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Chodri mi o zaburzenia nie at- 
mosferyczne ‚а giełdowe, zaburzenia, 
których świadkiem ostatnio były gieł 
dy całego Świata. 

Zwłaszcza pisma krakowskie po- 
Gwięcają tej sprawie wiele miejsca. 
Cytujemy za „Nowym Dziennikiem* 
z artykułup: t. „Uzdrowiająca bu- 

rza”. 

Krachy na giełdach światowych przy- 
pominają zewnętrzenie załamania się 
kursów w przededniu wybuchu kryzy 
su gospodarczego w roku 1929. Także 
wiedy rozpoczęło się od międzynaro 

. dowego spadku cen surowców, po 
którym poszedł krach na giełdzie no 
wojorskiej, dałej krachy na, giełdach 
europejskich, począwszy od gie.dy wie 
deńskiej po przez glełdę berlińską a 
wreszcie i giełdę londyńską do krachu 
funta szterlinga ,w końcu zaś wielki 
krach giełdowy w Stanach Zjednoczo 
nych, który pociągnął za sobą spadek 
dolara. Analogia krachów poprzednich 
do ostatnich załamań giełdowych jest 
wszakże tylko pozorna, choć źródłem 
fych załamań były  przespekulowane 
rynki surowcowe I związane z nimi 

glełdy efektów. Nic nie zdaje się jed 
nak wskazywać na fo, aby obecne kra 

"chy giełdowe miały wywołać skutk! 
„ lakle same, jak przed kilku laty. 

I dalej: 
Wydaje się, że krachy fe są jakby 

naturalną konsekwencją polityki umlar 
kowania, sfosowanej ostatnio przez 
Stany Zjednoczone I Wielką Brytanie. 
a w każdym racie, že-krachy 16 są 
krajom tym raczej na rękę. Nowe, niż 
sze kursy gletdowe, a w szczególności 
lekko zniżkujące w ostatnim ezašie ce | 
ny surowców na rynkach światowych 
— stwarzają zdrowszą podstawę dia 
przvszłej koniunktury, niż kursy cho 

robliwie rozdęte, popędzane nadmier 
„ną gorączką spekulacyjną, I noszące 
w samej swej istocie zarodki groźnego 

nłebezpieczeństwa na przyszłość. 

W Połsce również jesteśmy świad 
kami polityki Rządu zmierzającej do 
"Enižki cen. Znižka ta u nas jest dyk 
towana wyłącznie przyczynami nstu 
Ty gospodarczej i socjałnej. Przeciw- 

dałamy wzrostowi kosztów utrzyma 
nia, aby nie powiększać kosztów pro 

cji, aby utrzymać zdolność konku 
Tencyjną naszej produkcji na rynkach 
Światowych. W naszej wewnętrzno- 
polskiej akcji zniżki cen oczywiście 
nie posługujemy się krachami gieldo- 
wymi. Raczej stosujemy się do tego, 
co się dzieje w gospodarce światowej. 

Na*pynkach światowych i w świet 
le polityki państw zachodnio-europej 
skich, które są dla nas wynikami zby 
łu ta rzecz wygląda inaczej. Źródła 
krachów i zahamowania wzrostu cen 
trzeba szukać w : 

gwaliownym fempie zbrojeń, a w szcze 
gólności w pięcioletnim planie gigan 
tycznych zbrojeń angielskich. Była to 

+typowa koniunktura zbrojeniowa, obil 
<zpna na przewidywaną bliską wojnę. 
Spekulanci przewidywali, że w ślad za   

zbrojeniami angielskimi pójdą zwięk 
szone zbrojenia innych krajów, a za 
tem że popyt na surowce zwiększy 
się. Tymczasem wielki plan zbrojeń 
brytyjskich posłużył sprawie pokoju, 
a nie wojny. Wielka Bryfania zbrol się 
naprawdę pod znakiem „SI vis pacem 
para bellum". Olbrzymia zwyżka cen, 
Jaka towarzyszy tym zbrojeniom posłu 
żyła także sprawie pokoju. Uświado 
miła ona bowiem wyniszczonym państ 
wom fofalnym, że w szalonym wyścigu 
zbrojeń między bogatymi I wyposażo 
nymi w niezmierne rezerwy gospodar 

czo—finansowe krajami demokratycz 
nymi a państwami dykłatorskimi zabra 
knie tym osłałnim oddechu, że państ 
wa demokratyczne zaczynają się dopie 
ro zbroić, gdy państwa dyktatorskie 
nie mają się już za co zbroić. 
Jak widzimy optymistyczna ocena 

pokojowej przyszłości Świata  iest 
peanem na cześć państw bogatych i 
nietotalnych... w ujęciu „Nowego 
Dziennika”. 

Pean ten zawiera cenne stwierdze- 
nie, a mianowicie, że państwa totalne 
—są ubogie, nietotalne — bogate. 

"Trzeba pamiętać jednak, że bogae 
two „czy ubóstwo to przecież nie sku 
tek ale przyczyna, która narzuca for 
mę ustrojową. 

Można postawić odwrotną tezę, że 
zbrojenie się państw bogatych państ* 
wom biednym, które chcą się bronić 
przed przemocą, narzuca ustrój to- 

„tałny. 2 
(4 Horyzont polityczny wyjaśnił się już 

niewątpliwie w ostatnich tygodniach. 

© wojnie nie mówi się już z taką pew 
nością, jak jeszcze w ubiegłym roku. 

Tded“pokoju europejskiego jest wpra 

wdzie jeszcze dość daleka od rzeczy- 

wlstości, ale idea wojny oddała się 

konsekwentnie, choć powoli od sfery 
prawdopodobieństwa. Surowce łakną 
zaś krwi I pożogi wojennej, a nie po- 
koju. Spekulacja stawiała na kartę woj 
ny, a nie pokoju. Horoskopy spekula 
cji zawiodły. Sekulacja zaczęła się wy 
cofywać ze swych pozycyj na gieł- 
dach. Ceny surowców, w pierwszym 
zaś rzędzie metali. jako typowych su- 
rowców zbrojeniowych, zaczęły spa- 
dać „mimo, że zapolrzebowanie na 
surowce clągle jeszcze jest większe, 
niż podaż. Wślad za krachem na gleł 
dach surowców poszły załamania na 
giełdach pieniężnych. Pierwszy sygnał 
wyszedł z Pragi. Reszta idzie lawino 
wo. Budapeszt, Londyn, Wiedeń, Pa- 
ryż, Nowy Jork. Zakotłowało na gieł 
dach światowych. 

Burza przeszia. Jeszcze fu I ówdzie 
słychać będzie głuchy 'rzask walących 
się wartości, zbudowanych na funda- 
mencie horoskopu wojennego. Błys- 
kawice przeszyją ciężkie „duszne po- 
wietrze. W nowej afmosferze będzie 
już zapewne można swobodniej I pew 
nie] oddychać. 
Oby tak było! 

Nie można budować przyszłości 
gospodarczej świata na koniunkturze 
zbrojeniowej. Fatalizm, o którym 
wspomina „Nowy Dziennik“ jest war 
tością również niewątpliwie w oparciu 
o tę koniunkturę. 

Cieszylibyśmy się, gdyby się oka- 
zało, że zbrojenia zaczęły odegrywać 
w. gospodarce świątowej mniejszą rolę 
niż dotychczas, Ale z drugiej strony 
nie możemy całkowicie zaufać uspo- 
kajającemu tonowi „Nowego Dzien- 
nika“, a swoją politykę gospodarczą     
musimy dostosowywać do praw rzą- | 
dzących gospodarką światową. P. L.| 

   
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Prezes Związku Dziennikarzy R.P. u Pana Prezydenta 

  

P. Prezydent Rzplitej przyjął oqegdaj na audiencji prezesa Związku Dziennikarzy R. P. 
red. Mieczysława Scie yńskiego. Zdjęcie nasze przedstawia moment z audiencji. 

Nowe ceny mydła do prania 
gd 10 do 15 proc. taniej 

WARSZAWA (Pat). Na wniosek | damczewskiego, „Z pralką* Kołłonta 
komisji kontroli cen, ministerstwo 
przemysłu i handlu w drodze porozu 
"mienia z centralnym związkiem prze 
mysłu mydlarskiego w Polsce usta:i 
ło ceny detaliczne mydła, obniżone w 
w stosunku do dotychczasowych cen 
o ok. 10—15 proe., przy czym śred 
nie i niższe gatunki mydła do prania 
potanieją właśnie o 15 proe. 

Nowe ceny wchodzą w życie z dn. 

1 maja rb. i od tego dnia mydło do 
prania ma kosztować w detalu: myd 
ło do prania 1-szy gatunek firmowa 
ne nieopakowane, jak np. „Jeleń — 
Sehicht*, „Rewolwer* Majdego, „Poł 
sof* Czwiklicer, Tukan, „Z wieżą* A 

l maj wszędzie przeszedł spokojnie 
W POLSCE. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 1 ma 
ja rł b. odbył się w całym kraju sze 

reg obchodów pierwszomajowych, or 

ganizowanych przez legalnie istnieją 
ce organiazcje polityczne i zawodo- 
we. Obchody odbyły się naogół w zu 
pełnym spokoju. eJdynie w Warsza- 

wie pochód Bundu został zaatakowa 

ny przez odosobnioną grupę przy zbie 
gu ulic Miłej i Smoczej. 

W wyniku zajścia parę osób zosta 

ło rannych, w tym 5-letnie dziecko, 

które zmarło. 

W PARYŻU. 
PARYŻ (Pat. Wielkie manifeslacje pierw 

szomajowe były w roku bieżącym organizo 

jwane wyłącznie przez związki zawodowe o 

kręgu paryskiego. Dlatego też miały one cha 

retke nie tyle wspólnej manifestacji wszyst 

kich ugrupowań lewicowych, lecz były wiel 

ką manifestacją sił generąlnej Konfederacji 

pracy. 

AS RASA EANET OT TSO K AAS NOD 

W okowach lodu 

  
Dziesięć wielkich parowców towarowych, przepływających przez jezioro Machigan, natra 

tlo na duże powierzchnie lodowe, z których nis mogło się wydostać. Dopiero po użyciu 

lamaczy łodów. Usunięto okowy złodowaciałcj tafli i statki mogły popłynąć dalej. Fakt 

lon jest. tym wymowniejszy, że miał miejsce przed tygodniem, a więc w czasie pełnego 

Na arredwieśnia, Zdjęcie przedstawia parowce, wałcząca z lodem. 

W LONDYNIE. 
LONDYN (Pat). Pierwszomajowa demon 

stracja socjalistów i komunistów, w pocho 
dzie z południowej części Londynu przeciąg 
nęła ulicami, udając się do Hyde Parku. 

Naogół pochód pierwszomajowy nie miał 
charakteru wybitnie bojowego i liczny udział 
w nim dzieci ubranych w alegoryczne szaty 
t żywe obrazy tworzyły raczej tło odświętne 
i pogodne, aniżeli bojowe. Pochód i odbyte 
tym zebraniu przeszły w spokoju. 

W MOSKWIE. 
MOSKWA (Pat). Tgoroczna rewia 1 

maja na Placu Czerwonym w Moskwie odby 
ła się według programu ustalonego od lat. 
Marszałek Woroszyłow dokonał przegłądu od 
działów wojskowych, uszeregowanych na Pla 

Į cu Czerwonym, po czym rozpoczęła się defi 

| lada przed trybuną ustawioną przy mauzo 

| leum Lenina, na której obecny hył Stalin, oto 

czeny wybitnymi przedstawicielami rządu, 

partii oraz armii. A 
Defilada oddziałów wojskowych 

przeszło 2 godziny. 

trwała 

W BERLINIE, 
BERLIN (Pat). Obchód święta narodowego 

godzin rannych. 

Uroczystości rozpoczęły się olbrzymią ma 

nifestacją młodziży na stadionie 

skim. 

Kanclerz wygłosił swą pierwszą w tym 

dniu mowę. 

W godzinach połuduiowych odbył się ma 
nifestacyjny przejazd kanelerza i najwyż 

_ LONDYN. (Pat.) Egzekutywa Fe. 
deracji Górników zdecydowała wczo 

niach nastąpić ma już 8 maja, wzglę 
dnie, w okręgach, w których obowią 
zuje wypowiedzenie 7-dniowe, 15 
maja, wyznaczając początek strajku 
węglowego na 22 „niają o północy, 
co w praktyce Aov e-tego, iż 22 
maja przypada G" oznaczałoby, 

и 4 ю Ž. 
> ; 

° И т 

  
tizeciej Rzeszy rozpoczął się od wczesnych 

olimpij   
raj, iż wypowiedzenie pracy w kopal | 

   

szych kierowników partyj przez centrum mia 

sla do Lustgartenu. 
Po krótkich mowach wstępnych min. Goch 

sieba i dr. Leya zabrał głos kancterz Hitler. 

Mowa jego miała charakter wyraźnie wew 

nętrzno — polityczny i w najważniejszych 

ustępach poświęcona była wewnętrznym ko 

niecznościom gospodarczym Rzeszy, związa 

nym ściśle z przeprowadzen'em planu cztero 

leiniego. 

    

ja, „Społem, „Rajskie* i t. p. — nie 
więcej jak 1.50 zł. za kilogram. Myd 
ło do prania 2-gi gat. niefirmowańe, 
nieco ciemniejsze w kolorze, najpow 
szechniej używane, nie więcej jak 
1,25 zł. za kilogram i wreszcie mydło 
do prania 3-ci gat. niebieskie, t. zw. 
rzydło marmurkowe, kosztować ma 
nie więcej, jak 1 zł. za kilogram. Nie 
zestały objęte obniżką a zatem nie 
zanienią ceny mydła, oznaczone jako — 
„Extra* na równi z mydłami toaleto 
wymi. 

O wypadkach pobierania w deta 
Ju wyższych cen za mydło do prania 
tych gatunków, które uległy obniżee i 
których nowe ceny powyżej szezegóło 
wo podano, należy we własnym inte 
resie niezwłocznie informować wła 
dze administracji ególnej.  * 

180 rannvch želnierzy 
włeskich — — 

PARYŻ. (Pał.) Havas donosi z Gib- 
raltaru, iż zatrzymał się łam parowiec 
włoski „Franca Fassio"”, płynący da Ge- 
nui. Na pokładzie jego znajduje się 180 
żołnierzy, przeważnie Włochów rannych 
w czasie osłałnich walk. -Nia mogli oni 
znaleźć należyłej opieki w Sewilli, gdzie 
szpiłale są przepełnione. 

NORI DS TTT DST TE TIESTO Ь УОНЕИ 

Autobusy w Londynie stoją. 
LONDYN. (Pat) Od północy 6,298 

autobusów, obsługujących z górą 200 li- 
nij, jest unieruchomione w 48 garażach 

Jak zatopiono 
BILBAO. (Pat.] Agencja Havasa do- 

nosi: Po otrzymaniu wiadomości o zało 
pieniu pancernika „Espana”, wszystkie 
tutejsze organizacje polityczne i dzien- 

niki umieściły w oknach zajmowanych 
przez się budynków olbrzymienapisy, za- 
„wiadamlające o tym zdarzeniu. 

Szczegóły przebiegu walki są nastę- 
pujące: Angielski statek handlowy „Wrot 
han“ zbliżał się do portu w Santander, 
przybywając z północy w chwili gdy na 
horyzoncie również na północy ukazał 
się „Espana“ i starał się stafkowi anglel 
sklemu przeszkodzić w wejściu do portu. 
Równocześnie pojawił się powstańczy 

22 maja może rozpocząć sie strajk 
górników angielskich 

„iż. dniem strajku węglowego byłby 
poniedziałek 24 b. m. 

Ogólnie. spodziewają się jednak, 
że w ciągu tych 3 tygodni nastąpi 
porozumienie w sprawiepowrołu do 
pracy strajkujących od września r. 
ub. górników w. kopalni Hartworth. 
Wczorajsza decyzja motywewana jest 
chęcią wywarcia nacisku na opor- 
nych dotąd właściciali kopalń. 

stollcy. | 
Strajk rozpoczął się bez Incydeniu, 

okret „Espana“ 
kontrtorpedowiec „Vałasco” I nakazawszy 
angielskiemu  statkowi zatrzymać się, 
dał w jego kierunku 7 do 8 strzałów ar- 
matnich. Okręty i statek znajdowały się 
wtedy w pobliżu wyspy Muro. 

Wkrótce połem „Velasco” I „Espana” 
znalazły się poza obrębem wód teryto: 
ralnych I w fej chwili pojawiły się samo- 
loty rządówe „rzucając bomby na pow- 

(stańcze okręty. Jedna z bomb pizedo- 
stała się najprawdopodobniej przez luk 
do składu amunicji, gdyż pancernik za- 
tonął bardzo szybko. „Welasco” zdołał 
uratować oficerów i część załogi „Espa- 
ny“, większość jednak zatonęła. : 

Statki rybackie znalazły na miejscu 
zatonięcia okrętu pływające 'na falach 
liczne książeczki wojskowe, berety falan 
glstowskie, niemieckie dzienniki I doku- 
menty, nie zdoła.y jednak ocalić nikogo 
z załokł. 

WALENCJA. (Pat.j Wiadomość o za- 
topienilu pancernika „Espana“ wywołała 
„wybuch enfuzjazmu w kołach zbiłżonych 
do rządu. Koła te podkreślają, że jes; fo 
pierwszy wypadek, aby potężny okręt 
wojenny został zniszczony przez bomby, 
zrzucone z samolotów. * - > 

Prasa podaje półurzędowe dane sta- 
tystyczne, z których wylka, że powstańcy 
rozporządzają flotią.o ogólnym tonażu   37,500 tonn, zaś flofa rządowa liczy z 

górą 75.000 tonn.



  

    

    

    

Rocznica zgonu Marszałka Piłsudskiego 
Naczelny Komileł Uczczenia 

Pamięci Marszałka Józefa Piłsuds- 
kiego rozesłał do komiłetów woje 
wódzkich następujący okólnik: 

Dzień 12 maja, jako dzień Żałoby Na 
tedowej, obejmuje kraj cały i Polonię 
Zagraniczną; proklamowany on będzie 
pdezwą Naćzdlnego Komiłetu, która" zó” 
sianie rozesłana do Komitetėw Wojewó 

dzkich. 
Nie od formy zewnętrznej, ale od na 

slroju wewnętrznego należy uczczenie 
Pamięci Józefa Piłsudskiego. 

Dzień ten przeło nie zosłaje wolny 
6d pracy. 

Celem modlifewnego skupienia w go 
dzinach przedpołudniowych odbędą się 
meboieństwa żałobne w świątyniach 
vszysikich wyznań. Należy udos'ępnić 
jak najszerszym masom możność ich wy 
słuchania. ZP: 

W rocznicę momeniu zgonu, 1. |. o 
godz. 20.45 zapanuje 3 minuiowa „Chwi 
Is Ciszy”. 

W tym momencie usłaje wszelki ruch 
] dźwięk. Stają przechodnie na drogach 
1 ulicach, wszelkie pojazdy, motory, ko- 
leje. 

"W. miastach chwilę 
będa: 

od godz. 20.40 — 20.45 — dzwony 
] syreny fabryczne, sygnalizują zbliżają 
cz się „Chwilę Ciszy” — zapłoną wów 
czas przyqołowane przedłem ogniska; * 

od godz. 20.45 — 20,48 — „Chwila 

ię poprzedzać   ©: A z » Зр Ciszy” — moment zakończenia chwili 

  

ciszy zaznaczą dźwięki dzwe :ów kościel 
nych i odczyłanie przy ogniskach wyjął 
kow z pism Józefa Piłsudskiego. 

Jako widomy znak żałoby narodowej 
— wszystkie flagi państwowe opuszcza 
ne do połowy maszłu, przewiązane kre- 
ip; jak również krepą' przysłonięję w 
dym =dniu- winny być podobizny Józefa 
Piłsudskiego. > 

W Warszawie — na slopriach pałacu 
Belwederu, w Krakowie — na Wawelu i 
w Wilnie — na Rossie składane będą 
wieńce i kwiały przez władze, organiza- 
cje społeczne i społeczeństwo, 

Radio iransmiłować będzie nabożeń 
siwo z Kałedry o godz. 10, pogadankę 
dla dziatwy szkolnej od 11.30 do 11:57 
nadanie werbli przed momentem ciszy | 
dźwięków dzwonów — po momėrcie 
ciszy. 

Od godz. 20.50 — Hołd muzyki pol- 
skiej, poświęcony pamięci Marszałka Pił 
sudskiego w Filharmonii Warszawskiej. 

Krzyczącym dysonansem byłaby w 
fym dniu skoczna muzyka w 'okalach roz 

rywkowych. ; 
LRT ISSN 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
Dziś i jutro: 
Q godz. 12,15 pp. „Złocisty ptak* baśń sce 

nieżna dla dzieci' i młodzieży. 

O godz. 4 p. p. „Władezyni fiłmu* ceny 
propagandowe. 

O godz. 8,15 w. „Taneerka z Andaluzji" z 
udziałem Janiny Kulczyckiej. 

  

ŚWIEŻE NATURALNE MINERALNE WODY 
VICHY, KARLSBADZKA, NAFTUSIA 
KISSINGEŃSKA, KRYNICKA etc. 

OTRZYMANE 

czerpania 1937 r. 

w SKŁADZIE APTECZNY 

J. PRUŻANA 
Wilno, Mickiewicza 15 (vis-a-vis Hotelu Georges'a) 

- NOWE CENY ZNIŻONE. | NOWE CENY ZNIŻONE. 
SOLE, EKSTRAKTY DO KĄPIELI, 

OKŁADY MUŁOWE 
CIECHOCIŃSKIE i PISZCZAŃSKIE. 

    

Teatr Jaracza na Pohulance | 

  

  

Szkoejśa żon 
komedia w 5 aktach Moliera, przekład Boya; reżyseria St. Perzanowskiej, de' 

koracje i kostiumy Wł. Daszewskiego, muzyka R. Palestra. 

Raz więe jak za dawnych dobrych 
£giasów -— imć recenzent pędzi nocą 
йо redakcji, by stanie pede kropnąć | 
swoje widzimisię. — Bo jakże ina- 
czej, gdy jak za dawnych dobrych cza 

sów — wielki aktor grał, teatr aż 
trząsł się z zachwytu, gorąco było, at 
mosfera była, Melpomena na parterze 
i na paradyzie królowała po dawne | 
mu. 

„Jaracz, witany : brawami krępy | 
człowiek o nogach linoskoczka a twa | 
rzy mima, Jaracz przez trzy bite go- | 
dziny dziwów dokazujący na scenie— 
najlepszym bodaj ze wszystkich żyją 
cych jest uosobieniem tego jakiegoś | 
dawnego, zatraconego człowieka teat | 
ru Wielkich FEpok, jakiegoś ideału ak | 
tera, ekstraktu, którego w rzeczywi- | 
słości, żywego, może nigdy nie była. | 

Spójrzcie na te balansy Arnolfa, 
czyli pana Rosochackiego, śledźcie je | 
go mimikę gdy słucha zwierzeń Anusi. | 
lub Horacego, . przypatrzcie się jego i 

piecom, palcom, laseczce. — Oto cały 
a'fabet języka scenicznego w niezwy 
kłej doprawdy wyrazistości mowę uło 
żony! Wsłuchajcie się w głos: — te 
pomruki, te chrząknięcia potakujące, 
przeczące, obłudne, łakome, lub zgoła 
sprośne — gama cała; te „kwestie — 
charkliwe, stłamszone jakby, nim się 
wyzwolą.w nagłym wybuchu ambicji 
inteligencji, wywiedzione; w pole i ła 
miącej człowieka pasji. Pięć aktów — 
bo cała komedia stoi tą głównie posta 
cią — pięć aktów na scenie. Toczy:się 
wartkim wierszem (Świetny przekład 
Boya!) ta gra starości z młodością, 

i sprytu i doświadczenia — z urokiem 
pierwszych uczuć, gra pełna niespo- 
„dzianek i wahań, mistrzowską ręką 
ku nowej, dość. okrutnej zabawie, 
stopniowanych, gra pełna dygresji, 
morałów, sentencyj, żartów i maksym 
wszelakich, — migotliwy pstok reto 
ryki, przemieszanej z liryką sięgającą 
"dramatycznego wyrazu i z komiką, 

zyki symfonicznej i 
do żywej muzyki. 

Oświadczenie powyższe oirzymało 

popularne czasopismo „Muzyka”. 

  
  

„KURIER WIŁEŃSKI* 2. V. 1937 r. 

  

  

СО MÓWI SŁYNNY KOMPOZYTOR LUDOMIR RÓŻYCKI? 

„.spędzam chętnie wolne chwile przy odbiorniku 
Philipsa 695. Odbiornik ten daje mi możność słuchania mu-, 

operowej w formie całkowicie zbliżonej: 
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3 i pół miliona na budowę szkół powsz. 
w tem Wilno otrzyma 2'0 tys. zł. 

WARSZAWA. (Pat.) Zarząd. Głó- | szawa — 225 tys. zł., Wilno — 210 

wny Tow. Popierania Bud. Publicz- 

nych Szkół Powszechnych przydzielił 

Komitetom okręgowym Towarzystwa, 

działającym na terenie kuratoriów 

szkolnych, 1,570 tysięcy zł. na budo 

wę publicznych szkół powszechnych, ° 

rozdzielając tę kwotę w sposób na- 

stępujący: Brześć n/B. — zł. 20,000, 

Katowice — 25 tys. zł., Kraków — 

240 tys. zł., Lublin — 120 tys zł., 

Lwów — 230 tys. zł, Poznań — 150 

tys. zł, Równe — 160 tysł zł., War- 

tys. zł. ; 
Zaznaczyć należy, że wszystkie 

Komitety okręgowe Towarzystwa dys 
ponują również własnymi funduszami 
w ogólnej sumie około 2 milionów 
rocznie, co łącznie tworzy na r. 1937 
kwotę 3 i pół miliona zł., przezna- 
czonych na budowę szkół powszech- 
nych. 

'Ta wielka kwota gromadżona jest 
ze składek członkewskich, zbiórek, 
ofiar i imprez Towarzystwa. 

Rozwiązanie dalszych 10 karteli 
w przemyśle 

WARSZAWA. (Pat.) Orzeczeniem ml- 

nistra Przemysłu | Handłu rozwiązano z 

dniem 1 b. m. dalszych 9 karteli w prze 

myśle przetwórczym oraz 1 międzynaro- 

dowe porozumienie karielowe  polsko- 

czechosłowackie. Rozwiązaniu uległy na- 

stępujące organizacje kartelowe: 

1) Kartel producentów drutów I gwo 

ździ, uiworzony w Warszawie dnia 30 

marca 1935 r. w formie spółki podwójnej 

pod firmą „Biuro spredaży zjednoczonych 

fabryk drutu I gwoździ”. W skład kartelu 

wchodziły 23 fabryki. 

2) Kartel producentów rozjazdów ko- 

lejowych, krzyżownic, skrzyżowań oraz 

przecięć torów. 
3] Kartel producentów części kutych, 

dostarczanych dla P. K. P. 

4) Kartel produceniów łańcuchów I 
wędzideł. 

5) Kariel producentów wentyli rowe 

rowych oraz Ich części. 

6] Kartel producentów płył sześcien- 

nych głazurowanych, utworzony przez 2 

firmy. 

OL LLA LL 

Plerwsza wycieczka 
nauczyrie'sta 

z Wilna do Łotww 

Dnia 2 maja o godz. 22-ej, wyjeż 

dża z Wilna pierwsza wycieczka nau 
czycielską do Łotwy. $ 

Po za zwiedzeniem kraju wyciecz 

ka zapozna się z nanczycielstwem ło 

tewskim i odwiedzi ośrodki pólskie 
na Łotwie. Powrót do Wilna nastąpi 

„6 bm. 

jak to u Moliera, ostrą, dosadną, bli 
ską bufonady i groteski. Jaracz nic z 
tego. nie uronił, albo tyle eo nie. Sło 
wu Moliera dał swe ciało i słowo za 
częło charkotać, albo grzmieć wedle 

potrzeby, a myśmy patrzyli i słuchali 
na jedną krótką chwilę z pod uroku 
artysty nie wyzwoleni. Jaracz publi. 

ke w garśeiach trzyma. 
Z przedziwną naturalnością zra- 

sla się ten aktor z naszymi pojęcia- 

mi.o teatrze Moliera, a raczej powie- 
dzieć by trzeba—przedziwnie utrafia 
w Gdczucie widza współczesnego środ 
kami, których dobrał, żeby nam Mo 
liera pokazać. Pomińmy już jego par 
tie z Horacym, czy Anusią, majster 
sztyki reagowania i „konłaktu”, — 
myślmy o tych wielkich monologach, 
tyradach prawdziwych: — jak šwiet 
nie wydobyty, ożywiony i naturalny 
jest tam każdy koncept ikażdy odcień 
myślowy, jak bezbłędną, znakomitą 
linię prowadzi Jaracz od mełodrama 
tu niemal do komedii i farsy! Jakby 
nie. na świacie nie było prostszego. 

Dość jednak o tym Arnolfie, bo 
miejsca zabraknie a rezultat ten sam 
będzie. Piszmy o inscenizacji. Zasługu 

je ona na szacunek nie mniejszy niż 

podziw dla wielkiego aktora. 
Rozważcie o czytelnicy, jak natu 

ralnie grały na scenie dekoracje — lu 

przetwórczym 

rzony w Warszawie dnia 1 grudnia r. ub. 

Stradom, Lenko | Rassalski” przez irzy 
fabryki. ; 

r. ub. przez dwie firmy. Kariel podwyż 
szył ceny swołch wyrobów powyżej efek 
fywnego pódrożenia ich produkcji. : 

9) Kartel producentów  przeiworów 
owsianych, zawarły w Warszawie dnia 18 
sierpnia 1936 przez dwie firmy. 3 

7) Kariel produceniėw szpagalu, ulwo 

"pod firmą „Biuro kontroli szpagatów firm | 

8) Kartel producentów ołeiny, I stea- | 
ryny „utworzony w Warszawie w sierpniu   
Otwarcie linii lotniczej Helsinki — 

= 

Nožycami przez prase 

Święto pracy 
„Kurier Poranny“ ježeli chodal o 

sprawę święta pracy zajmuje w arty 
kule wstępnym 1 maja stanowisko ia 
kie: 

Jest w Połsce zatem miejsce na święto 

pracy — nie przesądzając, ezy ma to się 

dziać akurat 1 maja — jest miejsce na knit 

pracy, jako na główny składnik naszej od 
młodzonej i ulepszonej kultary narodowej. 

Nie ma natomiast miejsca na przeinaczenie 
święta pracy w święto międzynarodówki. Nie 

ma miejsca na wyzyskiwanie kultu polskiej 

pracy przez czynniki obce o obcych nam 
również dążeniach. Święto polskiej pracy, a 
święto obcej międzynarodówki to są dwie ; 
całkiem różne i przeciwstawne dziedziny. 

Jest to innymi słowami to samg, 
eo my napisaliśmy wczóraj w artyku 
le wstępnym. 

Inne pisma pisały podobnie przed 
paru tygodniami. A więc można po 
wiedzieć, że opinia publiczna w Pol- 
see jest przygotowana. ^ 

* Pel-mel. 

Uroczystašrį 3 mėjowe 
w Warszawie 

WARSZAWA.. (Pat.) W. dniu 3 
maja r. b. odprawione zostanie w ;ka- 

tedrze Św. Jana uroczyste nabożeńst 
wo z udziałem Pana Prezydenta R. P., 

rządu, marszałków izb ustawodaw- 

czych i innych dostojników państwo * 

wych oraz przedstawicieli społeczeń- % 

stwa. O Mu 

Po nabożeństwie odbędzie się Fė- | 
wia wojskowa na placu Józefa Piłsud ® 
skiego, którą odbierze Pan: Prezydem * 

RP: i į 

Kronika telegraficzna 
— SĄD WOJENNY w Szawlach skazał 8 

osób za działalność komunistyczną na kary 
więzienia od 1 do 15 lat. 
— KONIE ARABSKIE Z POŁSKI DO AME 

RYKI. Na statek „Batory* załadowano 6 та * 

sowych klaczy arabskich pełnej krwi, ź'kió 

rych 4 pochodzą z państwowej stądniny w Ja 

nówej Podlaskiej, a dwie z hodowli prywat 

nych. Konie te zostały nabyte przez p. Dikin 

sena, znanego amerykańskiego liodówcę ko 

ni rasowych w Kalifornii. ' aš 

Briysta-malar> tentrėw mietekich || 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ” 

(mieszkania, biura, skłepy It, d,) 
Wiwulskieqo 6 m. 15, tel. 23-77 

warszawa    
& 

| Moment uroczystego powitania na lotnisku w Rydze wiceministra Komunikacji-inż. Boh. 

kowskiego i członków delegacji polskiej z dy r. naczelnym „Lotu* Mokowskim, udających: i 

się przez. Rygę — Tallin do Helsingforsu, celem inauguracji linii Totniczej Waėšzawa = 

Helsinki, dzięki której komunikacja mędzy północną a bliskim wschodem zośtała skró- | 

cóna do 2 dni. Dełegatów polskich witali na lotnisku ryskim: łotewski minister Komuni. b > 

  

bo wcale nia naturalistyczne. Jak 
ważną rolę — znów pełną prostoty i 
sensu — spełniała muzyka. Dekora- 
cje stwarzały atmosferę taką, że co 
kolwiek się działo na scenie, zdawało 
się tam już od dawna „wisieć w po- 
wietrzu”. Muzylką zapowiadała wy 
padki, komentowała przeżycia i na* 
stroje (jeśli tu można użyć tego z tak 
zgoła innym stylem zrośniętego sło 

kowała do gry, tej-gry aktorskiej, któ 

та w teatrze molierowskim wywodzi 

sie z niedawnego jeszcze wówczas — 

„wygrywania się”. Przecież były kapi 
ta!ne owe. wstrząsy Arnolfa pod. rytm 

odzywającej się muzyki, a jak to „pa 

sowato“ znakomicie! A owe hopki i 
pantominy z Agatką i Grzela. tak na 

siakłe tradycjami teatru dell'arte, a 
cała nowiedzmy niemal taneczność 
sztuki? : 

Oto wiec mielišmy od czasėw „E 
dypa* najoczywiściej pod nos poka 
zane eo to znaczy teatr, Że jest to 
wielką symfomia wielu sztuk: — żv 

wego słowa, muzyki, ruchu (—tań- 

ca) i plastyki dekoracyjnej. Że jest to 

sprawa stylu oddającego wiernie at 

mosferę i konsekwentnego tonu. Że 

jest to gra zespołowa, misterna paję 
czyna wiążągpęw wmawia 'aca indy   | widualnę sukcesy: przez delikatne, ni? 

wa), akcentowała.ryteakcji. prowo. 

    

kacji Einbergs, poseł R. P. Charwat i przed stawieiele łotewskich u'adz lotniczych. 

й 

15 kontaktów wzajemnych i podehwy 
tywanych przez -partnera(ów) w: lot 
reakeyj. — O tym wszystkim można 
wiedzieć lub nie wiedzieć, pamiętać 

lub nie pamiętać, ale to działa na nas , 
w teatrze i działa skuteczńe, bo takie 
są prawa psychologii i sztuki. « 

Z wykonawców z prawdziwą sym 
"patią obserwowaliśmy Polakównę (A 
nusia), widząc jak młoda „nasza” ak 
torka dociąga do stylu zgranej pacz 
kj, jak dzielnie sobie radzi ze stylem, * 
psychologią i wszystkimi sceniczny. 

mi „fasonami“. Jedyne zastrzeżenie, . 
to pewien, powiedzielibyśmy, odcień ; 
dystansu w stosunku, do naiwności w 

scenie pierwszego wyznania. Mniej; 
przypadł do gustu jej,partner Pošpie 
łowski, sylwetka sympatyczna i stylo ; 

wa, ale jakby uwiedziona, roztopiona 1 

w owych właśnie stylowych kombina , 

cjach i fasonach, ze szkodą dla czy- 

stości i specyficzneści roli. Prawdzi- * 

wie znakomity duet służących stwo-« 
rzyli Kamińska i Daniłowiez, dzielnie, 

donełniali całości pieknego widowis 

ka Łuszczewski (Chryzald, przyjaciel 
Arnolfa), Żelski (doskonały Rejent) 
Maniecki i- Orlicz. Race : 

Józef МОЛВаЫМ!. 

—o— . 2 B 
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„KURJER WILEŃSKI* 2. V. 1937 r. 

Czy wójt ma być tylko 
poborcą podatków, dozorcą dróg | 

i gmachów szkolnych 
Turysta zachwycałby się tu pięk 

hem krajobrazu. Podziwiałby lasy sos 
Aowe, malowniczo rozłożone na łań- 
cuchach wzgórz, na wężowate wstęgi 
paru rzeczułek i w dnie pogodne, pod 
opalającymi promieniami słońca roz 
koszowałby się czystością „miejskie 
60 powietrza”. Rolnik dostrzegłby tu 
Wręcz co innego: jałowe piaski, karło 
wate sosenki, nędzę wsi i wielki trud 
oraz cierpliwość miejscowej ludności, 
która z nieurodzajnej glzby potrafi 
Wydusič tyle „aby wystarczyło na wy 
żywienie i ubranie. 

Gmina dworzecka, o której mowa, 
znajdująca się w powiecie aowogródz 

im, może uchodzić za typowo rolni- 
czą. Ludność jej opiera swą egzystan 
tję prawie wyłącznie na rolnictwie. 
Nie ma tu ani fabryk, ani większych 
miejscowości, ani majątków które by 
W sezonie dawały prace większej iloś 
fi osób. Ziemia musi wszystkich na- 
karmić ; ubrać. 

TEREN WYBIERA GOSPODARZY. 
- Stosunek ludności wiejskiej do u- 
fzędu gminy jest znany. W biedzie 
zuka się u pana wójta lub sekretarza 
atunku, wójta zaprasza się na rozje 
mcę w. sporach rodzinnych, od uczę: 
du, gminy, wymaga się, aby za te pie 
Niądzę „które pobiera od obywateli 
Bminy specjalnie dla samorządu gmin 
Aiego, rozwijał działalność, mającą na 
celu podniesienie stanu gospodarcze: 

0, higieny, zdrowotności, opieki le- 
arskicj itp. Słowem aby za te pie- 

Niądze robił lo, na co je nieraz z b. 
ciężkim sercem pod groźbą młotka se 
westratorskiego daje wieśniak re 

szkodą dla żołądków własnej rodziny. 
‚ Większość wieśniaków rozróżnia 
Już podatki państwowe od gminnych, 
rientuje się mniejwięcej także w tym 
ze urząd, gminny. jest samerządem, to 
CY, że powinien przede wszyst- 

SID pracować dla dobra - własnych 
mieszkańców dla polepszenia ich pod 
stawy egzystencji —dla rolnictwa. 

Zreszią wynika to z samej proce 
dury wybierania rady gminnej. 

„Wszyscy darośli wieśniacy obojga 
płci zbierali się w swoim czasie w gro 
mądzie i wybierali rady gromadzkie, 
tóre obecnie, nawiasem mówiąc, nie 

Mają nic do toboty. 
Jak wiemy ostatnio z inicjatywy 

£en. Żeligowskiego zapytano te rady 
$romadzkie, najniższy stopień sarno- 
tządu terytorialnego i najbliżej stoją 
ty wieśniaka, o potrzeby wsi, o ich 

nie na temat, co trzeba zrobić dla 
x” aby wvdźwignąć ją gospodarczo. 

A razie inicjatywa gen. Żeligowskie 
80 pohudziła do życia rady gromadz- 
= tylkó w powiecie wileńsko-iroc 

_ Otóż rady gromadzkie wybrały 
sołtysów gromadzkich, ci zaś radę” 
$minną, z której już wyłonił się za 
tTząd gminy i wójt. Są to rzeczy zna- 

ne. Przypomnieliśmy je dla uprzyto= 
mnienią „że na czele gminy stoją naj 
częściej łudzie, którzy wyszli z terenu 

są związani z nim bezpośrednio. O 
czywiście w tych wypadkach, w któ- - 

  

    

rych „czynniki* wyższe nie zabierały |- 
autorytatywnego i najczęściej heza- 
Pelacyjnego głosu i nie wskazywały 
Swoich. kandydatów. 

ŁADANIA WYMAGAJĄ ZAPAŁU. 

Ne można zarzucić wójtowi ani   = 4dowi, że nie mają dobrych chię- : 

Цп‹. tygodniowa 

ci. Wprost przeciwnie. Nowi ludzie 
przychodzą zazwyczaj z olbrzymim 
zapasem energii i chęci. Zresztą zada- 
nia samorządu gminnego są olbrzy- 
mie i wymagają tego od swoich kie- 
rowników. Na przykład wójt i zarząd 
gminy  dworzeckiej patrząc na swój 
budżet, w wysokości 44 tysięcy zło- 
tych, pamiętając o potrzebach terenu 
i wiedząc o zadaniach swoich, mogą 
tylko zacierać ręce z zapału. Rzeczą 
oczywistą dla każdego z nich jest to, 
że co najmniej połowa budżetu powin 
na by była pójść na potrzeby funda 
mentu egzystencji ludności — na rol 
nictwo. 

„Gospodarka rolna* — dział X — 
pozwała teoretycznie na zatrudnienie 
agronoma lub instruktora rolnego, 
kontrolera obór, na prenumeratę pism 
rolniczych, na organizowanie wycie- 
czek rolniczych, na urządzanie kon- 
kursów, pokazów, na doświadezalni- 
ctwo rolnicze ( tak potrzebne dla po 
znania piasków dworzeckich), na za 
kup narzędzi łąkarskich, na zakup 
buhajów (w gminie rasa krów pozo- 
stawia wiele do życzenia), knurów itp 
itp. Oprócz tego potrzebne są pienią 
dze na szczepienie ochrorine, na po- 
pieranie spółdzielczości, na organizo 
wanie wykładów, odczytów itp. Sło 
wem zadania są olbrzymie. Nie moż 
na się nawet dziwić temu, że nowo- 
wybrani radni gminy są zazwyczaj 
zdumieni ogromem zadań i przeraże- 
ni myślą, że trzeba wszystko wprowa 
dzić w ruch. 

Oczywiście oprócz działu X — rol 
niczego w budżecie jest dział kultury 
i sztuki (utrzymywanie domów ludo- 
wych, bibliotek, czytelń publicznych, 

radioodbiorników, zapobieganie cho- 
robom (szczepienia) itd. oraz działy 
— dróg i mostów, szkolnictwa i inne. 

Dział X jest jednak najbliższy kie 
równikom gminy, pragnącym za wsze 
Iką4 cenę dźwignąć swój teren w górę 
pod względem gospodarczym. 

FLAN GOSPODARKI IDZIE Z GÓRY 
„Dochodzi wreszcie do układania 

budżetu. Na zapał samorządu gmin: 
nego leje się zimna woda ze starostwa 
powiatowego. Pękają jak bańki my- 
dlane piękne marzenia, twarda rzeczy 
wistość zmusza do układania budżetu 
według szablonu poprzednich lat. 

Na dział X za którym tęskni ser- 
ce, z 44 tysięcy „wyrywa się* zaledwie 
300 złotych — w tym na druki itp. 
110 zł. dla rolnictwa pozostaje 190 zł. 
Na administrację trzeba dać 23 tys. 
złotych, na drogi i mosty 1,309 zło- 
tych .(wystarczą zaledwie na repera- 
cję mostów i dróg), na szkolnictwo 
(budowa szkół, dodatek mieszkanio- 
wy dla nauczycieli i tp.) — 15,5 tys. 
złotych itd. 
  

    
    

0 tempo urbanistyki 
Pzof. Mieczysław ' Limanowski w 

tykule pt. „W Wilnie ma głos urba 
gętyka” oraz prof. Morelowski i ks. 

qi odziewski na łamach „Kurjera Wi- 
€ńskiego* poruszyli cały szereg arcy- 
Ażnych zagadnień urbanistycznych. 

ъ mam zamiaru, jako niefachowiec, 
TAĆ udział merytoryczny w tej dysku 

W; Zresztą znawców urbanistyki w 
Wilnie raczej za wiele niż za mało. 

Odzi mi raczej o wykazanie potrze | 
Y tempa w dziedzinie między inńy- | 

» I zagadnień urbanistycznych. | 
a rbanistyka „jak każde zjawisko, 
ori również i stronę polityczną. 

€res naszej racji stanu w Wilnie 
Ymaga 2 rzeczy: 

1) zatarcia wieku XIX, który osz- 
Pecił ; wykoszlawił wieki poprzednie. 
i 2) nowej szaty, która by harmoni 

wała nie z wiekiem XIX i tęsknotą ! 
€szkańeów de „starych dobrych ; 

SZAsów przedwojennych, sle właśnie * 

  

z Wilnem wieków poprzednich. 
'Te dwa drogowskazy powinny 

nam przyświecać w urbanistyce wi- 
leńskiej. Ale prócz tego istnieje j.sz- 
cze i trzeci czynnik — czas i ten właś 
uie czynnik przedstawia się najbar- 
dziej ujemnie. 

Kilkanaście lat urbanistycznej woj 
ny domowej i chronicznej stagnacji 
w urbanistyce doprowadziły do tego, 
že miasto w dziedzinie niematerial- 
nej stalo się pomnikiem -bezru- 
chu. Chodników przybyło owszem, 
rur kanalizacyjnych tysz, ale ani pom 
tiki, ani uporządowanie śródmieścia 
rzprzód nie ruszyły. 

I oto w tym momencie kiedy już 
iniał wyłonić się z poza 10-letniej 
mgławicy projektów pomnik Mickie- 
wicza i powstać z martwych Płac Ka 
tedralny, jeden z najpiękniejszych 
placów w Europie, wybuchła druga 
wojna hiszpańska, obawiam się rów 

  

  

"Budżety gminne zarzynane są przez 
„Zakres poruczony*. Są to zlecenia 
władz administracyjnych i innych, 
które z wójta i pracowników gminy, 
słowem z urzędu gminnego robią 
swego rodzaju ekspozyturę władz ad- 
ministracyjnych i innych. 

Urząd gminny musi załatwiać pa 
pierki, płynące nieprzerwanym, wart 
kim strumieniem z urzędów skarbo- 
wych, z ministerstwa, województwa, 
starostwa, urzędów słatystycznych, 
musi wymierzać kary za wykroczenia 
drogowe, sanitarne i porządkowe, re 
jestrować bezrobotnych itd., i td. — 
słowem musi poświęcać na robotę za 
innych z pieniędzy własnych przeszło 
80 procent swoich możliwości. Od po 
czątku istnienia samorządu w niepo 
dległej Polsce walą się na niego co- 
raz to nowe zlecenia z góry, powięk 
sza się coraz bardziej zakres poruczo 
ny, coraz mniej pozostaje czasu i pie 
niędzy na gospodarkę własną . 

Od zakresu poruczonego nie ma 
odwołania. Budżetu ułożonego wed- 
ług potrzeb terenu, na podstawie zna 
jomości zagadnień, płynących z chat 
wiejskich w gminie, władze przełożo 
ne nie zatwierdzą. Bo taki budżet nie 
będzie posiadał na administrację dla 
załatwiania przede wszystkim kawał 
ków płynących z góry aż 23 tys. zło 
tych, a na rolnictwo zaledwie 300 zł. 

Nie będziemy już opisywali jakie 
są skutki m. in. takiego układania bu 
dżetu. Znamy dobrze biedę wiejską, 
poziom uprawy roli, wydajność gleby 
itp. Rozpacz! W gminie dworzeckiej 
nie ma ani jednego oddziału jakiej 
kolwiek bądź organizacji rolniczej. Re 
sztę może sobie uzupełnić bardzo ła 
two każdy kto zna choć trochę nę- 
dzę na wsi. 

CZY JEST WYJŚCIE? 

Czy może być z tej sytuacji takie 
wyjście, które by nie godziło w inte 

res władz. administracyjnych? 
Wójt gminy dworzeckiej p. Antoni 

Romer sądzi, że przy tych możliwoś 
ciach finansowych gmina mogłaby 
więcej zrobić, gdyby można by było 
obsadzić istniejące już etaty specjali 
stami „jak agronomami, weterynarza- 
mi itd. Taki urzędnik specjalista ro- 
Inik miałby pewną robotę z papierka 
mi, a jednocześnie mógłby znaleźć 
trochę czasu na pracę w, zakresie 
swej specjalności w terenie, tak samo 
weterynarz. 

Projekt ten jest dość oryginalny 
i śmiały, dla wielu może być nie do 
przyjęcia. Świadczy jednak o tym, że 
samorząd gminny znajdując się w śle 
pym zaułku i nie widząc wyjścia, go 
tów jest pójść na wszystko aby -tylko 
stworzyć większe możliwości pracy 
dla dobra swego terenu. Włod. 

tropnie, t. i. 

śniadanie z 

kawy Stodowej 

nie długotrwała, jak i pierwsza, cho- 
c'aż mniej krwawa. 

Nie chcę tu wchodzić w najzac- 
niejsze intencje Basków, broniących 
odrębności estetycznej Wilna, ani 

też kwestionować patriotyzmu Loren- 
za — Melo, jeżeli istotnie to on nasta 
J2 na cnotę Placu. Tylko na miłość Bo 
ską kochani panowie urbaniści, esteci 
p'astycy i doktorowie! Wejdźcie i w 
naszą sytuację, nas szaraczków, cho- 
dzących nie tyle po niebie co po ko- 
ciołbie. 
Pragniemy nareszcie widzieć Wilno 

jako tako w ruchu. Chcemy, ażeby 
nareszcie zaczęło się coś dziać. Oba- 
viamy się, że zwolennicy „nie śpie- 
szaj się, pośpiejesz* zatrą ręce z ucie 
chy i powiedzą: ..jakże mamy urbani 
zewać śródmieście, kiedy niewiadomo 
kto zdobędzie wileńskie Bilbao?* 

I pod pozorem nierozstrzygnię 
tych sporów, znowu schowają pom- 
nik na lat 5 a Plae Katedralny na 
lat 10. 

Osobiście, jako adoptowany bas- 
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Ss$emsac je admia 
Sąd nie zgodził się na połączenie Spraw 

Doboszyńskiego i towarzyszy 
Z powodu odrzucenia sprzeciwu ob- 

rony o złączenie procesów inż. Dobo | 
szyńskiego | jego wspólników oskarżo- 
nych o najście na Myślenice, rozprawa 
wspólników odbędzie się przed frybuna 
łem zwykłym. 

Proces przeciwko 48 oskarżonym to» 
warzyszom Doboszyńskiego rozpocznie 
się 19 maja, zaś proces inż. Doboszyń 
skiego przed Sądem Przysięgłych — w 
pierwszej połowie czerwca. 

Goraonowa chce pozostać w więzieniu 
w Poznaniu 

Z powodu przebudowy więzienia w 
Fordonie, Gorgonową przewieziono do 
więzienia w Poznaniu, o czym w swoim 
czasie donosiliśmy. Gorgonowa złożyła 
obecnie podanie do prokuratury w Poz 

nanlu z prośbą o pozostawienie jej w Ius 
fejszym więzieniu do końca odbycia ka 
ry, t.j. na przeciąg lat 3, które pozostały 
jej jeszcze do odcierpienia. 

0 50.000 zł. skarży St. Miłaszewski 
nieostrożnego szofera 

Do izby karnej Sądu Najwyższego 
wnlosła skargę kasacyjną obrona szofera 
fabryki amunicji, Sawickiego, który ska 

zany był wsdwóch instancjach na 6 mie 
sięcy więzienia za spowodowanie przez 
rleostrożną jazdę wypadku ze znanym 
pisarzem Stanisławem Miłaszewskim. 

lak wiadomo, Miłaszewski w r. ub. 
przejechany został na ul. Ordynackiej 
przez samochód” doznając skomiplikowa” 

nego złamania nogl. 
Pisarz musiał przebywać w następst< 

wie przez dłuższy czas na kuzacji w klinł 

ce chirurgicznej. 

Z procesem karnym szofera wiąże się 
spór cywilny o odszkodowanie, gdyż pl- 
sarz domagać się będzie za doznane 
sitafys4 cierpienia fizyczne, odszkodowa 
"nla w wysokości blisko 50:000 zł. 

Gorczyńska opuszcza SZ,„ital 
Lekarze opiekujący się Marią Gor- 

czyńską stwierdzili, że ogólny stan cho 
rej ulega powolnej lecz systematycznej 
poprawie. Natomiast niezwykle silne bó- 
le utrudniają wykonywanie ruchów (wsta 

wanie, siadanle itp., dokonywanych 

przymusowo na polecenie lekarzy. Stan 

ten potrwa przez czas dłuższy, którego   
bliżej określić nie można. 

Ponieważ stan krwi poprawił się, na 
razie zaniechano drugiej transfuzji krwi. 

Na prośbę p. Marii Gorczyńskiej, le- 

karze zgodzili się na przeniesienie jej w 

przyszłym tygodniu do własneao mlesz- 

kania. 

Zamach petardowy na redakcję 
„Waszego Przeglądu” 

Władze śledcze prowadzą energicz- 

ne dochodzenie w sprawie zamachu pe 

łardowego dokonanego, w czwartek wie 

czorem na lokal redakcji pisma „Nasz 

Przegląd” przy ul. Nowolipki Nr. 7 i 9. 

Zamachu dokonano około godz. 10 

wleczorem przez podrzucenie pod lo- 
kal, drukarnię i administrację tego pis 
ma 3 petard o znacznej sile wybucho- 
wej. ; 

Jedna z petard rzucona do drukarni 
wznieciła pożar i uszkodziłe linotyp. Na 
szczęście nikt nie został ranny.. Odgłos 
wybuchów zaalarmował lokatorów do- 
mu. Wezwano straż I policję. 

Na miejscu aresztowano jednego ze 
spiawców zniszczenła, 19 letniego Tada 
usza Biernacklego, studenta 1 roku wy 
działu lekarskiego Uniwersytetu /. P. w 
Werszawle. 

Władze śledcze dokonały oględzin 
miejsca zamachu ł zabrano odłamki pe- 

  

„Szkoda wydalków na, chorobę : 
mawiał Ksiądz Kneipp. — Żyjcie więc roz- 

zachowujcie zdrowiel Jest to 

przyjemniej i mniej kosztuje. A codziennym 
warunkiem zdrowia jest dobre i niedrogie 

kneippa! 
nicposzlakowanej monumentalności. 
Przyszłe epoki może szczęśliwsze, 
spokojniejsze i zamożniejsze potrafią 
skierować większą ilość energii naro 
dcwej na zaniedbane monumenty. 

epoka nasza która z niczego mu 
siala tworzyć zręby elementarna, ist- 
niejące u wszystkich niemal narodów 
świata od tysięcy lat, jak np. chociaż 
by porty i marynarkę, część tworzy- 
wa musi pozostawić spadkobiercom. 

Nie powinna więe tylko przede 
wszystkim psuć i niszczyć, ale i nie 

powinna porywać Się na rzeczy zbyt 
kosztowne. 

Możeby więc było lepiej, rozpo- 
cząć zacieranie wieku XIX-go popro 
stu na razie od takiej twórczości, któ 
rej potrzeby "nikt nie kwestionuje. 
Możebyśmy na pomnik Miekiewicza 
wybrali miejsce, do którego miasto 
musiało by dorość, dostosować się. 

Wyrzucenie kilku milionów na 
z:psucie czegoś, jest o wiele szkodliw 
sze, niż pozostawienie tego pokole- 
niom następnym. 

Mamy w Wilnie sporo potrzeb ur- 
AŻ które możemy realizo 

EMTT AM a 

  

  

fard. Aresztowanego si Wa po prze« 

słuchaniu osadzono w więsieniu. W cią 

gu doby ub. dokonan» <alszych rewizyj 

! aresztowano kilka o" 

URS RT TEST 

Wilnianki ozdabiałcie 

kwiatami okna i balkony 

Odkopanie dawnych 
murów obronnych 

Torunia 
Podczas prac ziemnych na Placu Bań 

kowym w Toruniu nairafiono na mury ob 

ronne średniowiecznych fortyfikacyj miej 

skich, graniczące z dawną fosą zasypaną 

w ub. wieku. Fragmenty murów zostały 

wyrównane aż do wysokości chodnika, 

aby widoczny był zarys dawnych forty- 

fikacyj Mur ten stanowić będzie tło dla 

ogródka, który zostanie założony na PL 

Bankowym... s 

szukalski p: zed sądem 
Znany I głośny ze swych występów 

publicznych artysta rzeźbiarz Stanisław 
Szukalski, przybył do Poznania I stanie 
przed sądem wraz z redaktorem odpo- 
wiedzlalnym tygodnika „Tęcza”, jako a- 
utor artykułu p. t. „Wieś I jej mieszkań 
cy“, zamieszczonego w tym piśmie. Ar- 
tykuł ten został skonfiskowany przez pro 
kuraturę. 

  

| że budować całego życia na prawach | wać bez ubiegania się o środki, któ- 
rych nam napewno nie dadzą na pla 
ny nieelementarne. Grunt ażeby przy- 
śpieszyć samo tempo urbanizacji ogół 
nej miasta. 

Czas płynie. Miasta w Polsce zrzu 
cają dawną skórę. Wilno jedne trwa 
w bezruchu estetycznym, pomimo du 
żego ruchu, trzeba to lójalnie przyz 
nač, w dziedzinie postępu materialne 
go (wodociągi, kanalizacja, elektrycz 
ność). 

Ale same zdobycze materialne już 
nie wystarczają. Na kostkę kamienną 
zdobyło się Grodno, Słonim ba nawet 
Święciany. Na głównej pozycji obie- 
ganego Bilbao, ul. Mickiewicza kró- 
luje-po dawnemu kociołab. 

Oto dlaczego wnoszę propozycję 
jeżeli nie pokoju, to rozejmu na fron 
cie Baskijskim. Jeszcze 17 lat intere 
sujących sporów na tematy urbanisty 
czne, a będziemy jeździli do Grodna 
‚„па pokazowe wycieczki urbanistye 

czne. 
No, bo Bilbao można wziąć, ale at 

rament nie wyczerpuje się tak pręd 
ko, jak dynamit. 

Kazimierz Leczycki.
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„KURJER WILENSKI“ 2, V. 1937 r. 
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Palestyna — dominium brytyjskim 
Królowi angielskiemu nadany będzie w dniu koronacji tytuł 

Jak donosi prasa żydowska rząd an- 
gielski postanowił jakoby nadać krółowi 
angielskiemu, u dniu jego ksronacji, no 
wy fyfuł „króla Jerozolimy”. 

Prasa arabska proiesiuje przeciwko 
fej rzekomej uchwale rządu angielskiego. 
„Palestin“ pisze, że pragnąc powiększyć 
liczne tytuły króla Anglil świeżym tytu- 

łem, Anglicy nie widzą niebezpieczeńst 
wa, jakle podobny akt za sobą może po 
elągnąć. Jest fo tym bardziej niebezpiecz 
ne w dobie obecnej, gdy Włosi czynią 
wszystko, abv pozyskać zauławią [slamu. 
Dziennik sądzi, że „Żydzi widzą chyba 
korzyść dla siebie w pogłeblaniu prze- 
paźci między Anglią a światem muzuł- 
mańskim. w którwm posuniacie rzadu an 

« glelsklego wywoła najwieksze niezado- 
wolenie”. W fym samym duchu pisze tak 
йе oraan naczelnego mufilego Jerozoli- 
my „Al Liwa”, 

W urzędowej „Pzlestine Gazette“ u- 
kazało się rozporzadzenie, prokłamułace 
dzień 12 mala. w którvm nastapi korona 
cja krėla Jerzeno 6-g0, świętem oficjal 
nym w Palesivnie. 

Władze gminy żydowskiej w Jerozo 
fmle wezwały ludność żydowską do ude 
korawania łamów w dniu 42 mala bar 
wami angielskimi | żydowskimi | do ma 
sowano udziału w uroczystościach. 

Dookoła bardzo unerczywvch nam?a 
sek o zamierzonym lakoby przez Komi 
sję Królewską zaprojekiowaniu podziału 
Palestyny wvpłvneła nowa warsla. Prasa 
anglelska zamieszcza dalsze szczaaóły 
przewidulace skomplikowany sposób u- 
regulowania prawno — państwoweao sta 
fufu Palestyny. Podobno całe] Palestynie 
Ma buś nadany cłatut daminlalny, przy 
czym podział Jego dominium na części 
arabskle, żydowski | anglelskie ma być 

Zwvcieska Mirdačč 
Żyjemy w epoce triumfu iękna i . 

ści. Starość, największy Sk todo: b 
lecej, kapituluje przed współczesną wiedzą 

i Lamos 
owoczesna kosmetyka tępi starość 

1 brzydotę, należy zatem jak ZA ko 
rzystać z dorobków tej wiedzy, która pot- 
raf skutecznie zwalczać przykre ślady wie 
ku $ przedłużać wdzięk młodzieńczej uro- 
dy. Odpowiedni dobór kosmetyków i właś- 
ciwe ich zastosowanie jest równoznaczne z 
umiejętnością akcentowania indywidnal- 
mych cech piękności. Nie należy ekspery- 
mentować w dobieranin środków kosmety 
zznych. Każda skóra wymaga kremn i pud 
ra ściśle dostosowanych do jej właściwości, 
karnacji i struktury. Każda twarz traktowa 
da mus! być indywidualnie. 

Universitć dę Beautė „Cėdib“ w Paryžu, 
dzie całe pokolenia najłepszych specjalis- 
ów pracowały nad udoskonaleniem środ. 
ków upiększających, oddaje na usługi wszys 
1kich kobiet bogaty wybór swych kosmety 
ków. Ich różnorodność pozwala każdej ko 
biecie dobrać preperat ściśle dostosowany 
<o jej cery i racjonalnie pielęgnować swą 
młodość i urodę. 

Zachować młodość jak najdłużej — ot: 
hasło dzisiejszych kobiet! 

Uwaga: w każdej perfumerii lub dro- 
erii otrzyma Pani kupon na bezpłatną po 

radę kosmetyczną. 
DRS 

NADESZŁY 

MOTOCYKLE 
RUDGE—1937 

ROWERY 
RÓŻNYCH MAREK 

RADI0-MOTOR 
Wiłno, ul. Wielka 10, tel. 24-01 

    

   
     

    

_ „Króla Jerozolimy"? 
dokonany nie na siałe, lecz na pewlen | 
określony czas, po upływie kiórego Ży- 
dał | Arabowie mieliby być skłonieni do 
porozumienła się w kierunku ścisłej 
w:półpracy. Co się tyczy obszarów, kió 
re młałyby być przyznanę Żydom I Ara- 
bom, donoszą że Arabom miałaby być 
przydzielona Saronia, miejszowośc!i gó- 

rzysie, Żydom zaś pas nadmorski, więk 
sza część Galilei, Dolina Iezreleska (Es- 
dralon) oraz pewien obszar na południu 
Polesiyny.Część klóra pozosłałaby we 
władaniu anglelskiem, obejmowałaby le- 
ro olimę I bazę morską w Halfle. Na tych 
obszarach rozosta'by w mocy statut man 
dalowy. 

ŽART NA STRONIE 
Żółw I zając 

„Kto wolniej dąży, ten szybele| xiążyć — 
Pewledział do zająca żółw 
Czuł w 
Tej myśli swą: przewagę. 
Dotknięty zająe rzekł: 
„Uważam to za blagę, 
Na przykład ty się włeczesz wolno, 
A ja zwyciężę z tobą bieg”. 
Więe ruszył 
Ścieżką polną. 
Niestety, 
Żółw znowu pierwszy był u niety. 
Bo w najbliższej willi 
Porą wieczorową 
Pan pouezał sługi: 
„Najpierw zupę dać żółwiową. 
Comher będzie drugi"... 

— 

  

W tym wyścigu fatalsym jest morał 
° jfatalny: 

Sloź cicho jeden z drugim, gdy jesteś 
[iadalny. 

SWIATOPELK KARPINSKI, 

AMERYKA. 

Dwóch słarych przyjaciół społyka się 
po czierdziesiu latach. 

— Czierdzieści lat — mówi sędziwy 
Harison — to kawał czasu. 

— Tak, tak — połakuje przyjaci:!. 
— A wiesz, Abrahamie, że życie mo 

je nie było usłane różami. Od wczesnej 
młodości ciężko pracowałem. Na żadne 
zabawy nigdy sobie nie pozwalałem, nie 
piłem, nie paliłem, nie grałem w karty. 

Z kobiełami nie zadawałem się. Wsta- 

wałem o szóstej rano, kładłem się o. 10 
wieczorem. | tylko dzięki takiemu iry- 
bowi dožylem moich lał. ' 

— No, ile na tym zarobileš? 
Harison pałrzy ze zdziwieniem na 

przyjaciela: 
=— Jakio, Ile zarobiłem? 
> Na fym zakładzie. 
> Na lakim zakładzie? 
— To lyš się nle zakładał? 

—- Nie, 
Abraham pafrzy z politowaniem na 

Harisona: M: 
— To po Jakiego diabła robiłeż ło 

M A 

WOJSKO. 

Na dziedzińcu koszarowym  wach- 
mistrz Konewka woła: 

— Rekrut Zalewajko, daliście konio- 

wł siana? 
Zalewajko pręży się służbowo: 
=— Tak jest panie wachmisfrzu. 
— A kło widział? 
— Drugi koń. 

(74 „Szpilek“) 

    

Dialog 6 filmach 
ZYGMUNT: 

Po amatorskim przedstawieniu zosłały 

<iwa ezaka ulaiskie, srebrnoblalę 
mundury, szable drewałane trzy; 

Slaś ma dwa nierasowe pey, 

©raz piosenkę z sentymenialną miętą 
jak dotąd — nigdzie nie przyjętą, 

| bo wadliwa innzycznie 1 zły styl ma... 
warto wszystko to gdzieś wykorzystać! 

WOJCIECH: 

Pewnie. Przystąpmy — rzecz oczywista — 

do realizacji polskiego filmu. 

Koledze poecie 
Kolego łżesa, giły twierdzisz, że elehie 
w stosunku do bliźnich miłość nurtuje, 

żeś im przyjazny, żeś dobry w hażdej 

е potrzebie: 

przecież wełąż swoje wiersze drukufesz. 
JIWM. 

V/ SĄDZIE. 

Służący, kłóry obraził swego pana, 
słale przed sadem i ofrzymuje karę. Po 
skończeniu sprawy zwraca się do sę- 
dziego: 

— Panie sędzio, chciałbym zadać Je- 
dno pytanie: czy służącemu nigdy nie 
wolno powiedzieć do swego pana „ły 
ośle"! 

— Nigdy. 

— Ale do osła wc 

„prosze pana?” 

— Tak. 

— W lakim razie: do widzenie, pro= 
szę pana! 

powiedzieć: 

SPOSÓB. 

— Kolnar! — wałą zdenerwowany 

gość,—proszę spojrzeć na le owocel Prze 
cież one pokryfe sa pajęczyną! 

— Niech pan szanowny się nie gnie- 
we ale co mieliśmy zrobić, żeby uchro 

piź la nel much?... 

TROSKLIWA. 

Pan radca Siarypiec udaje się do 
biura, żona wręcza mu na pronu mały 

pakiecik. 

— Co ło Jest kochanie? 

— Środek na niewypadanie włosów. 

— To pięknie, ale mnie nie wypa- 
dają. PSY 

— Tobie nie, ale fwole| sekrełarca 
Masz zawsze, tyle włosów na marynarce! 

PO GRYPIE. 

+— Dzień dobry panu! No | cóż czy 
jesł pan Już zupełnie zdrowy? Czy p> 
ostalniej grypie nie pozostały żadne 

komplikacje? 
— Owszem jedna. 

— Jaka? 

— Pielęgniarka. Została moją żoną. 
KTE DAS 

Materiały do „Żartu na stronie" nale 
žy nadsyłać na adres redakcji „Kurjera 
Wileńskiego” dła Anatola Mikułki.   

Dar Narodowy 3 maja 
Dorocznym zwyczajem w dniu 3-go 

Maja rozpocznie się na terenie całego Pań- 

stwa zbiórka na Dar Narodowy. 
Praca P. M. 8. eleszy się najwyższym uz 

naniem i poparciem decydujących w Pań 

stwie czynników oraz całego społeczeństwa. 

Tam, gdzie 2 powodów formalnych tub 

braku środków nie ma szkoły państwowej, 

śpieszy z pomocą Macierz Szkolna. Zakłada 

| utrzymuje szkoły powszechne i zawodowe 

tverzy biblioteki, organizuje kursy i od- 

czyty dla dorosłych, dla przedpoborowych, 

dla gospodyń wiejskich i t. d. 

Naczelnym hasłem Macierzy. jest: „nie 

pozwolimy, by choć jedno dziecko polskie 

uległo wynarodowieniu”, W pracy tej wspie 

ra ją całe społeczeństwo i wiele organizacyj 

młodzieżowych, zawodowych, wojskowych 

ITB 
Pracuje ona bez rozgłosu i reklamy, a 

tylko raz do roku organizuje tydzień, pod- 

czas którego działalność jej staje się tema: 

tem artykułów, publikacyj, by w ten spo: 

sób zachęcić społeczeństwo do pomocy mo= 

ralnej i finansowej. Jednocześnie dowiadu 

jemy się, że poprzednie „Dary” nie poszły 

na marne. Rok rocznie liczba szkół kreso* 

wzch zwiększa się. Osiągnęła ona obecnie 

cyfrę 222. Bibliotek kresowych posiada Ma- 

cierz przeszło 1700. Ilość absolwentów 34 

szkół zawodowych wzrasła w miastach, two 

mą w ten sposób warstwę po'skiego miesz- 

czaństwa. 

W dziedzinie oświaty i wychowania 

dzieci jesteśmy )rajem nadzwyczaj zaco- 

fanym. Analfabetów mamy około 82 proc. 

i jednocześnie 15.000 bezrobotnych nauczy 

c'eli. 

Z tych względów, ktedy w dniu 3 Maja 

bezinteresowni kwesłarze Macierzy wyciąg- 

rą puszki ofiarne z prośbą o datek, nikt 

nie może odmówić spełnienia tego obowiąz- 
ku. Setki tysięcy dzieci bezszkolnych — to 

paradoks który musi być czym prędzej u- 

surięty. 

Rebstnicy „Ardalu” 
žadaia nodwyżki 

Nasz korespondent donosi: 

Ostatnio korzystając z obecności w Li 

dzie właściciela fabryki „Ardal* Mełupa Sa 

„kmona, delegacja robotników fabryki „Ar- 

dal" wznowiła swoje żądania, które szły 

po linii przyjęcia do pracy słarych robctni 

ków, zatrudnionych przed strajkiem, oraz 

podwyżki płac. Na jedno i drugie Żądanie 

Mełup dał delegacji odpowiedź odmowną. 

W związku z odmową podwyżki płac w 

dniu 28 kwietnia 20 roboinic zatrudnio 

nych w dziale konfekcji przy stołe taśmo- 

wym nie przystąpiło do pracy, udając się 

do Mełupa z żądaniem podwyżti płac. Me- 

łup robotnie nie przyjął wzywając do sie 

bie delegację fabryczną, której oświadczył, 

że na podwyżkę płac się nie zgadza. Rohot 

nice po dwugodzinnej przerwie do pracy 

przystąpiły. 

Jednocześnie administracja naszego pis- 
ma przyjęła następujące ogłoszenie: 

DYREKCJA „ARDALU* IDZIE NA RĘKĘ 
SWOTM ROBOTNIKOM. 

Dowiadujemy się, że w związku ze zwyż 

ką een artykułów pierwszej potrzeby, Dy- 

rekcja fabryki obuwia gumowego „Ardal“ 

w Lidzie, pomimo iż stawki zarobkowe ar 

bitrażu ministerialnego obowiązują do koń 

ca bieżącego roku, wchodząc wciężkie poło- 

żenie rzesz robotniczych, postanowiła przy« 

znać podwyżkę stawek minimalnych w wy 

sckości ca 10 proc. 

  

SYŁWETKI 

- „Batory 

  

„Batory" dostał Krzyż Niepodległości. 
Ten, kto pamięta chłopaczka roznoszą: 

cego „bibułę* po miastach 4 zašeiankach, 
chłcpea zPOW. tropionego przez moskali i 
szwabów w Warszawie i „chłopezyszcze” w 
szynelu, nie tyle do kostek eo do podeszwy, 
ten się szczerze ucieszy z odznaczenia „Balo- 

rego". Bo „Batory” chociaż ze wszystkimi 

premicrami jest na wy, jednakże kariery 

nie zrobił. Żyje jak ptaszek albo inna leśna 

peta ze skromnej pensyjki ł przegania pe: 

symizm ludzki samym swoim widokiem., 

Codziennie od 4 do 5 oprócz dni poś- 
wiątecznych i pogałowych zjawia się u Ru- 

du'ckiego z roześmianą gębą, dybiąc na za: 

niedbywane mężatki, samotne „panienki 

1 przyjacioły do których można. gadać bo 
czytają gazelę I żłopią kawę. 

Pewien filozof, który zna „Batorego 

cd lat 20 twierdzi, że „Batory”* nie tylko 

nie postarzał, ale się w ogóle nie zmienih 
„Batory“ to nie Smętkówna, zauważył nię* 

dizec, zawsze taki sam t nie zna smętkówi!! 

Ż» „Bałory” nie zna smętku to rzecz pew* 

na! Czy ktoś kiedy widział go w złym li> 

morze? Czy kledykolwiek klął, aibą zła: 
rzeczył? Zdaje się, że można byłoby wyzna” 

czyć 1000 złotych nagrody d'a, łaskawego 

znalazcy, a jeszcze nie znałazłby się nikt 
k*o by mógł pokusić się o nagrodę. 

„Batory“ jest cząstką bodaj najistodniej 
szą. nie „starego, ale. współczesnega Wil» 

ra: jego cyganerił dziennikarskiej najwier- 

niejszym filarem. "est przyjaciełem całego 

W'lna jako całości, od opozycji do «cio 

doksii prorządowości, od starego do młode: 

go. od ułana do panny, od księdza do nro* 

czej mężatki, która go nazywa „nasza męż” 

czyzna“, 

Nie znać „Batorego” jest rzeczą w Wil 
nie tak samo niemożliwą, jak eminąć Р1а6 

Katedralny, albo nie widzieć Góry Zarokę 

wej. „Batory” łazi wśród murów Wilna jak 
kct z kotów. Wyrzućcie go do Poznania — 

znraz wróci. Wyszliicie do Lwowa, za tys 

dzień przypełźnie. Kiedy jedzie do Warsza: 

wy robil wielką drogę. Kota nie oderwiesz 

od pieca, „Batorego” nie aderwicsa od 

Wilna. Przyrósł do jego murów, rudnieze: 

je. nie stroni się w Ustroniu. hałasuje w Za 

c'szu, jest uczynny, ma dobre serce, wszy£: 

<v go lubią... no i jakeż by mógł żyć bea 

Wilna, bez jego starych mrrów. bcz jego 

ludzi serdecznych i swojskich Bohaterski 

młodość 1 szcześliwa teraźniejszość... za 

rlodość dostał Krzyż, troszkę za późna... 

wołał myśleć o innych, wysuwać imnych.«+ 

Sam łaził po Wilnie, odganiał gębą smufkf 

ludzkie i żył. 

To też napewno nie ma człowieka w 

Wilnie, który by się nie cieszył, że przy: 
pemniano sobie — „о naszym Batorym..." 

W światku niewieścim też zapanuje radość. 

Kot wileński nie ma wrogów. Stare mury 

lubią swego kota, bez żadnych różnie i bez 

żadnych wyjątków. Amigo, 

FESTART 

Wilnianki ozdabiaicie   kwiatami okna i balkony 
  

Improwizowal na scenie... 
Groteskowy proces rozgrywa się о- 

becnie w sądzie okręgowym w Paryżu. 
Aktorami procesu są: z jednej strony ak 
tor Barouche, z drugiej dyrektor teatru. 
Barcuche był od dłuższego czasu utra- 
pieniem dyrektora, który nie mógł daro | 
wać aktorowi jego manii improwizowa- 

nia na scenie podczas gry, Barouche uro 

zmeicał tekst swej roli _ powiedzeniami, 
wersełami, o jakich nie śniło się autoro 

wi. Daremne były skargi i prośby dyrek 

tora, Barouche obiecywał poprawę a z 

chwilą gdy znalazł się na scenie zapomi 
nał o danej obietnicy i mówił od siebie, 
wprawiając w przerażenie suflera, wywo 

łując na widowni oznaki nieumiarkowa- 

nej wesołości. 
Wreszcie wyprowadzony z równowa 

gi dyrekłor wymówił aktorowi posadę. 

Barouche zaskarżył dyrektora do sądu. 

Ne sprawie dowodził Barouche, iż im- 

prowizował z musu niejako, tekst bo 

wiem grywanych szłuk był często tak 
„idiotyczny”, jak się wyraził, i pozba- 

wiony sensu, iż dla rałowania sytuacji 
improwizował, co zreszią miało wyniki 
pomyślne dla autora. Dla potwierdzenia 
i poparcia swoich wywodów zażądał ak 
tor przesłuchania szeregu świadków z 
pośród publiczności, Świadkowie ci, ma 

ją, według aktora, stwierdzić, iż improwi 
zowane wstawki Barouche'a . odznaczały 
się dowcipem i trafnością, nie tylko więc 
rie szkodziły szłuce, ale pomagały do 
osiągnięcia sukcesu. Ponieważ dyrektd“ 

ofiarował ze swej strony przedsławienie 

szeregu świadków z pośród krytyków ie 
alralnych jak również widzów,  ktėrzy 
mieli wyrazić opinię wręcz przeciwną 

opinii świadków ze strony akłora „sad po 
stanowił wobec tak skomplikowanej syfu 
acji zażądać od dyrekcji teatru złożenia 
kilku egzemplarzy  grywanych osłatnio 
szłuk oraz odłożyć al 
czne sprawy i 
cbv stran aż do 
cią: inkryminowanych improwizecy 

    

      

świadków 
z dreš   periuaru Iealralnego. 

  

       



  

PRZYGODY WIEJSKIE 
  

„KURIER WILEŃSKI 2. Y. 1833 r. 

Zony czy „kobyły”2 
Nikt pewno na świecie nie ma takiego 

Zmwariwienia, jak Łysy Jan, ze wsi Jalcy, gm. 

jódzióej. 
Każdemu przecie. wiadomo, że 

SAMOTNOŚĆ NIE JEST SŁODKA. 

Qdeżuł to Łysy Jan na własnej skórze i za- 

*zął zaglądać co wieczór do chaty nadobnej 

sąsiadeczki Marii Szymonowej. Przyszło 

wreszcie do „konieczności" małżeństwa. By- 

ła jedna wszakże przykrość. Jan potrzebował 

Panny z posagiem, a panna Maria miała tyl- 

ko dadną buzię. Przy tym do panny Marii 

"s«zęsto przychdoził garbały Witek i można 

było w ostateczności całą „winę” zwalić na 

niego. Proponował ten Witek podobno na- 

wet małżeństwo, lecz Maria odmówiła, gdy 

Ra horyzoncie zjawił się urodziwy Jan. 

PEWNEGO RAZU, 

gdy przyszedł Jan do swojej Marysi ta mu 

ośniadczyła: 

— Musisz sa mnoj czymskarej ažanitsia, 

— Ježeli da tobie „bačka“ w posagu ko- 

byłę, to ożenię się, — odpowiedział Jan i 

poszedł wcześniej, niż zwykle do domu. 

„ „Baóka* jednak upanł się: 

— Poczekaj, aż kobyła ożrebi się, wtedy 

będzie dla nas stara, a dła ciebie młoda. 

DO RUDEJ ZOSI. 

, Jan nie mógł dłużej czekać. Nadchodziła 

wiosna roku 1936. Trzeba było wyruszać 
wkrótce z pługiem w pole, a on nie miał 

konia, 

_ Tymcżasem w sąsiedniej wiosce Zagorie, 
Siedziała już trzeci dziesiątek łat w stanie 

Panieńskim Ruda Zocha. Mówiono o niej po 
_Wszeenić w okolicy, że jest panna 3 posa- 
Biem. Nikt jednak nie zaglądał do siennika, 

mi pod poduszki jej ojca i pieniędzy nie F- 
„Szył, dlatego leż nie bardzo temu wierzono. 

Stary ojciec Rudy Stanisław, zaniepoko- 

E jednak o przyszłość cdrki, postanowił 

‚ оЫ Jej reklamę. 
Pojechał pewnego razu na jarmark do Bra 

wia, kupił młodą ldacz za 400 zł. 3 08- 
: dczył: 

V — To posag dła Zosi. 
Skutek'był natychmiastowy. 

/_ W najbliższą sobotę przyjechał „swat”, 
Był nim. Jan Łysy że wsi Jałcy. 

DWA ŚLUBY. 

: W parę tygodni, -odb$łysię'w póbliskiej 
kui WsZamośszw dwa śluby. Jana Łysego 

a Rudą Zochą i Garbatego Witka z Marią 
-Szymonosą. - 

144 Nie wiadomo, jak się to stalo, ale rodzice 
=Mavii, zgolłzili się dać jej starą klacz, a sami 

 Aaczekać na „młodą. Mówiono 0 tym dosyć 

tawet głośno, w całej wiosce, że nie obeszło 

"WIĘ tm, bez jakiegoś cichego, a wstrząsające- 
460 dramai. 

    
NIA SKORY 

ZAPOBIEGA, WSZELKIM 
UOLEGLIWOŚCIOM NOG 

Ni 

—ИЕ 
 SBLKLOWIOL 

Na pogorzelców 

gm. bielickiej 
28 podjętej wać prasę 

3 о dzwyczajn: omitetu 
Niesienia Pomocy iwan (konto w 
PRO Nr. 51846 — Zarząd gm. Bielica) nap 
lywają zewsząd ofiary. 

„ Z pierwszą doraźną pomocą pośpieszył 
2. starosia Tadensz Mikłaszewski z Lidy, 
Naaacając Komitetowi 470 zł., oraz miesz 
„CY gminy bielickiej, dzieląc się z niesz 

ma yi współobywatelami swym skrom 
= kawałkiem chleba. Lidzki Komilct Po 
w Cy Dzieciom i Młodzieży Szkolnej na 

“(2 Komitetu dla dożywiańia dzieci po 
tlcówy z Bielicy  Falkowicz wręczył zło- 

*eh 100. 

Trzej 10-letni przedstawiciele szkółek 
= niemońców i Piaskowców w pierwszy 

€Ń rozpoczęcia akcji Komitetu, zebrali 
: Ё smoich kolegów i koleżanek 200 jaj i 
= złotych Kosz z jajami przydźwigali 
i 7 mówiąc: „to dla naszych kolegów 
„„“Iežanek z Bielicy i Falkowicz, którym 

ko spłonęło”. 

Nasi apel prasy wileńskiej z pomocą poś 
- Zyli: ks. dziekan Hipolit Bojarunice — 

1 R ks. Edward Zdanowicz z Jelnej — 

оВ. Rafal Buywid z Landwarowa — 

Pra, P: 4: Stasiewiez = Lidy — 10 2, — 
ale wnicy i mieszkańcy gminy Bieniako 
Nė R 17.80 11, Kasa Stefczyka z Bieliey 

—0 10 zł, mleczarnia — 10 zł, spółdzielnia 
P 3% — 5 zł, p. Adam Bajkacz — 5 zł, 

zef Siluk — 8 zł, p. Piotrowski Wł. 

są > Ф. Michał Kilimnik — 3 zł, p. Nar 
a iulewicz — 1 zł, p. W't. Bałabański 

p. = p. starosta Miklaszewski — 5 zł, 
«„ lodzimierz Nawrocki — 10 zł. p. dr. 
"ko Ra” Jerzy 10 zł., p. Aleksander Piot 

Rpg 7 ! zł. p. Jan Hul — 5 zł., Spółdz. 
Pływczw „Jutrzenka* Nieciecz — 25 zł. 

AB. 

  

    

Dość tego, że oženili się jednocześnie 

dvaj kawałerowie i wzięłi sobie po żonie i 

po „kobyle“, 

W NIESPEŁNA ROK. 

Powstała najprzód tragedia w życiu Gar- 

batego Witka. Klacz wprawdzie nie oźrebiła 

się, ale zało żona w 7 miesiącu pożycia 

małżeńskiego powiła aż dwu synów. Kobiety 

wiejskie licząc po kilkadziesiąt razy na pal 

each rąk miesiące od ślubu, udowodniły mę- 

żowi, że bliźnięta nie są jego. 

Wiłek rozczarowany i  przygnębiony 

swym „szczęściem zamierza teraz sprzedać 

kincz, żeby czym prędzej uzyskać... rozwód. 

Jeszcze bardziej dramatyczna historia 

powsłała w życiu Jana. 

Z chwiłą, gdy się dowiedział, że Witek w 

posagu otrzymał również „kobyłę” odrazu 

stracił afekt do swojej Zosi. Nie mógł prze- 

boleć, że jemn dawano Marię bez „kobyły”* 

a Witkowi dano „kobyłę”. Chował jednak 

na razi swój ból w sercu i udawał zadowo- 

łonego. Jakże zresztą nie mógł być zadowo- 

łonym? Kiedy wyjeżdżał na rynek, łub w po 

łe, cala okołica podziwiała piękną klacz. 

Możeby Jan i pogodził się w osłałecznoś 

c! ze swym nirapieniem, gdyby nie powsiała 

w jego życiu 

I 

  

NOWA TRAGEDIA. 

W pierwszej połowie kwiełnia b. r. za- 

niierzał pojechać na jarmark do Brasławia. 

Wyszedł rano wsypać „kobyle” owsa i spo- 

strzegł, że zamek od chłewa jest złamany a 
„kobyty“ — nie ma. Żona jego, Zocha zaczę 

ła wyrywać z rozpaczy włosy, a Jan pobiegł 

na posłerunek policji de Jodów. Połicja za- 

alarmowała inne posterunki. Przeszło jednak 

kilka dni, a nigdzie nie udało się natrafić 

na śład. 

W POSZUKIWANIU 

Jan, przygnębiony i złamany, zarzucił torbę 

na płecy i z kijem w ręku udał się sam na 

p<szukiwania. Chodził przez parę tygodni od 

miasteczka do miasteczka, po powiecie bras- 

k wskim, i wypatrywał po jarmarkach swojej 

„kobyły”. Przyszedł też ma teren powiatu 

dziśnieńskiego, gdzie go społuałem właśnie 

na terenie gminy załeskiej. Śpieszył do mia 

steczka Łużek. Od niego też dowiedziałem 

się o powyższej jego tragedii. 

— Co pan uczyni — pyłam — jeśli „ko- 

była” nie znajdzie się? 

— Może wyjadę do Łotwy, lab pójdę so- 

Łłie gdzieś w świał i stanę za parobka, ale 

do domu już nie wrócę — odpowiada 2 go- 

ryczą. 

Co ma po Zośce bez „kobyły*? 

Włedyimierz Bierniakowicz. 
  

kąpieli, zabiegów leczni Ceny:   

BUSKO ZDROJ w Ziemi Kieleckiej 

Państwowy Zakład Zdrojowy 
Sezon kąpielowy od 1-go maja do 31-go października. 

KĄPIELE SIARCZANO-SŁONE i MUŁOWE. 

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY. KĄPIELE SŁONECZNE. 
Wskazania lecznicze: reumatyzm stawowy i mięśniowy, gościec rzekomy ! za- 

kaźny, zesztywnienie siawów 
Przymiot, Choroby skórne. Choroby układu nerwowego, 
zapalenie nerwów, Ischias. 

sjonatów, pokojów umebłowanych 

W miesiącach: maju, wrześciu | października — ceny zniżone. 

Dojazd: siacja kolejowa KIELCE skąd autobusami P. K. P. do BUSKA-ZDROJU. 

pozapałne i pourazowe, 

ch, per” umiarkowane. |   
  

Zgon dziekana 
w Lachowiczach 

Dn. 28 kwietnia br. w godzinach 
rannych zmarł po długich i ciężkich 
cierpieniach dziekan  rz.-Kałol. koś 
ciołą w miasteczku Lachowicze, 
pow. baranowickiego, 
Ikonowicz. Ksiądz Ikonowicz liczył 
lat 48, święcenia kapłański: otrzy- 
n.ał w 1913 roku. w Pińsku z rąk ks. 
bisk. Zygmunta Łozińskiego. W La. 
chowiczach na dekanacie pozostawał 
od 1932 roku. 

Pogrzeb odbył się 30 ub. m. — Z 
Klecka na pogrzeb udał się prob. ko 
*cioła p. wezw. Trójcy Przenajświęt- 
szej ks. Tadeusz Grzesiak, z Pińska 
udał się ks. bisk. Niemiro, sufragan 
Ciecezji pińskiej w zast. ordynariu- 
sza ks. bisk, Kaz. Bukraby. W. 

Landwarów 
— Wystawa Prasy Katolickiej. Kałolic 

kie Słowarzyszenie Mężów w Landwaro- 
wie urządza w dniach 6—9 maja rb. w 
Landwarowie imprezę kulfuralną p. n. 
Wysława Prasy i Książki Kałolickiej. Na 
wystawie będą eksponały wydawnictw i 
czasopism katolickich z całego świata, 
mapy, wykresy, fotografie i t. p. Ekspona 
ły prasy i wydawnictw fachowych częś- 
ciowo przy własnych słoiskach, jak: Lniar * 
stwa, Zielarsiwa leczniczego, Radia, Spół 
dzielczości, Nawozów sziucznych i in. 
Każdy. odwiedzający otrzyma w upomin 
ku czasopisma. Wsięp na wysławę 20 gr. 

Wycieczkowicze jadący w dniach od 6 
do 9 maja do Trok lub Landwarowa mo- 

gą zwiedzać ię ciekawą wysławę. 
— Zarząd Oddziału Strzeleckiego w Lan 

dwarowie po porozumieniu się. z. Głównym 

Komitetem  Obchodu. Dnia Lasu w Wilnie 

przyjął na siebie obowiązek w dni. 23 ub. 

m. wysadzić drzewkami. lipy dwukilometro 

wy odcinek traktu Marszałka Józefa Piłsud 

skiego. Na dzień ten zostali ściągnięci strzel 

cy z pododdziału Grzegorzewo, Landwarów 

i LudwikoSno w liczbie 30, którzy pod kie 
rownictwem kom. Ditmajera, oraz persone 

lu N-ctwa Wilno wykonali swą pracę. Pra 

cą ta została złustrowana przez komendan 

Ia podokręgu Z. S. Wilno, ob. Okr. Z. S. 

P'tnera oraz prezesa Zarządu Pow. Z. S. 

Szelkinga. 
Po zakończeniu sadzenia drzewek strzel 

cy otrzymali śniadanie, oraz książeczki pł. 

„Poznajmy las". 

Krmendant Podokręgu Z. 5. podziękował 

zchranym za wykonaną pracę, podkreślając 

jej znaczenie. 

Wilejka pow. 
-— Walne zebranie członków Koła To- 

warzystwa Popierania Budowy Publicznych 

Szkół Powszechnych w Wilejce odbyło się 

w dniu 30 kwietnia. Na zebranie przybyło 

bardzo mało członków, bo tylko 14, gdy 

tymczasem Koło liczy ich przeszło 120. — 

Widać więc, że członkowie nie interesują 

sie działalnością swego Koła, chociaż re. 

gularnie opłacają składki członkowskie. — 

Zcbranie z eałym uznaniem wyrażało aię 9 

ks. Mikołaj: 

  

wysiłkach dotychczasowego zarządu w 

składzie: p. p. Bielewicz, Bukład i Rodzie 

wicz. Nowy zarząd został ułworzony z nas 

łępujących osób: prezes p. Jan- Bielewicz, 

członkowie p. Sarnowska, p. Szajner, Ab. 
ramczyk i Bezdeł. : 

Do komisji rewizyjnej wybrano pp. Ro 

gowską, Bukłada i Zieniewicza. . 
Liczbą Członków kola prawdopodobnia 

wzrośnie w najbliższym czasie przez wsią 

pienie podoficerów z miejscowego KOP-u. 

W. R. 
— Szkoła powszechna w Wiłejee przy- 

gofowuje się do dorocznego koncertu. W 

roku bieżącym na program koncerlu złoży 

się opracowanie regionów wiłeńskiego, kra 

kcwskiego i Mazowsza w pieśniach i tań 

cach z mwzgłędnieniem słosownych stro 

jćw. Koncert, podobnie zreszią jak i w ro 

ku ubiegłym odbedzie się w ogromnej sali 

wydziału powiatowego, która przy tego ro 

dzeju imprezach zostaje zapełniona publi 

cznością. 

Koncerty szkoły powszechnej w Wilejce 

r:ają już urobioną opinię i dają znaczny 

dcchód, który przeznacza Się na zaspaka 

jamie potrzeb życia szkolnego. W. R 

Nowo - Wilejka 
— PROGRAM ŚWIĘTA 3 MAJA, — Z ini 

cjatywy Zarządu Polskiej Macierzy Szkol 

ne; ma terenie Nowej Wiłejki został zorgani 

zcwany Komitet Obchodu Święta Narodowe 

go 3 Maja, w skład którego weszli przedsta 

w'ciełe wojska, samorządu, duchowieństwa, 

szkół, kolejarzy, młodzieży akademickiej, za 
ldadów Mozera i inn. 

Przewodniczącym Komitetu został wybra- 

ry burmistrz Rzepieła, przewodniczącym sek 
cii imprezowej przedstawiciel kol. P. W. J. 
Żebryk, a sekcji finansowej — Z. Morysiń- 

ska. я 

Program obchoda: 3 maja rb. — godz. 9 
— Zbiórka wszystkich organizacyj 1 szkół z 

pccztami sztandarowymi przed gimnazjum, 

skąd nastąpi wymarsz na błonie; godz. 10 — 

rabożeństwo, po czym defilada wojskowa, 

P. W., szkół i organizacyj; godz. 12 — aka 

demia na placu przed gimnazjum. 

Program akademii: 1) okolicznościowe 

przemówienie, 2) chór młodzieży szkolnej, 

8) deklamacje, 4) obrazek sceniczny, 5) ta. 

niec łudowy, 6) koncert orkiestry wojsko- 

mej. 

W razie niepogody nabożeństwo zostanie 

odprawione w kościele parafialnym, a aka 
demia odbędzie się w sali Ogniska KPW. 

Wsróc piss 
— 8-STRON. NR. 19 „WIADOMOŚCI LI 

TERACKICH" przynosi wiesz Słonimskiego, 
artyku? Mariusza Dawna o obyczajach ludów 

ćzikick, głos Zawodzińskiego o kwestii ży. 
dowskiej, recenzje Pruszyńskiego, Schulza 1 

Breitera z nowości wydawniczych, artykuł 

Quidama o dwóch encyklikach papieskich, 

wspomnienia Wittlina i Jabłońskiej o Fran 
ciszku Fiszerze, felżton sportowy Małczew- 

skiego, recenzje filmowe Zahorskiej, spra- 

wozdanie Wallisa z wystawy architektury 

wnętrza, oświadczenie znakomitego prawni: 

ka franeuskiego Manrice'a Garcon w spra 

wie, czy można przestać być ezłonkiem Aka 
demii", „Camera obscura", aktualności. —   

Tut giete 
— Oddz, Zw. Strzel. w 'Furgielach urzą 

gzij eła swych czlonkiń i członków w ło 

kilu świetlicy, święcone na które zgroma 

dzilo się 45 osób. Kierownictwo oraz przy 

golowanie do tak miłej uroczystości, objęła 

p Zofia Andruszówna, przemówienie zaś 

tkolicznościowe w zast. prezesa Związku, 

wygłosił p. Banio Kandyd. Uroczysłość za 

kuńczono pieśnią strzełecką. 

Niemeńczyu 
— Sadzenie drzewek przez Z. S. — Du. 

22 kwietnia br. strzełcy pododdziału Z. 5. 

Niemenczyn z wiceprezesem Zarządu Oddz. 

— Kom. Oddz. oraz keir. Pracy Świetlie, — 
w szyku zwartym, z łopałami przemaszero 

wali przez miasteczko, na odcinek  traklu 

Jurszałka Józefa Piłsudskiego. 

Zawrzała gorąca praca. W przeciągu 8 

godzin zasadzono 170 lip pod kier, iacho- 

wych instrukłorów ze służby leśnej oraz 

szkoly ogrodniczej w Wilme. 

W sadzeniu drzewck brał udział kom. 

Pewiatu Z. S. st. komp. Z. S. p. Knoche, 
Uczestnik. 

Stoipre 
— Kurs kroju i szycia w Tułoncc. — 

Słaraniem Koła Gospodyń Wiejskich w Tu 

łcnce został zorganizowany 10-ciotygodnio 

wy kurs krojn i szycia. Uczęszczało na kurs 

30 słuchaczek. Uczyły się, jak samodziełnie, 

tanim koszłem a ładnie ubrać rodzinę. — 

Prezeska Koła G. W. p. Czyścięcka Paulina 

i instruktorka p. Konstancja Szydłowska 

nie szczędziły trudów, to też zakończenie 

kursu | wystawa prac słachaczek były wspa 

niałą iłostracją pożytku tej pracy. Szeze- 

gćlnie zaimponowały komplety & płótna 

wiejskiego ozdobione gustownymi bafiami 

5 misterną pajęczyną mereżek. Były stroje 

dla dorosłych 1 dzieci, były ręczniki, obra- 

sy. serwety, fartuchy tak jeszcze mało w 

maszej wsi używane. Przyjemnie zadziwiał 

brak przesadnego gromadzenia nieużytecz- 

nich fałałaszków. 

Wierzymy, że praktyczny zmysł i rzad 

k» spotykana energia Zarządu Koła Gospo 

dyń Wiejskich w Tułonce w dalszym ciągu 

powodować będą stałe kszłałeenie się lud 

ności wiejskiej i osiąganie nowych wartoś 

gi gospodarczych. 

Po zwiedzeniu wystawy odbyło się przed 

stawienie, zorganizowane przez Kolo Osad- 

ników Wojskowych oraz. koncert chóru i ze 

społu mandolinowego Rodziny Uszędniezej 

w Słołpeach. ‚ 

W zakończenia kursu w Tułonce wzię> 

ty udział Kolo G. W. Koło Zw. Rezerw., 

Kółko Rolnicze, Spółdz. Spożywców i Koło 

Cszdników Wojskowych na czele z p. Hen 

ryk'em Czyścieckim. M. ©. 

Słonim 
— OGRÓDKI DZIAŁKOWE. Z inicja 

lywy i przy pomocy Funduszu Pracy w 

Nowogródku Zarząd Miejski Słonima 

urządza w r. b. ogródki działkowe die 

20 bezrobołnych. W łym celu zosłał cd 

najęły plac o obszarze 17 łys. m*, nałe- 

żący do miejscowej parafii rz.-kat. 

Wołożyn 
— Nadużycia w Zw. Drobnych Rolni 

ków. Słarostwo Powiaiowe w Wołoży- 
nie po dokonaniu lustracji Zw. Zawod. 
Drobnych Rolników w Wołożynie słwier 
dziło, że w zarządzie łego związku po- 
pełniano nadużycia, przywłaszczając skład 
ki członkowskie i nie prowadząc żadnych 
księgowań. 

EET SSE STARE 
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Jakość zawsze ta suma   
  

Ovomaltyna skoncen- 
trowana łatwostrawna 

odżywka witaminowa o 

wybornym smaku przy» 

wraca utracone siły, two- 

rzy zapas energii I pod- 
nosi samopoczucie. 

ZA "YYY ‚ 

ESPRIT STT ESS RES RO 

Przymusowy wykup 
na cele roformy rolnej 

W dniu 29 ub. m. odbyła się w Urię- 
dzie Wcjewódzkim Wiłeńskim jawna roz 
prawa administracyjna w przedmiocie u- 
słałenia wynagrodzenia za przymusowo 
na cele reformy rolnej wykupioną przez 
Skarb Państwa nieruchomość ziemską 
maj. Zabłowszczyzna o obszarze 68,6862 
ha, pow. wiłejskiego, b. własność Hen 
ryka Koziełł - Poklewskiego, przy czym 
wynagrodzenie za powyższą nierucho 
mość zosłało  usłałlone w wysokości 
29.560 zł. w złocie. BETI 

Z Bszaru Przemysłu 
ludoweco 

W sobołę odbyło się walne zebranie 
członków Bazaru Przemysłu Ludowego 
w Wilnie. W sprawozdaniu podkreślono, 
że w związku ze zmniejszeniem zaku- 
pów wyrobów lnianych w osłałnich la- 
łach przez wojsko zyski i obroły Bazaru 
spadły b.znacznie. Zysk z ok. 24 tys. 
zł. w r 1933 spadł do sumy nieco ponad 
3 tys. zł. w r. 1936. W planie pracy na 
przyszłość przewidziano wzmożenie eks 
pansji na wewnętrznym rynku. 

W uzupełniających wyborach do Ra 
dy weszli: Dyr. Wil. Izby Rolniczej Inż. 
3. Czerniawski, dyr. T-wa Lniarskiego inż. 
A. Perepeczko, konserwałor dr. Piwocki 
t prof. Moszyński. 

Płatność nposatków 
w ma!u 

W maja płalne są nasłępujące podałki: 

Do 25 maja — zaliczka miesięczna na po 

dałek przemysłowy od obrotu za 1937 r. w 

wysokości podatku, przypadającego ed obre 

tu. osiągniętego w kwietniu przea wszystkie 

przedsiębiorstwa obowiązane Jo publiczne- 

go ogłaszania sprawozdań o swych operac- 

jach lub do składania sprawozdań do zat: 
wńerdzenia, a innych przedsiębiorstw — 

przez przedsiębiorstwa handłowe I i II ka 

tegorii oraz przemysłowe I i V kategorii, pro 

wadzące prawidłowe księgi handlowe. 

Do 31 maja — podatek przemysłowy ой 

obrotu za 1936 r. (po odliczeniu wpłaconych 

zaliczek) przez wszystkie przedsiębiorstwa 

kandlowe i przemysłowe oraz zajęcia prze- 

mysłowe i samodzielne wolne zajęcia zawo 

dcwe, o ile nakazy płatnicze zosłały płatni 

k«m doręczone najpóźniej w dn. 1 maja br. 

Do 7 maja — podatek dochodowy od upo 

sażeń, emerytur i wynagrodzeń za najemną 

piacę, wypłaconych przez służbodawcę w 

kwietniu 1937 r. 

Do 1 czerwca — przedpłata na podatek 

dochodowy na rok 1937, przez osoby prawne. 

Do 5 maja — podatek od energii elektrycz 

nej. pobrany przez sprzedawcę energii elek 

t1ycznej w czasie od 16 do 30 kwietnia 

1937 r.; do 20 maja — podatek, pobrany 

przez sprzedawcę energii elektrycznej w cią- 

| ga pierwszych 15 dni maja. 

Ponadto płatne są w maju zaległości od 

roczone lub rozłożone na raty z iermiaem 

płainości w tym miesiącu oraz podatki, 

n» które płatnicy otrzymali nakazy płatnicze 

z terminem płatności również w tym miasią 

ch 

  

Zła przemiana materii przyśpiesza starość 
Zanieczyszczona krew może po- 

wodować szereg rozmaitych dolegli- 
wości, bóle artretyczne, wzdęcia, ой- 
bijania, bóle w wątrobie, niesmak w 
ustach, brak apetytu, skłonność do 
tycia, plamy i wyrzuty na skórze 
Fiiwem dla krwi jest wątroba. Cho- 
roby złej przemiany materii niszczą 
organizm i przyśpieszają starość. Ra- 
cjonalną, zgodnie z naturą, kuracją 
jest normowanie czynności wątroby 

i nerek. Dwudziestoletnie doświad- 
czenie, wykazało, że w chorobach na 
te złej przemiany materii, chroniczne 
go zaparcia, kamieniach żółciowych, 
żółtaczce, artretyzmie mają zastoso- 
wanie zioła „Cholekinaza* H. Nie 
miojewskiego. Broszury bezpłatnie 
wysyła łabor. fizj. chem. Chołekina- 
za, Warszawa. Nowy Świat 5 oraz 
apteki i skł. apt. 
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Listy b©rzeszkowej 
+ cała rozmowa popłynęła dwoma 

fymi torami: ona mówiła: duch, ja: u- 
mysł, ona Bóg, ja: natura, ona przezna- 

czenie lub zrządzenie, ja: temperament 
itd. Rozmawiałyśmy głośno i panowie 
przysłuchujący się z tego i owego obo- 
zu śmieli się po cichu”... 

O jakież obozy chodzić tu może i co 
znaczy ła rozmowa, w której dwie kobie 
ty, ostentacyjnie używają innego językał 
Jest to wyjątek z listu Orzeszkowej do Je 
ża (Zygmunta Miłkowskiego); rozmowa 
miała miejsce w warszawskim salonie, w 
roku 1880, a przeciwniczka „postępo- 
wej" Orzeszkowej była ówczesna redak 
toika Bluszczu, llnicka, filar obozu klery- 
kalno-zachowawczego, dokładnie opisa 
na w cytowanym liście z właściwym autor 
ce, nieraniącym humorem. Ten drobny 
fragment wprowadza nas od razu w 

świat „Dwugłosów”.. Listów tych więk- 

  

szość, a zwłaszcza te do Jeża I Konopnic | 

kiej pisane sprzed 1890 roku, są wspa- 
nisłym dokumentem dla  zilustrowania 
rem życia z tych lat polskiej inteligencji, 
tej najlepszej, nadającej charakter swej e 
poce, fej, dzięki której mówić można o 
polskim pozytywizmie, jako okresie zu- 

pełnie wyraźne majacym oblicze. Z lis= 

tów Orzeszkowej dowiedzieć się można 

jak się ten polski pozytywizm tworzył, co 

wyróżniało postępowców, stanowczo pod 

kreślających rozdział z konserwatywną 

częścia społeczeństwa, jak konsekwent- 

nie żyli I działali ludzie, którzy się pod 

sztandar wolnei mvšli zaciagneli, iak to 

wygłariało na codzień. 
Jak np. młodziutkie kobiety Eliza O- 

rzeszkowa, a potem Maria Konopnicka 

(ta ostatnia już jako żona hreczkosieja i 

małka 6-ga dzieci) czytają dzieła klasy 

ków nowej wiary: Sł. Milla, Chevaliera, 
Buckle'a, Roschera, Baina, Ribota, a prze 
de wszystkim Spencera. Orzeszkowa, od 

rywając się od własnej pracy literackiej, 

tłumaczy Taine'a, a pierwsze fragmenty 

dramatyczne Konopnickiej przedstawiają 
walkę swobodnego ducha ludzkiego z 
tradycją kościoła. — Urzyć się, czytać, 

poznawać! — Orzeszkowa ubolewa na 

brak solidniejszego, naukowego przygo- 

fowania, przez co ograniczyć się musi do 
"pisania powieści, chociaż poważna publi 
cystyka byłaby, jak jej się zdaje, lepszym 
i skułeczniejszym narzędziem zmiany po 

glądów społeczeństwa... 

Wytarte dzisiaj frazesy o kapłaństwie, 
odpowiedzialności pisarza, mają w lis- 

łach Orzeszkowej pełną wartość i świe 

żość., To był czas, kiedy wiele z nich do 

piero sformułowano, a i hasia małeriali- 

siycznego światopoglądu miały żarliwość 

nowej wiary, głoszone przez eliłę moral- 
wą i umysłową narodu. 

Orzeszkowa pod koniec życia odstą- 

piła od agnostycyzmu, który i przedtem 

nie wystarczat jej uczuciowej naturze. 

„My, którzy nic o Bogu nie wiemy — pi 

szła — nia mamy komu dziękować za 

pomyślne życie, a wdzięczność jest dla 

w'elu koniecznym odruchem duszy”. 

To też w roku 1910 pisze o pozyływi 

zmie już w kategoriach historycznych, wy 

znając wiarę w Boga i życie pozagro- 

kowe, pozostawiając sobie jedynie swo 

bodny sąd o kościołach i duchownych 

Przecież właśnie antyklerykalizm jest naj 

czerwieūszym sztandarem obozu postę- 

powego; Orzeszkowa zwalcza wpływy 

duchowieństwa jako szkodliwe dla nara 

du i jednostek. Przez dłuższy czas, np. 

w listach do Jeża, lęka się o młodą Ko- 

nopnicką, pozostawioną w Warszawie 

bez opieki i pomocy odpowiednich 'lu- 

dzi. No i stało się! W którymś liście gor2 

ke donosi Orzeszkowa, że w Warszawie 

wyspowiadali Konopnicką. Obecni byli 

przy tym Pług i llnicka, a Konopnicka 

„płakała tak, że serce bolało na nia pa- 

trząc. Nie ze skruchy to jednak było — 

zapewnia Orzeszkowa — ale z bardza 

zrozumiałegó wst'du i żalu nad soba"... 

Ten szczegół, może błahy, jest dość ty- 

powy dla bojowego okresu pozytywizmu, 

kiedy Orzeszkowa do najśmielszych i naj 

zuchwałszych należała i gorszyła znaczną 

część społeczeństwa. 
Nie tylko jednak od zacofanych kle- 

rykałów musieli się odcinać polscy pozy 
tywiści. Przynaglona pilną potrzebą spo- 
łeczną pisze Orzeszkowa broszurkę p. £. 
„Patriotyzm i kosmopolityzm“, a dalej w 
szeregu utworów belefrystycznych poru- 
sza probłem „Dzieci świała”. Ta sprawa 
bardzo wiele miejsca zajmuje w jej li- 
stach. Od nowego światopoglądu blisko 
było do zaniku patriotyzmu, Orzeszkowa 

wytęża więc umysł, aby przekonać mło- 
dych postępowców, że polskość zawsze 
dołąd z tradycją i kościołem nierozer- 
wałnie związaną, zachować należy i trze- 
ba, kosmopolityzm zaś do nihilizmu i roz 
bicia moralnego i życiowego prowadzi. 
Orzeszkowej, która za swą postępowość 
niejednoktołnie oskarżana była przez   

konserwatystów dosłownie o zdradę na- 
rodową, o polskość, przysporzenie istot 
nych wartości polskiej kulłurze zawsze 
eiezmiernie gorąco chodziło „Trzeźwy” 

pozytywizm posiada dziś w naszych о- 
crach sporo wzruszającego sentymentu, 

nie zdziwmy się więc, że podczas pobytu 
w Krakowie zignorowana przez hr. Tar- 

| nowskiego i innych „jedynych strażników 
polskości” Eliza Orzeszkowa przeżywa 
święte chwile zachwycenia, płacząc nad 
frumną Kościuszki. 

W oczach nas, czytających listy do Je- 
że, rozwijają się też dzieje księgarni O- 
rzeszkowej w Wilnie i wydawnictwa jej 
spółki z lat 1879—1882. Ogromna praca, 
włożona w założenie i przetrwanie pols- 
k ej placówki, pomimo wszelkich ukazów 
i czujności Rosjan, pomimo dużej obojęt 
ności społeczeństwa polskiego, niewyko- 
tzystującego nieraz i tych szczupłych mo 
żliwości narodowego życia kulturalnego, 
jekie od czasu do czasu przy zwolnionym 
ucisku można było uzyskać. Zawsze aktu 
alna w listach sprawa emancypacji kobiet, 
radość z jaką pisze autorka Marty, o każ- 
dym rzemieślniczym warsztacie, założo- 
nym przez panny ze szlacheckich domów 
—. to wszystko wzrusza czytelnika. Przez 
wiele lat (co widać zwłaszcza z obszer- 
nych listów do Jeża), Orzeszkowa z serde 
czną troską krzątała się w polskim życiu 
kulturalnym, jakby w gospodarstwie, za 
klóre i ona odpowiedzialna była. Pamię 
fa o wszystkim — i jakie pisma obesłać 
freeba listami z Litwy, i aby np. doradzić 
Jeżowi, który organizował cykl odczy- 
tów polskich naukowców za granicą, żeby 
nie o sprawach narodowych mówić, ale 
reczej przez «wkład widoczny do wspól- 
nej kulfury europejskiej imię Polski przy 
pominać, i zwłaszcza o czym by napisać 
treeba, co przetłumaczyć, żeby najwyraź 

niaj luki piśmiennictwa polskiego wvpeł- 

nić. Trzeba było... „w braku innych „bar 
dziej powołanych” — bo Orzeszkowa 
jest bardzo skromna — odrabiać w nie- 
zmiernie trudnych warunkach oaromna ro 
bołę, przecież całe społeczeństwo, całe 

zycia polskie przeorać chcieli pozyływiś 

ci Głeboko wzruszające są jej listy, jeśli 

się spróbuie znaleźć sdpowiednik dzi- 

siejszy pracy podobnie celowej, ofiarnej 
i wytężonej. W stosunku do ludzi serde- 
czna i prosta jest Orzeszkowa, otaczana 
wielkim szacunkiem i miłością przez swo 
ich korespondentów. W wylewnych li- 
stach, wymienianych z Konopnicką, Ma- 
ria nazywa Elizę jasnym, dobrym, błogo 
sławionym duchem, Eliza Marię złotą, ko 
chaną gwiazdą. Tak już się dziś nie pisze, 
ło jest owa afekłowana dla nas frazeolo- 
cia „trzežwej“ epoki. W listach do Jeża, 

Reymonta, Krzemińskiego, a zwłaszcza 

do Jeża, Orzeszkowa pisze bardzo pro- 
sto, żywo, dając całe obrazki ze swego 
życia, długie, solidnie argumentowane 

wywody w poruszanych kwestiach, cieka 

we przez wyczerpujące poruszanie spraw 

nie wymagające niemal komentarzy. I tak 

też się już dziś nie pisze, to jest rzeczo- 

wość, prostota pokolenia tamtych ludzi. 

Bezpośredniość i szczerość ;brak w tych 

wszystkich korespondencjach  jakiejkol- 

wiek dyplomacji i zmysłu intrygi, hojna 

serdeczność dla ludzi niezmiernie sympa 

tycznie zarysowują posłać Orzeszkowej. 

I po wglądnięciu przez te „Listy” w 

jaj świat, rozrachunki nasze z Orzeszko- 

w? w jednym tylko się nie zgodzą, w 

dziedzinie ocen artystycznych. Bo jakże 

nie protestować, kiedy autorka tak arty- 

stycznie dobrych powieści „jak „Nad Nie 

mnem”, będzie nas . przekonywać, że 

Świętochowski lepszym był belefrystą od 

Prusa, że powieści T. Jeża są bardzo zaj- 

mujące, że Wyspiańskiego  „Wesele” 

ma, owszem, głębię myśli pomimo formy 

jasełek, że wreszcie Żeromskiego „Dzieje 

grzechu” ło przesłępstwo przeciw naro- 

dowi, a cała jego twórczość marnowa 

niem talentu. Tu się już rozmijamy z O- 

rzeszkową. W swoim czasie, tworząca sa 

ma życie umysłowe Polski, tak bardzo, 

tak istotnie ym co najlepsze była Orzesz 

kowa ze swym pokoleniem związana, tak 

je dobrze reprezentowała, że niepodob 

na jej było przekroczyć jego . granic. A 

łu już po roku 1900-nym zaczęło I poez 

je z inneao kruszcu wydobywać i ten ja 

kiś niewidzialny punkt ciężkości życia na 

rodowego, jego serce i sumienie przesu- 

nęłe się -gdzieindziei, 

Dagmara Dworakowska. 
"r" 

  
Do Łobodowskiego 

zamiast — o 
Nie mogliśmy wobec  nienadesłania 

„materiału rzeczowego? — opintować nowe 

ge totau laureata Nagrody Młodych. Chcąc 

przecież jakoś się „wywiązać” cytujemy frag 

ment „Listu otwartego do Osipa Lobody“, 

kióry — zamiast recenzji — wydrukował w 

„Erosto z mostu* Bolesław Miciński, kry 

tyk, filozof, poeta i fajczarz w jednej oso- 

Łie. List ma motto „zdieś russkij duch — 

zdieś Russju pachniet* i prowadzi do takich 

kcukluzyj: 

„W nieprzemożonych brzegach miota się 

Гмерг szeroki, porywa ciężkie głazy, sre- 

brzystą pianę przędzie*... 

Ładny wiersz? — ładny. Nawet bardzo 

ładny.. no, toiko,  sobstwienno goworia, 

wy uże mnogo, mnogo takich stichow napi 

sali. Eto uże — znajetie — wsiem izwiestno 

uie bywszy w semiuarii („Da — skazał Toł 

stoj, wychodia iz bani). Jej Bohu! Zamiecza 

tielnyje stiehi, no — sami panimajetie — 

skuczno... skuczno.. wsio krugom Rassija.:: 

Tona barbaw: teha ukrainskaja nocz'.. 

Dniepr... Kazaki.:; 

Rosyjska „bieszenaja zakuś* zawsze la 

ku sama: ryby, (śledź), wino (wódeezka) I © 

wyce (ogórek). Zakąseczka się nie zmienia, 

uje piosenki... szeroki przecież repertuar: 

„Świnjami my radiliś. świajamł my pam- 

rlom*, „Kawallery nie chwatajtle dam niże 

ialii wam gaweriat*. „Da czeve narod @а- 

chodit — samawar pa rełsam chodit“. „Za 

curia, za rodinu, za wieru*. „Ałławerdy!*. 

Falałajkarzom aż ręce mdleją, cyganie się 

zaneszą, Hryczeskije piewice z kałesznnta- 

tów aż poczerwieniały z wysiłku, taka res 

maitość melodyj, bo to i „Oczy ezornyje* i 

„Czajka“ i „Jamszezyk* i „Liłówyj niegró 

-- już i kozaka tańczym na stole (blt* pasu 

du, my nie możem żył bez szampanskawo!) 

już bryłantowym pierścionkiem na lustrze 

piszem: „Nina „Tania, „Marusia“ — a 

vy, krugom niepieremienno. 

Trzeba przestroić lutnię, nie ma rady, 

usjwyższy czas. Chod — parachod, a kak 

niet z czewo, tak z bubłon: 

Łobodowskim 
„My wsie garim adnim żełanjem 

Skariej dabratsa da Maskwy 

Uwidiet wnow karawananje 

I wspiet Boże Caria chrani“! 

Nie chcecie „bialych“, mogą być „czer- 

wone“: „Car Ispugalsa“, „Jabloczko“, „Son- 

| ee wschodit i zachodit a w naszej turmie tłem 

nać, „Wstawaj padymejsa rakoczyj narod". 

Mogą być i białosino-czerwone (choć wla- 

domo: „biełyj — sinij — krasnyj — żyd pre 

kresnyj*, jak to dowcipnie śpiewali bojowni 

cy trzeciej międzynamdówki). 

NIE O PRZEKONANIE TU CHODZI, ALE 

©О WIERSZE. Trzeba przestrolć lutnię, obo- 

| jeno na jaki ton, byle na inny. Dobre by- 

| wały wiersze, nawet świetne, ale już własrą 

substancję zjadamy więe przez szacunek dla 

poetyckiej przeszłości I poetykę trzeba zmie 

nić i repertuar. Może by tak © franeuzikach 

tz Bardo, o kiezłiwych polaczyszkach, o gier 

maneach eo to wydumali ablezjanu. Ja tože 

russkij czeławiek i łatwinja nie nawlžu no 

sami panimajetie — o wiersze tu chorlzi, 

rrawda? Żeby to czasem waszym „Demo- 

pom“ nie zaśpiewali 

„Madam Katz ubleritie Boriu 

Wied” rebionok sam nie rad 

Na rału on zdłełał morie... 

„.Svag w pieriod i szag nazad 

Szag wpieriod, 6zag wpierod. A tie- 

pier: „Daj miłyj drug na sztzastje ruku!* 

Wasz 

BOŁESŁAW KAZIMIROWICZ MITINSKIJ. 

ŚRAAAŻAMI      
Dobre książki są najlepszymi 

przyjaciółmi człowieka 
. Klamfoth 

| „NOwOŚCI* 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagieliońska 16-9 
Klasyczne, lektura. nowości, naukowe 

I w otcych językach. 

Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne. 
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borowina.   

Przez Lubień do zdrowia? 

Lubień Wielki k/Lwowa 
Najsilniejsze wody slarczana | znakomita 

Żądać prospektówi 

Lsczy najcięższe choroby sta- 
wów, reumatyzm, cukrzycę It. p, 
Najnowsze urządzenia lecznicze! 
Tani sezon od 1.V. do 15.VI. 

OLUMNA LITERACKA —— 
redakcją Józefa Maślińskiego 

  

  

IZABELLA PAWLUCIÓWNA 

BALEDZCZE ZYWO ROWONZT TP OEOZEOSKCZE AC 

KRONIKA 
— Renesans powieści historycznej. Poru: 

szany już wielokrotnie na łamach prasy te- 

mat odrodzenia powieści historycznej pols- 

kiej w związku z dziełami Z. Kossak-Szczuc- 
kiej i szczęśliwym debiutem Hanny Malew- 

skiej, autorki „Żelaznej Korony* — znajduje 

swcje pendent także w literaturze zagranicz 

nej. Tak więc, ostatni numer (81) niemieckie 

go czasopisma pn. „Boersenblatt fuer den 

Deutschen Buchhandel* przynosi ciekawe da 

ne na ten temat. Oto na 150 powieści, jakie 

pojawiły się w sez. jesiennym 1936 r., około 

100 książek, a więc 65 proc. produkcji, sta 

rowią powieści historyczne, przy czym obok 

powieści mających charakter zdecydowanie 

kistorycznych, pojawiają się książki typu vie 

romancee, względnie powieści z naukowym 

opracowaniem historycznym i in. Z ogólnej 

ilości zaledwie 20 powieści stoi na pewrtym 

poziomie, a tylko pięć posiada wysoką war- 

tość literacką. Ciekawym jest fakt, że żadna 

z tych powieści nie porusza tematów polity« 

cznych, rys charakterystyczny dla psychiki 

współczesnych Niemiec. Autor cytowanego at 

tykułu w „Boersenblatt* określa sytuacją 

krótko słowami: „Ucieczka ku historii". Jak 

wielkie jest zapotrzebowanie dobrej powieści 

historycznej, świadczy ilość przekładów z ję: 

zyka niemieckiego na języki obce. Z wymie- 

nionych wyżej 100 książek pojawiło się 30 

przesładów, z czego najwięcej przypada na 

jczyk angielski i skandynawski, pięć na fran 

cuski i pięć na język polski. 

—Najbliższe ni wości Mórtkowicza. Wy 
dewnictwo J. Mortkowicza, zapowiada w naj 

bliższym czasie tikazanie się dzieła poświę- 

tonego rzeźbie włoskiej z okr. jej wspania 

łego rozkwitu — średniowiecza i odrodzenia. 

Tekst napisał znamy historyk sztuki — Mie: 

czysław Sterling. Retrospektywną książkę bę 

dą zdobić reprodukcje w liczbie 180. Poza 

tym z powieści ukażą się w nakładzie Mort- 

kowicza „Thibauttowie“ R. Martina du Gar- 

de, cykl glošnej powiešci francuskiej i nieš 

miertelny „Don Kichot“Cerwartesa w prze- 

kładzie E. Boyego, w tanim wydaniu popu 

larnym. Z zakresu pozji — Marii Jasnorzew 

skiej „Róża &а Safony” oraz „Wiersze dla 

dz'eci“ Jana Brzechwy z ilustracjami Francl 

szki Themerson. Wkrótce również pojawi się 

drugie wydanie „Baśni Andersena" z ilustra 

cjami Dulaca, oraz „Przygody Piotrusia Pa- 

na' Barrie'go z ilustracjami Rackhama. 

— Powieść Kossak-Szczuckiej Po litew- 

sku. Z Kowna donoszą: Znana powieść histo- 

„ryczna Zofii Kossak Szcruckiej „Któl trędo: 

ewaty” jest obecnie, za zgodą autorki, tłuma- 

czcna na język litewski. 

— Kraków Bałuckiemu. W roku bieżącym 

przypada stulecie urodzin Michała Bałuckie: 

go, pisarza który całą swoją twórczością i ży 

ciem najsilniejszymi więzami złączony był 

z Krakowem. Jako pierwsza zapowiedź zwro 

tu pojęć i uznania należnego pisarzowi, nie: 
docenionemu za życia, którego obojętność i 

szyderstwo krytyki pchnęły do samobójstwa 

i który skończył tragicznie jak większość wy 

b'tnych ludzi jego epoki, odbył się staraniem 

Związku Zawodowego Literatów na Uniwer 

sytecie Jagiellońskim odczyt Józefa Wiśniow 

skiego p. t. „W efu'ecie Michała Bałuckiego". 

Fielegent podkreślił wielkie wart. dorobku 

literackiego Bałuckiego, który rył jednym z 

najpłodniejszych pisarzy i dramaturgów pol 

skich, oraz zwrócił uwagę na jakże wyraźny 

i dokładny obraz starego Krakowa, występu 

jacy w jego dzietach, starego, mieszczańskie 

go Krakowa, którego Bałucki nieodrodnym 

hył dzieckiem. Kończąc swoje przemówienie, 

składając hołd pisarzowi, wyraził prelegent 

przekonanie, że w związku z stuletnią roczni 

cą urodzin pisarza tak znamiennego dla Kra- 

kowa i zasłużonego, zarząd miasta nazwie 

jego imieniem jedną z ulic, gdyż biust na 

planiach powstał z inicjatywy prywatnej; 

zwrócił się także pod adresem teatru im. J. 

Sowackieso o g dno uczczenie autora „Do- 

mu Otwartego”. W drugiej części wieczoru 

dcktor UJ. dr. WŁ. Dobrowolski j odczytał 

wiersze pisarza z II wydania „Wyboru poe- 

zyj”, oraz fragmenty „Domu Otwartego” i 

„Białego Murzyna”. 

— Wspomnienia iwowskie Stanisława Wa 

Sylewskiego.. Jak dowiaduje się Polska Infor- 

macja Literacka, znany pisarz Ślanisław Wa 

sylewski wydaje w niedługim czasie u P.     Ryczałt 14-dniowy 140.— zł. 
  

Przeworskiego nową książkę pt. „Niezapisa -   

   

INNA WIOSNA 
Przez czarne miasto księżyc sączy słę jak wino 
ł tylko nad tramwajem chabry z płomyków rosną. 
Ludzie czafują z bram na bursztynową wiosnę, 
fu czółna płyną rzeką, dalej małami płyną. 

Spieniła wiosna ludziom na balkonach gusła, w» 
sypie się przez nich dreszcz, jak słońce przez łodygi. 

My zaś z krwią więcej w chustv wypluwamy igleł ‚ 
I wielkie, czarne kwłaty włargnęły nam w lustra. 

NIM BRZASK 
Nim brzesk różowe ciało 

wyłuskał 

ze śnieżnych muślinów 

jaskółki czarnosine 

otarły się gdzieś o biel. 

Strumień, co rtęcią szalał po kamieniach 

upadł nawznak wśród mchów 

I w chłodny śmiech się zamienił. 

W powiefrzu się rozpinał 

od snów pawlooki ogród — 

Szłam 

przechylona od szczęścia, 

jek od kosza winogron. 

RT STT TBTEEINSSTEKS Sa 

ny stan służby', Będą to wspomnienia lwow- 

skie z okresu przedwojennego, kiedy to — 

jak wiadomo — Wasylewski zajmował się 

satyrą i dziennikarstwem. Książka, która peł- 

na jest nieznanych szczegółów z życia lwow 

skiej cyganerii, kończy się odzyskaniem nie- 

podległości i obroną Lwowa. „Niezapisany 

sian służby” napewno wywola wielkie echo 

w prasie codziennej i literackiej. Tom pędzie 

liczył 15 arkuszy druku. 

— Nowa powieść Andrzeju Siruga. Wczes 

ną jesienią rb. ukaże się nakładem Geberth- 

nera i Wolffa powieść Andrzeja Struga, dru- 

kowana w-roku ubiegłyme w Tygodniku Ilu: 

strowanym, pt. „Miliardy“. Narazie wyjdzie 

z druku tom.I, gdyż ostatnia choroba wiejffie 

go pisarza stanęła na przeszkodzie cołtowt- 

temu opracowaniu dzieła. 

— Jeszcze o Montaigne. Ukazała cię książ 

ka pt. „Le vrai Montaigne, theologien et sol- 

dat* (Prawdziwy Montaigne, teolog 4 żoł: 

nirz). Autor jej, Mare Citoleux, dzieli książkę 

swoją na nast. rozdziały. 1) Dlaczego praw- 

dziwy Montaigne został przeinaczony? 2) Le 

genda o Montaigne'u. 3) Montaigne teolog t 
humanista. 4) Żołnierz. 5) Żołnierz katolicki, 
6) Moralność i asceza Montaignea. 

— Fraszki płórka Pronaszki. Krakowski 

Związek Art. Plastyków wznowił swoje wie: 

czory, cieszące się wielkim powodzeniem w 

kulturalnych sferach Krakowa. W ubiegły 

piątek sala kawiarni Domu Plastyków była 

widownią „filmu rysunkowego" Zbigniewa 

Pronaszki, pt. „Tak Cię widzą jak Głę piszą” 

W szer. barwnych rysunków zilustrował arty 

sta z wrodzonym mu dowcipem dosłownie 

pcpułarne powiedzonka mowy potocznej. 

"Tryskające humorem t inwencją ryś, Owś 

„fraszki piórka Pronaszki", komentarzami 

opatrzył Adam Polewka. Wieczór mlał wiel: 

kle powodzenie i pawtórzony zostanie w bie 

żącą Środę. 

— Zagranica iatercouje się „Wyprawą Ki- 

jowską* gen. Kutrzeby. Jak dowladujo się 
Polska Informacja Literacka, literackie agen 
cje wydawnicze zalnteresowaly slę świeżo 
wydaną przez Gebethnera £ Wolffa książką 

gen. Tadeusza Kutrzeby pt. „Wyprawa Ki- 

jowska 1920". Książkę tę, która przynosi wie 

te rewelacyj historycznych, zakupili Niemcy 

i Francuzi, natomiast ” Czechosłowacją ciąg 
ną się jeszcze peztraktacje. 

— „Z intymnego życia Bernarda Shaw'a*, 

Pcpularny dramaturg, którego Sztuki wysta: 

wiają wszystkie teatry Europy i Ameryki, 

Bernard Shaw nie pali, nie pije wina, likie- 

rćw, kawy, a nawet... herbaty. Wiadomościa 

mi tymi podzielił się z członkami Towanzyst- 

wa Jaroszów dr. Nussbaum. Wyjaśnił rów: 

też z jakich powodów Shaw stał się jaro- 
szem. „Dlatego, że ojciec mój nigdy nim 

nie był* — oświadczył poważnie pisarz, a 

ojciec kiedyś zwracając się do Bernarda po- 

wiedział: „Widzisz nie udało mi się wiele 

rzeczy w życiu, nie naśladuj mnie zatym”. — 

Shaw znany z błyskotliwego dowcipu jest 

niejednokrotnie tematem autentycznych „ka 

welow“. Na jednym z balów wydanych na 

ce! dobroczynny słynny dramaturg zgodził 

si: zatańczyć z jedną ze swoich natrętnych 

wielbicielek. Tańcząc nie odzywał się wcale 

de rozentuzjazmowanej kobiety. Milczenie 

przerwała tancerka, mówiąc: „Tańczenie ze 

mną nie sprawia Panu przyjemności” a na 

to odpowiedział Shaw: „Zapomina Pani, że 

tv jest bal dobroczynny”, 
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KRONIKA 
Dziś Zygmunta 

Jutro Kr, Korony Polskiej 

Wschód słońca — g. 3 m. 40 

Zachód słońca — g. 6 m. 50 

  

     2 
Niedziela 
r 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wiinie z dn. 1. V, 1937 r. 

Ciśnienie 763 
Temperałura średnia —- 14 

Temperatura najwyższa -- 18 

Temperatura najniższa | 7 

Opad — 
Wiatr północny 
Tendencja: lekki wzrost 

Uwagi: pogodnie 

  

Przepowiednia pogody w-g PiM'a 
do wieczora dnia 2.V 1937 r. 

Dziś pogodnie o przejściowym zach 

murzeniu w ciągu dnia. 
Dość ciepło. 
Słabe wiatry z północo-zachodu. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 

Chomiczewskiego (W. Pohułanka 25); 3) 

Miejska (Wileńska 23); 4) Turgiela i Przed 
miejskich (Niemiecka 15) i 5) Wysockiego 

(Wielka 8). 
Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka (An- 

tckolska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za: 
 jączkowskiego (Witołdowa 22). 

  

  

-| KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Rpariamenty, łazienki, telef. w pokojach 
____ Ceny bardzo przystępne, = 

HOTEL EUROPEJSKI 
Plerwszo , —- Ceny przystę; 

na Ble ziom 

MIEJSKA 
dE Sała Miejska będzie przystosowana 

‚ 60 poirzeb orkiestry" symionicznej. Za- 
ь rząd Kłabu Muzycznego, jednoczący 
* Mażyków naszego 'miasła zwrócił się do 
Zarza-łu Miejskiego z prośbą o wyraże 
nie zgody na dokonanie prebudowy sce 
ny w Sali Miejskiej w celu dosłosowania 
jej do poirzeb orkiestry symfonicznej. 

Magistrat, podzielając całkowicie god 
® „poparcia intencję Klubu Muzycznego, 
zmierzającą 'do krzewienai muzyki po- 
Ważnej w Wilnieoraz biorąc pod uwagę, 
e miasło nie posiada odpowiedniej sali 
Onceriowej, postanowił na własny koszł 

s Чомаё scenę w sali miejskiej przy 
osowując ją do polrzeb orkiestry sym 

_Jonicznej. 
sh s— Na oświeflenie uliczne. W kwietniu 

2 ktrownia miejska zainstałowała oświef 

Me. uliczne przy ul. Ogórkowej, Kalwa 

  

  

    

  

w Góra, Strzeleckiej oraz w ogrodzie 
sCielętniku od strony parku Żeligowskie- 
'90. „Pozaiem zagęszczono oświełlenie * 
przy „ul. Żydowskiej, Jatkowej i Gaona. 
ię = Badene cen. W związku z ustale 
„EM nowych cen na arłykuł ierwszej 
Potrzeby jak: kawa, o oi ! in 

3 ne, z dniem wczorajszym specjalnie wy 
' legowane przez wałdże  adminisira- 
©ylna „lotne komisje kontrolne rozpoczę 
ły lusirację cenników w sklepach. Rów- 
nocześnie z badaniem, czy ceny nie są 
wyższe od usłalonych, Komisje zwracają 

Uwagę na fo, czy ceny są ujawniane. Za 
s sj „cenników sporządzane są prołoku 

  

® 

z - AKADEMICKA 

di: A, Z. M. Ro. Oddział w Wilnie zawia 
rd la, że egzamin po odbytym kursie teo 

8 1.Ёсгрус11 żeglarstwa śródlądowego odbę 
Na się dnia 5 maja o godz. 19 w lokalu 
A ASynm przy ul. Wielkiej 17—4-a. Egza 
* ten mogą zdawać również osoby, które 

ursie tym zapisane nie były. 

SPKAWY SZKOLNE, 

— Koncesjonowane przez Kuratorium 
Okręgi, Szkolnego Wileńskiego Kursy Za 
Na lowe Stenogartii im. Komisji Edukacji 

Brodowej w Wilnie przyjmują zapisy do 
Pierwszej grupy od dnia 23 kwiełnia rb. 

łkowity kurs trwa 10 miesięcy Początek 
Wykładów 5 maja rb. Bliższych szczegó 
а udziela codziennie z wyjątkiem nie 
£“ i świąt Kancelaria Kursów Dokształ 
fyjcych im. K. E. K. przy ul Benedyk- 
" skiej 2, drugie pietro, w godz. cd 10 

© 13 i od 15 do 20-ej 

,WOJSEOWA 
Ža Pobór rocznika 1916-go. Z dniem 

pie la rozpoczyna się pobór rocznika 
ka Przegląd poborowych odbywać się 
ię Zie w lokalu przy ul. Bazyliańskiej 2. 
Bie winni sławić się mężczyźni uro 

Ni w roku 1916-ym z nazwiskami „oz 
z žynającymi się na lilerę A, oraz ci 
czy oborowych, których nazwiska rozpo   e się na liłerę B, zamieszkali w 

Sbie komisariałów | i IL : skiej. 

la ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 

— Zarząd Towerzystwa Przeciwgruźił: 

eaego Wileńsko — Trockiego składa tą dro 

ga serdeczne podziękowanie za oifarną po: 

mec przy urządzeniu loterii fantowej w dn 

23 bm. na dochód wałki z gruźlicą na wsi 

pani słarościnie Janinie Niedzwiedzkiej, p. 

Elżbiecie Rojeckiej, .p. inż. Janinie Urbano 

wej, p. Marii Muraszkównie, p. Marii Ho- 

rehkównie oraz p. Jadwidze Messalskiej. 

Prócz tego Zarząd Towarzystwa składa go 

rące „Bóg zapłać” tym instytucjom, które 

ułatwiły urządzenie tej imprezy a więc! 

Pionicrom KOPu oraz Zarządowi Okręgu 

młodzieży szkolnej i świetlicyPCK. 

— Zarząd Gniazda „Spkoła* wzywa 

całenków w mundurach na zbiórkę w dniu 

3 maja na godz. 8 min. 30 do lokalu Gniaz 

da Tegoż dnia o godz. 7 wiecz. odbędzie 

się popis gimnastyczny. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Polskie Towarzystwo  Teozotiezne 

pewiadamia, że kolejna pogadanka dla in 

teresujących się — odbędzie się dnia 2 ma 

ja br. o ogdz. 17 w nowym lokalu T-wa, 

Królewska 5 m. 22. Wstęp wolny. 

— Instytut Marianum urządza w dniu 

3 maja b. r. o godz. 7 wiecz. plenarne 

zebranie swych członków przy ul. Zam 

kowej 8 (Cariłas). 

No porządku obrad odczyt © 

Najświętszej Marii i Jej obrońcach rycer- 

skich z Alkazaru oraz aktualia. 
Goście mile widziani. 

' NOWOGRÓDZKa 
— „Konkurs czystości”. Pomimo desz 

czu i niepogody, miołły i wapno były w 

robacie. Ponaglani przez różne komisje 

właściciele nieruchomości nagwałł malu 

ją fasady domów i sprząłają podwórka. 

Żadnej jeszcze wiosny nie było takiej go 

rączki, jak w łym roku, chociaż w śród 

mieściu zawsze się bieliło. Teraz i na 

krańce miasta komisja zagląda. | dobrze 

robi. Bo cóż z łego, że w cenłrum będą 

pachnąć róże i piwonie (kwietniki także 

się robi), a o kilkadziesiąt metrów da 

lej... kurnikiem czuć będzie. 

Komisje sprawy le badają energicz- 

nie, „dokładnie, bez. żadnych wyjątków. 
Każdy szyld. musi wisieć prościutko, zgra 
bnie; każdy fartuszek ładnie wcięty, bia 

ły; drzwi sklepów muszą być pomalowa 

ne, podwórka posypane piaseczkiem;- 

przed oknami kwietniki i — pąsowe ró 

że. Czy koniecznie róże? Nie, mogą być 

inne szlachetne kwiały. Porady udziela 
miejski archiłekłt. Za to pod innym wzglę 
dem komisje są bezwzględne, słanowcze, 
wymagające, może nawet zbył wymaga 

jące. Bo oło taki obrazek: Do jednej bied 
nej Tałarki, handlującej latem warzywa- 

mi, przychodzi komisja. Ogląda podwór 

ko, starą chałupę, ustęp i oświadcza: 

parkan połamany, usięp nie pobielony, 

złewu nie ma, skrzyni na śmiecie nie ma. 

podwórko nie posypane piaskiem... Ko 
bieła łapie się za głowę i mówi, że I 
owszem, zlew będzie, chociaż brak na 
wozu na ogród, ale co do płołu — 
„„„na miłość boską, u.mnie dach przecie 

ka, jeść nie ma czego...” 

Musi być. Takie zarządzenie.  -s-"> 

Zarząd Miejski chcąc pobudzić: właś 

cicieli objektėw do jak najszybszego o 

czyszczenia i odświeżenia swych nieru 

chomości ,łak ze względów  zdrowot- 

nych jak i estetycznych, „ogłosił „kon 

kurs czysłości”. Właściciel najlepiej utrzy 

manego placu, podwórka ogrodu l 
wszelkich ubikacyj ołrzyma nagrodę w 
formie zwolnienia od zamiałania i oczysz 

czania swego objekłu na przeciąg jed- 
nego roku. Do konkursu stanęli właś- 
ciciele wszystkich nieruchomości w śród- 

mieściu na czele z właścicielami restau 

racji Jury przyznało jednak nagrodę 

zarządowi miejskiemu (i to bez żadnej 
protekcji) za  „najhigieniczniej“  utrzy 
many rynek na: Racewli (niedaleko od 
centrum miasta). Kaz. 

— Sprostowanie. Uprzedzając jakie- 
kolwiek sprostowanie powyższej. nołatki 

ze strony osób zainteresowanych, posta 

nowiłem sam sprostować podaną wyżej 

wiadomość i oświadczam, że żadnego 

„konkursu czystošci“ nie bylo. Natomias! 

na rynku, ło znaczy na Recewli, mają 

być urządzone. wkrótce żółłe kapiele 

błotne. W przewidywaniu więc: silnych 

wyziewów „gazów mineralnych” właści 

ciele okolicznych mieszkań powinni zaw 
czasu zaopatrzyć się w precyzyjne wen 
tylałory, które nabyć można w domku 
Mickiewicza, też koło Racewli. Kaz. 

— Akademia popularna. Dnia 3 maja 
o godz. 1 odbędzie się — jak już pisa 
liśmy — w sali łeafru miejskiego popu- 
larna akademia, na której wygłosi prze 
mówienie naczelnik wydziału samorrado 
wego p. Celestyn Galasiewicz. 

Wsięp bezpłałny. 
Dzisiaj, ło znaczy 2 b. m. odbędzie 

się w klubie „Ognisko” koncert p. Jago- 
dzińskiej-Niekraszowej i p. Leszczyń   

„KURJER WILENSKIS 2, V. 1097 r. 

Zegary elektryczne 
možna bedzie mieč w mieszkaniu 
Elektrownia miejska w szybkim tem- 

pie przystosowuje się do wymagań współ 
czesnej elektrotechniki | wzorów zachod 
nio-europejskich. 

Na ostatnim posłedzeniu  magisiraju 
dyrektor Glatman wystąpił 1 wnioskiem 
zakupienia specjalnych urządzeń chrono- 
metrycznych, kióre by pozwoliły zsynchro 
nisować pracę maszyn elektrycznych 2 

е ° е 

1-szy maj w Wilnie 
Wezorajsze pochody 1 majowe w 

Wilnie minęły zupełnie spokojnie. 
Odbyły się trzy pochody. Jeden ZZZ., 
drugi Bundu i trzeci Poalej Sjonu — 
prawiey. 

Pochód Bundu wyruszył mniej wię 
cej około godz. 10,30 i przeciągnął uli 
cami Nowogródzką, Zawalną, Żeli- 
gowskiego, Wileńską, Niemiecką, Rud 
nieką, Zawalną z powrotem na Nowo 
gródzką, gdzie odbyła się akademia 
i-szo majowa. Podczas akademii grup 
ka komunistów, która przedostała się 
do lokalu, usiłowała zerwać wiec, roz 
rzuciwszy pewną ilość ulotek komu 
pistycznych. Policja jednak interwe- 
niowała zatrzymując kilka osób. Po 

tym ineydencie akademia miała prze 
bieg spokojny. 

Pochód i akademia Bundu zgroma 

dziły paręset osób, w tym większość 
stanowiła młodzież. 

Pochód ZZZ. wyruszył z ul. Orze 

szkowej i przedefilował ulicami: Mie 

kiewicza, św. Jakubską, ul. I Baterii, 

Wileńską na ulicę Ludwisarską, gdzie 

rastąpiło rozwiązanie pochodu po 

czym w sali teatru „Nowości* odby 

ła się uroczysta akademija pierwszo 

majowa. 
Pochód ZZZ. był nieco liczniejszy. 

Na transparentach widniało szereg na, 

isów. 
: "Trzeci z kolei pochód Poalej Sio 

uu przeszedł ulicami Stefańska. Za 

welną, Nowogrėdką, Makową, Kijow 

ską z powrotem do lokalu partyjne- 

go, gdzie odbył się wiec pierwszoma 

jowy. 
PPS. pochodu nie urządziła. Odhv 

ta się jedynie w sali kina „Mars“ pod 

niosłą akademia pierwszomajowa. 
Podkreślano m. in. konieczność 

gotowości obronnei naństwa. Charak 

torystyczne, że milicia partyjna nie 

wpuszczała ma wiec członków organi; 
zacvi żydowskich. 

LIDZKA | 
— Wojewoda Nowogródzki zapowiedział 

przyjazd do Lidy. W związku ze Zjazdem 

Gwiaździstym Motocyklistów Ziem Pėlzoc 

no-Wschodnich w Lidzie zapowiedział swój 

przyjazd do Lidy w dniu 3 maja wojewoda 

newogródzki p. Adam Sokołowski. 

— Program uroczystości 3-majowych. — 

W roku bieżącym program uroczystości 3- 

majowych będzie urozmaicony przez Zjazd 

Gwiaździsty Motocyklistów Ziem Północno- 

Wschodnich w Lidzie. 

Program uroczystości 3-majowych przed 

sławia się następująco: 

2 maja — ogdz. 9—10,30 — Przybycie 

zawodników zjazdu gwiaździstego (stadion 

m ejski); 10,30 — Start do huty „Niemen*; 

1330—14 — Start do biegu ze strzelaniem: 

gedz. 15 — Zakończenie biegu (stadion 

miejski); godz. 19.30 — Capstrzyk. 

3 maja — ogdz. 8.30 — Nabożeństwo dla 

szkół powszechnych (kościół parafialny); 

godz. 10 — Nabożeństwo dła szkół śred- 

n'ch (kościół ks. ks. Pijarów); godz. 10 — 

Uroczyste nabożeństwo w świątyniach 

wszystkich wyznań; godz. 11 — defilada 

w< jska, oddziałów PW. i org. społecznych; 

godz. 12 — Bieg Narodowy na przełaj; — 

godz. 15 — Mecz piłki nożnej drużyn WKS. 

Oprócz tego na sładionie miejskim od 

bedzie się koszykówka drużyn męskich 

Gimn. Państwowego oraz siatkówka i ha 

zena drużyn żeńskich. 

— Odczyt w kinie „Edison*, 2 maja br. 

w związku Z rozpoczęciem się Tygodnia 

Oświaty Robotniczej P. Jan Duchnowski 

wygłosi w kinie „Edison“ odczyt pt. „Ma 

screrla i Szubrawcy” (z kierunków ideo- 

wych dawnego Wilna). Wstęp bezpłatny. — 

Peczątek o ogdz. 13. 

— SACHARYNA, KAMYCZKI I ZAPAL- 

NICZKI. U Katarzyny Hołowinko ze wsi 

Piotrowieze, gm. Iwie w ezasie rewizji w 

dniu 24 ub. m. ujawniono w mieszkaniu 

8 gr. sacharyny, 20 kamyczków zagraniez |. 

nego pochodzenia i 2 zapalniczki własnego 

wyrobu. „Przemysł ludowy rozwija stę... 

BARAKOWICKA 
— OKALECZONY CZŁOWIEK. Dnia 30 

bm. na szlaku Połąka-Baranowicze Centr. 

araleziono Grzegorza Szuska, lat 23, m-ca 

wsi Ciunki, ciężko pokaleczonego nożem. — 

Poszkodowanego odwieziono pociągiem do | 

Baranowicz i umieszezono w szpitalu. Przy-. 

czymą wypadku była bójka na tle majątko - 

iaklem zegarów wskazujących czas. Za- 
Instalowanie urządzeń do sterowania ze- 
garėw elektrycznych na sieci polepszy 
współczynnik równomierności chodu tur 
bin oraz umożliwi wszelkim instytucjom 
| urzędom oraz prywatnym abonentom 
dołączenie do sieci stosunkowo niedro- 
gich (zł 45) zegarów  elektrycznch, 
wskazujących dokładny czas. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w niedzielę, na popołudniowym 
przedstawieniu o godz. 4.15 po.cenach propa 
gandowych po raz ostatni komedia J. Devała 
„Stefek. 

— Wieczorem o godz. 8.15 drugi gościnny 
występ Stefana Jaracza wraz z zespołem te 

atru „Aleneum'w arcydziele Moliera „Szkoła 

Na występy Stefana Jaracza zniżki . kupo 
ny zniżkowe nieważne, ч 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA. 

— Występy J. Kulczyckiej. „Tancerka z 
Andaluzji“ — op. Hirscha będzie grana 
dzis © godz. 8,15 wiecz. 

— Dzisiejsza popoładniówka w „Lutni*. 
Dziś e godz. 4 po poł. po cenach propagan 
dowych grana będzie dowcipna operetka 
Gilberta „Władczyni filmu". 

— „Złoelsty ptak w „Lutni*. Dziś i ju 

iwo o g. 12,15 w poł. grane będzie wspa- 

riałe widowisko dla dzieci i młodzieży Ły 
sakowskiej i Kisiełewcza „Złocisty ptak”. 

= Występy hinduskiego baletu w „Lut 

ni* 5 i 6 maja zapowiedział swe występy 

hinduski balet wszechświatowej sławy „Me- 

naka". Zespół składający się z 15 osób. 

NENAKA I JEJ BALET. 

W najbliższych dniach przyjeżdża do Wi 

ma siynna tancerka hinduska Menaka ze 

swym talentem, nagrodzonym najwyższym 

odznaczeniem na olimpiadzie tanecznej w 

Berlinie. 
Menaka pochodzi z kasty braminów i о©- 

trzymała bardzo siaranne i wszechstronne 

v.ykształcenie, mniej więcej przed dziesięciu 

laty rozpoczęła ona gruntowne studia nad. 

klasycznym tańcem indywidualnym, który, 

wraz z odpowiedniemi utworami muzyczne 

mi stanowi najstarszy pomnik sztuki wscho 

du. 

Menaka nie zadowałała się jednak niewol | 

niczym odtwarzaniem klasycznych WZOTÓW, 

lecz uchwyciwszy trafnie ich najcharaktery 

styczniejsze pierwiastki, stworzyła nowe, ory 

ginalne i niezwykle ciekawe kompozycje. Pra 

stare legendy indyjskie i podania 1eligijne— 

wszystko to wskrzesza ona w swej doskone 

łej interpretacji. 

W grupie baletowej Menaki oprócz niej 

samej na specjalną uwagę zasługują Ramna 

rtyan i Gaur Skankar, dwaj znakomici tance 

rze. 
Obok pięknych kompozycyj chereograficz 

nych — również kostiumy stoją na bardzo 

wysokim poziomie artystycznym. Są one, 

tak jak i całość, oparte na motywach staro 

indyjskich. 

| TEATR POPUŁARNY NOWOŚCI, 
— Dziś, w niedzielę rewia p. t. „Śmiejmy 

się wszyscy”. = 

Dziś trzy przedstawienia o godz, 4,15; 

3,60i 9,15. 

DAWID OJSTRAJCH W WILNIE. 

Świałowej sławy. skrzypek  D.. Ojst- 

rajch, po wielkich sukcesach w Brukseli, 

Paryżu i Londynie wystąpi raz tylko je- 

den we wtorek 11 maja r. b. w sali B. 

Konserwałorium. : 

Bilety już do nabycia w skl: muz. 

„Filharmonia“, Wielka 8. й 

KINA I FILMY 
—— 

„DYPLOMATYCZNA ŻONA”. 

(Kino „Pan“). 

W ogłoszeniach można czyłać: „pierw- 

szy film polski przeznaczony dla zagra 

nicznych rynków zbyłu”, — „ przy zrea- 

lizowaniu filmu brał udział wyszkolony 

szłob zagranicznych techników i. fachow 

ców”. 3 
Rzeczywišcie, ten film može doznač 

zagranicą dobrego przyjęcia, podobnie, 

jak i w kraju. Być może, że jest to za- 

sługą owego szłabu nienaszych fachow 

ców. 
Komedia posiada .świełnie zawiązane 

wątki intrygi, doskonale obmyślane sy- 

luacje „jesł wyreżyserowana bez zarzutu 

(może za dużo było tej operetki, ale 

usprawiedliwia ją rozmach i śliczne tar 

ce gėralskie). : 

‚„ Dowcip na wysokim poziomie, film 

nie zawiera. nic. z. reperłuaru „jąkajłów 

i głuchych facetów”. 
_ Dobry scenariusz, dobry reżyser mo- 

gą z naszymi aktorami — jak to zawsze 

„podejrzliwano” — wyczyniė „cuda”. 

Aktorzy wszyscy spisali się doskonale, 

grali „koncerłowo”. Wymienić trzeba 

przede wszystkim  Żelichowską, Kendę, 

Grossównę, Znilsa, Leszczyńskiego. 

W sumie: pierwsza naprawdę dobra 

polska komedia muzyczna. Przymiotnik 

„muzyczna”. także zasłużenie komedii 
się należy. Orkiestra, śpiew« „Janiny Ja- 

   

  
wyma. 

  

  

RADIO 
NIEDZIELA, 2 MAJA 1937 R. 

* 8,00 — Sygnał czasu i pieśń. 8.03 — Ga- 
zetka rolnicza. 8,21 — Muzyka. 8,27 — Roz 
maiżości rołnicze dlą Ziem Półn. Wschodn 
8,35 — Muzyka. 8,45 — Program.8.50 — Dz. 
poranny, 9.00 — Transmisja nabożeństwa. — 
10,30 — Koncert orkiestry KOP Nowe Troki. 
11,05 — Słynni wirtuozi. 11,25 — Transmisja 
uroczystości otwareia Międz. Targów Poznań 
sk:ch. 11.57 — Sygnał czasu. 12.03 — Pora 
nek muzyczny. 13.00 — Życie kulturalne — 
13,12 — D. c. koneertu. 14,00 — Audycja z 
okazji 365 lecia istnienia Lwowskich Chrze 
„ścijańskich Cechów Murarzy, Kamieniarzy i 
Biukarzy. 14.30 — Muzyka lekka. 15.30 — 
Audycja dla wsi: Jak sobie porasłziłem w gos 
pcdarstwie, pog. i przegląd rynków produk 
tów rolnych. 16,00 — Na swojską nutę: 1610 
— Audycja świełłicowa: „Dlaczego świętuje 
my dzień 3 Maja* — pog. Eug. Gulczyńskie 
go. 16.20 — Muzyka pt. „Na góralskiej kob 
zie”. 16.20 — Premiera słuchowiska: Tarapa 
ty króla walców — Marii Jehanne Wiełopol 
skiej. 17.00 — Koncert symfoniczny. 17.55 — 
Pogadanka, po czym d. © koncertu. 19.00 — 
Literatura dociera wszędzie — szkie literacki 

Jana Emila Skiwskiego. 19.15 — Program ną 

peniedziałek. 19.20 — „Wieczorynka“ 

„Szlachcianka 2 zašcianku“ tekst w op. Czes- 

ława Nowickiego — Br. Ruszczyńskiego (haz 

nionia). 19.50 — Koncert życzeń. 20.05 - - 

Fragment międzynarod. zawodów tenisowych 

Polska — Francja. 20.20 — Wiadomości spor 

towe. 20.40 — Przegląd polityczny. 20.50 — 

Dziennik wieczorny. 21.00 — Wesoła Syrena: 

„Rozmówki zakopiańskie" w oprac. Józefa 

Czyścieckiego. 21.30 — Dzieła Franciszka Li 

szta w wyk. Lili Herz — fort. 22.05 — Wie: 

czerny koncert rozrywkowy Wil. Or. Polskie 

go Radia pod dyr. W. Szczepańskiego z udz. 

Zefii Kroll. Akomp. Leopold Horecki. 22.30 

— Transmisja fragmenut dorocznego „Biwa- 

ku" — Powsłańców Słąskich. 22.45 — D. e. 

koncertu z Wilna. 22.55 — Ostatnie wiad. — 

23.00—23.30 — Muzyka tan. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 3 maja 1937. | 

8,00 Sygnał czasu i rieśń. 8,03 Marsze 

pciskie. 8,50 Dziennik poranny. 9.00 Tran 

smisja nabożeństwa z kościoła Bernardyń* 

skiego. Nahożeństwo odprawi ks. Franei- 

szek Bielawski. Śpiewa chór „Hasło'* pod 

dyr. J. Żebrowskiego. 10,00 Fragmenty z 

op „Halka* — Moniuszki i Muzyka popu 

larna. 11,57 Sygnał czasu. 12.03 Poranek 

muzyczny. 13.00 Mowa 0 narodowości Po- 

luków — K. Brodzińskiego. 13,15 В. e. po- 

ranku, 1400 Reportaż. 14,45 Defilada pio 

serki żołnierskiej. 15,80 Audycja dla wsi: 

„Pobudzić twórcze siły wsi* — pog. i Roz- 

mowa traw na wiosnę — pog. 15,55 Biegi 

Narodowe 3-go Maja wspólny start. 16,05 

Kapela Ludowa Feliksa Dzierażnowskiego. 

17.00 Licea rolnicze. 17,15 Z oper Karola 

Kurpińskiego. 18.00 Reportaż z "Targów Poz 

nuńskich. 18,10 Drobiazgi skrzypeowe wiel 

k:ch mistrzów. 18,25 „Z Ziemi Lidzkieį“ 

pog. Jerzego Wyszomirskiego. 18.35 Wę 

drówki muzyczne — Józet Haydn. 18,58 

P:egram na wtorek. 19.00 Anudyeja strze 

lecka. "19,36 Polskie utwory fortepianowe. 

26.00 Koncert chóru rohotniczego „Zgedno- 

czone”. 20.30 Wyniki biegu narodowego 3 

Maja. 20,50 Dziennix wieczorny. 21,00 Lite 

raiura z nowej gleby. 21.30 Koncert. 22.00 

Fragment miedzynarodowych zawodów te- 

nisowych Połska—Francia. - 22,15. Wiado- 

meści sportowe. 22.25 Muzyka taneczna. 

22,55 Ostatnie wiadomości. 

Wiadomości radiowe 
WIOSNA DLA RADIO SŁUCHACZY. 

W niedzielę o godz. 10 rano wyru 

sza wycieczka tych, którzy mają już 

dość spędzania świął wśród, murów, mia 

sła. Idziemy szukać słońca, wolnej. prze- 

strzeni i swobody. Udział bezpłatny... - 

Powrót około 3 p. p Zbiórka w odpo 

wiednio wygodnym obuwiu. przed „wie 

„żą.kościoła św. Jana.  . : OE 

STUDIA RADIOWE NA; TARGACH, 

POZNAŃSKICH, : ы 

W dniach 2 — 9 maja trwają w Poz 

naniu Międzynarodowe Targi Poznań- 

skie, posiadające już usłaloną sławę w 

naszym świecie gospodarczym. W bieżą 

cym roku z okresem Targów Poznań- 

skich związany jest „Tydzień Propagandy 

Radia”, W związku z tym urządzone zo 

słało słudio nadawcze. w jednym z pa 

wilonów na terenie Targów. Ze studia 

tego transmitowane będa w programie 

ogólnopalskim trzy koncerty. 

Pierwszy z nich połączony z uroczy- 

słością otwarcia Międzynarodowych Tar 

gów poznańskich (transmisja O godz. 

11.25) nadany zostanie dnia 2 maja t. |. 

w niedzielę o godz. 12.03. ej 

W dn. 3 maja organizuje Polskie Ra 

dio o godz. 18.00 nasiępny reportaż z 

Targów Poznańskich. W dniu 4 maja © 

godz. 16.30 transmiłowany zosłanie dru 

gi koncerł ze studia wystawoweqo „łrzę 

ci zaś dnia 7 meja o godz. 16.30. 

  

POLSKIE RADIO ROZPOCZYNA AUDY 

"_ CIE DLA POBOROWYCH. © 
- Wzorem lat ubiegłych Polskie Radio z 

dniem 4 maja rozpoczyna w godzinach 

porannych nadawanie audycyj dla pobo 

rowych. 
Audycje te obejmuje muzykę, mono 

logi, recytacje, sławiące cnolę  żołnier 

ską, opiewające humor żołnierza polskie 

go, a nadawane będa z wyjątkiem nie-   —nowskiej” i chóru- Juranda to sprawiają. | dziel i świąt o godz. 7.15.



  

„KURIER WILENSKI“ 2. V, 1937 r. 

MYDŁO 

JELEŃ SCHICHT 

oszczędza bieliznę i 
czyni ją białą jak śnieg 

  

  

      

      

        

   

      
    

Dziś początek o g. 4-ej 

najpiękniejszego z dotych- 

czas wyprodukowanych pol- 

skich filmów w 1937 roku. 

Pierwszy = polski 
przeznaczony dla zagra- 

nicznych rynków zbytu 

  

   u Miecz. Ćwiklińska, Lena Żelichow- 
— ska, Jadwiga Kenda, Helena Gros- 

: sówna, Al. Żabczyński, igo SYM, 
Michał Znicz, J. Leszczyński i in. 

TAŃCE LODĄ HALAMA. 
Przy zrealizowaniu filmu brał udział wyszkolony sztab zagranicznych 
techników i fachowców. SWIETNY NADPROGRAM 

    
W niedzielę 2 maja r. b. o godz. 11-ej odbędzie się 

WALNE ZGROMADZENIE 
Członków Wileńskiego Związkua 

Przemysłowców i Kupców Orzewmeyjch 
'w lokalu Związku — Wileńska 14 

ODCISKI, BÓLE NÓG 
ZNIKŁY 
BEZPOWROTNIE 

  

     
     

  

   

sg, 
TOBI 

SZCZĘŚLIWY NIA GHARANTOWANY 

    

Ote szybki i niezawodny sposób pozbycia się 
dolegliwości nóg i odzyskania radeści życia. 
Piekące, -kłująco odciski, spuchlizna, bóle i 
palenie nóg znikną bezpowrotnie, “| ODCISKI Z ŁATWOŚCIĄ USUNIĘTE. 

NIE ULŻYŁO ? NiE ZAPŁACISZ. o trzeciej kąpieli nożnej, co za radość! Od* 

Żawrzyjmy ton ote układ: Nie ulłyłe? Nie ciski są tak bardzo zmiękczone, ie można (a 

SBEENE deka mę waty Du lai al a die, sake Li 
 jeszeze zanurz cierpiące, zbolałe nogi w ciopłoj |-Hig RYZYKUJ PIENIĘDZY y a i 

oe zawierniasei. aria lita lodzi. A oto- ostateczne sZirowienieć 14% do Twej Ź : т 
BÓL USTAJE NATYCHMIAST. * $ stalej apteki lub drogerii i kup paczkę Saltrat 
"Czujesx odrazu, jalk drobne bałoniki tlenowe | Rodell, Rozpecznij 3-dniową ' próbę. O ile 
„przenikają do wrażliwych tkanek, łagodząc za- | dzięki Saltrat Rodell nie. odczujesz pewnej 
palenie i ból. W zamian następuje rozkoszne | stałej ulgi wo wsżystkich cierpieniach nóg— 
uezucie ulgi. Nazajutrz powtórz tę czarodziejską | fabrykanci zwrócą cenę kosztu w całości, Więe 

„kapi przekonasz się, žo spuchlizna zniknie | nie zwlekaj. Działaj natychmiast ! Skład główny: 
(i odmrożenia przestaną swędzić i palić: Ontax, Warszawa, Traugutta 3. 

    

  

Dziś początek o 2-ej. Film dla wszystkich 
Chuda stara szkapa, staroświecki wóz, 
podchmielonych gości na hulanki wiózł... 

Dorożkarz nr. 13 
Zabawna komedia, pełna życia i werwy, w opracowaniu „Speca” humoru Wiecha 

CASINO | 
  

  
W 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI 

Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z dn. 
25 czerwca 1932 r. © postępowaniu egzek, 
władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 
580 I Urząd Skarbowy w Wilnie niniejszyni 
podaje do wiadomości publicznej, iż w maju 
1937 r w dniach 4, 7, 1u, 14, 18, 21, 25 i-28 
o godz. 10 w Sali Licytacyjnej Urzędów 5Каг 
bcwych przy u l. Niemieckiej 22, odbywać 
się będzie sprzedaż z licytacji publicznej ru 
cbomošci, zajętych na pokrycie należności 
Skarbu Państwa oraz janych wierzycieli. 

Przeznaczone do sprzedaży prz-dmioty 0 
giądać można na mie',.cu sprzedaży w dniu 
licytacji między godz. 9 i 10-14. 

(—) M. Żochowski Naczelnik Wydziału 

Bardzo tanio | 
6 obrazów olejnych 

pejzaże w b. ładnych ramach. 
sprzedają się. - 

Wilno, Wielka Pohulanka 18—2. 

  

Przypominamy, iż otwarcie sezonu 
letniego w Pensjonacie „Koma- 
rowszczyzna'' nastąpi dn. 15 ma- 
ja r. b. — Poczta Konstantynów 

k/Święcian, telefon 6, 

  

Bogate 

Najpotężniejszy film doby obecnej: 

CZAROWNICA 
z SALEM 

z Ciaudette COLBERT 
Jutro premiera w kinie 

    

HELIOS | 
Ostatni dzień | 

Nad program: Koło! 

LUX 
Jutro 

premiera 

  

„reż. Józefa Lejtesa. 
RÓŻA 

  

EEELIOS 

Gustowne koszule, 
krawaty, pijamy, 

bonžurki, wytworna 
galante'ia, bielizna 

"W. Nowicki 
„ Wilno, Wielka 30 
Nowošci sezonowe 

Lekcje 
rysunkow i malarst- 
wa udziela Pracownia 
Grupy_ Absolwentów 
Ц 5, В., ш. 3 Maja 
9 m. 10 од а. 9—14 

Fabryka 
tektury bronzowej po- 
szukuje fachowca, 
wieloletnia praktyka, 

curriculum vitae. 
Zgloszenia pod „Tek- 
tura* Biuro Ogłoszeń 

Stattera, Kraków 

  

  

Powažni 
przedstawiciele - rejo- 
nowi poszukiwani. 
Masowy artykuł za- 
graniczny. Mala ka- 
ucja. Referencje „Szla 
chetne ostrza“, „Par“ 

Krakow 

Parcela 
do sprzedania 

Kopanica 21. Wiado- 
mošč: Kopanica 6— 

  

Uwaga Rodzice i Dzieci! Nieodwołainie tylko dziś o godz. 12 i 2-e] 
DWA ULGOWE SEANSE dla wszystkich — po cenach zniżon ych 

SHIRLEY 
TEMPLE w cudownym filmie 

biedactwo 

Najnowszy film o rozgłosie świat. genialn. reżysera Ranć Cialra 

UPIUR Na SPRZEDAŻ 
W rolach główn.: Najplękniejsza amerykanka Jean Parker i ulub. kobiet Robert Donat 

rowa atrakcja Disney'a i aktualia 

osnuty na tle nieśmiert. utworu 

St. Zeromskiego 
W rol. gł: Irena Eichlerówna, Zacharewicz, 

Samborski, Stępowski, Żelichowska, Jaracz, Znicz, Cybulski i inni 

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID | 
Wielki 
film 
polski Czarna peria 

W rol: gł: Egzotyczna gwiazda RERI, E. BODO, Żelichowska,. Brodniewicz,. Znicz i iant 
Niebywale napięcie akcji. Niespotyk. przepych wystawy. NAD PROGRAM: ciekawe dodatki 

| OGNISKO | 
+olska komedia muzyczna Mały marynarz 
W rol. główn.: Marla Bogda, Franciszek Brodniawicz, Grossówna, Fertner, Contl 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

Ogłoszenie 
Zarząd Pow. Cechu Rzem. Chrz. w Molo- 

decznie niniejszym wzywa wszystkich wierzy 
ciełi i dłużników o zgłoszenie swoich preten 
syj w terminie dni 14 od dnia ogłoszenia ni 
niejszego, do Zarządu 
Chrz. w Mołodecznie ul. Piłsudskiego. Po wy 

KUPCY, 

Pow. Gechu  Rzem. 

RZEMIEŚLNICY, 

NIERUCHOMOŚCI I ROLNICY! 

z Najkorzystniejsza lokata kapitału, najłat 
wiejsze uzyskanie pożyczki przy najniższym 

Pocz. scans. © 4-ej, w niedz. i św. o Ż-ej. 

  

UWAGA: 
WŁAŚCICIELE 

  

  

      
ORAZJA, SPRZEDAM SKLEP na dogodnych 
warunkach, firma egzystuje od 1900 r., kli- 
jentela najlepsza. Punkt pierwszorzędny, ul. 
Mickiewicza. Informacje: ul. Śniadeckich 1 

m. 9 codziennie od 4—6. 
—— 

  

W roli „Dorożkarza mimowoli* Stanisław Sieiański, 
w pozostałych rolach: Andrzejewska, Cwiklińska, Żelichowska, Cybulski, - 

_ Grabowski, Skoneczny i inni. 

Kiko MARS | 
—— 

Nad .program; DODATKI. 

Dziś premiera. Początek o godz. 2ej. & 
Najweselsza poiska komedia. muzyczna „produkcji 1937 roku 

Ada, to nie wypada 
W rol. gł: Andrzejewska, Niemirżanka, Fertner, Žabczyūski, Krukowski, Junosza Stępowski 
Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualla, UWAGA. Z powodu Święta Narodo- 

wego 3-go maja tylko 3 dni ceny zniżone: Balkon od 25 gr., Parter od 50 gr. 

„gasnięciu terminu, wszelkie zgłoszenia pozo 
staną bez rozpatrzenia. 

Władysław Kołez 
Starszy Cechu. 

Do sprzedania PLAC 
na Zwierzyńcu tuż przy ul. Tomasza Zana. 

Tanio. Informacje: ul. Zakretowa 15 m. 6   g. 15—17. 

©procenlowaniu, tyłko w Ludowym Banku 
Spółdzielczym w Lidzie, ul. Pieraekiego nr. 1, 

telefon Nr. 43. 
W roku 1936 Bank udzielił pożyczek w 

kwocie 160.000 zł. w czym — 25.000 zł. na 
wykończenie rozpoczętych budynków na tere 
nie m. Lidy. 

  

Za złożone wkłady w Banku — odpowi:.da 
2000 jego członków całym majątkiem. 

Tajemnica wkładów żastrzeżona art. 52 
Usławy a spółdziełniach.     
  

PLAC 
do sprzedania . przy 

ul. Popowskiej 36. 
Powierzchnia 2500 m? 
Dowiedzieć się: Pió- 
romont 16 u właści- 

cielki domu 

PLAC 
do sprzedania (3 ha) 
przy ul. Strycharskiej 
+6. Wiad. w Biurze 
Ogłoszeń J. Karlina 

Niemiecka 35 
— 

nowcwybudowany 
z sadem owocowym 
sprzedam od zaraz 
Nowa Wilejka, Gim- 
nazjalna 5, informa 

cje na miejscu 

  

  

  

Z powodu wyjazdu 

sprzedaje się dom 
14 mieszkańiowy w 

rejonie uł, Piłsudskie- 
go. Informacji udziela 
Biuro Ogłosz. Sobola 
Jegiellońska 1—4 

« SPRZEDAM 
na dogodnych warun- 
kach za 2000 zł. do- 
mek 1 pokój z kuch: 
nią i 5000 mtr. kw. 
ziemi przy strumyku 
w Kropiwnicy naprze- 
ciw maj. „Markucie”, 
obok toru kolejowego 
pół godziny drogi od 
Ostrej Bramy. Dowie- 
dzieć się: ulica Sybe- 
ryjska 19 m. 1, od 5. 

3:ej do 5e! pp. 

Do sprzedania 

kiosk 
rozmiaru 160 X 240 
solidnie _ wykonany, 
nadaje się do inte- 

resu handlowego. 
Dowiedzieć się: Wilno 

ul. Królewska 4 
zakł, fotogr „Fotogór* 
od 9 rano do 9 w. 

  

Turbiny 
wodne „Fiancisa*, 

walce, kamienie, ma- 
szyny czyszczące, 

transmisje, wszystko 
dla młynów, motory 
na gaz ssany poleca 
na warunkach dogod= 
nych firma G. KINDT 
Radom. Po informa- 
cje, ceny i warunki 
prosimy zwracać się 
do St. Stoberskiego 
Wilno, Poznańska 2 

m. 2, tel. 2178 

Do sprzedania 
rower damski, radio, 
dywan linoleum, róż- 
ne meble i sprzęty 
kuchenne, słoń ala- 
bastrowy i wanna e- 
lektryczna — ul. Zam- 

kowa 26—6 

OKAZYJNIE 
do' sprzedania nię- 
drogo wózek dziecin= 
cinny w. dobrym .sta- 
nie — Lwowska 26-2 
(8—11'i 3—6 pp.) 
24 лара 

Pianino 
i FORTEPIAN firmy 
„Miihibach* . prawie 
nowe okazyjnie tanio 
do sprzedania—uiica 
Niemiecka 19 m. 2 

N. Kremer 

  

  

  

Z powodu wyjazdu 

sprzedaje się 
na b. dog. warunkach | 

SKLEP 
spożywczy z całko- 
witym urządzeniem 

Legionowa 8 

AKU: + 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kosma 
tycz. odmładzanie ce: 
ry, usuwanie zmóarsE* 

«zak, wągrów, piegów, 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu a 
bioder | brzucha, kre- 
my odmladzają 
m. Seal a 

cja. Ceny 
stępne Porady bezpla 
ine, Zamkowa 25—6 

  

  

2 mieszkania 
po 3 pokoje z kuch: 
nią i wygodami, cie- 
płe, suche — do wy« 
najęcia przy ul. Lwow« 

skiej 11 
—— 

@ 
MIESZKANIA 
416 pokojowe * 

z wszełk, wygodami 
do wynajecia 

ul Piekiełko 7 

MIESZKANIE 
4 RACE z wszelkimi 
wygodami w pałacy- 
ku z ogiodėii par 
kiem do : wyniajęcia 

Dzielna 36 

LETNISKO 
— pensjonat w maj. 
Kamionka, półtora 
klm. od st, Kamion- 
ka kolei Wilno—Mo- 
łodeczno. Las; rzeka. 
Zgłoszenia: p Ostro: 
wiec k/Wiina. -Ludmi- 

ła Matwiejewowa 

      

MIESZKANIE | 
6 pokoi z kuchnią, 

ciepłe i suche, 
ze wszelkimi wygos 
dami, nadające się 
na klub, szkołę i t.p. 

do wynajęcia — 
Bakszta 10 dowiedz 

się u dozorcy 

MIESZKANIE 
5 pokojowe nowood- 
remontowane z wy- 
godami, ciepłe, suche 
do wynajęcia — Mos- 
towa 16. Informacie 

u dozorcy domu 

  

MIESZKANIE 
4 pokojs z kuchnią 

1 wygodami 
do wynajęcia 

ul. Mickiewicza 49 
wiadom, u właściciela 

  

DOKTOR MED. 
J. Piotrowicz. 
Jurczenkowa 
Ordynator Szp. šawlo? 

Choroby skėrne, 
weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tel, 18-68 
Przyjmuje od 5—7 w 

  

DOKTÓR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne I moczopłcio- 
wa ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od 8—1 I od 3—8. 

  

DOKTOR MED, 
J. Anforowicz- 
Szczepanowa 
Choroby skórne, we- 

neryczne, kobiece 
przyjmuje 8—9, 12—1 

14—7 
Zamkowa 3—9 . 

  

DOKTÓR : 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne | moczopłę, 
Wielka 21, tel. 921 

Przyjm. od 3—1 i 3-—8 

  

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenšrycyne, 
skór. i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 i 4—8 

  

AKUSZERKA 

Marja 
Laknerowa 
ae od 9 rane 

do 7 wiecz, ul. J. Ja- 
sińskiego 5—18 sa 
Ofiarnej (ob. Sądų, 

Mieszkanie 
4-pokojowe, sionecz- 
ne, z wygodami, po- 
"żądany ogródek. 

potrzebne 
dla solidn. lokatora 
Zgłoszenia kierować 

do administracii 
Kurjera . Wileńskiegę 

    

    
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

Konte P,K.O. 700.312 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
dmiuistcacja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15.80 | Przedst awiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
rukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. e 

Lk 111 LL LL 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z a, 0, 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 
: Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul, Narutowicza 70 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

  

na wsi, w miejscowościach, 

Ё 
  

*| w w 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra» 

"nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł, 2.50, 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 260. 

RY 
< 

1e. )* 
AC 

gdzie nie ma 

ы : Druk, „Znicz“, Wilno, ul, Bisk, zdukicz 4, tel, 3-40, 

A 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogło» 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i rus 
brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie prawo 
zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, Ogłae 

szenia są przyjmowane w godz. — 16.30 i 17. — 19. 

  

Redaktor odp. Zygmunt Babicz 

 


