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Caballero zgłosił dymisję rządu 
PARYŻ (Pat) — Havas donosi z 

Walencji, że premier Largo Caballero 
wręczył prezydentowi republiki dymi 
sję gabinetu. 

Prezydent Azana rozpoczął niez- 
włocznie narady w sprawie utworze- 
nia nowego rządu. 

Tylko o 12 kim. od Bilbao 
RABAT (Pat) — Rozgłośnia w Kor 

sobie zawiadomiła wczoraj wieczo- 
rem, że powstańcy na froncie baskij 
skim znajdują się w odległości 12 km 
ad Bilbao. 

DURANGO (Pat) — Ageneja Hava 
sa denosi: Wojska powstańcze zstępu 
аее na froncie biskajskim ze zboczy 
lańcuchów górskich, posuwają się 
slęle naprzód. Wczoraj zajęły one 
miejscowości Achagofta, Iresaele i 
Ofusugoico. 

Większość wsi położonych na rów 
ninie została opuszczona przez miej 
scową ludność i obsadzona jest przez 
szczupłe załosi wojsk rządowych. 
przebywających w okopach lub. beto 
nowych umoenieniach. Na wszyst- 

kich wiejskich drogach spotyka stę 
gromady wieśniaków, postępujących 
z białymi ehoragwiani i pędzących 

AR dv brdło. 

  

  

Front powstańczy ciągnie się obee 
nie od morza Kantabryjskieg» między 
miejscowościami Basigo i Lemoniz, 
poprzez łańcuch górski Jata, zagina- 
jąc się w okołiecy Munguia, w małej 
odległości od ważnego punktu strate- 
gicznego, utworzonego przez skrzyżo- 

wanie się dróg do Bermeo i Plancia. 
W dalszym ciągu front ciągnie się 
przez wyżynę dominującą nad odcin- 
kiem Morga przez wzgórza położone 
na zachód od Vizeargui aż po Amro- 
rebieta. 

Jak widać z tego linia frontu pow 
słańezego jest łamana i dopiero naj- 
bliższe opceraeje dążyć będą do jej wy 

równania. 
DURANGO (Pat) — Agencja Ha- 

asa dónosi, że wojska powstańcze 

uczyniły znaczne postępy w kierunku 
Mungula i znajdują się w odległości 
4 kłm. od tego miasta. 

  

  

Miecz rzymski dla Marszałka Rydza-Šmiatego 
WARSZAWA; [PAT]. W sobotę dn 15 j 

maja b. r. włoski attache wojskowy płk. 

Mario Marazzani na speclalnej audiencji 
wręczył Panu Marszałkowi Polski Edwar- 
dowi Śmigiemu-Rydzowi 
biznę starożytnego mlecza rzymskiego, 
jako dar od woiska włoskiego. 

Wręczając miecz Panu Marszaiko- 
wi wygłosił płk. Marazzani prremėwie- 

srebrną podo 

nie, w którym podkreślił moralne znacze 
nie tego daru, jako symbolu cnót bojo- 
wych I obrony kultury łacińskiej. 

Pan Marszałek odpowiedział w ser- 
decznych słówach, dziękując za cenny 
dar, będący szlachefnym wyrazem przy- 
jaznych stosunków między: wojski-ni ital 
skim i polskim, 

tłowelę do ustawy o szkołach akademickich 
uchwaliła Rada Ministrów 

WARSZAWA, (PAT). W dniu 15 
b. m. odbyło się pod przewodnictwem 
p. premiera gen. Sławoj-Składkow- 
skiego posiedzenie Rady Ministrów. 

Rada Ministrów przyjęła m. in. 
projekt ustawy o przedłużeniu okresu 
urzędowania tymczasowych organów 
ustrojowych gminy m. st. Warszawy, 
który przewiduje przedłużenie tego 
okresu do dnia 1 października 1938 r. 

Następnie Rada Ministrów przyję 
ła projekt noweli do ustawy o szko- 
łach akademickich. 

Z kolei Rada Ministrów przyjęła 
projekty ustaw ratyfikacyjnych poro 
zumień , i układów międzynarodo- 
wych. 

W dalszym ciągu posiedzenia. u- 
chwalono rozporządzenie Rady Mini-* 
strów o przedłużeniu terminit zgłasza 
nia okresów działalności niepodle* 
głościowej'do dnia 31 grudnia 1938 r. 

Następnie rozporządzenie Rady 
Ministrów 0 okręgach szkolnych, przy 
wracając okręg szkolny pomorski z 
siedzibą kuratora w Toruniu, wresz- 
sie uchwałońc nowelę: rozporządzenia 

Rady. Ministrów z czerwca 1932 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym władz 

  : Piłsudskiego 
"kiem wydziału prawa, zóstaną wzno- 

skarbowych oraz nowelę do rozpo- 
rządzenia Rady Ministrów z czerwca 
1932 r. o wyłączeniu niektórych ró- 
dzajów świadczeń pieniężnych z pod 
egżekucji urzędów skąrbowych. 

Ponadto Rada Ministrów zatwier- 
dziła statut Państwowego Instytutu 
Naukowego Gospodarstwa Wiejskie- 
go w Puławach oraz upoważniła wo- 
jewodę śląskiego o wniesienie do Sej 
mu śląskiego projektów ustaw o wy- 
rażeniu zgody Sejmu śląskiego na roz 
ciągnięcie na obszar woj. śląskiego 
ustawy o ukłądach”zbiorowych pracy 
i ustawy o skracaniu czasu pracy w 
górnictwie węglówym. 

Wznowienie wykładów 
w uniwersytecie war- 

szawskim 
WARSZAWA (Pat) — W myśl 

uchwały senatu akademickiego z dn. 
1! maja 1937 roku wykłady na wszyst 
kich wydziałach Uniwersytetu Józefa 

w Warszawie z wyjąt- 

  

wione z dniem 18 maja br. 

  

WILNO, 16 I 17 maja 1937 r. 

KURJER WILEŃSKI 

  

  

na stronie 
B-ej 

Cena 15 gr. 

wraz z Kurierem Wiieńsko - Nowogródzkim 
  

Jerzy VI po koronacji w otoczeniu premierów imperium brytyjskiego 

  

Nowy nuncjusz przybył do Warszawy 
WARSZAWA (Pat) — Dziś przy 

był do Warszawy nowy nuncjusz pa- 
pieski ks. arcybiskup Filip Cortesi: a 

Ks. nuncjusza powitali na dworcu 
dyrękior protakółu MSZ p. Romer, 
przedstawiciele wyższego duchowień | 

stwa z arcybiskupem Gallem, repre- 
zęntanci MSWojsk i miejscowych 
władz wojskowych: z płk Kilińskim, 
delegaci organizacyj katolickich ze 
sztandarami, Graz duchowieństwo 
świeckie i zakonne. 

Katastrofa samolotowa w Lidzie 
(Telefonem od własnego: korespondenta! 

14 bm w godzinach rannych na 
lotnisku w Lidzie uległ katastrofie sa 
u:olot pilotowany przez żołnierza Iwa | 

stał rozbity. 
Pogrzeb ofiary katastrofy 

się wczoraj. 
odbył 

  

niuka. Piłof poniósł śmierć, aparat zo | 

Kara śmierci w Lidzie 
(Te elefonem ой - właśnego korespondenta) 

Przed sądem okręgowym w Lidzie 
odbyła się sprawa Franciszka i Alek 
sandra Poczybowskich, mieszkańców 
wsł Ciabuty gm. wołożyńskiej, oskar- 
żonych o zabójstwo matki . Emili 
przez uduszenie. . 

Obronę oskarżonych wnośili adw. 
Andrejew z Wilna i Barański z Li- 
dy. W charakterze biegłych zeznawa 

li pzof. Schifing-Siengalewicz z WII, 
na i dr. Fomiński z: Wołożyna. - 

Sąd. przesłuchał ek. 20 świadków 
|-W wyniku rozprawy bracia: Pocz 
Wsey zostali skazani na karę śm 
przez powieszenie. 

I „Oskarżeni przyjęli kyrók. spókaj 
` nie, Obrona zapowiedziała apełację. | 

Tam i z powrotem przez Atlantyk 
NOWY JORK. (PAT), Merrill I Lambie 

wylądowawszy we. Floyd dokonali plęrw 
szego w historii lofnichwa handlowego 
przelotu nad, Allantykiem | w obie strony. 

  

* A? 

Następńy niimer „Kurjera 
Wileńskiego” ukaże się 

dnia 18 b. m. t. jest we 
wtorek : 

Wyrok -w procesie jedenastu | 
„Petrusewicz skazany, pozostali uniewinnieni 

(Telefonem z Warszawy od scecjalnego wysłannika) 

Wczoraj o godzinie 12 w południe 
Sąd Apelacyjny w. Warszawie po dwu 
dniowej rozprawie ogłosił wyrok w 
procesie t. zw. „jedenastu*. 

Z pośród 7 oskarżonych, których 
sprawa była rozpatrywana w Warsza 
wie Sąd Apelacyjny uznał winę za u- 
dowodnioną KAZIMIERZOWI PET- 
RUSEWICZOWI i uchylił wyrok u- 
niewinniający Sądu Okręgowego w 
Wilnie, skazując Petrusewicza na 4 
łata więzienia, i zmniejszając na -ped 
Stawie amnestii karę do 2 lat, oraz 

  

| na utratę praw publicznych i honoro 
wych na lat 5. 

W stosunku do pozostałych sześ- 
elt oskarżonych Sąd Apelacyjny w 
Warszawie zatwierdził wyrok unie- 
winniający Sądu Okręgowego 

W motywacji wyroku Sąd podaje, 
że zostało stwierdzone, iż oskarżony 
Kazimierz Petrusewiez brał udział w 
nielegalnych zebraniach, eraz, że zga 
dzał się z ideologią komunistyczną i 
dążył do zmiany siłą ustroju w Pol ; 
sce. Stwierdzone również zostało, że 

„trusewicza środka zapobiegawczego | 3 
ofrakfowanła 1000 robotników do prac rol 

*Petrusewiez brał udział w. akcji. wy- 
borczej do Rady Miejskiej w Wilnie 
zgednię z akcją komunistyczną oraz 
Że w liście skazanego już Drutty do 
Sawiekiej znajduje się materiał ©b- 
ciążający Petrusewieza. 

Po ogłoszeniu wyroku prokurator 
wnosi o zastosowanie wzytędem Pe- i 

według.uznznia Sądu, . 
"Sąd Apelacyjny zobowiązał Petru 

sewiczą do niewydałania " z miej 
sea stałego =“ 

  ww МАЕ 1 

Lotnicy wiłani przez wielofysięczne rze- 
sze publiczności, oświadczyli że są zmę 
czeń, lecz równocześnie zadówokeni | x 
dokónańego przelotu. 

2. > : 
skiegs“ w Kownie 

; „RYGA, (PAT). Z Kowna donoszą, 
że wychodzący tam „Dzień Polski* 
„został w dn. 12 maja a m 
*za artykuł,” poświęcony 
śmierci Marszałka Piłsudskiego. 

Niemcy nie puścili - 
„ wycieczki litewskiej 

"_ dop Paryża 
RYGA, (PAT). Z Kowna donoszą, że 

mimo” interwóncji rządu liiewsklego, kon 

tranzytowej wycleczce zbiorowej. na wy+ 

sławę paryską, ze względu na udział w 
niej Żydów. 

1000 robotników 
z Wielunia do Łstwyv 

WIELUŃ, (PAT). Delegat łotewskiej 
izby rolniczej przy współudziale władz 
miejscowych dokonał w Wielurlu zakon 

  

   

Konfiskata „Onia' Pol. | 

nych na Łoiwie. Wśród zakontraktowa- 
nych przeważają kobiety, Transport 'wyru 

! szy z Wielunia 18 b. m 

*focznicyf * 

sulat niemiecki odmówił udżielenia wizy |-   
į 

Francuski minister 
lotnictwa cdwiedzi 

Rumunię 
PARYŻ, (PAT). „Le Petit Pari- 

sien* na podstawie głosów prasy ru- 
muńskiej zapowiada, iż. minister lot- 
nictwa Cot przybędzie 22 maja do Bu 
karesztu, gdzie zabawi 3 dni. 

Kronika telegraficzna 
— ZMARŁ z -powódu 

    

ataku šercowega   

  

    

  

wicehrabia „Snewden, I minister; Skar: 

bu. Snowd który liczył 72 lata w ostat 
nich ach mieszkał w Tilford w hrab 
stwie Surre 

— NORWESKI MINISTER SPRAW ZA- 
GRANICZNYCH KOHT. wystartuje 18 maja 

samolotem do Hagi i Brukseli i odbędzie 
kenferencję z ministrami spraw zagranicz 
rych Hlołandii i Belgit. Następnie uda się do 
genėwy, by wząć udział: w -sesji zgromadze- 

ria Ligi Narodów. 
— W KATASTRO:TE_ jaka wydarzyła 

się wczoraj w kopalni Littletówh, w pobliżu 
Cańińock; na zachód od” Stafford, zginęło 4 

" górników. BrzypiGz6gais, iž zostali oni za 

truci gazem. 

N. 

  

   

  

/'WNY DESZCZ 
spowodowa ėlkie szkody 

Sadremai. Kilka osad sbłonęło od 
Miastu Kuresaare grozi  załanie. 

      
na wyspie 
piorunów. 
Duże szkody. są również NS lasach miejsco- 

avych. 
SE — ZBU RZONE MIASTECZKO. Donoszą 

    

wskutek gwałłownych wstrząsów 

podz ych: uległo, niemal >, doszczętnemu 

zburzeniu miasteczko Cajabamba, liczące 3 

tysiące mieszkańców. Leży.ońo. na wysokoś 

ch 9,500 stóp nad poziomem morza. W cza: 

śie owaknacjj miasteczka kilkadziesiąt osób 

zostałą: rannych. 
— WYKOLEIL SIĘ: POCIĄG na linit 

kelejowej „Zajeczar—Paraczi w Jarosławia 

przy czym lokomoty wa i klika wagonów spa 

dy. z.naśsypu, 4: pasaże ) пюз!о śmierć, 

  

  

a 8 został. rapionvch. 

KRÓL CHRYSTIAN; x a pchodzi dzi 

ą rocznicę swej. koronacji. W ura 

1 kazji. odbyły się 

liczne rzesze 

frdności. -Wcozraj wie m przybył do Ka 

penhagi król norweski B ikos oraz liczni 

rzłonkowie szwedzkiej rodziny królewskiej 

A nurhar D2y “a 
AVARSZAWA (Pat) —:W „piatek . rozpa 

czął się w Wsrszawie na centrahrym kórtle 

Legii międzypsństwowy mącz tenisowy w pu 

char: Davisa pomiędzy Polską a Czechosto: 

wzeją. Pierwszego dnia Czechosłowacja ; @4 

niosia dwa zwyclestwa į prowerizi 2:0, Men 

tzel pokonał Tarłowskiego 6:3, 6:4, 2:6, 6:3, 

a Hecht wygrał z Hebda 6:2, 6:0, 

CZECHOSŁOWACJA PRÓWADZI 

3:0 Z POLSKĄ. 

W sobotę w drugim dniq meczu © phar 

Daylsa Polska — Czechosłowacja a 

rę dwójaą. Para czeska Hecht — Caska 

As parę polską, Tłoczyński — Hebds 

w ezteroch setach 6:1, 5:7, 6:1, 6:4. 

Po dwóch dniach . Czechesłowacja pro- 

wadzi 3:0 | ma już wygrany mecz. 

W STOKHOLMIE. 

SZTOKHOLM (Pat) — W Sztokholmie 
zakończył się mecz tenisowy o puchar Da 
visa pomiędzy Szwecją a Grecją. Zwyciężyła 
Szwecja w nieznacznym stosunku 3:2. Ostaf 

-nlego dnia Schroeder pokonał Greka Miko 
laidesn 6:2, 6:4, 6:4, a Stalios zwyciężył Kar 
borga 6:2, 6:2, 6:3. © 

W trzeciej rundzie Szwecja walczyć bę 
dzie ze Szwajcarią. 

    

  

    

   

   

  

  

   



  

     

       
    

      

        

sr, 

   udbędzić się w środę dnia 19 maja r, b 
w kościela Św; Jana. * 

: 0 czym żawiadamia 

   

w pierwszą bolesną rocznicę smierci 

Profesora Doktora 

Wacława Jasińskiego 
Dyrektora Kliniki Chorób Dziecięcych U. $. B. 

Klinika Chorób Dziec. U. S. B. 

o godz. 8-'ej rano nabożeństwo żałobne 

  

  

  

  

     
BO AoANGzA 

"IRYGACJE i“ 

"ZAKŁAD LECZNICZEGO 
"POWIETRZA I RUCHU. 

io   

Jedziemy 

"api 
"ELEKTRO i i WODOLECZNICTWO. 

HNHALATORIUM:--+> 
PLUKANIA JELIT. 

    

B.O- PICIA 
SOLARKÓWE | 
"BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE: 
PIANKOWE     

  

STOSOWANIA SŁOŃCA,. 
KĄPIELE KASKADOWE. 

PIĘKNIE POŁOŻONA. STACJA KLIMATYCZNA. 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Inform : Dyrekcja Zakładu I Komisja Zdrojowa w Druskienikach, Związek 
-Uzprowisk w Warszawie orąz wszystkie placówki „Orbisu* w UŽ i zagranicą 

do Rabki! 
„Wygrywa na loterii Życia, kto zdi ów 

* "Urocze zdrojowisko górskie; pięknie poło | 

żtne, popularne'— jak rzadko które ze zdro 

jowisk krajowych, przyciągając jak nag 

16% swą * reputacją: mnogie tysiące: kuracju* 

szów — oto Rabka: Nazwa, klórr mówi. sa- 

mi za siebie. 

* "Rabka leży w*Malopolsce Zachodniej; 

Karpatach, na słonecznym  plaskowzgófzi 

żesłoniętym z trzech stron górami, Łuboniem 

M,023 m) od północy, Babią Górą 7,723 m) 

«0 zachodu, łańcuchem Gorców od wśchadw. 

- Rabka jest dostępna dta %szęstkiehf dla 

k żnych i dla bogatych. Wszystkim je 

nałtowó-słaży, wie: skąpkąt ikóbie darów 
natury. Przyroda obdarzyła 11-ma 

rródłami o obfitej zawartości wód jodo bro 
me solankowych «z. emanacjami radu Solan 

ki rabczańskie służą”dy picia i-do cełów lecz 

niczych w formie kąpieli, zmywań, inhadacji, 

parówki etc. 

        

Rabke 

  

Zuajdująče sic na wysokim poziomie urzą 

dzenia lecznicze Zakładu i pozostające pod 

kierownictwem lekarzy specjalistów zapew- 

wiają kuracjuszom przeprowadzenie leczenia 

w jaknajłepszych warunkach. 

"*W Rabce znajdują pomoc i ozdrowien'e 

rdrówno cierpiący dorośli, jak dzieci i mło- 

ilzież, w chorobach krzywicy, zołzów, niedo 

krewnóści w następstwach chorób zapalnych 

płac, opłnenej, otrzewnej, stawów, układu 

neiwowcgó, w chorobach przemiany materii 

ele. Szeroko uwzględnione są też różne:for' 

my chorób kobiecych, SR PCAIe м*   Rabce. = > л _:Х‹гп;н 1 

Ten“ Eb był spell siebie a jednoki 
11 nie možna go bylo uratować. Przyczy» | 

ф na był kamień nazębny. Kto w odpo, 

i wypoczęty 
W Rabce każdy znajdzie, co mu jest do 

* stępue wedle jego wymóg i możliwości. W 

sczonie wiosennym koszty kuracji i utrzyma 

nia są oczywiście niż w lecie i 

wszyscy, którzy liczą się z wydatkami, win 

ni wykorzystać ten najprzystępniejszy okres. 

h tlg korzystają urzędnicy pań 

ti ich rodziny, wojsko- 

lidzi wojenni, farma 

ceuci oraz duchowni. Przy pow Ącie przysłu 

guje ulga „kolejówa 33%/6-wa. 

w sczonie? „wiose nnym 

tszystkie, rozr) featr, kino końter 

g ete."Gry sportame; sport wodny, 
wycieczki urózmaii 

„Mówiła się 

mniejsze, 

      

   
   

  

         
ty, dane 

  

ją pobyt. 

  

dz.eci. Słusznie, ale nieściśle. Bo Rabka jest 

też prawdziwą 4 wypoczynku i” zdrowia 

dla dorosłyglr. NX 
      

nich latach i do Rabki ściąga coraz, więcej 
kuracjuszy w wieku męskim. 

Wiosną przypomina że wybiła już godzi 

odpoczynku pa rocznej. pracy. ' Komut dro- 

gie zdrowie swoj kich, jedzie do Rabki: 

- Ziszd Palakėw - 
akademików. moskiewskich 

1V-ty koleżeński: gjazd byłych wychowań 
ców wyższych uczęłni.miasią„Moskwy odbę 
dzie się w Wilnie od 27 do 30 „maja 1937 ro- 
ku. Informacji udziela i.przyjmuje zapisy na 
eg: w zjeździe sektefariat zjazdu w Wil: 

+ Państwowy! Szkóła iniczna, Holen- 
inž: Jan-Gumowoki; tel. 283. 

  

ra 

    

  

   

       

  

  

Rabka -=posiada мо ЧЕ 

1wsze: Rabka jest rajem «а ' 

Aym poznano się w ostat 

' zowany. 

A
m
 

: ЁК!ЕСМ’ KAMIENIOWI NAZĘBNEMU 

    

wiednim czasie :nie walczy z nim, . ten: ! 

zęby jego obluźnią się i, przedwcześnie! 

wypadną. Używajcie regularnie Kalos, 
dontu, bo jest to įedyna w Polsce pas 

d- | ta zawierająca Sulforicinoleat pg: dri! 

> nóraża się na niebezpieczeństwo, że 

z 

| 
Braeunlicha, dzięki któremu zwalcza, 
ona skutecznie kamień nazębny | zapo». 

biega jego Poz wa Norzene kg 

  

  

ULO ZA 

jest często Šiba bid R kobiety pięknej. Podziw dla 
jej, urody jest źródłem uwielbienia i mocy twórczej. 
osiągnie upragnione piękno przy pomocy umiejętnego stosowania Kremu 
Cazimi Metamorphosa, który, dzięki swym specjalnym 
„zmieniającym* (metamorphosa), usuwa. pie 

  

Sag da sz Szczęścia « wiedzie wprost do. celu ł 
ь №_ 

\Чси›щ w 7-ym dn u ciąghienia 4 klasy znów padła Е 

wygrana 15.060 złotych 
na nr. 30779 w szczęś!l wej kolekturze 

„DROGA DO 
wizalka 44 

  

Wilno 

SZCZĘŚCIA” 
Mickiewicza 10 

Pielgrzymki przybywają do Wilna 
dzają kościoły wileńskie, zwłaszcza Ostro 
bramę oraz udadzą się w dniu dzisiej- 
szym i jutro do Kałwarii i Trok. 

Ogółem do Wilna ściągnęło kilka- 
naście tysięcy PooTynew: 

Dorocznym zwyczajem do Wilna w 
związku ż Zielońymi Świątkami ściągnęło 
z różnych powiałów wojewódziwa wileń- 

skiego i nowogródzkiego mńóstwo piel 
grzymek i pyeszeke Piegnymki zwie- 

      
       

    
    

  

    

        

   
   
   

    

       
o adis: t3zej,, 

|nych doiyc czas ptzyczyn ybuchł po- 
"żar W apiece w Mlorach. Z powodu śil 
nego wiatru ogień natychmiast się rozsze 
rzył, wskulek czego spaliło się około 
35 domów, położonych około rynku. M. 
In. spalit się sklep filii spółdzielni „Rol- 
nik”, apieka i kilka składów Inu. 

Gwałtowny wiatr przerzucił ogień do 
| sąsiedniej, odległej o około 700 m wsi 
Rusaczki Małe, gdzie spaliło „się około 
15 domów. 
„„ Bliższych <abaclówo brak, qdyż 

wszelkie połączenia telefoniczne zostały 
| przerwane, jednakie — jak ustalono — 
są straty w inwenfarzu żywvm, natomiast 

wypadków c ludźmi nie było. 

Na ralunek . wyjechały: ochotnicza 
straż pożarna z Brasławia, straż wojsko- 
wa i ochofnicza, straż pożarna ze Sło- 
bódki, straż. wojskowa, ochotnicza straż 
i kolejową przysp. wojskowe .z Drui spe 

| clalnym pociagiem ' za zgodą cpriekakj 

Kolejowej w Wilnie. - - - . 

Pod wieczór świa) został już ztokali 
Strat dotychczas nie ustalono, 

jednak sięgają one około zł 150.000. 
P. o. Bociański na wiado: 

  

BUSKO ZDRÓJ ZDRÓJ | : 

skutećżmie ieczy reumatyzm. 
Tani sezon wiosenny od 1 maja 

ER TKEYKUNOA 

Konsurś graficzny 
Kolektuia-Loterii Klašowej ;„Nadzieja“ 

  

„| cglūšita za pošredniciwem Koła Artystów 
į OraAkow Rekidmówych (KAGR): konkurs 
„na*prójekt prospektu reklamującego kup 
ino losów Polskiego Mońopolu Loteryjne 
go. Konkurs jest dostępny dla wszystkich 
"grafików zamieszkałych na terenie Rzpli- 
tej. 

Za najlepsze piace wyźnaczone zosta 
„ły następujące nagrody: | nagroda — zł. 
300, Il — zł.-250, Ill — zł. 150, IV — zł. 
100. Ponadto Kolektura „Nadzieja” zakupi 
ewenł. większą ilość nienagrodzonych 
prac w cenie zł. 50 za projekt. 

, Szczegółowe warunki konkursu rozsy 
ła na żądanie KAGR w Warszawie, ul. 

Bałuckiego 30/7 oraz Kolektura „Nadzie 
ja”, Lwów, Legionów 11 tudzież Oddział: 
Warszawa, Marszałkowska 117. | 

  

Każdy znajdzie dla siebie dobrą ksiązkę 

w TANIM ANTYKWARIACIE 
przy Księgarni J. Zawadzkiego 

ul. Zamkowa 22 — wejście. z bramy 

Książki ze wszystkieh działów wiedzy, po 
bardzo niskich cenach. Katalogi do przej   „..”zenia_na_miejscu, 

_ Śpalito się 36 domów W ię 

"dy" dow "starosty 
orzelców. 

Każda kobieta 

składnikom 
gi, zmarszczki, wągry i7 

inne wady skóry. Udelikatnia ją i nadaje jej młodzieńczą świeżość. 

KREM CRZIMI LIMI METOMORPNOSA 
ap As O my 

  

Wiceminister Piasecki 
w Wilnie 

W dn. 15 bm. przybył w sprawach 
służbowych do Dyrekcji Kolei w Wilnie 
p. Wiceminister Komunikacji inż. 2ulian' 
Piasecki, który w fymże dniu opuścił 

Wilno. : 

  

Usywia ból, > nobrzmienie nóg, źriłękczć 
odciski, kióre po tej kapieli dają się usunąć, nawet | 
paznokciem, Przepia vżycia na opakowaniu, 

  

P. Wanda Norwid - = Neuge- 

„baurowa senatorem z Łodzi 
WARSZAWA, (PAT). Na miejsce 4.p. 

senalora Stanisława Mańkowskiegó, któ- 

„ry wchodził do Senału z wyborów łódz. 

kiego wojewódzkiego kolegium wybor- 

iczego i wskułek zrzeczenia się, mandatu 
„przez ' kolejnego zasłępcę k$.,, Józefa 

iRronickiacjii mandat senalota został 

įPržyzriany: dalszemu zastępcy senałora pa 

ini Wandżie Norwid-Neugebauerowej, za 

| mieszkałej w Warszawie. 
  

| Najtrudniej (ES 

prac plotno! 

Pržy gotówóni 

grubą tkaninę 
wszelki! brud, 

1 
a. 
3. 

Rozp 
15 m 

zimn 

  
twarzają się miliony drobnych pęcherzyków, ‚ 
tlenu, ktėre nawskros przenikają nawet; 

   
iu Bielizny w Radionie wys 

  

płócienną, usuwając z nivj 
Bez obawy więc można po» 

wierzyć Radionowi inne, cieńsze tkaniny. A 
przy tym prani e Radionem jest takie łatwe» 

uścić Radion w. zimnej wodzie +: 
inut gotować 

Płukać najpierw w gorącej, pofem ®% 
ej wodzie. 

...i jest lepszy; 

  

YRÓB FIRMY SCHICHT-LEVER S.A. „ WARSZAWA 
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ZIELONE ŚWIĘTA 
(Siommucha) 

Zielone Święla w wierzeniach lu- 

dowych zawierają nasiępujące pier- 
wiastki: 

1) pierwiastek erotyczny, 
2) pierwiastek agrarny, 

3) kult zmarłych przodków. 

Dzisiejsze chrześcijańskie Zielone 
Święta były ongiś świętami pogański- 

mi, należącymi dó cyklu Świąt wio- 
sennych. 

W wierzeniach i obrzędach ludo- 
wych, związanych z*Zielonemi Święta 
mai pierwiastków chrześcijańskich nie 

znajdujemy.  Chrystianizacja tego 
święta objęła tylko uroczystości koś- 
cielne, do wierzeń i obrzędowości !u- 
dowych, jednak nie nie przenikło. 

Jak wiadomo obrzędy pogańskie 
były połączone z pieśniami. Do dnia 
dzisiejszego przetrwały też piosenki 
ludowe odnoszące się do zanikającej 
juź obrzędowości ludowej Zielonych 
Świąt. 

Piosenki ludowe cyklu wiosenne: 
go w ogóle mają przeważnie chara- 
kter erotyczny. 

Z Zielonymi Świętami, które lud 
białoruski Wileńszczyzny i Nowo- 
giódczyzny nazywa „Siomucha i 
mica* (siódma niedziela po Wielkano 
ty) jest związańe wierzenie i wyobra 
żenie o rusałkach. Rozpatrzmy teraz 
krótko poszczególne pierwiastki wic- 

rzenia ludowego Z. Świąt. 
Dawniej młodzież płci obojga w 

dzień Z. Świąt gromadnie wychodzi- 
ła w pole na wzgórze, blizko rzeki. 
iub jeziora i tam urządzała obrzędy 
rusalne. 

Jedna z pośród dziewcząt była 
obierana za rusałkę; chodziła ona 7 

rozpuszczonymi włosami, ubrana w 

zieleń i w całej tej obrzędowości grała 
naczelna role. Palono też ognie, pusz 

czano wianki na wodę (podobno jak 
w wigilie św. Jana). Odbywały się 

korowody ze Śpiewami i tańcami. 
nie domów z wewnątrz i 

zewnątrz hrzózkami zielonymi jest 
ciemeniem agrarnym. Widocznie mia 
ła to ongiś znaczenie magiczne. Pew- 
ne nodóbne nraktyki miały spowodn 

A urodzainość pół i zabezpieczyć 
to przed zwierzetłami drapieżnymi 

as przed cenidemią. 
Kultęzmarłych dosyć silnie mystę- 

pował w obrzędowościach i prakty- 
kuch Z, Świąt. 

Wierzenie greckie powiada, że du- 
sze umarłych przodków w okresie Z. 
Świąt powracają na ziemię. Białorus 
kie i in. wierzenie twierdzi również, 
łe dusze umarłych wspominając swo 

je życie ziemskie, schodzą na ziemię i 
tułają się po cmentarzach,  uroczy- 
skach. lasach i zaroślach. 

U Białorusinów pojęcie o duszach 
zmarłych przodków skojarzyło się z 
duchami wódńo-polnymi i leśnymi 
pod nazwą rusałki. Dlatego też gdzie 
niegdzie dawniei 7. Święta nazywano 
„Niedzielą rusolną“. is 

Žeby uspokoič te dusze naležy na 
cmentarzach urządzać stypy. Obmia- 
łano mogiły miotłą brzozową, aby 

   

  

Tpie 

    

    

    

  

Niecha] od połowy maja całe 
Wilno zamieni się w leden   wielki ogród kwiatowy 

Kronika tygodniowa 

sprawić przyjemność umarłym, jakiej 
dcznawali za życia, bijąc siebie wieni 

kiem brzozowym w łaźni. Po odpra 
s ieniu pewnych praktyk na cemenła- 
rzach dusze zmarłych już nie przy- 
chodziły na ziemię. 

Ludność białoruska ongiś na cemen 
łarzach, następnie w domu urządza- 
ta na cześć zmarłych przodków t. zw. 
„wiosenne dziady”. Na tę ucztę wy 
woływano dusże zmarłych.przodków 
słowami: „Mama, tata, dziedu, pra- 
dziedu i usie duszaczki, jakije tut pra 
bywali, chleba i soli zażywali prosim 
da abiedu“. 

I dzisiaj podobne stypy odbywają 
się u łudności Wleńszczyzny wyzna- 
nia staroobrzędowego. \ 

Wierzenia i pojęcia o rusałkach u 
Indu białoruskiego do pewnego Stop- 
nia skojarzyło się z kultem zmarłych. 
Rusałki w pojęciu ludu były duchami. 
duszami zmarłych niemowląt niechrz- 
czonych, oraz dusze samobójczyń mła 
dych, zawiedzionych w miłości dziew 
cząt. Dusze tych ludzi muszą przeby 
wać na ziemi do dnia sądu ostateczne 
go. Przebywają one w jeziorach, rze 
kach, łasach, w polu. gdzie rośnie ży- 
to. Rusałki lubią siedzić w życie kwit 
nącym, tam się kryją, aby przechodzą 
cego podrostka lub chłopca znienacka 
porwać i załaskotać do Śmierci. W wo 
dzie one pluskają jak rybki, w la- 
sach hustają się na gałęziach, a na 
polanach łeśnych urządzają korabo 
dy. Po zachodzie słońca rusałki w 
okresie Z. Świąt bywają na ementa- 

| rzach. 

Cóż dzisiaj pozostało z tych wie- 

„KURJER WILEŃSKI* 16 i 17 maja. 

rzeń i praktyk ludowych? 
Dzisiaj również jest majenie, upięk 

szanie domów i ulic zielenią. 

Młodzież wiejska w święta z kilku 
wsi spotyka się na graniey swych vol 

i na suchej łące urządza różne .g.y i 
zabawy taneczne (lecz bez dziewczy 
ny rusałki). Pastusi w polu pasząc 

ni'przez gospodynie jajami, serem, sło 
niną, pieką jajęcznicę . urządzają 
wspólną ucztę. (Główny pastuch;zwa 
ny „Pastyr* od każdej gospodyni 
dostaje po jednym lub parze jaj od 
szluki bydła). Gdzie niegdzie podobną 
ucztę w polu zasiańćm żytem urządza 
również młodzież -płci- obójgń; po 
czym następują <zabawy taneczne i 
gry zbiorowe. . 

     

  

Wierzenie w tradycji ludowej o ru 
sałkach jeszcze i dzisiaj jest močno za 
korzenione. Jeszcze :i dzisiaj straszą 
dzieci rusałkami, które kryją się- w 
życie. Z 

Na koniec przytaczam parę uryw- 
ków z piosenek rusalnych: 
„Rusalacžki - ziemlanaczki, | 

Na dub ležli, karu hryžli, 
Z walilisia, razbilisia“... 

Tu rusałki uważane są za miesz- 
kanki świata podziemnego. Niżej ru- 
sałki traktowane są jako mieszkan 
ki lasów, gajów, pól i wód: : 
„Parwiadu rusałak 
Iz boru da boru, 
U zielonu dubrowu. 
Rusałaczki kab -nie szczykałali 

U zimku nie lakali, « 
U letku nie pużali. 

  

bydło rozpalają ognie, gdzie obdarze- 

    M. P. Prawiadu rusalak 

Doświadczona gospodyni 

nie waha sią długo 
Z własnego doświadczenia wie, czego jej 

potrzeba i nie daje się zbić z tropu, gdy sta 

rzją się ją przekonać, że jest w błędzie. Już 

cztery pokolenia gospodyń zapoznały się z 

wartością mydła Jeleń Schicht i nauczyły się 

je cenić, bo nie tylko pierze ono gruntownie, 

lecz tdkże chroni bieliznę. Jeżeli bielizna po - 

praniu złożona do szafy wygląda jak nowa i 

nic nie straciła na swej świeżości, to jest 

świadectwem troskliwości gospodyni, która 

pówierza ją wypróbowanemu mydłu Jeleń 

Schieht. 

  

  

Halina Krahelska 
skazana na 1000 zł. grzywny 

Sąd, Grodzki w Warszawie w osobie 
| sędziego Rudnickiego ogłosił wyrok w 
| procesie. Hallny Krahelskiej, 
o rozszerzanie fałszywych — mogących 

oskarżonej 

obudzić niepokój pubiiczny — wiadomo 
ści, zniewagę władz administracyjnych o 
raz policji w treści napisanej przez hią 
książki p. t. „Polski strajk”. 2 

Sąd skazał p. Krahelską na 1000 zł. 
grzywny jedynie za zniewagę policji pań 
stwowej, unlewinniając ją z pozostałych 
zarzutów. й 

« Wydając fen wyrok Sąd oparł się na 
całokształcie książki, a nie jedynie na 
wyjątkach przytoczonych w akcie oskar 

żenia. : 
Autorka scharakteryzowala w sposėb 

ostry, demagogiczny i nieprawdziwy po 
licję, przedstawiając ją jako czynnik aspo 
łeczny, występujący zawsze w sposób 
brutalny, bezprawny i niesprawiedliwy w 
stosunku do roboiników. Zdaniem autor 
ki delożowanie robotników okupujących 
łabrykę jest bezprawiem. Fakiem jest, że 
polłcja, przystępując do usuwania z za 

kładu pracy okupujących robotników, po 

  

Piekny dar T-wa Radiotechnicznego „Eiektrit* w Wilnie 
dla Baonu Saperów Wileńskich 

  

1 

Zdjęcie przedstawia uroczysły momeni, wręczenia akiu przekazania samochodu Dowódcy Baonu przez dytektora fabryki 

  

Z koleżanką Dobaczewską 
spokojnej polemiki słów kilka 
P. Wanda Dobaczewska umieściła | 

przed kilku dniami, jak sama się wy- 
razjiła, „namiętną polemikę z kore- 
spondencją moją p. t. „Sezon turysty | 
czny na Wileńszczyźnie”, umieszczo | 
ną przed paru dniami w „Gazecie Pol 
skiej”. Nigdy jeszcze nie zdarzyła mi | 
się czytać o sobie uwag równie 
niesprawiedliwych. Ponieważ zaś | 
Znam autorkę jako osobę b. sympaty- | 
czną, b. łagodną i nieźmiernie zrówno 
ważoną, przeto przypuszczam, że 

chyba kol. Wanda Dobaczewska, nie 
przejrzała przed napisaniem komple 
tu Gazety. 

Bo oto Sz. Autorka pisze tak: „nie 
zdarzyło mi się stwierdzić by Lwów, 
Kralków, albo Poznań używały tej pla 
cówki do rozprawiania się ze swoimi 
brakami, lub bolączkami. Lwów, Kra 
ków i Poznań w korespondencjach do 
Warszawy robią sobie mądrą rekla- | 
mę, a bolączki swoje rozstrząsają we 
własnych pismach 

A dalej: 

„Czy temat „Sezon turystyczny na 
Wileńszczyźnie” nie dostarczył kole- 
dze Leczyckiemu żadnych innych mo 
tywów? Dlaczego nie pisał o pięknie 
Tiok, Zielonych. Jezior, Narocza* O 
tym wszystkim, co prawdziwie tury- 
stę pociągnąć może?*. — 

Pozwolę sobie obalić wywody Sz. 
Autorki przy pomocy tekstów. 
Na wstępie muszę jednak zaznaczyć z 
prawdziwym smutkiem, że Sz. Autor- 
ka korespondencyj moich najwidocz 
iiej nie czytuje, uważnie pisałem bo 
wiem nie tyłko o Trokach, Jaszunach 
itd. ale i o szeregu wydarzeń jak nn. 
„Kaziuk*, Ale o tym potem. Narazie 
przypatrzmy się temu co piszą moi 
koledzy - korespondenci z innych 
miast (marzec, kwiecień, maj r. b.). 

Lwów o sobie 

„Ta trudność leży w płaszczyźnie mo 
ralnej. Trzeba mianowicie dążyć do zaha 

{ томама I przezwyciężania niepokojąco | 
szerzącej się obojętności, jaka cechuje 

„ELEKTRIT“ inż. Grzegorza Chwolesa. 

Interesownych | moralnie najwartościow 
szych do pracy publicznej w miastach. 
Nie analizujmy przyczyn tego stanu rze 
czy Stwierdźmy fakt, bezspornie uderzają 
cy w oczy, ale godzący przede wszyst- 
klm w sumienia, w Instynkt odpowiedzial 
ności za.dzień jutrzejszy. Tak jest. Ta ar 
mia „obojętnych” jest nie tylko potężna 
liczbą, jest przede wszystkim ponura swo 
Im sceptycznym  bezwładem ideowym, 
nieżytem woli społecznej”. 

Kraków 

„Okropna cisza na ulicach. Jest dzie 
wiąta wieczór. Albo już śpią krakowianie, 
albo wszyscy są na rynku. Tu na peryfe 
ach bania spokoju. Tu I tam w szpifalu 
płonie śwłatełko. Zaprawdę skoro się wie 
jak wysoko stoi nauka medycyny w Kra 
kowie, skoro człowiek nadycha się po- 
wietrza już po trochu z innego światła, 

musi przyjść na myśl, že Kraków to Je 
dyne miasto, gdzie żyć nie warto ani nie 
można, ale w nim i tylko w nim warto 
chorować, leczyć się, no I konłec końców 
umierać". 

Łódź 

„Niesiety, Łódź tego nie zrobiła, a   nawet nie miała tej ambicji. Od lat po 
chłonięta rozgrywką  międzypartyjną I 
walką o zysk, urablana hasłami utylitaryz 

dziś stosunek żywiołów społecznie bez l 

  mu, nie zdobyła się nawet na wysiłek. 

by obok spraw politycznych i gospodar- 
cnych podjąć żarliiwą troskę o kulturę. 
Troskę — nie w sensie zakładania kółek, 
ognisk, świetlic czy szumnie zwanych „ro 
botniczych Instytutów kuliury“, gdzie Ig 
norant w zakresie literatury będzie wy 
głaszał odczyty literackie... Chodzi fu o 
rzecz większą”. 

Zakopane 
„Utęskniony gościu z dołów, rzadkl 

piaku z egzotycznego świata całorocz- 
nych trudów, bądź pewny ,że nie zabrak 
nie ci esencji u stóp Giewontu. Wiemy 
że przyjeźdżasz gwoli wypoczynku. Wiesz 
co zastaniesz. Sezon zimowy w trumien 
ce, słodką nudę w osiedlu, krokusy na 
Cyrli, pustkę w pensjonacie. W pensjona 
cle jesteś panem wszystkiego, właściciel 
ka oddaje ci kłucze przedsiębiorstwa, 
zostawia jakąś kwotę na utrzymanie two 
je I psa „którego musisz przeprowadzać 
na przechadzki | wyjeżdża na zasłużony 
urlop. Poza tym poleca ci zająć się ogród 
klem, zasadzić rzodklewkę | dopilnować 
generalnego sprzątania. 

I wreszcie moje korespondencje 
(z 21 kwietnia r. b.) 

„Ten kto znał jeszcze Ziemie Wschod 
nie z przed wojny światowej, a obecnie 
będzie na nle spoglądał jedynie z wyso 
kości wagonu, czy też aufa, może odnieść 
fałszywe wrażenie, iż niewiele tam się 
zmieniło. Optyka naszych ziem Jest pra 
wie ta sama. Niewiele niestety przybyło 
dachów niesłomianych. Komin fabryczne   

stępowała w myśl rozkazów, wydanych 
na podstawie istniejących przepisów pra 
"wa, nie dopuszczała się zaś bezprawia. 
"jeżeli zaś chodzi o mefody tej akcji to 
auforka przedstawiła je w sposób przeja 
skrawiony | przesadny. P. Krahelskiej nie 
wąfpliwie znane są metody, jakich używa 
policja przy wystąpieniach czynnych w 
krajach o ustroju najbardziej demokra- 
tycznym, a nawet socjalistycznym. W nie 
których wypadkach użycie przemocy za 
strony policji jest koniecznością I. trakio 
wane być musi jako forma zastosowania 
władzy prawnej. Autorka używając tak 
cłemnych barw dla  scharakteryzowania 
policji nie czyniła tego w celu literackia 
„go „odtworzenia pewnych tylko sy!wetek 
oflcerów i szeregowych policji, ale charak 
terystykę swoją zastosowała do policji, 

jako zblorowości. 
Twórczość literacka cieszyć się musi 

dużą swobodą, jednak ta jej wolność koń 
czy slę tam, gdzie leży granica przestęp 
stwa. Jeżeli chodzi o formę książki p. 
Krahelskiej, fo Sąd skłonny jest zgodzić 
slę na tezę obrony iż jest to powieść ra 
portażowa, a więc rodzaj bardziej zbiłżo 
ny do utworu literackiego, niż. do repor 

tażu dziennikarskiego. Wolno p. Krahel 

skiej, jako dawnej dzłałaczce PPS.. zajmo 

wać stanowisko klasowe, jednak jako daw 

na peowiaczka, w której duszy miłość oj 

czyzny nie mogła przecież zczeznąć, po 

winna była kierować się również iniere 

sem publicznym. 
Sąd skazał p. Krahelską na grzywną 

mając na uwadze iż jest ona osobą dość 

zamożną. 

S a L ai 

Porwanie 16-1atniej 
wa! szawianki 

Mieszkanka Warszawy Stefania Płosz 

kowa złożyła w urzędzie śledczym sen- 

sacyjne donłesienie przeciw bogatemu 

właścicielowi majątku ziemskiego Wiel- 

kie Lipy w powiecie nieszawskim Konstan 

temu Chwirze o uprowadzenie jej 16-let 

niej córki Eugenii. 

Chwira poznał przed dwoma miesią 

cami Płoszkównę „м której się zakochał. 

Chcąc mieć ukochaną dziewczynę stale 

przy soble, namówił ją do wyjazdu do 

jego majątku. Niedoświadczona dziew- 

czyna wyjechała bez wiedzy rodziców. 

Przerażeni nagiym zniknięciem córki, ro 

dzice zwrócili się do policji „która po kil 

ku dniach odszukała ucieklnierkę, sprowa 

dzając ją do domu rodzicielskiego. 

Zakochany Chwira nie zrezygnował 

jednak z walki, Przed kilkoma dniami 

przybył do Warszawy | skomunikował 

się z dziewczyną. Po zaopafrzeniu się w 

fałszywe dokumenty Chwira uprowadził 

pilnowaną stale przez matkę dziewczynę 

i wyjechał w niewiadomym kierunku. 

TS EI i T IIS OS ALSS 

„szpeci” krajobraz niezbyt często. Szosa 

rzadko przecina mozalkę lasów I pól. | 

Ale ten, kto zada sobie fatygę, nie 

wyszukiwania wszędzie istniejących wyjął 

ków egzotycznych, czy niedociągnięć, ałe 
teguł I tego co zostało zrobione, ten nie 
będzie sądził naszych Ziem według 

strzech i ańegdot. I fak, jak slomiana 

strzecha, kryje nieraz antenę, tak samo 

strzechy słomiane, dworki goniem kryte 

I białe ściany zaczynają coraz bardziej 

oddalać się od swojej „optyki”, a zbii 
żać się jeżeli jeszcze nie do wiosny postę 
pu, to w każdym razie do przedwiośnia. 

Oczywiście tempo fego zbliżania się 
nie jest błyskawiczne, ale błyskawiczność 
nie leży w charakterze moich krajów. 
Czas nigdy nie będzie miał tego znacze 
nła w Wilnie, co w Katowicach. Z tym 
trzeba się (naraziej pogodzić. Te same 
przeciwieństwa lsfnieją zresztą w każdym 
z państw zachodnio — europejskich. Nie 
można postępów Paryża I Wandei, Me- 
dlolanu I Kalabrii mierzyć jednakową mia 
tą. Ale w ramach tego co można było o 
siągnąć, biorąc pod uwagę katastrofalne 

dziedzictwo okresu zaborczego (brak sa 
morządu), okresu późniejszego (zniszcze 
nila wojennego) I wreszcie ostatniego 
(chroniczne nieurodzałej trzeba przyznać 
bezstronnie, że rezultaty osiągnięte dob 
rze wróżą na przyszłość. 

Oczywiście tu w Wilnie, na miejscu, 
powinniśmy myśleć „raczej o brakach niż 
o osiągnięciach, ale na forum ogólno =.



„KURIER WILENSKI“ 16 i 17 maia. “ 
  

  

  

  

utrzymania, 

  wygodne podróże. 

Ekonomiczny, 4-cylindrowy 
silnik zapewnia niskie koszły 

Pewnie działa- 
jące hamulce hydrauliczne 
i mocna konsirukcja słalowe- 
go nadwozia są rękojmią cał- 
kowiłego bezpieczeństwa. Do- 
skonałe resorowanie, komfor- 
towe wnętrze wozu i obszerny 
bagażnik pozwałają na długie 

  

          

  

  

Kareła: zł 5.600.— 
SPRZEDAWCY REJONOWI: Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Grodno, Gdynia, 
Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, Ostrów Wlkp. Poznań, Równe, Rzeszów, Sosnowiec, 

  

Katowice, 

    

  

Bieg — guz bezpieczeńsśwe 
Siraszliwa katastrofa sterowca „Hinden | 

burg* dowiodła, iż najwyższą lekkomy | 
šlnošcią jest podrėž w przesiworzach Z 
olbrzymim zbiornikiem gazu tak łatwo 
palnego, jak wodór. Ponieważ cios, jaki 
dotknął lotnictwo niemieckie, nie skłonił 
rządu do zaniechania budowy sterow. 
ców „,przefo nabiera znowu aktuałności 
sprawa zastosowania niepałnego helu do 
wypełniania srebrzystych powłok  ba!o- 
nów sterowych. 

Tragiczny „Hindenburg“ był niestety 
wypełniony wodorem, gdyż hel jesł ga 
zem rzadkim, stosunkowo dosyć kosztow 
nym i co najważniejsze, produkcję jego 
zmonopolizowało jedno tylko państwo 

‚ па świecie, mianowicie Stany Zjednoczo 
ne Ameryki Północnej. Aczkolwiek hel 
można znaleźć w wielu krajach i zwłasz 
cza w szybach naftowych, źródłach mine 

ralnych, gazach wulkanicznych i t. p. wy 
słępuje on jednak zawsze w tak minimal 
nych ilościach, że nie ma mowy o normal 
nej jego eksploałacji. Jedynie w Amery 
ce Północnej, a w szczegółności w sła 
nach Kansas, Texas | Colorado, znajdują 
się obfite źródła helu, zazdrośnie strzeżo 
ne i obwarowane zakazem wywozu za 
granicę tego cennego gazu, którego metr 
sześcienny kosztował osłałnio około jed 
nego dolara. 

Hel jest znany od roku 1868, od chwi 
li gdy wykryło jego obecność w widmie 
słonecznym (słąd nazwa od greckiego wy 
razu helios — słońce), oraz w gazach, 
wydobywających się z krateru Wezuwiu 
sza. W roku 1905 odkryto w słanie Kan 
sas pierwsze Źródło helu, zawierające 
1.84 proc. łego pierwiastka. W r. 1908 
hel został po raz pierwszy  skroplony, 
przy czym jako ciecz okazał się on osiem 
razy lżejszy od wody. Produkcja przemy   słowa helu została, podjęta dopiero pod 

polskim, bilans Ziem Wschodnich nie jest 
biłansem najgorszym”. 

(1-go kwietnia). 
„Wiłno w roku pańskim 1937 staje u- 

progu nowej epoki. Szyłany, wielka rzeż 
nia w Wilnie, bekoniarnia w Nowej Wi 
lejce, rozbudowa elektrowni wileńskiej, 
regulacja Placu Katedralnego, ul. Mickie 
wicza I kilku innych, budowa paru no- 
wych gmachów — oto pobleżny przeg 
iąd tegorocznych zamierzeń w samym Wil 
nie, nie mówiąc już o całym szeregu pro 
Jektėw obliczonych na potrzeby prowin 
cji”. 

(13 marca). н 
„Tegoroczny Kaziuk miał oczywiście 

swoje niedociągnięcia organizacyjne. Wil 
no nie jest miastem dobrej organizacji, 
nie tylko z winy organizatorów, ale I or 
ganizowanych. W kaźdym razie muszę 
stwierdzić .'uży posięp turystyczny w po 
równaniu ze stanem rzeczy sprzed trzech 
czy czterech lat. Uczymy się manewro 
wać masamł, o jakich trudno byłoby na 
wef myśleć przed kilkunastu laty. Jeżeli 
wiek nasz nazywa się „erą maszyn | mas”, 
to część roboiy znajduje się na warszta 
cle. Wprawdzie maszyn jeszcze nie ma, 

ale zaczynają już być masy”. 
_.- Ustępy z korespondencji, które 
tak niepodobały się autorce brzmią 
następująco: 

uPensjonaty w Trokach I Naroczy ros   ną wolniej, niż wymiana zdań na odwiecz 
ne fematy polityczne I urbanistyczne. A 

czas wojny i już w tym czasie zaczęto my 

šleč o zastosowaniu tego gazu do napeł 
nienia sterowców. Ostatnim ełapem w hi 
słorii zastosowanie helu jest uzyskanie 
łego pierwiastka w postaci ciała stałego 
pod ciśnieniem 26 atm. i w temperaturze 
wyższej o 1° ой zera absolułnego, Stało 
się to w r. 1926. 

Siosunkowo znaczna ilość helu znaj- 
duje się w aimosferze, gdyż na każdy 
metr sześcienny powieirza przypada 5 cm 
sześciennych tego pierwiastka. Hel jest 
ciałem chemicznie obojętnym, niechętnie 
się łączy z innymi ciałami a w szczegól 
ności ż tlenem, dzięki czemu jest niepał 
Lia ži 

ny i niewybuchowy. W tym leży jego 
główna przydalność dla celów żeglugi pa 
wieirznej. 

Hel jest prawie dokładnie dwa razy 
cięższy ad wodoru, to też wypełniona nim 
powłoka sterowca mieć będzie muiejszą 
siłę nośną, niż gdyby była wypełniona 
wodorem. Poza tym hel jest znacznie 
droższy od wodoru. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że warło powiększyć koszty 
budowy i eksploatacji, aby przez zasio 
sowanie helu zamiast wodoru uniknąć fra 
gicznych wypadków, kłóre spotykały 
wszystkie niemal dołychczas wybudowane 
sterowce. ; 3 

  

10 wagonów trumien 
kupił po przegranej w karty 

Sensacją Wiednia jest niezwykła as | 
ra hr. Franciszka Słernberga, znanego bo 
gacza wiedeńskiego, kłóry w osłafnich 
dniach zniknął bez śladu, wobec czego 
włedze sądowe wyznaczyły na kuratora 
majątku adw. dra Hóplera. Ponieważ nikt 
nie wie, gdzie znajduje się obecnie hr. 
Sternberg, nie można mu było doręczyć 
skargi w wyłoczonej przeciw niemu w spra 
wie o 10.000 szylingów, co właśnie spowo 
dowało wyznaczenie z urzędu jego za 
słępcy w sprawach majątkowych. — Hr. 
Franciszek Sternberg pochodzi ze znane 
go rodu morawskich ordynałów, a malką 
jego była hrabianka Larisch, kłóra ode 
grała głośną rolę na dworze cesarskim 
Franciszka Józefa, ułatwiając spotkania 
między arcyksięciem Rudolfem a Marią 
Vetserą. 

Hr. Franciszek Sternberg prowadził 
lekkomyślny tryb życia „przegrywając w   
żeby nie być głosłownym, sięgam do re 
ferafu wygłoszonego przez wiceprezesa | 
Zw. Propagandy Turystycznej, p. Adama 
Tańskiego, na zjeździe miast województw 
wschodnich. Znajdujemy tam rewelacyj 
ne cyfry, tyczące możliwości Inwestycyj 
hotelarskich w Wilnie. Proszę tylko słu 
chać. 

Przeszło 200 tysięczne miasto posia 
da tylko 20 hoteli o 440 pokojach i... za 
ledwie 20 łazienkach. (Wszystkie hotele 
wileńskie posiadają tedy tyle łazienek ile 

jeden średni hotel poznańskij. 
„Hotele wileńskie, czytamy w refera 

cie, pomieścić mogą ogółem 800 osób. 
Jeżeli do tego dodać schroniska, przekro 
czymy zaledwie liczbę 1.000 miejsc. A 
przecież odbywają się w Wilnie zjazdy 
po kilka tysięcy osób. Na dzień św. Ka 
zimierza zjeżdża się od 6 do 7 fysięcy o 
sób. Ziemie Wschodnie poirzebują nie 
odzownie inwestycyj w hotelarstwie. Bez 
nich o rozwoju turystyki, która by młała 
widoki na przyszłość nie może być mo 
wy. Modernizacja i podniesienie stanu 
kulfuralnego hoteli, budowa nowych, o 
to podstawowe | najnlezbędniejsze po 
sunięcła. W sprawie budowy Domu Tury 
stycznego w Wilnie były różne projekty. 
Potrzeba Domu jest coraz bardziej palą 
ca“. 

„Drugą arcyważną sprawą jest moder 

nizacja ułicy Mickiewicza. Pisałem już kil 
kakrofnie, że Wilno pozbawione jest de   facto śródmieścia, Tymczasem dla lokal 

karły wysokie sumy pieniędzy,  nńsiał 
uciekać się do pomocy rozmaitych lich 
wiarzy, kłórzy w końcu uczynili z niego 
bezwolną ofiarą. Dla zdobycia pieniędzy 
hr, Sternberg niejednokrotnie musiał brać 
na siebie fanłasłyczne zobowiązania wek 
slowe w formie wynagrodzenia za udzie 
loną w krytycznym momencie pożyczkę 
dokonywać dziwacznych tranzakcyj. 

Bezpośrednio przed zniknięciem hr. 
Sternberg „przyparły do muru" koniecz 
nością nałychmiastowego zwrołu długu 
karcianego uzyskał pożyczkę pod warun 
kiem kupna... 10 wagonów trumien, Na 
Iranzakcji tej stracił z górą 50 proc., co 

spowodowało osłafeczną ruinę mająłko 
wą. Następnego dnia hr. Sternberg zbiegł 
z Wiednia w niewiadomym kierunku, po 
zostawiając długów na sumę 100.000 au 
striackich szylingów. 

nego ruchu turystycznego, płynącego do 
Wilna z małych miasteczek właśnie spra 
wa śródmieścia jest sprawą pierwszorzęd 
ną. Kostkę kamienną zaczęto stosować nie 
łyko w Grodnie, ale nawet w Święcia 
nach. Wilno nie powinno zapominać o 
fym, że wymagania Życiowe wciąż wzra 
stają. Modernizacja ul. Micklewicza przez 
Magistrai wymaga jednak rozsirzygnięcia 
sprawy pomnika Adama Mickiewicza. 
Tymczasem niki nie wie, gdzie pomnik 

stanie, ponieważ kochane Wilenko nie 
może jakoś dojść do porozumienia. Ten 
spór powinien być rychło zakończony. 
Dziesięć lat to okres chyba dostateczny 
do namysłu. Ostatnio został nader słusz 
nie wysunięty pomysł ustawienia mode 
lu, cełem ułatwienia wyboru I decyzji”, 

Czy to są rzeczy tak bardzo nie- 
słuszne? 

Dalej p. Wanda Dobaczewska pisze 
tak: „a o bruki, hotele, schroniska, 
walezmy zajadle zębami i pazurami, 
nle u siebie w domu na łamach Kurje 
ra, Dziennika, Słowa, Kurjera Pow- 
szechnego, Expressu. Stanowisko teo 
retycznie słuszne i osobiście prze 
zemnie podzielane jest w praktyce 
dziennikarskiej niemożliwe do utrzy 
mania. Sz. Autorka zapomniała, że 

egz. czasop. wileńsk. otrzymują redak 
cje dzienników w całej Polsce. Wyjąt 
ki z „bolączek naszych* zjawiają się 
na szpaltach prasy warszawskiej zna- 

Tani, oszczędny i mocny typ wozu, monłowany według licencji Gene- 
ral Motors przez Zakłady Lilpop, Rau i Loewensłein S. A., doskonale na- 

daje się na nasze drogi. Tylko dzięki doświadczeniu i olbrzymim środkom 
technicznym General Mofors mógł powsłać wóz o łak wielkiej wartości 
praktycznej i tak esfełyczny jak OPEL OLYMPIA. 8 Samochód OPEL 

OLYMPIA obała nasz dotychczasowy pogląd, że kupno i utrzymanie 
wozu jest kwestią wielkich sum zbyt obciążających przeciętny budżef. 

Kabrio-Kareta: zł 5.800.— 
Kielce, 

Wilno, Włocławek, 
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Jasztze 0 rawi 3 maja 
w slicy 

W tym roku w wielkiej rewii 3-g0 Maja 
ra placu Marszałka Piłsudskiego po raz 
pierwszy wzięły udział, prócz wojska, oddzia 
ły fabrycznych straży pożarnych. ё 
wszystkie większe fabryki warszawskie były 
reprezentowane. Na czele Кгосту!у oddzia 
ły żeńskie w granatowych mundurach. 
Udział kobiet w pożacni PS70Z3 NX 
Polsce dlą szerokich m: to też 
zebrana publiczność a! srswędziła cklasków 
tym pionierkom w dziedzinie pożarnictwa, 

Pie y kroczył oddział żeński „Dobro- 
ln“, który swą doskonałą postawą i wyekwi 
powaniem zwracał powszechną uwag: 

Za oddziałami żeńskimi szły oddziały mę 
skie i tu drużyna fabryki „Dobrolin” xyróŻ 
niła się, idąc na czcle zielono umundur 
nych oddziałów, wśród publiczności slyc 
Bar liczne głosy: „Dobrolin** wszędzie przo 
duje. 

Przy.tej sposobności warto dodać, że fa- 
bryka „Dobrolin“ w swym prawie trz 
stoleinim rozwoju idzie wciąż naprzóc 
te w dziedzinie wewnętrznej «rg: 
czy w dziedzinie ulepszenia swych wy:? 
wypuszczając na rynek coraz t» nowe arty 
kuły, które zawsze są pierwsz rzędnej ja 
kości. 
IUI PRIES аНОк 

Rsztrapnie mesfenule 
ten, kto stale nabywa najlepszy towar. Prze 
zorna Pani Domu domaga się zawsze 
MAGGIE-ego kostek bulionowych, wytworzo 
nych na najlepszych wyciągach miączych. 
MAGGYego kostki bulionowe są niedości- 
gnione w jakości, a mimo to bardzo pizy 
stępne w cenie. Jedna kostka kosztuje obec 
nie tyłko 6 groszy. Nabyć je można nieomal 
w każdym sklepie spożywczym. 

PET 

  

   

  

    
    

    

      

   
   

    

   

    

Piawie“ 

  

Šwieta na boiskach 
sportowych . 

W czasie świąt pozegrane zostaną nastę 

fujące ciekawsze imprezy sportowe: 

NIEDZIELA, dnia 16 bm.: 

Na centralnym korcie Legii zakończenie 

meczu tenisowego © puchar Davisa Polska— 

Czechoslową W programie rewanžowe 

ski —-Hecht i Hebda—Menzel. 

Na stadionie Wojska Polskiego mecz pił 

karski pomiędzy reprezentacją Warszawy a 

wiedeńskim FAG. 

Poza tym odbędzie się marsz Sulejó 

Mar 

Piłsudskiego. Starty w Sulejówku Po p 

szym ctapie w Rembertowie 

   

  

single Tarło 

  

   
Belweder dla uczczenia pamięci 

odbędzie 

strzelanie, Zakończenie w Belwederze. 

Na prowincji: 

W Łodzi mecz pomiędzy saksońską „klar: 

ibą* a Union-Touringiem. 

W Katowicach mecz szczypiorniaka po 

  

między Wiener Sporiklub, a miejscową Po- 

ganią. 

W Nowym Targu start do międzynarodowe 

go wyścigu górs 0 na Dunajcu. 

W Zakopanem narciarskie biegi zjazdowe.     

We Lwowie mecz piłkarski Vienna — 

Pogoń i uroczystości jubileuszowe z okazjł 

  

56 lecia Lwowskiego Tow. Kolarzy i Mato 

rzystów. 

W Bydgoszczy mecz pomiędzy berlińskim 

    

Union Oberschó de i Polonią. 

W Wilnie eliminacyjne zawody lekkoatle 

tyczne i wyścig kolarski Zułów — Wilno. 

Za granicą: 

W Brukseli mecz o puchar Davisa Belgia 

—Szwajearia, : 
W Bukareszeie: mecz pilkarski Rumunia— 

Kelgia. ! 

We Wrocławiu mecz piłkarski Niemey- 

Dania. = 

  

PONIEDZIAŁEK, dn. 17 bm.: 

Na stadionie WP. mecz piłkarski Polonia 

— FAG. (Wiedeń). : 

Na prowineji: = 

W Lublinie mecz piłkarski Warszawa ** 

Lnblin. 

W Katowicach mecz szczypiorniaka Wie: 

nėr Sportklub — Vorwaerts. ; 

W Chorzowie mecz AKS. — Bartha (Sak 

sonia). 

W Nowym Sączu zakończenie międzynaró 
dowego „wyścigu górskiego na Dunajcu. 

W Łodzi mistrzostwa bokserskie Zw. Ma* 

xabi i mecz piłkarski ŁKS. z reprezentacją 

Łodzi. 

We Lwowie mecz piłkarski Vienina—Po- 

goń i wyścig kołarski Lwów — Przemyšlany 

— Lwów z okazji jubileuszu LTK 1 M 

W Bydgoszczy mecz Polonia — Union 

Oberschónewalde. 1 

W Zakopanem mecz Cracovil z klubem 

„Wysokie Tatry". aport" 
ERRA 

  

ZE 
Za granieg: 

W Brukseli mecz tenisowy o puchar Davł: 

sa Belgia — Szwajcaria. 

W Sztokholmie sensacyjny mecz piłkar: 

ski Anglia — Szwecja. 

W Paryżu mistrzostwa tenisowe Francji, 

wiosenna są once opala i wysusza skėrę. 

Dlatego też przed wyjściem na powietrze wetrzeć odrobiną 
kremu piażowego lub sportowego 

RBA. Hfalimowskiego 
które ją wygładzą i udelikatnią. 

NU 
cznie częściej niż moje koresp. w „Ga- 
zecie*. Wreszcie zapomniała Sz. Au- 
torka o istnieniu w Wilnie i innych 
korespondentów wielkich dzienników 
polskich. 

* * * 

A teraz na zakończenie kilka słów 
pro domo sua. Nie chciałbym zabie- 
rać miejsca przeznaczonego na deba- 
ty publiczne swoją osobą, ale ostaini 
ustęp z polemiki, istotnie nie bardzo 
grzeczny zmusza mnie do tego... 
(„chce się zawołać b. niegrzecznie: 
Dość tego, do diabła z tym wszyst- 

kim). Otóż oświadczam, że nie tylko 
diabeł, ale nawet sam Lucyper nie 
zmusi mnie do zaniechania walki o 
bruk w Wilnie. Nie mam zamiaru na 
ieżeć do typu dziennikarzy oprowa- 
dzanych i inspirowanych. Ale chętnie 
korzystam z materiałów, jak w da- 
nym wypadku z informacji speców 
od turystyki, a że obraz wypada pesy 
mistycznie, wina to rzeczywistości nie 

moja. 
W Radzie Miejskiej i Zarządzie 

zasiadają moi serdeczni przyjaciele 
z lat uniwersyteckich, pomimo tego 
rozpieszczać ich pochwałami nie za- 
mierzam. Szanowna i droga koleżan- 

ka Wanda Dobaczewska może być zu 

pełnie pewna, że gdyby nawet mój ro 
dzony brat był odpowiedzialny za bru 
ki i hoteliki wileńskie, moje korespon   

Labor. Chem. Farm. — Warszawą, ul. Chmielna 4. 
Do nabycia we wszystkich pierwszorzednych firmach 

  

dencje nie uległy by zmianie bodaj 
najmniejszej. 

Jeżeli miewam wyrzuty sumienia 
z racji moich korespondencyj wileń- 
skich, to raczej z powodu optymizmu, 
niestety wrodzonego, niż z powodu 
nadmiernego pesymizmu. Jednakże 

nie można być optymistą tam, gdzie 
każdy turysta może na własnej skórze 
odczuć zupełnie co innego. Zwabiony 
reklamą, a zrażony rzeczywistością 
stanie się właśnie najgorszym wro- 
giem turystyki wileńskiej. 

Przykro mi bardzo, że po tylu 
dziesiątkach korespondencyj chwalą- 

cych urodę Wilna, zostałem zaliczony 
przez wilniankę do kategorii „Wróg 
Wilna Nr. 1“. Nie jestem Wrogiem 

Wilna Nr. 1, jestem poprostu przyja 

cielem Wilna idącego naprzód, w 

rcyśl ultrapraktycznej maksymy, po 

słyszanej od jednego z prezydentów 

miast małopolskich. 

„Panie Redaktorze, P. Redaktorze, 
tylko na miłość Boską żadnego opty- 

mizmu, bo inaczej tam w Warszawie 

obetną mi kredyty”. 

Kazimierz Leczycki. 
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Sensacje d mia 
Ofiara Katastrofy motocyklowej 

artysta Józef Krel zmarł w szpitalu 
W szpiłalu Dzieciąika Jezus zmarł ar ; rze obawiają się komplikacji. 

fysta teatrów łódzkich Józef Krel, który | 
padł ofiarą katastrofy moiocyklowej па , 

| 

| 
\ 
{ 
! 

Dkęciu. 

Stan drugiej ofiary wypadku, sekreta 
rza: teatrów łódzkich Stefana Tymowskie 
go jest nadal bardzo groźny. Ranny cd 

Na szosie warszawskiej pod Ledlin- 
kiem pow. radomskiego samochód osobo 
wy, prowadzony przez właściciela Roma 
na Barabasza z Warszawy zderzył się z 
samochodem ciężarowym skutkiem czego 
z pośród 4 osób jadących samochodem 
osobowym: Wacława Orłowska z War 
szawy, poniosła śmierć na miejscu, Ro- 

Letniczy rekord światowy 
vstałiła polska pilotka szybzwcowa 

Na szybowisku w Bezmiechowej pilof 
ka Aeroklubu Poznańskiego p. Wanda 
Modlibowska ustaliła wspaniały rekord 
iwiata w locie szybowcowym na czas. 

Miodlibowska wystartowała na szybo 
wcu fypu „Komar” dnia 13 bm. o godz. 
8.38 i ufrzymywała się w powietrzu do 

tasirofy zostało już zakończone | w naj 
bliższych dniach akta zostaną skierowa 
ne do prokuratury. 

ku badała specjalna komisja. Wynik prac 
zyskał wprawdzie przyjomność i stan je | biegłych „trzymany jest jeszcze w lajem 

go ulegi pewnej poprawie, jednak leka i nicy. 

Tragiczna katastrofa samochodowa 

„KURJER WIŁEŃSKI* 16 i 17 maja. 

Dochodzenie policyjne w sprawie ka 

Na miejscu badanie przyczyn wypad 

man Barabasz został ciężko ranny, a Ta 
deusz Ślusarski, student Politechniki War 
szawskiej i Jadwiga Walijewska z War 
szawy doznali lżejszych obrażeń. 

Rannych umieszczono w szpitalu w Ra 
domiu. Policja prowadzi dochodzenie, ce 
lem ustalenia przyczyn katastrofy. 

dnia 14 bm. godz. 8.52. Lotem tym pilot 
ka polska podwyższyła o 10 godzin świa 
fowy kobiecy rekord długotrwałości lotu 
na szybowcu, Czas osiągnięty przez ktod 
libowską jest o 2 godziny lepszy od rekor   du Polski w konkurencji męskiej. 

Wiadomości radiowe 
SŁUCHAJMY CO MÓWIĄ POLACY 

W CHICAGO 

Transmisja Polskiego Radia z Ameryki. 
W, niedzielę, dnia 16 maja odbędzie się 

sensacyjna transmisja Polskiego Radia z Chi 

cago, tej stolicy Polonii Amerykańskiej. Tran 

smisja odbędzie się z okazji zjazdu Rady 

Związku Organizacyj Polskich, które jedno 

czy wszystkie organizacje Polonii Amerykań 

skiej na Stanów Zjednoczonych, 

wśród nich zaś tak zasłużone związki, jak: 

Związek Narodowy. Polski, Zjednoczenie Pol 

skie Rzymsko Katolickie, Związck Polek i 
inne 

Z okazji lego zjazdu Połonia Amer 

ka święcić będzie również rocznicę Konsty- 

  

terenie 

  

„kais 

tucji. 

Początek transmisji, która nadawana bę: 

dzie na wszystkie rozgłośnie polskie, przy- 

padnie na godzinę 19,20. Usłyszymy zapo- 

wiedź speakera amerykańskiego, który w ję: 

zyku polskim i angielskim rozpocznie tran 

smisję. Specjalne przemówienie w obu języ- 

kach wygłoszą: Prezes Związku Franciszek 

Świetlik, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersy 

tetu Marquetle, Konsul Generalny RP dr. 

  

  

Wecław Gawroński, burmistrz miasta Chica 

go p. Kelly oraz p. A. Olszewski w imieniu 

młodzieży polskiej w Stanach Zjednoczo 

nych. Przemówienia te będą przepłatane czę 

ścią muzyczną, w czasie której usłyszymy or 

ą pod dyrekcją Roy Shiel 

a capella złożony z 30 osób, 

Z. Skubikowskiego, oktet Pol 

kiestrę symfonie        

  

da. męski cl 

pod dyrckcją 

skiego Klubu Artystycznego, oraz pianistkę 

Acelinę: Preyćs. 

Transmisja radiowa ze Słańów Zjednoczo - 

nych wzbudzi niewątpliwie wielkie zais 

sowanie. ‚ 

ZWIEDZAMY LOTNISKO, 

Dnia 17 bm. tj. w drugi dzień Zielonych 

Świąt Rozgłośnia Wileńska organizuje cieka 

ą wycieczkę na lotnisko Porubanek. Uczęst    ! 

nicy zapoznają się, z wszelkimi interesujący 

mi urządzeniami w nowoczesnym luksuso- 

wym gmachu portu lotniczego oraz z cało 

kształtem zagadnień lotnictwa komunikacyj 

nego, sportowo-molorowego i szybownietwa. 

Wycieczkę urozmaici pokaz różnych typów 

samolotów sportowych, przylot i odłot dwu 

motorowego płatowca linii międzynarodo- 

wych opaz loty na, szyboweach holowanych. 

Wycieczka bezpłatna. Przejazd autobusami 

z placu świętojańskiego w dwuch turach @ ' 

godz. 10.30. Koszt przejazdu w obie str. ny 

DC groszy. Powrót około godz. 15 ej. 
——— —— 

DARMO PRZEZ CAŁE LATO przechosn- 

jemy w specjalnym lokalu futra powierzone 

nam obecnie do naprawy. Bez naprawy — 

przechowanie 5 zł. za lato. Skład futer Świr 

ski, TWilno, Niemiecka 37, I piętro, tel. 828. 

  

  

Odznaczenie 
Prezes Wileńskiej Izby Rzemieślniczej 

„p. Władysław Szumański został po rez 
drugi odznaczony Złotym Krzyżem Zastu 
gi za działalność społeczną. 

Wyniki egzzminów 
dia apiikantów są- 

dowych 
W wileńskim sądzie apeiacyjn"m za- 

kończone zosłały egzaminy dla aplikan 
tów sądowych. Do egzaminów tych, iek 
pisaliśmy, przystąpiło 63 aplikantów z ' 
renu całego okręgu. do ustnych dopusz 
czono 38 osób z wynikiem doda'nim zło 
żyło egzamin 21 aplikantów w tym 14 
chrześcijan i 7 żydów. 

NADESZŁY 
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_. Tabela leterii 
7-my dzień ciągnienia 4-ej klasy 38-2j Loterii Państw. 

I i I ciągnienie 
Główne wygrane 

* 15.000 zł.; 65717 
' 5.000 zł.: 69875 90565 133462 

5 2.000 zł.: 5067 7090 20128 
20725 29572 36416 43460 57379 
58055 67386 69507 70268 76807 
77207 87584 131764 — 183856 
188121 157226 162382 162756 
187524 

1.000: zł.: 5284 6720 17265 
20289 86796 40484 40809 53164 
54683 60137 62655 63625 65770 
743823 74875 — 101876 189061 
158795 161255 162364 164088 
170946 175965 179884 184275 
190564 

Wygrane po 200 zł. 
4 27 36 178 95 344 488 504 24 787 861 

1012 264 69 511 $1 918 2083 167 
ł2 284 334 64 407 636 788 46 79 993 
$106 6 78 848 624 849 922 39 61 88 
4006.19.70 138 91 99 605 711 67 846 
P46 5154 88 200 91 511 46 58 56 75 
669 792 801 91 98 99 6018 118 827 
632 42 715 871 7024 204 58 605 16 

818 8223 434 78 559 89 681 754 
1 16 9110 62 58 83 816 54 477 78 

91.525 77 80 98 714 55 85 854 952. 
10107 31 221 38 328 407 89 511 74 

1177 839 474 83 532 794 874 935 76 
71 96 258 87 418 99 567 724 870 

18 86 13214 490 590 926 99 14112 
70 247 377 15246 464 501 8 51 91 

606 16 16022 185 245 909 84 17060 
ži6 w zs 74 18008 127 72 86 

78 666 884 19071 128 

16 97 845 435 68 624 58 84 
21265 705 81 91 22079 106 204 486 
88 527 716 837 945 55 23078 108 227 
418 833 24311 38 440 84 505 668 98 
882 25098 810 48 773 74 916 26107 
289 517 43 654 818 27354 507 88 636 
69 713 808 84 28096 187 416 706 45 

53 63 29080 137 258 448 82 540 
86 776 92. 

"80007 157 815 96 429 671 98 31034 
214 56 478 527 72 614 32081 348 
74 617 771 88 874 913 46 33063 

8 226 581 691 716 821 43 75 92 979 
m2 142 88 374 571 782 979 85081 

b1 224 75 471 715 60 826 956 57 91 
86092 102 40 306 80 444 596 742 844 
17005 818 81 500 43 615 39 85 38041 
47 133 450 58 77 626 82 727 827 89029 
18 146 50 520 94 845. 

40003 226 422 30 831 943 41270 379 
130 605 48 703 8. 85 947 42098 174 207 
646 713 827 94 949 75 40301 20 349 
46 452 78 686 739 62 816 968 44076 
94 377 601 44 62 821 95 906 58 45403 
14 65 92 546 625 27 88 776 46260 756 
925 864 4740 838 96 79 368 94 686 
49171 78 81 550 79 791 965 50016 30 
150 64 67 229 60 97 418 787 897 51264 
413 57 847 934 52071 137 209 26 363 
84 477 509 866 53197 285 334 463 75 
541 65 620 803 66 907 12 86 54031 40 
45 228 291 544 688 705 938 69 55037 
63 57 116 50 72 282 83-44274 642 56266 
32 433 731 972 57003 62 199 216 70 332 
86 468 602 808 996 58025 43 50 88 
124 233 87 409 18 591 601 7 50 62 86 
751 58 875 78 59132 368 415 540 715 

24 831 949 60090 159 232 432 39 535 
696 700 61 61000 22 35 231 34 402 41 
35 541 80 857 87 977 62070 173 205 
311 476 544 69 703 27 64 881 63028 40 
53 239 83 94 360 470 517 807 64144 
24 213 46 89 410 15 18 78 96 694 748 

125 41 314 648 78 89 788 824 948 
164 283 326 437 569 822 38 944 52 

"67320 400 512 74 847 914 84 68122 50 
328 37 70 586 760 69118 322 443 531 
120 2 243 44 44 1406 276 45 sk 

621 53 735 948 55 69 71194 271 62 605 
72299 327 533 74 626 57 72 820 53 60 
70 73019 54 221 58 302 404 46 653 71 
782 996 74228 71 588 898 915 18 53 
87 15285 300 41 556 615 799 — 916 
76051 67 215 97 504 639 55 805 77 948 
82 77172 231 42 470 550 610 727 44 65 
887 922 80 94 78137 324 415 594 777 
894 79038 222 392 542 602 27 70 72 
706 19 51 901 91 # 

80022 161 292 390 411 85 961 
81056 475 95 517 612 768 82054 
164 291 88 586 796 83163 87 449 
85029 149 240 353 439 55 549 831 
75 95 698 84102 70 540 67 721 73 
955 73 86087 145 84 313 566 701 
41 816 59 98 960 87025 154 75 245 
312 40 67 640 728 87 813 88058 
267 76 687 802 901 7 61 74 89146 
77 3832 432 513 801 26 989 9003 
91 100 50 236 835 78 450 623 770 
835 91096 409 59 578 691 862 906 
70 89120 278 385 92 472 505 716 
93052 149 248 438 69 647 729 854 
94101 214 398 586 605 34 832 931 
66 67 95000 31 162 96054 369 412 
549 722 931 97119 592 625 98044 
132 206 584 624 86 99334 39 49 
424 64 854 909 100482 93 540 634 
47 19 101182 256 69 79 334 464 
894 984 102004 72 221 34 322 85 
478 673 979 103053 185 236 90 340 
849 925 104129 59 61 405 515 91 
617 58 744 105137 64 458 93 557 
67 830.50 65 67 964 05266 457 817 
21 321 407 500 601 787 108147 
58 432 530 47 99 676 868 95 109025 
"22 110070 11 88 944 111158 78 
274 422 78 640 923 98 112118 74 
878 473 45 548 75 624 819 63 
113002 108 236 818 SS 463 526 
692 959 82 

114147 277 90 396 451 553 663 
735 830 911 115004 241 967 86 92 
116174 249 55 90 991 117073 238 
43 462 547 48 55 774 824 978 
118316 88 691 947 60 119057 109 
89 416 30 591 635 721 817 

120034 135 239 384 615 37 129 
807 9 11 957 121060 114 58 299 
320 409 99 560 663 67 91 99 703 
71 85 947 122043 63 116 30 39 65 
89 382 523 35 677 820 123186 234 
823 461 563 656 785 906 124826 
469 676 757 844 57 125111 83 85 
345 83 518 778 944 126458 99 639 
74 889 127461 712 128287 523 41 
43 640 724 820 57 129327 40 430 
846 130069 188 380 401 131055 
107 275 682 756 807 132320 415 
633 97 748 98 982 76 89 98 123667 
78 680 974 134027 405 552 86 94 
798 980 135000 56 142 79 203 340 
98 590 602 932 136682 91 187065 
153 293 572 623 708 19 138024 88 
99 177 89 227 48 430 582 84 615 
32 735 878 139241 351 68 579 756 
853 985 140052 183 86 442 84 670 
700 64 841 53 141270 307 403 89 
697 702 901 37 142120 62 255 424 
59 523 56 69 96 602 70 76 £71 
143167 ST 231 63 817 60 70 530 
60 144090 231 338 486 664 73 917 
145241 352 483 875 914 19 146218 
818 547 604 62 79 778 87 891 
914 69 147118 273 481 64 80 681 
780 852 927 56 60 86 149121 44 
96 276 82 347 409 736 881 149321 
494 501 924 93 150048 52 93 100 
75 454 592 151038 86 45 102 56 
234 41 329 537 66 

152019 22 67 104 36 49 588 654 798 
934 98 153211 42 92 342 92 66 508 26 
721 2 903 46 154173 285 304 59 427 
615 885 97 941 155087 156 457 793 
850 84 999 156344 439 64 71 418 751 
97 963 83 157027 70 140 9 76 292 312 
436 524 77 806 938 158648 726 46 990   159141 145 229 386 553 770 82 160229 
171 910 161028 305 204 74 818 904 

162005 36 128 228 53 70 309 471 850 
163083 7 131 220 92 164024 128 235 
425 656 763 801 32 165060 116 246 
92 355 495 6 554 607 8 966 166073 
162 247 395 574 41 703 167077 155 
282 605 7 58 60 1 777 818 23 168434 
52 532 8 52 632 78 169016 110 49 372 
84 549 98 650 703 906 50 6 170004 
256 474 570 652 891 171005 24 556 3 
270 317 32 576 8 75 722 8 

63 91 859 60 
191041 164 77 368 70 a 

91 
761 836 194078 135 239 303 405 57 64 
528 82. 

Ill ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

88 162 67 261 401 24 721 83 1164 
801 2041 376 405 642 84 791 927 
3397 506 750 921 4398 406 543 83 637 
47 78 811 5288 415 649 938 6138 262 
66 410 41 56 602 6 70 87 638 791 

78 11134 360 682 12116 353 849 13819 
14168 289 15919 16209 869 17204 94 
420 24 95 508 76 990 18036 76 118 48 
358 803 82 19235 468 533 86 834 66 
20052 869 909 21005 383 686 945 
22098 123 32 266 392 933 23476 539 
69 816 905 24335 415 .900 25079 202 
302 459 26038 55 27187 292 539 49 
71 86 28234 816 949 29214 24 87 321 
563.66 690 30551 841 31370 875 921 
86 32176 318 33247 317 517 639 939 
34337 950 35187 452 568 658 853 
36000 364 417 52 993 37048 246 526 
655 887 94 38481 687 89252 369 472 
543 98 609 833 933 40080 325 465 78 
41115 524 42865 83 448 586 670 896 
43291 366 642 745 846 44111 19 888 
687 871 941 45316 564 801 47 929 
46033 803 82 523 698 893 991 47229 
36 433 71 48028 431 621 27 84 802 
498 88 49176 285 766 90 833 903 60 
50020 83 83 865 804 51223 848 52270 
742 53075 851 583 710 894 922 28 
55028 896 56418 86 87 665 774 57060 
160 78 599 58141 958 83 59895 60089 
384 560 652 830 81 949 61062 106 250 
834 416 607 62143 48 650 993 63104 
20 515 22 751 67 801 64075 189 864 
65100 59 251 886 425 530 67236 68008 
147 316 93 564 933 64 69204 386 711 
858 70186 482 600 869 71319 402 97 
764 84 905 83 72290 429 88 745 887 
73189 275 592 673 974 74235 409 5807 
75176 229 89 600 40 869 76058 176 
389 686 77209 306 14 27 983 78052 
292 521 665 79025 284 459 646 853 
80148 53 75 858 475 525 758 822 
81306 18 905 93 82068 88 136 47 238 
624 28 83180 824 629 750 84071 177 
410 701 840 50 85050 66 112 425 659 
714 58 63 86285 626 87248 89 702 88 
904 88275 866 88 446 588 89457 657 
90146 52 359 641 59 898 91148 564 
694 92200 867 502 631 93083 311 509 
648 776 890 94274 659 95138 54 74 
282 855 96066 272 489 632 820 70 
97063 96 169 973 98196 375 401 558 
751 804 99527 639 751 844. 

10028 839 726 926 54 101281 390 
580 708 926 102147 224 352 435 618 
24 103101 920 104255 410 966 105156 
72 876 714 106164 82 556 836 107133 
224 84 89 406 579 651 717 108067 872 
477 872 109011 249 674 714 69 869 
110014 160 328 69 624 750 111272   

5 Obecnie 

e tylko 

537 905 114024 184 653 115003 245 
341 431 66 666 87 862 16110 240 56: 
612 869 117136 550 610 118408 975 
119013 268 525 54 864 120153 272 421 
84 76 908 85 121103 226 816 900 75 
122801 56605 49 791 958 123009 29 
436 124142 231 453 125124 28 400 29 
56 537 823 39 126282 338 715 127022 
148 74 562 707 26 29 128059 475 

860|130082 137 436 68 584 609 783 892 
131008 236 47 827 480 771 132254 443 
711 183224 655 777 134188 689 870 

73|135273 977 136174 218 472 587 v95 
989 137768 992 138492 518 994 139078 
85 110 236 39 846 140037 861 877 
141430 755 963. 74 142141 722 817 947 
143024 377-554 602 774 940 144221 

1 |480 964 145164 288 498 524 60 720 46 
849 146071 352 732 147083 159 388 
433 598 604 76 148008 129 5 4636 766 
918 149604 60 928 150514 855 151244 
471 623 625 981 84 152190 805 86 555 
607 158172 228 937 154018 149 382 
731 828 155101 886 811 156215 547 
157098 130 367 440 98 660 953 157109 
60 477 780 908 159254 310 689 857 
160031 528 49 989 161893 554 688 701 
162041 528 715 168508 888 164191 466 
95 554 720 931 165240 448 590 710 
166718 72 949 167136 451 516 689 
951 168042 59 194 527 746 849 931 
169232 699 966 170044 38 495 944 
171165 574 803 172019 86 323 935 
173092 587 174068 296 446 855 64 
175094 247 509 816 950 176017 782 
177088 263 498 779 961 178155 664 
179007 480 799 180840 181254 74 455 
530 60 905 182307 601 707 852 916 
183308 501 831 184153 260 450 587 
185324 681 936 38 40 186060 296 468 
98 573 757 808 187352 493 188059 93 
213 458 78 911 189897 690 190116 275 
824 709 805 987 191077 809 776 
192859 610 739 193037 898 584 739 
816 64 194007 341 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 
na nr, 45948 

15.009 zł. na nr. 30779 

10.000 zł. na nr, nr. 36554 104937 

5.000 zł. na nr. nr, 7636 22594 37219 
47884 

2.000 zł. na nr. nr. 12365 22315 
32072 32418 40397 43310 55208 57432 
83368 88288 116816 131898 148819 
157263 172940 180505 183090. + 

1.000 zł, na nr. nr. 12219 19484 
32701 47573 54793 70836 84403 87916 
92764 96592 105701 112124 115332 
122559 127731 129083 130410 131240 
131690 136914 138566 140145 147602 
148546 154010 159785 163725 165636 
175703 181878 184770 187962 190688 
191765 193834 194892 

Wygrane po 200 zł. 
648 882 945 1122 458 559 76 

625 867 2081 5 631 834 957 91 
854 283 421 7 84 959 89 4356 528 
5251 555 915 6002 190751 6945 
70164 8019 69 382 9326 907 10527 
8071 2299 13018 188 465 14257 
301 298 837 939 15141 700 16240 
503 17575 829 18036 232 577 684 
761 988 19027 152 20184 483 597 
823 21085 99 295 9 804 525 625 
763 28096 150 245 774 24098 742 
25012 254 92 331 26099 118 739 
857 27055 0250 649 911 38 28164 
75 203 487 914 87 29161 433 578 
763 818 30014 68 667 55 946 3006 
106 319 708 32154 285 547 83128 
34154 309 21 495 35599 605 36038 
162 279 320 524 942 87013 680 
38190 563 39377 503 748 920 
10142 853 950 41145 269 351 553 
14164 66 848 45052 113 821 457 
17 953 42169 299 434 49 960 43703 
287 46246 79 381 709 881 47207   418 90 112049 579 719 118325 65 488 

groszy 
Jakość zawsze ta sama   

301 76 89 519 52 80 670 710 952 
2|48148 93 259 564 49250 75 535 

43 50317 475 519 74 912 51319 
85 744 53057 81 256 978 690 868 
54102 774 797 810 65 65484 536 
56049 171 334 505 55 62 892 57132 
611 753 955 58078 108 81 371 708 
58009 27 532 628 60228 416 61420 
138 62035 221 467 590 618 63229 
360.98 719 28 910 64783 860 65143 
702 66963 67007 192 591 881 
874 922 41 5 69343 803 92 70022 
72078 168 494 773 997 73323 199 
912 85 74030 68 122 398 479 995 
75050 669 71 718 76 872 76287 
384 541 8 702 77142 972 78073 
637 740 804 9015 140 216 818 93 
823 855 81530 853 940 1 82697 
829 5 833466 738 54 8138 5 84629 
954 85834 577 91 86347 86 87650 
88445 590 89117 33 4 395 429 982 
90182 766 810 25 85 91136 314 
653 92095 181 591 756 859 93043 
727 95284 870 96169 86 595 97775 
9087 74 98157 285 464 527 49 
627 99128 598 8858 101011 67 100 
318 422 584 759 846 84 101242 
847 207 408 25 92 521 64 88 713 
60 816 13019 885 428 57 10410 
87 486 944 105436 51 823 85 
106407 51 604 170 345 914 29 
108255 89 362 860 925 109114 587 
110680 11090 336 950 112175 599 
113022 105 240 303 612 6746 59 
114143 88 420 750 825 987 115045 
158206 47 705 85 852 116055 572 
88 636 82 995 117241 72 381 459 
97 650 747 80 808 118049 437 
119193 892 120092 254 121002 
710 21 122159 894 808 123181 223 
623 712 124206 308 624 65 943 
25204 89 462 828 919 126019 71 
822 3 6 477 81 999 127060 417 
769 128012 240 707 129243 302 
440 568 13888 79 485 675 999 
131647 76 968 182051 229 353 
133381 455 750 134239 365 548 70 
782 135154 236 57 368 968 136124 
138391 937 13808 648 934 146261 
959 142074 615 924 59 143118 90 
352 558 777 818 68 914 7 144347 
98 425 541 818 62 956 145 220 
462 46381 618 798 147047 333 645 
56 775 148802 419 60 553 853 963 
149020 285 6 96 475 522 150196 
223 908 15167 222 417 63 546 773 
152287 8 498 521 963 153483 40 
154 454 583 814 155 509 743 91 
156945 157087 8 319 17 511 778 
876 158021 142 9 596 798 159127 
669 765 835 6 60 160202 489 855 
161171 287 396 836 162378 587 
163181 357 164011 8 350 404 81 
165085 403 586 776 900 166078 
411 167648 734 47 844 961 168633 
817 923 169369 729 882 5 170100 
212 812 32 755 171697 786 172111 
50 495 557 895 173908 24 174 249 
175356 870 176011 168 444 524 32 
896 903 177359 178191 216 806 
942 4 179190 463 721 875 180146 
951 181187 8 741 96) 182266 407 
43 80 564 846 183012 29 61 352 
465 649 184350 318 584 645 
185009 172 277 772 896 969 
186534 621 799 830 187053 131 
670 188103 582 704 825 189057 
127 9 881 615 75 190254 945 94 
191920 383 491 560 95 722 882 
952 192263 193352 732 841 194071 
140 94 423 836. - 7 | S   
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Ż bruku 

wileńskiego 
Słudent U. $. B. Zygmunt 

Borys zam. przy ulicy Nikode 
ma 10 zgłosił się wczoraj do 
policjj pełen oburzenia na 
obywatela М. 5. A. Michała 
Lawrenca-Butryma, zam.. ostat 

nio w Polsce w folwarku Dau 
gielowszczyzna, gminy sobot- 
nickiej, pow. lidzkiego, oskar 
żając go za zelżenie Rządu 
Rzeczypospolitej i religii ka- 
tolickiej. 

Jak wynika ze słów meidu- 
jącego, Lawrence-Butrym przy 
był do Wilna w odwiedziny 
do swego krewnego zam 
przy ulicy Nikodema 10. Tam 
poznał studenia Zygmunta Bo 
rysa, z kłórym wszczął rozmo 
wę na aktualne tematy poli- 
łyczne, i wiedy miał dopuś- 
cić się powyższej zniewagi. 
Zygmunł Borys podał kilku 
świadków, którzy potwierdzą 

jego zeznania. 
Policja sprawę przeciwko 

Lawrensowi skierowała do 
prokuratury, (<). 

* 

Przed paru dniami zanoło 
waliśmy wypadek odnałezie- 
nia dużego pocisku artyleryj 
skiego w piwnicy domu Nr. 7 
przy zaułku Lidzkim. 

Wczoraj Edward Słefano- 
wicz, (ul. Porudomińska 12) 
porządkując swój ogród wy- 
kopał z ziemi duży pocisk 
artyleryjski, zaryty w piasku. 

Stefanowicz powiadomił o 
znalezisku policję. Na miejsce 
wypadku sprowadzono piro- 
technika wojskowego, który 
zabezpieczył pocisk przed 
wybuchem, po czym przewie- 
ziono go do wojskowej skład 
nicy uzbrojeniowej. (c]- 

W toku dalszego docho- 
dzenia w sprawie ostatnich 
kradzieży w Wilnie policja 
aresztowała wczoraj jeszcze | 
pięciu wychowanków złodziej 
skiej „szkoły”  „prolesora“ 
Lipmana. 

Młodocianych adeptów 
nszłuki” złodziejskiej skiero- 

wano do Izby zatrzymań. (c]. 

Policja śledcza przyareszło- 
wała kilkadziesiąt sziuk skon- 
fiskowanego przez władze ka 
lendarza („Samoobrony Na- 
rodu* wydawanego w Pozna 
niu, a nielegalnie kolporto- 
wanego w Wilnie. (<).   ' 

—000—
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Probbiema dbrcia” | 
— STEFAN NAPIERSKI —  ELEGIE, 

oraz PRÓBY, Warszawa 1937, nakł. F. | 
Holsicka). 

Pierwsza z tych książek jest tomem 
wierszy i poematów, druga zbiorem do-- 
raźnie formułowanych sądów o zjawiskach 
literackich oraz prozy poetyckiej. Na do. 
brą sprawę każda z tych książek mogła 
by się nazywać zarówno -„Próby” jak“ | 
„Elegie”. Dopełniają się one. nawzajem - 
tak, że nie sposób przeprowadzić między 
nimi jakiejkolwiek istotnej granicy. 

Nazwałem kiedyś poezję Napierskie- 
go — konsumencką. „Prawdziwe dziec 
ko bladego klimatu naszej literatury". 
Jednak czas, który upłynął od jesieni ro 
ku 1935 tak zmodułował obraz układu sił 
ludzież aimosferę panującą w polskim 
świałku poetyckim ,że ówczesnemu „dzie 
cku” należy dziś przyznać -tylut niemal 
že... ojcostwa. — Niestrudzenie obfiłą 
działalność Napierskiego — jako tłuma 
cza i poety przede wszystkim — z mego 
słanowiska liferackiego oceniać muszę ja 
ko proceder usprawiedliwiania, petryfiko 
wania i podsuwania moim zdan m kom 
promisowych sposobów „poezji ułatwio . 
nej“, Napierskiemu (oraz Iwaszkiewiczo- 
wi) przypisać musimy rozwiełmożnienie 
się narkołycznej i nie będącej w żadnym 
obowiązującym związku z rzeczywisłoś- 
cią polską — manisry, którą piszą dziś: 
Miłosz, Herłz, częściowo Łobodowski i 
Piechal, maniery która pośrednio wypa- 
Czać zaczyna frapująco samorodny talent 
Rymkiewicza. 

  

Dlatego ło nigdy nie dość pisać o oj 
cu Napierskim. 

Dlałego nie będziemy bawili w sma 
kowanie jego znawstwa i umiejętności 
wiarszopisarskich, jego coraz giętszej i bo 
gałszej (w upodobanym zakresie). wirtuo 
zerii w układzie okresów, rytmów, czło- 

nów zdaniowych i metafor. Trwamy przy 
swoim: — ta precjezowatość pisarska by 
ła przed paru jeszcze laty miłem urozma 
iceniem na tle rozbębnionej produkcji 
skamandroidów, dziś, zdeprecjonowana 
przez gromadkę naśladowców tembar. 

„dziej nie ma szans na jakieś „porwanie“ 
czytelnika” 

Poezja jest w pewnym sensie mełfafi 
żyką konkretów, ale u Napierskiego sła- 
je się raczej metafizyką szczegółów nie 
mal že mikrometafizyką. Niektórzy z na 
śladowców, pchani ambicją i temperamen 
łem młodości chcą wyrównać mankament 
mistrza przez mełafizykę na hurt, przerzu 
cają się kosmosami i prawami światów, 
Rezultaty jednak tej makro-mełafizyki nie 
mogą być inne: — i łu i fam maskarada 
KONWENCJONALNA, w którą aby wie- 
rzyć serio, trzeba mieć albo chmiel w gło 

wie, albo sporą, kompromiłującą dawkę 
naiwności. 

Rozstańmy się jednak z tymi rezonera 
mi kosmosów (szczególny przypadek: ka 
tastrofišci) i trwajmy przy naszym rezo- 
nerze szczegółu. — Co kocha „co wy 

biera Napierski?  Pejzażyki uprawnione 
już w sztuce, oglądy estełyzowane bioto- 
gii w stylu symbolistów, zapach remini- 
scencji wiejący z półek zasławionych 
książkami starych mistrzów, szkałułeczki 
staropolskich pamiątek .4 la Kleszczyński. 
Nie żeby kokietować barbarzyńców, ale 
poprostu by nie. zasnąć nad tym na wieki 
wieczne trzeba - tu warknąć. prosto: — 
Z czem do gościał 

Osobowość? Vis lirycał Otóż to. 
„„Myšlenie do końca z pierwszego lep 

szego punktu wyjścia, myślenie bezintere 
sowne i do ostatnich przedłużeń, myśle 
nie poza swój przedmiot „tak brawuro - 
we, że zwracające się przeciw nam samym 
— fo właśnie, o lirycy, jest szkielet poe 
zji”. — Ta jest u Napierskiego definicja 
poezji. Ponieważ artykuł ten przygod. 
nych czytelników dawno już zapewne 
znudził, a więc rozmawiamy we właści. 
wym kółku — powiem że jest fo defini 
cja poezji zdechłej. Napierski podkreślił 

  

  

  *) por. w poprzednim n-rze „Kolumny” 
A. Łaszowskiego „Psychoanaliza Naplerskie | 
go". | 

BEAC TEESNOO SARAS, 

w niej kursywą kilka wyrazów, ale zapom 
niał podkreślić słowo „szkielef”, Ma więc 
być szkielet a potem „dojdzie” „forma”, 
czyli sposoby i chwyty konwencjonalne? 
Mimo wszelkich zastrzeżeń chyba tak na 
leży to rozumieć, boć przecie nie jako 
prosty postulat „poziomu ' intelektualne- 
go“ tylko? 

Tu właśnie, gdyśmy już przeszli na te 
ren sformułowań Napierskiego, najoczy- 
wiściej objawia się cała kameralna dra- 
małyczność tego pisarza, cały problem 
czy kompleks Orcia. 

Niewąłpliwie najczystszą i najpiękniej 
szą formą działalności Napierskiego jesł 
krytyka literacka. To tylko po nas, ego- 

centrycznych i poprostu mało przeszkolo 
nych intelektualnie jego wrażliwe i gięł 
kie sformułowania budowane na dobrze 
konfrontującej pamięci mogą... spływać 
bez śladu, nie oddając usługi, do której 
były zdolne. Wszędzie. indziej młodzi 
zwłaszcza pisarze byliby szczęśliwi, że ma 
ją do dyspozycji tak dobre zwierciadło 
w którym mogą się przeglądać i uczyć 
samych siebie, łak jak młody aktor musi 
nauczyć się dopiero dostępnych mu środ 
ków, oraz granic możliwości swego ge- 
słu, mimiki, głosu. 

Jednakże jak nie mażna wychować ni 
«kogo przy pomocy samego tylko iustra, 
tak i Napierskiego głossałorstwo, przy- 
czynkarstwo, impresje i aluzje krytyczne 
nie wysłarczają. „Próby” to trochę rupie 
ciarnia, a trochę sala gimnastyczna — dla 
chętnego czytelnika. Dla samego autora 
ło akt samoobrony, to jakaś machina wy 
twarzająca atmosferę niezbędną do ży» 
ciał 

Napierski — intelektualista zakażony 
poezją. Dał się wciągnąć w „wir literatu 
ry". Nie chce pozosłać w residuum kon 
sumentów, a choćby nawet komenłato- 
tów. Dziecko romantyzmu i Młodej Pol 
ski, gdyby nie byt tak inteligentny jak 
jest mógłby różnych ofiar próbować dla 
przekupienia Apolla: — alkoholizmu, cy   

ganerii, amoralności i t. d. i dalej, jak 
ło za ojców i dziadów. bywało. To co wy 
brał z ryłuału zakięć i czarów budzi wiel 
ki szacunek. — Napierski, jak wielu w 
identycznej sytuacji Francuzów, posłano- 
wił dotrzeć do poezji przez grę intelek- 
łu. Jest przecie jakieś. miejsce słyku czy 
stej poezji z czystą myślą, Miejsce wza 
iemnej polaryzacji. — Cała książka, w 

swym układzie i konstrukcji jest dokumen 
tem tej świadomości, czy nadziei — po 
kojem schadzek z wywięszką o nieśniia 
ło różowych szkiełkach. 

| przyszedł częściowy sukces! Za jaką 
cenę jednakże. Gotów jestem myśleć, że 
Napierski, świadom płochego wdzięku 
rytmów i wyobraźni poskramia inteleki 
by tło wszystko mu się nie rozwiało. Że 
si$ poprosłu boi pójść na całego, poła 
mać podpórki formalne i tematyczne, od 
wiesić się z asekuracyjnej liny krytycyz 
mu — choć w ten dopiero sposób zaczął 
by kreować sam, z siebie, dla s'ebie, 

choć tyłko włedy może stać się ludziom 
bliski. | boi się — gotów jestem myśleć 
-— spauzować w pisaniu, przesłać na rok, 
dwa strzelać książkami — choć w tym fry 
bie nie słać go na dysłans i kontempla 

cję. Odbywa się jakiś szalcę:czy balet in 

łelektu i dyspozycyj lirycznych — wdzię 
czą się do siebie nawzajem, a ma to być 
jakieś misterium całopałenia... 

Może nie wypadałoby w ten sposób 

pisać publicznie, ale gdy się pomyśli, że 
Napierski właśnie przeszczepia nam łą 
francuską „zarazę w Grenadzie”, gdy sią 

ogarnie sferę jego rosnących wpływów, 
toby się chciało gwałtu krzyczeć, že tak 
nie można, že nie poto mamy tradycja 
wspaniałej liryki by teraz więdnąć па` ха 
łośny wzór różnych -Cocteaux, czy Vale- 

tych, czy nawet Eluardów. 
Cóż to za godzina czadów, że. jedni 

dostają zawrotu głowy od nieumiarkowa 
nego wrzasku, a inni omblewają myśląc 
o wysiłku, kłórego musieliby dokonać. 

2 Józef Maśliński. 

Rola elity kulturalnej 
Jaromir Ochęduszko kontynuje w „Pio 

nie“ dyskusję prowadzoną przez B. Su- 
chodolskiego, W. Horycę, K. Zakrzew. 
skiego i in. na temat obowiązków tudzież 
roli dziejowej czołówki kulturalnej. Trze- 
ba stwierdzić ża demagogiczne mierze- 
nie wszelkich wartości miarą „szarego 
człowieka” znajduje dziś w Polsce co- 
raz mniej zwolenników. To też ton Kas- 
sandry w wywodach jak poniższe słaje 
się coraz bardziej zbyteczny. 

Naprzód należało by rozprawić się z tru- 
dnym do odparcia złudzeniem, że demokra 

tyzacja kultury, asymilacja jej wytworów 
przez masy stanowi oś ich wzrostu ducho- 
wego. Brak bowiem dostosowania tych zdo- 
kyczy do ram organizmu duchowego spra 

wia, że pokarm duchowy staje się balaslem: 

twórca osiąga rezultat wprost przeciwny, niż 

zamierzał; albowiem masy poczynają trak- 

tować kulturę jak uświetnienie i potwierdze 

nie swego sposobu życia i wartościowania. 

Co gorsza, elita kuluralna —i to jest 

może najtragiczniejsze — obniżając w do- 

brej intencji swój lot, zamiast narzucać ma 

som swoją kulturę, ulega ich wpływowi i 

przejmuje się ich zasadami, a tym samym 

przestaje być elitą. Trzeba sobie wyraznie 

uświadomić, że wyżyny kultury nie powin- 

ny się obniżać, dlatego że kultura rozrasta 

się wszerz; powinno być raczej przeciw 

nie. Tymczasem z obozu uspołecznienia kul 

Ń AAAAAADDAAAA 

Dobre książki są najlepszymi 
przytactółmi człowieka 

SJ. Klamfoth 

i „NOWOŚCI” 
Wypożyczalnia Książek 

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

i w obcych językach. 

; Czvnna od 12—18, 
i Warunki przystępne. 

   

    

  

ARTRETYZM 
POWSTAJE WSKUTEK ZŁEJ PRZEMIANY MATERII. 

Zanieczyszczona krew może po- 
wodować szereg rozmaitych dolegli- 
wości, bóle artretyczne, wzdęcia, od- 
bijania, bóle w wątrobie, niesmak w 
ustach, brak apetytu, skłonność do 
tycia, plamy i wyrzuty na skórze 
CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERII NISZCZĄ ORGANIZM i PRZY | 
ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą ku 
racją jest normowanie czynności wą- 

troby i nerek. Dwudziestoletnie doś- 
wiadczenie wykazało, że w chorobach 
na tle złej przemiany materii, chro- 
nicznego zaparcia, kamieniach żółcio 
wych, żółtaczce, artretyzmie ma za- 
siosowanie „Chołekinaza* H. №е- 
mojewskiego. 

Broszury bezpłatne wysyła labor. 
fiz. chem. Cholekinaza H. Niemeiew- 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki i składy apteczne.   

tury wysuwa się argument, skierowany prze 

c'wko nieużyteczności wyżyn duchowych 

gdy stają się one niedostępne dla mes. Fo- 

giąd ten uzyskuje z kól intelektualnie wy 

scko postawionych poparcie, co świadczy o 

chaosie i upadku w dziedzinach twórczości. 

Bo błędem jest sprowadzanie problema kui- 

tury mas w wąskie łożysko troski jedynie a 

kulturę średnią, Przecież zacieśnianie fan 

tazji społeczno twórczej idzie w parze z zu 

pełną niezdolnością i niechęcią do poznania 

kwestyj głębszyct, przyczynia się niemało 

do dewaluacji pragnień duchowych i twór- 

czej pracy. Inaczej, będziemy dalej tak. jak 

jesteśmy dzisiaj, igraszką upiorów tej nie 

przezwyciężonej samowiedzy, 

nej i sfałszowanej — zamienimy się w spo 

ieczeństwo pozbawione większych ambicyj 

kulturalnych. Słusznie mówił kiedyś Leon 

Chwistek, że im wyższy poziom duchowy je 

dnostki, tym trudniej wywrzeć jej wpływ na 

społeczeństwo. Dodaję jeszcze, że fikcją było 

by przyznanie zbiorowości, choćby najbar- 

dziej uduchowionej, zasługi w pracy nad po 

stępem ludzkości. Każda inicjatywa wyłania 

się z myśli indywidualnej z silnej. Idąc za 

Whitheadem zwracamy się wobec tego prze 

ciw zakonowi jednostajności, parowym wal- 

com kultury, niwelującym odrębności twór 

cze. „Gdy człowiek przestaje wędrować, 

przestaje się rozwijać; fizycznie wędrówki 
są zawsze konieczne. Ale jeszcze ważniejsze 

sa duchowe przeżycia, Odysseja ducha ludz 

kiego". 

zbanalizowa- 

Podkreślam: pomiędzy wyżynami ducho 

wymi, a kulturą średnią leży olbrzymia prze 

paść. Dlatego standaryzacja kultury zawiera 

w sobie materiał wybuchowy, który gmach 

jej może rozerwać w każdej chwili. Nie dcść 

jest kulturę średnią rozpowszechniać, trzeba 

przede wszystkim kulturę najwyższą wzno- 
sie na coraz wyższe szczeble. Trzeba łakże 

— co jest dla kultury bardzo ważne — w du 

szach ogółu drogą wychowania uczuć przy 

gotować miejsce dła wyraźnej hierarchii na- 
czelnych wartości duchowych. Jeśli poszu 

kiwać będziemy zadań i ideałów dla planu 

duchowego i społecznego budownictwa, to 

wypływać mogą one tylko z takich założeń, 

z takich wartości i pobudek woli, 

Mam głębokie przekonanie, że nie przyj 

dzie nam wraz z Summer Mainem zastana- 

wiać się nad losom ostatnich intelektuali 

stów. Nie dlatego stoki górskie unikają za 
kłady, że mieszkańcy ich, rozumiejąc potrze- 

bę ochraniania tych naturalnych zbiorników 

wody, zamieniają je w ziemię urodzajna: od 

zagłady chroni je po prostu trwałość skali 

stych wierzchów, spójność ich części składa 

wych tak włelka, że rozerwanie ich dynami- 

tem kosztowałoby zbyt drogo. 

Biada wszystkim, jeżeli się rozpadną!   

  

  

  

KRYSTYNA SOŁONOWICZ. 

POWIETRZE 
Opadły mgły, wiśni płatki 
odsłoniły kryształ kielicha 
przerroczy i łśnąco gładki, 
już miodem słońca nacicha. 

Przez gałęzie kroplami kapie, 

wiąc go wypijam łakomie 
gdy czas, psisko senne, na łapie 
opiera się: nieruchomo. 

Powietrze nabrzmiałe tym sokiem 
pachnie jak jabłko dostałe, 
powietrze oddycha szeroko, 
przeciąga się wonnym clałem. 

Czerwony i słodki polop... 
o, zachód sktopłony w niziniel 
spoczywam jak robak złofy ы 
zbudzony w dojrzałej malinie. 

UCIECZKA 
W lot świateł krąg, 

włatru mylącym pędem 

liści szumem, 

nie pozna, nie umie!... 

turbiny 

planą się skłębią 

w šzum plėr zgarnął mnie pfak 

1 zabierze, 

m pod wachlarzem lip 

drogą — nieprzytomnie 

będę leżeć 

ÓŻE 
Gdy spadnie mrok, dzień mnie o mądrość nie spyta, 
zasypłam i... cała różami zakwiłam. 

To nie jest sen, co noc mnie dziw ten spotyka, 
zasyplam i zwolna zakwitač przywykam. 

Oddechu szmer w frzepot listowia się mieni, 
splot molch żył tężeje, do góry rośnie, 
w noc kolce wpił, włodyżył się, wyzielenił, 
chłodnąca krew mknie po łodygach bezgłośnie. 

Soczysty gnój za podkład chmurze zroszonej 
bielutkiej chmurze róż, co hen dogóry rwiel 
zwolna rozpadam się, w pył zlemi się rozchłonę, 
głowę omofał zdrój, zdrój ubezwładnił mnie. 

Zbezkształtnieć chcę i zbtotnieć, raz wreszcie spocząć — 

ale mię mocne dźwigi róż szarpią nocą, 
ale się wir barwny wzmógł nademną, we mnie, 
wybrzmiała woń: płaszęcy pisk tlący w ciemnł. 

  

Teatr na szerokim świecie 
W „Prosto Zz mostu“ Helena Radziu- 

nikas zdzja sprawę z dwu pierwszych 
numerów „Theater der Welt“, miesięcz 

nika wiadeńskiego, którego redaktor 
prof. dr. Józef Gregor potrafił skupić do 
współpracy wybitnych teatrologów róż- 
nych krajów (w tem i Polski). Pismo sta- 
je się więc jakby rewią marzeń i rzeczy- 
wisłości teatralnej całego świata. 

Wysoki poziem kulturalny wydawnielwa, 

koncepcja teatroznawstwa jako żywej wie- 

dzy o żywym i ciągle zmicnnym istnieniu, 

słuszne założenie programowe, wynoszą to pi 

smo na wybitne stanowisko w naukowej li 

tes naturze teatralnej. 

Nie jest ono poświęcone pewnej zamknię- 

tej historycznej epoce teatru, 

chce ująć teatr naszego dzisiaj w pewne syn 

tczy. A to przedstawia wielkie trudności, po 

nieważ teatr jest zjawiskiem elastycznym i 

przeciwnie, 

  

wiecznie zmiennym już w samym swoim za- 

łeżeniu, Gregor wyprowadza źródło zawsze 

żywego impulsu teatralnego od kultury grec 

kiej i okrosy jej odrodzenia w dziejach En 

ropy łączy z okresami wzmożonej żywotność 

ci sztuki teatrałnej. Temu kierunkowi w śred 

niowieczu zaczęło się przeciwstawiać różnicz 

kujące dążenie do teairalnego ujęcia mitów 

różnych narodów, które to tradycje staro po 

gańskie przetrwały przez wieki w . postaci 

igrzysk i wierzeń w duchy, przekształcone 

w misteriach na diabły. Gregor sławi wielki 

okres odrodzenia teatru niemieckiego, zapo- 

czątkowany przez Goethego i Schillera. у 

obecnej dobie teatr nie został zagłuszony 

przez narastające zagadnienia naszego życia. 

Przeciwnie, nowo odrodzony (impuls nowe- 

g4 prądu wyprowadza Gregor z Rosji sow. i 

Dalii), chce brać udział w przekształceniach 

stołecznych i duchowych Europy. 

Prócz tego interesującego artykułu, nu 

mej l-szy zawiera, wśród innych ciekawych 

arlykułów, „Der neus Geist im englischen 

Drema*, gdzie Ashley Dukes wskazuje na po 

czątek nowej ery w dramacie angielskim, na 

poszukiwanie formy przeciwnej przeżytemu 

naturalizmowi, na zwrot w kierunku teatru 

poetyckiego, w mocnej syntezie, jednoczące 

go rytm współczesnego życia z klasyczną tra 

dycją. Silvio d'Amico pisze o próbach stwo 

rzenia teatru dla szerokich mas (na wzór sta 

regreckiego i średniowiecznego) w faszystow 

skiej Italii. 

Taki sam zwrot przeciwko realizmowi w 

kierunku historyzmu i swoistej, a bardzo cie 

kawej psychologii, daje się zauważyć rów 

nież i na scenie niemieckiej (art. „Die Ber- 

liner Biihnen im November 1936), dalszego 

zaś wyszkolenia młodych pracowników na 

poli sztuki teatralnej w tymże duchu podej 

muje się „Die Meisterschule fiir Scenische 

Polisa Tewarzystwa Ubezpieczeń 

„SILESIA“ S. A. 

  

Kurst* otwarta niedawno w Wiedniu, Z 

wielką radością należy powitać założenie ta 

kiej szkoły, która by sztukę sceniczną trakio 

wała jako odrębną dyscyplinę, mającą swoje 

własne reguły i zasady. Nie chodzi tu o szko 

łe dla aktorów, lecz dla „artystów scenier- 

nych”, którzy byliby w stanie całkowicie po- 

kierować wystawieniem sztuki. Dotychczas 

bowiem architekci, malarze etc. zajmujący 

się oprawą sceny, przygodnie tylko stykali 

się z teatrem, tylko na czas współpracy. No- 

wa szkoła ujmie poszczególne „dyscypłiny”, 

potrzebne dla „artysty scenicznego” w czyste 

teurologiczną całość, na zasadzie hasła, że 

kunszt sceny jest odrębną, swoistą i samo 

dzielną sztuką. 

Drugi numer „Teatru światowego” 

ustępuje pierwszemu pod względem pozioinu. 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim cieka 

wy i wnikliwy artykuł prof. Gregora o Pi- 

randellim jako o analityku formy teatralnej. 

Pirendello rozłożył cały aparat teatru na częś 

e: składowe i pisał seeniczne ironiczne dysku 

sje o ich działaniu, wprowadzał na scenę lu 

dz. żywych, proszących aktorów o rozwikła- 

nie przez grę ich spraw osobistych („Sześć 

postaci scenicznych w poszukiwaniu auta 

ca”), samego siebie i aktorów, przerywają- 

cych swe role aby powiedzieć publiczności; 

że chcą mieć coś do powiedzenia od siebie, 

oscbiście, nie za dyktandem autora. Gregor 

inteligentnie ujmuje dominujący u Pirandel 

la problem maski i niesamowitej jej przemia 

ny w osobowość noszącego ją, łącząc > me 

tyw z częstym w teatrze elżbietańskim ra- 

gadnieniem teatru na scenie Oraz zada 

szaleństwa, Pirandello kontynuuje niektóre 

tradycje komedii dell'arte, dając im oprawę 

nowoczesnej analizy psychologicznej. Felix 

Braun w „Myšlach o: tragedii włoskiej” za- 

znacza retoryczny, nie zaś tragiczny ton, pa: 

rujący w sztukach wielkich twórców drama 

tu itatskiego, wyprowadzając brak tragizmu 

x zasadniczej postawy Włocha wobec świata, 

kiórego realność nie ulega dlań wątpliwości, 

zatem nie pociąga za sobą konfliktów czysta 

tragicznych. James Laver w art. „Dekoracja 

w teatrach powojennych Anglii i Ameryki" 

twierdzi, że teatr angielski, mimo prób ek- 

spresjonistycznych, pozostał od czasu wojny 

konserwatywnym, amerykański zaś znajduje 

się u progu nowej epoki; dążąc do uproszczo 

nej stylizacji. Oba kraje walczą z komercjal 

nym traktowaniem teatru jako dochodowego 

przedsiębiorstwa, co ostatnio się o: Rak 

rcszy.o, ze szkodą dla prawdziwej sztuki. 

„Teatr paryski w 1906 r.* przez Paul 

Blanchart'a przypisuje panujący we Francji 

kryzys na tym polu zmianie gustu publicznoś 

ci, której kultura znacznie się obniżyła i któ 

ra poszukuje głównie sensacji, 

nie 

   est warancją 
solidnej likwidacji szkody 
I szybkiej wypłaty odszkodowania 

  

 



    

EPEE LH 

Dzieło rąk. 
polskiego robołni 

    

“ 

100.000 kilogramów 
mydła warzy się jedno- 
cześnie w kotłach za- 

, kładów Śchicht- Lever w 
Warszawie. Tylko ©- 
gromne uznanie, jakim 
się cieszy mydło Jeleń 
Schicht umożliwia zdo- 
bycie tego rekordu, ana 
takie uznanie zosłużyć — 

i. „może tylkorzeczywiście |“ 
# 

„dobre mydło, © —— 

  

  

      

  

    

"WYRÓB KRAJOWY » 

Z MUZYKI 

| Skrzy.ek 
Dawid Ojstrach 

Usłyszeliśmy I laureata tegorocz- 
qego Międzynarodowego Konkursu w 
Brukseli. (II laureata konkursu Wie- 
niawskiego w Warszawie):na koncer 
cie w dniu 11 maja. 

Zanim sformułuję wrażenia. ogól- 
*Pe -—' muszę zauważyć, iż: program 
aiożony był cokolwiek za skąpo. „So 
nata* Torbiniego, „Koncert Nr. 22“ 
Volticgo, Czajkowskiego „Serenada. 
melancholijna* i „Symfonia hiszpań 

ska“ Lalo oraz 2 drobiazgi: Chopi- 
na —=łAuera wyczerpywały program. 
Kolosałna' przerwa dopełniła reszty. 

Wrażenie ogólne dałoby się streś 
ti w tych: słowach; iż: artysta ceprć 

" zeftuje świetną szkołę, technikę opa 
nowariq bez żarzutu, piękny ton i traf 
ną, prźekonywującą interpretację ar 
žystycžną, ale brak mu w tej chwili 

* wyraźnie zaysowanej indywiduał 
tości. Może jest zbyt młody na to, ale 
Też dlatego nie wiadomo jakie będą 
dalsze jego losy. Bezwiednie nasuwa 
mi się anologia ze świetnym pianistą 
sowieckim Grzegorzem Ginsburgiem, 
który jako laureat I Konkursu Caopi 
nowskiego olśnił wszystkich, a po pa 
ru latach gdy koncertował znowu w 
Polsce — wykazał, iż się w swoiin roz 
*wóji zatrzymał a nawet cofnął. Może 

szaważyły warunki atmosfery artysty 
*€zno-politycznej, nie mam na to od 
powiedzi. W każdym razie wrażenie 
ógólne koncertu mówiło o niewykry 
stalizowanej dostatecznie indywidual 
©ości. Możnaby tu zrobić zarzut, iż 
„Mazurek* Chopina w układzie Aue- 
a był niezupełnie trafnie ujęty — za 
tracił swą zwartość formalną, a w 

* „Symfonii: hiszpańskiej" — nie zawa 
«diłoby trochę więcej nerwu. Ale to 
'są' tylko 'drobiazgi. 4 i 
i 'Akompaniował A. Drakow, bardzo 
dcbry pianista, ale chwiłami ' miało 

"alę wrażenie, iż sie późni o mały uła 
mek sekundy hhk.' 

"Tanie kwiaty 
do upiększenia balkonów 

Komitet Ukwiecenia Wilna podaje do 
wiadomości, że kwiaty do' upiększenia 
balkonów i okien można nabywać we 
"wszystkich kwiaciarniach w Wilnie wed- 
ług poniższych cen. ' 

Pełargonie bluszczowa 1 szt. — 75 gr., 
pelargonia pasiasta 1 szt, — 50 gr. petu 
nia 1 szt. — 05 gr., begonia semperflo 
rens 1 szt. — 07 gr., nasturcja 1 porc. — 
15 gr., fasolie tureckie 1 szt, — 15 gr., zie 
mla do: skrzynki i zł. : 

Rskrutacja robotników 
rolnych do Estonil 

‚ М/ przyszłym tygodniu rozpoczyna się 
w powiatach północnych Wileńszczyzny 

„rekrutacja robotników na sezonowe го- 
boty rolne do Estonii. 

Ogółem estońska Izba Roln. sprowa 
dza z Wileńszczyzny 620 robotników. (b.) 

- Zatrzymanie sekretarza 
inspektoratu szkolnego 

; Z polecenia prokuratury м Lidzie z0- 
stał zatrzymany sekretaiz inspektoraiu 

; szkolnego p. Jan Butkiewicz. 
Powodem; zatrzymania” są -niedokład-   ы ności kasowe. 

Rozkład jazdy 
autobusów 

Godz. Miejscowość Godz. 
15.20 | Wilno 9.00 
17.30 Oszmiana 7.00 
18.45  -Smorgonie 5.45 
20.15 Lebiedziewo 445 
20.30  Molodeczno 4.00 
21.30 Grudek 3.00 
22.30 Raków 2.00 

" Wilnianki ozdabiajcie 
_ kwiatami okna i baikony 

Zjazd naukowy lekarzy 
Żydów w Wilnie 

W dniach 16 i 17. b. m. odbędzie się 
w Wilnie, zjazd lękarzy Żydów -z terenu 
„województw. wileńskiego i nowogródzkie 
go. Zjazd ma cel i charakter naukowy 
łączy się jednak z 30-letnim pubileuszem 
istnienia Związku Lekarzy Żydów w 
Wilnie. 

Nowa placówka 
chrześcijańska 

3 W b. m. zostało otwarte nowe przedsię 
biorstwo sprzedaży węgla górnośląskiego, ko ksu i drzewa opałowego. Firma mieści się w 
Wilnie „Przy uł. Zygmuntowskiej 24, której 
właścicielem jest p. Kazimierz Markiewicz. 
Aktu poświęcenia powyższego przed:%.borst- 
wa dokonał ks. kanonk Adam Kulesza. 

Z przyjemnością notujemy powstanie no- 
wej placówki chrześcijańskiej, której celem 
jest zaopatrywanie społeczeństwa polskiego 
w doborowy materiał opałowy po cenach 
kcnkurencyjnych. zę 

Szczęść Boże nowej placówce. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR NA РОНОГАМСЕ. 

— Dzisiaj w niedzielę i jutro w ie: 
działek na przedstawieniach esė 
fo godz. 4.15), po cenach propagandowych — 
dane będze powtórzenie cieszącej się penym 
powodzeniem, doskonałej współczesnej sztu 
ki „Małżeństwo | + 

— Na wieczornych przedstawieniach w 
radzielę i poniedziałek o godz. 8.15 w. ro ce 
uach zniżonych — powtórzenie ostatniej no- 
= reperluarn teatru, komedii „Złoty wie 

Ceny biletów w Teatrze Letnim na przed 
E popołudniowe i wieczoTne a 
jane. 

TEATR MUŻYCZNY „ŁUTNIA*. 
— Dziś i jutpo o godz. 8. 5 w. powtórze- 

nie krotochwili Hopwo da „Jutro pogoda*, 
w której B. Halmirska, M. Wawrzkowicz, o 
raz reżyser K. Wyrwicz-Wichrowski tworzą 
istny koncert gry. W baletach biorą udział 
M. Martówna j J. Ciesielski: Geny zniżone— 
letnie. |. ' 5 
— Popołudniówka w „Lutni“, Dziś i jutro 

o godz. 4 pp. po cenach propagandowych 
grana będzie on. Hirscha „Tancerka z An- 
dałuzji* z B. Halmirską w roli tytułowej. 

— Jedyny Koncert Zabejdy-Sumiekiego.. 
Światowej sławy tenor Michał Zabejda - Su 
micki przy współudziale choru białoruskiego 
pod dyrekcją Grzegorza Szyrmy i przy akom 
paniamencie prof. K. Gałkowskiego wystą 
pi jedyny raz dzisiaj w niedzielę dnia 15 bm 
w sali Śniadeckich USB. W programie, arie 
operowe. romanse - pieśni udowe — Grecza 
nirow, Karłowicz, Rossini, Czajkowski, Gal 
kowski, Kazuro, Bleichman, Święcicki i inni. 
Początek o godz. 20 min. 30. Pozostałe bilety 
przy wejściu. 

nNOWOŚCI” BEZ KIEROWNIKA 
LITERACKIEGO. 

Jak się dowiadujemy p. Władysław 
Laudyn z dniem wczorajszym zrzekł się 
kierownictwa |iterackiego łeafrzyku „No- 
wości”. $ 3 = х 

WYSTAWA KOSSAKA. 
Jubileuszowa Wystawa Wojciecha Kossa 

ka Kasyno Garnizonowe — Mickiewicza 13. 
Otwarta codzie nie od godz. 10—18 wiecz. 

„KURJER WILEŃSKI 16 i 17 maja. : 

MAJ 

16 
Niedziela 

m 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 15.V. 1937 r. 

Ciśnienie — 763 
Temp. średn. -+15 
Temp. najw. -20_ 
Temp. najn. +10 
Wiatr — południowo-żach 
Tend. batom. — wzrost” Ši 
Uwaga: — došė pogėdnie, wietrzno. 

       

Dzis Andrzeja Bob. 

|] Jutro Paschalisa W. 
  

Wschód słońca — g. 3 m. 14 

Zachód słońca — g. 7 m, 15 

s 

  

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują nasłępujące ap- 

teki: 3 ? Ši 
1) Sapożnikowa (Zawałna 41): 2) Ro 

dowicza (Ostrobramska 4); 3) Augustow 
skiego (Mickiewicza 10); 4) Narbulła (św. 
Jańska 2) i Zasławskiego (Nowogródzka 
89). 

— Ропафю słale dyżurują apłeki: Paka 
(Aniokolska 42); Szaniyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22): 

* 

Od poniedziałku dyżurują nasiępują- 
ce apieki: ; 

1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) Augu- 
stowskiego (Kijowska 2); 3) Romeckiego 
I Zelańca (Wileńska 8); 4) Frumkinów 
(Niemiecka 23) i Rostkowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42); Szanlyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Wi+ 
toldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

tamenty, łazienki, telef. jokojach 
= Ceny bardzo RÓ A Z > 

KOTEL EUROPEJSKI | 
Piernszorzędny, — Cen! kj 
Telafeny w pokojach. obowi 3 

  

  

  

— Z frontu ukwiecenia Wilna komuni 
kujemy: w ramath podjętej przez Komi- 
fet Wykonawczy akcji ukwiecenia Wilna 
przeprowadzono 2 pogadanki na temał 
sposobu zdobienia balkonów i okień w 
Związku Pań Domu i w Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, obie przez p. inż. 
St. Dziewanowską. Zarząd Miasta przez 
ułundowanie 3-ch nagród zachęca inne 
organizacje do analogicznej akcji. W 
najbliższym czasie odbędą się pokazy sa 
dzenia kwiatów w zakładach ogrodni- 
czych: Weler i Gintowt — Dziewaltow- 
ski i Moczulak. 

Komiłet zwraca się z serdecznym ape 

poprzez Wielką, Zamkową i Mickiewi- 
cza, jako trakty dia przyjezdnych, o szcze 
gólniejszą opiekę estetyczną nad okna 
mi I balkonami swych mieszkań, 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 
Żeńskiego im. ks. Adama Jerzego Czar- 
łoryskiego w Wilnie powiadamia, że po 
danie o dopuszczenie do egzaminu 
wstępnego do klasy ]-ej kancelaria przyj 
muje codziennie między godziną. 19 a 12 
do dnia 15 czerwca 1937 r. 

Z POCZTY. 

— Dyiekior Okręgu Poczi i Telegra- 
fów inż. M. Nowicki powrócił z podróży 
służbowej i w dn, 14 bm. objął, urzędo- 
wanie, 

„| ZEBRANIA I DDCZYTY. 
— „Piekno zabytkėw Paryža“ — od- 

czyt ilustrowany. przezroczami, wygłosi 
prof. Marian. Morelowski we środę dn. 
19.b. m. w sali Śniadeckich. Początek o 
godz. 19-ej. Wstęp dla dorosłych 50 gr., 
dla młodz. 25 gr. 

Organizuje Sod. Marian. Akademic- 
kich U. S. B. , 

..ZE ZWIĄZKÓW I STOWAR7 

— Zjazd koleżeński. W niedzielę 23 
maja r. b. odbędzie się zjazd koleżeński 
Polaków, wychowanków b. szkół śred- 
nich, pod zaborem rosyjskim, a mianowi 
cie tych, którzy ukończyli lub opuścili do 
1915 r. gimnazja (I i Ii) i szkołę realną w 
Wilnie. Program Zjazdu następujący: 

1) Godz. 10 r. nabożeństwo w koście 
le Św. Jana. 

2) Godz. 10.i pół r. zbiórka .na pod 
wórzu.U. S. B. dla dokonania zdjęcia fo 
łograficznego. 

3) Godz. 11 r. zwiedzanie Rałusza ! 
ruin na Górze -Zamkowej. . ‚ + 

4) Godz. 7 w. (19) zebranie koleżeń 
  

KRONIKA 

-technicznej „ELEKTRIT“ do -Narocza, dy. 

Hicą na ten cel, i pokryła całkowity” koszt 

0:82 © 0 tugessta |   
, dziny przygotowania się do obrony kra 

lem do mieszkańców domów od: dworca į 

„ly odježdžającą komendanikę na dwo 

+ce do monografii Žoludka“ Mi Szymie- 

„reprodukcje projektu tablicy  pamiątko- 
«wej ku czci Ludwika Narbutła i jej opis. 
Tablica ma*być umieszczona w ścianie 

  

skie w sali resłauracji „Ustronie” (A. Mic 

kiewicza 24). 
Na zjeździe zeszłorocznym uchwalo 

no — okres, obejmujący dołychczas wy, 
chowanków wileńskich szkół rosyjskich 
do r. 1905, rozszerzyć aż do r. 1915. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Urlopy wypoczynkowe pracowników 

„Ełektritu”. W. dniu dzisiejszym wyjecha 
ła wycieczka pracowników fabryki radio 

rekcja fabryki przyszła z wydałną pomo 

przejazdu. i 
Jak się: dowiadujemy, w miesiącu czerw 

cu b. r. przy. «wydatnej pomocy finanso 
wej Dyrekcji „ELEKTRIT” pracownicy spę 
dzą swoje urlopy letnie w obozach wypo 
czynkowych nad morzem, Podkarpaciu i 
na Wileńsczyźnie. Taki stosunek dyrekcji 
do pracowników, godny jest naśladownici 

wa. ‚ 
RÓŻNE 

— RYBNA KULINARJA KOŁDUNY Z 
LINA LUB KARPIA, | klg. tłustego lina 
lub karpia oczyścić z ości, przekręcić 
prżez maszynkę do mięsa. Dwie cebule 
pokrajać drobno, podsmażyć w maśle, do 
dać 2 łyżki niesolonego masła, łyżkę lub 
dwie rybnego rosołu, trochę soli do sma 
ku, majranku łyżeczkę i irochę pieprzu 
tłuczonego. Wymięszać to wszystko razem 
i łyżeczkę kłaść na ciasto przygotowane 
jak na mięsne kołduny. Po gotowaniu po 
dawać w bulionie, lub bez, lub też zala 
ne nasłem. 

— KTO WYGRAŁ 30000 ZŁOTYCH. 
Jak wiadomo w 4-tym dniu ciągnie 

nia obecnej 38 Lołerii Państwowej wy- 
grana w wysokości 30000 złołych padła 
na Nr. 65226 w Wilnie. Los ien został 
nabyły w kolekturze „Droga do szczę- 
ścia”,. Szczęśliwymi posiadaczami poszcze 
gólnych ćwiariek są następujący  mie- 
szkańcy Wilna: 

Pracowniczka umysłowa p. M. $. — 
ul. Makowa; Inżynier p, K. M. — ul. An- 
tokolska; Pracownik p. H. B. — ul. Po- 
narska oraz Kapral KOP-u p. H. B. w 
Ignalinie. : ‚ 

Ci szczęśliwcy doskonałe spędzą nie. 
jedne Zielone Święta. 

LIDZKA 
— Zakończenie Kursu PWK. W dniu 

11 bm. zakończył się kurs informacyjno— 
organizacyjny lokalnego Koła PWK. w 
Lidzie. Kurs przesłuchały 22 członkinie 
i sympałyczki. Wykłady na kursie p'zepro 
wadzali: p. p. Sadowska, Niemczykiewi 
czówna, Kuczówna, kpł. Węgrzynowicz., 
por. Nefrel. Zainteresowanie kursem było 
dość duże, o czym świadczy dość pokaź 
na jak na Lidę ilość uczestniczek, które 
miały cierpliwość mima wiosennej pory 
wysłuchać wszystkich wykładów z dzie 

ju. 
W dniu 10 bm. odbyła się w św'efli 

cy PWK. herbatka pożegnalna z racji wy 
jazdu drugiej R-ki P. W. K. p. A. Bory 
sowskiej. Członkinie PWK. odprowadzi 

rzec. 

— Zawody sportowe w Lidzie. W dn. 
16 i 17 b, m. na sładionie miejskim. w 
„Lidzie odbędą się lekkoałletyczne zawo- 
dy międzyorganizacyjne Lidy z udziałem 
wszystkich klubów miejscowych. Szcze- 
góły w afiszach. 

— „Ziemia Lidzka”. Ukazał się: ma- 
jowy numer „Ziemi Lidzkiej'* miesięczni- 
ka, wydawanego pod redakcją 'p. 'W. 
Abramowicza. Numer ten zawiera „szki- 

lewicza, „Zamek Mirski — A, Śnieżki, 
„Jurie“, orez „Jan i Mieczysław  Karło- 
'wiczowie'* tychże autorów. Poza tym za- 
mieszczony został wyjątek z pamiętnika 
Bronisława Narbutia, dotyczący miejsco- 
wości: Dubicze, key 

Na pierwszej stronie. zamieszczono 

kolegium Ks. Ks. Pijarów,- gdzie przed 
słu nieomal laty pobierał pierwsze nauki 
późniejszy wódz powsłania styczniowego 
na Litwie Ludwik Narbufł. Projekt tablicy 
został wykonany przez miejscowego ar- 
łystę p. Jerzego Kacieszczenkę. (jl). 

— W pierwszych dniach ciągnienia 
kl. IV 38 Loterii Państwowej padły w ko. 
lekturze N. Epsztejna Lida — Suwalska 
22 (tel. 119 konto PKO. 145278) wygra 
ne 5.000 zł. na Nr. 120499 oraz kilka wy 
granych po 2.000 i 1.000 zł. 
LL LLS LŽ 

Z dniem 1 czerwca w Niemnie, w pięk 
nej miejscowości w pobliżu lasu, rzeki i 
plaży zostanie uruchomiony. PENSJONAT. 

Kuchnia wykwintna, na żądanie jar- 
ska. 

Ceny zniżone.   

   | Ze_sp 
dės   Informacyj udziela p. F. Podziemska 

Lida, Suwalska 62. 

ab 
„| GRYPA.PRZEZIĘBIENIE, 

BÓLE: GŁOWY i ZĘBÓW 

» NIEDZIELA; «dnia 16 m a*1937- r,” 
8,00. — Sygnał czas. į- pieśń majówa. 8;6: 

— Gazetka roln. 8,2: — SRA. 8.27 = Ros 
maiłości rolnicze dla Ziem Półn. Wschodn. 
8,35 — Muzyka. 8,45 — Program dz. 8,50 — Dziennik por. 9,00 — Transmisja habożeńst 
wa. 10,30 — Utwory Liv Beethovena. 14.57 
— ł czasu. 12,03 —. Poranek mażyczny. 

ie ok. 13,00 — Życie kuliura!ne. 
D.“ e "poriinku. 14.06 —* Reportaż. 1430 — 
"Trzy baltady. 15,00 — Muzyka rózrywkówa. - 

) — Audycja dla wsi: „Na ziełonyra Słą 
felieton i. Przegląd rynków, 16,00 —— 

  

   
  

        

P:eśni Stanisława Moniuszki. 16,10 — Audy 
cja świetlicowa: „Wszystko idzie z postę- 
pim* — pog. higieniczna wygł. dr. M. Ko 

    

łaczyńska. 16,20. — Jak świętowali szewcy w 
Szemotulach —_ słuchowisko regionalne . SŁ. 

    

  

‚ Ноу‘а..17,00 — Koncert symd. 17.55 — Poga 
danka. 18.00 — D. c. koncertu. 19.00 — Na 
wakacjach ; Cienie — obrazki B. Prusa. 19,15 
— Program na poniedziałek. 19.90: — Wieczo    

   
   

rynka wioślarska w układ ie E. Ciuksży i 
Pac-Pomarnackiego, opr. muzyczne J. Gon 
saka. 19,50 — Koncert życzeń. 20,10 — Frag 
menł meczu tenisowego Polska—Czechosło 
wacja. 20.23 — Wiad. sportowe. 20.40 — Prze 

gląd polityczny. 20,50 Dziennik wiecz. 
2100 — Wesola Syrena — „Przegład maio 
wy* M. Hemara z udz. H. Or wny i M. 
Modzelews! 21.50 — Z dzisiejszei FTwór- 
taneczna. 2 Osłatnie wiadomości. 23.088 — 
czości muzycznej Lwowa. 22,15 — Muzyka 
Tańczymy. 

   

   

„PONIEDZIAŁEK. 17. maja 
8.00 — Sygnał czasu i pieśń majowa; 8,03— 
Melodie ludowe; 8.50 — Dziennik poranny: 
900 —. Transmisja nabożeństwa; 10.32 — Z 
oper Gounoda; 11.30 — Dni Lwowa — mi- 
gawki reportażowe Wajdy; 11.57 — Sygnał 
czasu; 12.03 — Poranek muzyczny; 13.09 — 
Pe nka oraz d. c. noranku; 14.00 — Tran 

ż Pomiechówka fra;mentu zlotu har 
cerskiego Ghorągwi Warszawskiej; 14.30 — 
Lekkie piosenki i dwufortepianowe ntwory 
w wyk. I. Carnero, J. Bercżyńskiego i W. 
Szpilmana; 15.10 — Rozsiyzygniecie konkur 
sn dla dzieci „Dlaczego powinniśmy kochać 
i szanować las'; 15.15 — Za ladą i przy biur: 
ku — Czesławy nikowskiej; 15.25 — Pro 
sram na wtorek; 15.30 — Audycja dła wsi — 

"Tak będzie sprawiedłiwie — słuchowisko; 

  

      

  

   

     
    

*16.00 — Połska Kapela Ludowa; 17,00 — Pię 

kno Warszawy; 17.15 — Transmisja z Białe 

gostoku ze Zjazdu. Działaczy Wiejskich;— 

13.10 — Rzemiennym dyszlem — Zwałczaj- 
niy kłusownictwo — felielon Feliksa Danela; 
18.20 — Reportaż z przebicen Zjazdu „Kół 

Śpiewaczych w 'Toruniu; 19.00 — Wedrówki 

muzyczne: 19.20 — Muzyka z płyt; 

Stare przeboje: 20.45 — Dziennik wieczorny: 

90.55 — Posndanka aktuałna; 21.00 — Przy 

Tźerackim stoliku — wieczór liłoracki; 21.30 

7 zapomnianych arcydzicł — synawie J. 5. 

Bacha.; 22.00 — Transmisja ze Lwowa frag 

meału meczu piłkarskiego (Lwów) Pogoń — 

"Wiedeń! Vienna: 22.15 — Wiadomości spor 

tewe: 22.30 — Tańczymy; 22.55 — Ostatnie 

wiadomości dziennikar radiowego; 23.00 — 

Zakończenie proeramw. 

   

WTOREK. dnia 18 maja 

5.30 — Pieśń majowa z wieży mariackiej; 

"S - ZEN 6.50 — Muzyka (plyty); 

7.00 — Dziennik poranny; 7.10 — Program 

dzienny; 7.15 — Audycja: dla poborowych; 

7.35 — Informacje rolnicze; 7.40 — Muzyka 

(Płytyji 8.00 — Audycja dła szkół; 8.10 — 
Przerwa; 11.00 — Audycja z okazji Dnia Do- 

brej Woti; 11.30 — Audycja dla szkół; 11:57 

Sygnał czasu; 12.00 —. Hejnał; 12.03: —- Ог 

kiestra P. R.; 12.50 — Wychów prosiąt po 

odłączeniu od maciory; 13.00 — Popularna 

muzyka operowa; 14.00 Przerwa; 15.00—Wia 

domości gospodarcze; 15.15 — Serenady; — 

15.25 — Życie kulturalne; 15.30 — Codzien 
ny odeińek prozy; 15.40 — Program na śro 

dę; 15.45 ka. polska (płytys 16.00— 
7 raw skich w. jęz. polskim; 16.10— 

niuzyki polskiej: 16.15 — 'Skrzynki PKO 

16:50 — Zespół'”Stefana Rachonia; 17.00 — 

    

'Dni powszednie państwa Kowalskich —-.po 

wieść mówiona; 17.1; — Koncert solistów 

r Wystawy Radiowej w Katowicach; 17.50— 
Symforian Drucik o kobiecie — monolog: 
"18.00 — Pogadanka; 18.10 — Sport w mias 
ka aktnalna;*19.00 — Antagonizm wsi I mia 

py — felieton Tymona Terlackiego: 18.35— 

'Ordonówna śpiewa (płyty): 18.50 —Pogadan 
ka aktnalna; 19.00 — rAtasonizm wsi i mia 
ita — dyskusja; 19.20 — Mniej zhane wałce; 
:9040-— 12'pogadanka> evid1 O instrumen 
tach orkiestry symfonicznej* — „Perkusja”, 
20.15 — Koncert symfoniczny; W przerwie 

okł godz. 2t Dziennik wieczorny i pogadan- 

ka akłnalna: 22.30 — „Odchylenie od nor: 

my* — fragment dzieła prof. Jana Bystro- 
nia „O Komizmie*: 22.50 — W hiszpańskim 

"rytmie; 22.55 —  Osłatnie wiad: dziennika 
rediowego: 2300 — Zakończenie programu. 

"ofiary 
Dla uczczenia dnia imienin Księdza Kan 

nika Jana Kretwicza — proboszcza parafii 

po-Bernardyńskiej w Wilnie, órganizacje pra 

cujące na terenie parafii i poszczególne 050 
by ziožyly na rzecz „Ochronki dziennej 

przy ul; Dar 6, następujące ofiary: Zarząd 

„Katolickiego, Stowarzyszenia Kobiet — 10 zł.; 
"Katolickie Stowarzyszenie Kobiet — 5 zł; 
"Kat. Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej — 
5 zł, Sodalicja Mariańska — 5 zł:; Kat. 
Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej — 5. zł; 
Kat. Stowarzyszenie Mężów — 1 zł.; p. „Ele 
опога Jaszczeninowa; p. Adam Zawadzki — 
5 zł.; p. prof. Jan Żebrowski 5 zł.; p. Kazt: 
mierz -Owsiejko 1 zł.; ks. Adolf Michniewies; 
ks Aleksander Lachowicz. `



„KURJER WILENSKI“ 16 i 17 maja. | 

Płócienne obu 
=— DZIEC'NNE —= 

wi 
DAMSKI 

        

  

=. 

orzanne 
E muuu MĘSKI 

  

cen Aanilowe Koedukacyjne 
Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy 
Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie 

(według nowego ustroju szkolnictwa) 

Kurs nauki trzyletni. Trzeci rok — specjalizacja. 

Podstawa przyjęcia do 1-ej klasy: 
: ukończenie gimnazjum ogólnokształcącego nowego typu, oraz 

" egzamina wstępne, Wiek od 16—20 lat. 

Uprawnienia Liceum po ukończeniu 2-ch lat nauki: ` 
-1y wstep do szkol akademickich (na warunkach, które zosfaną 

ustalone osobnymi przepisami), 
2) prawo 2-ej kategorii urzędników państwowych, › 
3) prawo do skróconej służby wojskowej, oraz wstęp do szkół 

„oficerskich. 

Zapisy przyjmuje kancełaria Instytutu Nauk Handl.-Gospodarczych 
-,w Wilnie, ul. Mickiewicza 18 w godz. 8—14, telefon 14-14. 
  

TELEGRAM. 
Oczekujemy drogą lotniczą z Londynu wszechstronnego 

filmowego reportażu. najwspanialszej uroczystości XX wieku. 
sa m 

z Koronacji 

który. jednocześnie z Londynem, Paryżem, New-Jorkiem ukaże się 

w Wilnie wyłącznie tylko u nas. Dyrekcia kina „PAN“ 

  

|Klso MARS | 
| Dziś premiera. Potężna 

     Największy wybór w Wilnie. 

FOTO-S 

M. RABINOWIC 

  

otrzymał w wielkim wyborze 

FOTOGRAFICZNE APARATY 
Najnowsze modele 
Ceny dostępne : 
Dogodne warunki 

"epopea lotnicza 
W roli głównej Pat O'Brien. 

w arcydziele 

wszechświat, 

sławy - 

HELIOS | 

TEO 

  

Orzeł leci « Chin 
„Nad program: *Piękna kreskówka I aktuaila 

UWAGAI Ceny popułarne: Balkon 30 gr. Parter od 50 gr. — na wszystkie seanse 

|Marlena DIETRICH i Gary COOPER 
„MAROKKO“ 

Kobiet našladujcie mnie 
ay J. a zrobicie karierę... 

- w ostatnim wspaniałym fi!mie Ryszarda. Bołesławskiego 

ROBI KARIERĘ 
Nad program: Atrakcje i aktualia ORA 

  

2. 
POLSKIE KINO 

Tylko u nas 

   
Nastrojowe 

Świetny nadprogram. 

OGNISKO | 
  

Premiera. Świąteczny program. - Wspaniały film dlą wszystkich 
Nowy. triumf produkcji austrlackiej. 

Reż. Max Neufeld, twórca „Csibi*. sky 
"..' Słynny chór „Wiener Saengerknaben". 

Piękna treść. — Doskonali aktorzy. — Wspaniałe krajoobrazy. 

) Dziś pełna niefrasobliwógo humoru polska komedia muzyczna 

IATOWD | Amerykańska awantura 
© W.rol. gł. Bodo, Nakoneczna, Cwikiińska, Znicz, Sialański I Frenklel 

Nad program : Atrakcje 

Dziś, Najznakomitszy film: małej czarodziejki ekranu 

SHIRLEY TEMPLE 
»i „NASZE SŁONECZKO" 

film wielkich wrażeń artystycznych 

piosenki, — Moc humoru. 
Ё Początek o godz. 2-ej 

Ww. pozost. го!.: Rosemary 
Mmes i Joel Mc. Crea 

tucz. senim. © 4-ej, w niedz. i šw. 0 Z-ej. 
  

Nad. psogram URUZMAICONE DODATKI. 

           

    

    

NAJWIĘCEJ DOKUCZAJĄ 
OCZ 

ZIMNA: NIEPOG Gimė 

   
A ba GP = 

BAL do 2 5 
BEYN PRŽECIWREUMATYCZNYĖ 
DO KAPIELI +O0SMOGEN*|:     KOJA TE BOLE. 

A W O O 

GŁUCHOTA 
Najnowszy wynalażek (szłuczne bębenki) 

  

zademonstrowanie - specjalistom przeciw 
Przytępionemu /słuchowi, :szumowi. 'Setki' 
podziękowań. 'Żądajcie bezpłatnych pro- | ' 

„spektėw. 
Adres: „Entonia“, poczia „Tenczynek. 

  

© Natychmiast | 
"_ poszukuję | 
2 pok. lub 1 pok.-dużego ze wszelkimi. 
wygodami w centrum miasta. Oferty do 
Adm. „Kurjėra Wileńskiego" pod Nr. 22. 

PF Przyjmują wplsy ra nowy rok szkolńy 

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA 
Kraków, ul. Pierackiego 14, 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra 
kowie; oraz w drodze korespondencji, za 
pomocą, przystępnie i wyczerpująco, opraco 
wanych skryptów, płpgramów i miesięcz 
rych tematów, do 

1) egzaminu dojrzałości giian. starego 
typu, 
"i z zakresu I, i II kl. gimn, nowego us- 
troju, Е : 

3) do egzaminu z 4 ch klas gimnazjum 
*uowego ustroju, Oraz - 

4) do egzaminu z 7 klas szkoły powszech 
ae Е 3 

1937/38/ ` sk 
Wykladają najwybitniejsze siły fachowe. 
UWAGĄ: Uczniowie kursów koresponden' 

scyjiych otrzymują co miesiąc oprócz całko 
witego materiału naukowego, tematy z 6 ciu 
głównych przedmiotów do opracowania. Nad 
to obowiązkowe egzaminy badają 3 razy w, 

"ciągu roku szkolnego postępy uczniów. 
Roo aS оотоЕЕЕло оЕ ак 

     

    

и ЯА. 

pzy PRZEZIĘBIENIU . 
-|GRYPIE;KATARZE 8     

  

[Do sprzedania PLAC 
f Tanio. Informacje: ul. Zakretowa 15 m. 6 

g. 15—17,     
     

CHROŃCIE SWOJE FUTRA I GARDEROBĘ 
Od zniszczenia przez mole 

Niezbędne świeżo otrzymane środki: naftelina, kamtora, pa- 
czula, izomoł, katol, mortln, Flit, Torby 

poleca 
„Tępiciel* i inre 

śadaeey J, Szambedał 
W. Pohułanka 14, vis.4-vis Teatru Wielkiego 

Istn. od roku 1901, Obsługa sumienna | punktualna. 
Zamówienia telefoniczne dostarczamy natychmiast. , 
Wystrzegać się bezwartościowych gatunków. 
  

© LICYTACJI 
W myśl $ 83 rozporzędzenia Rady Mini 

strów z dnia 25 czerwca 1032 reku o postę 
powaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr, 62 poz. 580) Urząd Skar 
lowy w Lidzie podaje do ogólnej wiadonio 
ści ,że dnia 28 maja 1937 roku o godzinie 
9 €j w lokalu Houwalta Witolda. w maj. Ra- 

e celem uregułowania 
i na rżecz Urzędu Skarbo 

w Lidzie i innych odbędzie się sprze: 
daż z licytacji niżej wymienionych ruchoma 
$C1: 

1) żyta w ziarnie 59 pud. — zł. 118.00; 2) 
pszenicy niemłóconej 70 pud. — zł: 280.00; 
8) siano 2.700 pud. — zł. 1.350.00, 4) koni- 
czyny 1.123 pud. — zł. 898.40; 5) owsa nie 
młóconego 628 pud.: — zł: „1.067.60; 6). jęcz 
mień - niemłócony pūd. zł. 2.90, 7) 
krów dojnych czarnobiałych 5 (pięć) sztuk— 
zł 500.00; 8) krowy „łlolenderki* 2 letnie 
dwie (2) sztuki — zł. 290.00; 9) jałówki 
„Holenderki* do dwu lat 6 (cześć) sztuk — 

500.00 zł.; 10) buhaj 2-letni — zł. 100.00. 

Zajęte przedmioty można oglądać  dnia 
23 maja 1937 r. od godz. 88ej do godziny 9 
w lokalu Houwalia Witołda w maj. Akliszki. 

Oraz w dniu 28 maja 1937 reku o godzi: 
nie 9ej w lokalu Meysztowicza Szymona w 
maj. Gicranony gm. lipniskiej, celem uregu 
lowania zaległych należności na' rzecz Urzę 
du Skarbowego w Lidzie i Urzędu Skarbowe 
go Opłat Stemplowych w Wilnie odbędzie się 

sprzedaż z licytacji niżej wymienionych ru. 
Е ść в 

a WA w dobrym stanie — zł. 800.; 

2) kanapa, dwa fotele i sześć (6) kszeseł w 
stanie dobrym — zł. 1.000, 3) kanapka i trzy 
13 fotele mahoniowe, jeden komplet — zł. 
500.00, 4)--szafka: z lustrem —. 2ł. 150,00; 5) 
zegar stołowy — londyński a zł. 200.00, 

5 traktor firmy „Tytan* z pługiem trzy le 
mieszowym — zł. „3.000; 7) bryczka PRO 

nit na Tesorach w stanie dobrym — zł. 500. - 

        

    

Zajęte przedmioty można oglądać dnia 28 - 

maja 193 7roku'od godz, 8-ej do. godz. , w 
lokalu Meysztowiczą Szymona w maj. Giera л 

ony gim. lipniskiej. + s i 

RER 7 P Za Naczelnika Urzędu 
Czesław Dołaciński, . 

„Kierownik Działu Egzekuc. | 

  

     
RESTAURACJA 

ITALIA" 
Przy hotelu „italia” — telefon 13-61 
codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno-mużyczny 
„ pod kierownictwem 

Arnolda Fidiera 

  

   

   

  

          

Były profesor 
jednego ż zagranicz- 
nych uniwersytetów 
poszukuje na okres 
wakacyjny kondycyj 
w majątku ziemskim 
na Wiłeńszczyźnie. 

Konwersacja francu- 
ską i język angielski 
własną, szybką meto- 
dą. Warunki b. skrom- 
ne . Zgłoszenia dla 
„Paryżanina*, Admi- 
nistracja „Kurjera Wi- 

leńskiego*, ul. Ban- 
durskiego 4, Wilno 

Student U.S.B. 
poszukuje kondycji 
na wyjazd w okresie 
wakacyjnym. Łaska- 
we oferty kierować 
do Kurjera Wileńsk 

pod . „Solidny* 

'Uczenica 
starszego kursu Kon- 
serwatorium Muzycz- 
nego udziela korepe- 
tycji na fortepianie 

Dzielna 36 m. 5 

PLAC 
do sprzedania przy 

ul. Popowskiei 36, 
Powierzchnia 2500 m* 
Dowiedzieć się: Pió- 
romont 16 -u właści- 

cielki domu 

  

  

  

  

  

r- 1 

KŁAD 
WILNO, tel. 
WIELKA 7-59 

LABORATORIUM dla amat, 
Wykonanie robót $ 

w ciągu 6-ciu godzin 

ś Na eżycia. 1937 roku 

"Następny program 

BBEŁIOS 

irena DUNNE 

Nauczycielki, 
bony, wychowawczy- 
nie i wszelkiego ro- 
dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 
12-06, czynne od g. 

8 do 15-ej. 

Poszukuje się 
wspólnika Polaka z 
kapitałem około zł. 
10000 do korzystne- 
go interesu handlo- 
wego, ma ącego duże 
widoki rozwoju. Ofer- 
ty składać w Fidmin. 

pod „Wspėlnik“ 

MODNE 
SANDAŁKI RZYMKI 
ABISYNKI * AFRY- 
KANKI poleca 

wytwórnia 

w. NOWICKI 
Wilno, Wielra 30 
Letnie obuwie 
brezentowe 

Za 450 zł, 
FORTEPIAN | firmy 
zagraniczn. okazyjnie 

do sprzedania 
ur, Niefniecka 19 m. 2 
N. Kremer' (wejście 

w” bramie) 

KUPIĘ 
lub wynajmę WÓZEK 
dla chorego. Dowie- 
dzieć się w sdmin. 
Kurjera Wileńskiego 
od godz. 9—3'/, pp. 

  

  

SPRZEDAM 
folwark 128,5 ha 16 
km. od Wilna pięknie 
położony bezpośred- 
nio nad Wilią i szosą 
Wilno, ul. Połocka d. 

  

Nr. 9 m. 9 

    

WĘGIEL kamieany Górnośląski, KOKS, 
_ „‚ - DRZEWO opałowe. ; _ a 

po cenach konkurencyjnych poleca 
now09tworzóna firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 
WILNO,/ul! Zygmūntowska 24. — Tel. 25 82. 

  

в BIURO TRANSPORTOWE. ; 

-. „Ekspedycja Miejska _ 
fedaje do wiadómości, że z dn. 1 5maja rb. 
zostało przeniesione do nowego lokalu przy 
ul. Wileńskiej 10 m..32 (wcjście od ul. Żeli- 

* 14, gowskiego, — Те!.;987. › Ё 
Zalatwia wszelkie przeprowadzki, 
opakowanie, ekspedycję towarową. 

  

MOTOCYKLE e ROWERY © 
    

  

RADIO 
APARATY 

  

е 10 WIELKA 
= WILNO.= 

   

10 e „RADIO - MOTOR* 

Ceny fabryczne. 

į «6 sp. Akc. Wielkes BO 

LETNISKO 
Zaciszny dworek wiej- 

i ski przyjmie КИКа о- 
jsób z całodziennym 
utrzymaniem, mieszka- 
niem i obsługą za 2 zł. 
70 gr. dziennie. Jest 

« tu b. nieskrępowanie, 
; miło i dobrze, Stół b. 

obfity. Poczta, stacja; 
kol. o 4 klm. od dwo- 
ru. Szczegóły osobi- 
$с1е; ой godz. 10 do 
11 przęd połud, Ad- 
fes: Mickiewicza 5 m 8 
— 

LETNISKO 
nad jeziorem  Dry- 
światy. Cena 3 zł. i 
50 gr. — 4 zł. Utrzy» 
manie dobre. Las, 

4 łódki, kajaki, siatków- 
ka, Informacje; Czarny 
Bród k. Turmont Za- 
sztowtowa, albo Wil- 
no, zauł.Portowy5—1 
tel. 18-92, od 14-ej — 
16-ej, du. powszednie, 

Herhioldowa 

LETNISKO 
PENSJONAT 

Koto Niemenczyna 
jątku "Korol šzki 

Przyjmuje 
od ł czerwca 

nia 3 pok. z kuch- 
nią. Podgórna | m. 1 

od 13 — 18-ej 

LETNISKO 
"PENSJONAT 

malownicza okolica— 
las, "rzeka dogodna 
komunikacja kolejowa 
i autobusowa majątek 

Puszkarnia. Wilno 

Trakt Batorego 69. lu- 
formacje —— Tartaki 
19 — 2 oraz na miejscu 

  

    

   

    

  

LETNISKO 
— pensjonat w maj. 
Kamionka,  pėitora 
klm. od st. Kamion- 
ka kolei Wilno—Mo- 
łodeczno. Las, tzeka, 
kaskadówki. Zgłosze- 
nia: poczta Ostrowiec 
k/Wilna. Ludmiła Ma- 

twiejewowa 

LETNISKO 
cdnajmę dom z kil- 
ku pokoi, można i 
pojedyńczo, miejsco- 
wość sucha w sosno- 
wym lesie, w pobliżu 
stacji kol. czarny Bór 
Dowiedzieć się: Wilno 

Clasna '16-1 

Lokal 
do wynajęcia nada- 
jący się na biuro, 
stowar.yszenie. infor- 
macje u dozorcy; ul. 

Wilenska 20 

      

MIESZKANIE 
3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wszelkie wy- 
gody, wolne ad po- 
datku—do wynajęcia 

Tartaki 34-a 

MIESZKANIE 
4pok. ze wszelkiemi 
wygodami w pałacyku 
w ogrodzie-parku do 
wyuajęcia Dzielna 36 

  

MIESZKANIE 
5-cicpokojowez kuch- 
nią ze wszelkimi wy- 
gódami, gruntownie 
odremontowane oraz 
mieszkanie 2 pokoj. 
z kuchnią do wyna- 
jęcia. Informacje: Mic- 
kiewicza 46 m. 2 od 

12 do 4-p. p. 

MIESZKANIE 
6-pokojowe do wy- 
najęcia wszelkie no- 
woczestie wygody 
(gaz) . M. Pohuilanka 

Nr. 10 — 3 

  

SPRZEDAM 
niedrogo zrąb na 
dom 8X16 w m. Łuż- 
kach pow. Dziśnień- 
skiego. - Dowiedzieć 
się przy ulicy Dziś- 

nieńskiej Nr. 23 . 

  

SPRZEDAM 
hipotekę 50.000 
z dużem ustępstwem 
ulokowana na 3-ch 
murowanych ładnych 
domach 'w dobrym 
punkcie miasta. Na 
pierwszy. Nr. hipoteki 
zgłoszenia kierować 
posterestante /„okazi- 
cielowi kwitu Nr. 1045   

  

ZĘ |=;   
  

DOKTOR MED. 
J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 
Qrdynator Szp. Sawłoz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tel. 13-60 
Przyjmuje od 5—7 w 

  

DORTÓR 

Zeldowicz 
Chor. skórne, wene 
ryczne, narządów mę- 

| czow. od godz, $—1 
! 5-8 w 

DOKTOR 

Zaldowiczowa 
Choroby kobisce, 

skórne, .weneryczna, 
narządów moczowych 
od godz. 12—2 14 —7 
wiacz. ul. Wileńska 28 

* m$; tat. 2-7], 
  

DOKTÓR MED, 

J. Bnforowicz- 
Szczepanowa 
Choroby skórne, wa- 
meryczne, kobiece 

przyjmuje 8 - 9, 12 =1 
1 4—7 

Zamkowa 3—9 

  

DOKTOR 

ZAURMAM 
choroby. wenerycyna, 
skór. i moczopłicrowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—214—8 
  

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne I moczopie, 
Wielka 21, tel. 921 

Przyjm. od 9—1 i 3—8 
   

  

  

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do 7 wlecz, ul, J. Ja: 
sińskiegó '5—18 

Ofiarnef (ob. Sądil) 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kozme- 
tycz. odmtadzanie ce: 
ry, usuwanie zmarsź 
czek, wągrów, piegów 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu 1 
bioder | brzuctig, kra- 
my odmiadzająt 

wanny 'elektr., elak- 
tryzacja. Ceny- przy* 
stępne Porady bezpia 
tne, Zamkowa 28—8 

  

SPRZEDAM- 
b. tanio dom drewnia- 
ny. O warunkach: dó- 
wiedzieć. się. Lwow- 
ska 22 tr wł, domu 

Do sprzedania 

kiosk. 
rozmiaru 160: X 240 
solidńie: . wykonany, 
nadaje się *do Inte- 

resu handlowego. 
Dowiedzieć się: Wilna 

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

  

  

х powodu „wyjazdu 
sprzedaje Się 
"SKLEP 

spożywczy z całko. 
witym urządzeniem 
na b. dog. warunkach 

Legionową:: у 

PIANINA * 
FORIFPIANY.: z „diu 
goletnią. .. gwarancją, 

nowe i okazyjne; 
B'ithner, Arnold Fi- 
biger, Miihibach, Be- 
cker i in. -sprzedaja 
i odnaimuje -N. Kra: 
mer,  N emiečka “19 
(Wejście w bramie) 
Ceny-niskie. : Dogoid: 

> ne warunki. - 

  

   

  

Pomagam 
jw nauce uczniom 1 
eksternistom z su 
gimnazjalnego. * Wa- 
runki przystępne, fa- 
uka solidna” Łaska- 
we żgłoSzenia: z. Do- 
broczynny 2-a. m, 7: 

  

   
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz militiietr. przed tekstem 75 gi., w tekście 60 tą” 

  

kó
w 

оо 
i
k
 
a
i
 

a
i
š
k
i
a
i
s
 i 

ali
s 

REDAKCJA i ADMINISTRACJĄ: 
"Konto P,K.O. 700312 - . 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa. Bandurskiego 4. 
Redakcja:. tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów ale zwraca. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

moszeniem do domu w kraju—3 zł., га gra» 
nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wst, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 250. 

Nowogródek, ul. Kościelna 4, 

Lida, ul. Zamkowa 41 ° 
; i, Baranowicze, l, Narutowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słónim, 
й Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

  

     
   
    
   

Odd : ох 
A za tekstem 30 gr, kronika redakc. I komunikaty 60 gr, za wiersż jednoszpe” 

: Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłó* 

szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy, Za treść ogłoszeń 4 (Ue. 

brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Adininistracja zastrzega sobie ke 
zmiany terminu druku ogłoszeń i ūlę przylnwie zastrzeżeń miejsca. Ogto 

szenia są przyjmowane w godz. 9,30 — 16.30 t 17. — 19. . 
    

      

   

  

       

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ Sp. 2 0.0, Diuk. „Zaicz*, Wilno, ul. Redaktor odp, Zygmunt Babicz Bisk. Baudu,skiego 4, tel, 4-40. 

 


