwi). in- 
formacie: Mickiewicza: 
46 m. 9' Od godz. 3 do 

4-ej. 
  

AKUSZERK A 
„Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do 7 wa 
ul, 1. Jasińskiego 5 —i8 
róg Ofiarnej (ob. Sądu) 
  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

i eiektryzacje 
uł, Grodzka nr. 27' 

(Łwiarzyniec) 
Lew ————--—— 

Konto czekowe P. K. O, nr. 60.750. Drukarnią — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

€ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 

ФЕМА OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakę, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz mieszkan. — 10 gr. za wyraze: 

Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Układ ogłoszeń w. tekście 4-ro łamowy, za tesstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń: 

RO TRZA R 

Druk. „Z 

3 zł, z odbiorem w administr. 

EOT ORO ZOE ER 

40. 

Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji pezejniaje od g. 1—3 pp. 

Administracja czynna od g. 9!/„—8'/, ppol. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3*/, i 7—9 wiecz,. 

2 zł. 50 gr., zagranicą 6 złe. 

CAE RT INTEL UT CZ 

edaktor p. Zygmunt Babiez. 

i rubrykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.


