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"Tajemnica francuskiej 
jednomyślności 

Jednomyślna uchwała obu Izb par | 

łammentarnych Francji w sprawie u 

dzieienia Polsce pożyczki może nie 

zaskoczyła polityków, ale niewątpli- 

wie zaskoczyła większość obywateli 

polskich z dziennikarzami włącznie, 

Prasa połska ograniczyła się do wy 

rażenia radości, że pożyczka została 

uchwałona jednomyśłnie, padło bar- 

dzo wiele pięknych 

nych i braterskich 

łączą oba narody i na tym koniec 

Fakt jednomyślności 

na ogół został przyjęty jako rzecz zu 

pełnie naturalna i zrozumiała, jako 

słów o serdecz- 

stosunkach jaki: | 

francuskiej 

i Polsce całko 

Dziś 

sojuszni- 

manifestacja przyjaź 

wicie i miewątpliwie należna. 

  

gdy parlamenty obu stron 

<zych już zamanifestowały swą jedno 

myślność i wypowiedzieli się mini- 

strowie, temat ten ujmowany z per- 

spektywy paru tygodni powraca zno- 

wa na szpaliy pism. Omawia się go 

przytem teraz bardziej z rozumowej, 

aniżeli z uczuciowej strony. „Polska 

Zbrojna” pisze we wczorajszym nu-   merze na ten lemat: 

„Pomijając względy uczuciowe, | 
które niewątpliwie odegrały tu | 
znaczną rolę, śmiało rzec można | 
— skoro mówią to sami Francu- 

| Francj: nie tylko w Polsce. Te obja 

zi — że udzielenie Polsce pomocy | 

finansowej jest rezultatem  zdro- 

wej salkulacji politycznej. Francja | 

nie waha się powiedzieć: jak jeden 

mąż, zdała sobie sprawę, że pożycz 

ka dla Polski nie jest tylko gestem 

przyjaźni, ale koniecznością, którą 

w równym stopniu Francji i Polsce 
narzuca zmieniona sytuacja €uro- 

pejeka. Dozbrojenie sojńszniczej 

Polski leży we wspólnym interesie 

obu narodów. albowiem tylko sil- 

na, nowocześnie uzbrojona Polska, 

zdolna do skutecznego wypełniania 

zobowiązań sojuszu, stać może na 

straży wspólnego bezpieczeństwa i 

pokoju w Europie. 

Jednomyślność parlamentu jako 

przejaw jednomyślności obywateli ca 

łego państwa zawsze budzi szacunek. 

Taka jednomyślność w sprawach po- 

lityki zagranicznej jest szczególnie 

wskazana. Wewnątrz. można sobie 

pozwolić na spory, ale nazewnątrz 

naród powinien występować jednoli 

cie — to jest stara dobrze znana i do 

brze zasłużona zasada. Póki jeszcze 

tą zasadą jakiś naród potrafi się kie 

, nie zginie. To też jednomyśl- 

pożyczki 
rowa 

  

ność francuska w sprawie 

dła: Polski bardzo podniosła prestiż 

wy rozkładu, jakie  obserwowaliśmw 

w tym kraju ostatnio całkiem słusz-   

nie niepokoiły zwłaszcza sojuszni- 

ków. Obawy w dużym stopniu roz- 

prasza zdolność do jednomyślności, 

która nas tak bardzo zaskoczyła. 

Moglibyśmy słusznie dziwić 

tei nagłej zmianie nastrojów. 

Tymbardziej są ciekawe jej moty 

wy. „Pożyczka dla Polski nie jest tył 

ko gestem przyjaźni, ale koniecznoś- 

cią, którą w równym stopniu: Fran- 

cji i Polsce narzuca zmieniona sytua- 

cja europejska" — jak mówią sami 

Francuzi. Cóż to za konieczność, któ 

rą uznają „Croix de 

feux“ i... komuniści? 

Dziś na innym miejscu podajemy 

w obszermym streszczeniu niezmier- 

nie ciekawy artykuł doc. dr. Słanisła 

wa Świaniewicza p. t. „Socjologia Go 

spodarki Wojennej'. Punktem wyjś- 

cia — założeniem tego artykułu jst 

twierdzenie, dziś cały szereg 

państw prowadzi t. zw. gospodarkę 

się 

członkowie 

że 

wojenną. 

Te państwa, które dziś prowadzą 

„gospodarkę wojenną” eksperymentu 

ja swój sprzęt techniczny i w yszko- 

lenie swego żołnierza tuź pod bo: 

kiem Francji za Pirenejami, Huk ar- 

mat i odgłosy eksplozji Bómb lotni- 

czych, które stamtąd dochodzą do Pa 

Kolonie francuskie otwarte dla 
emigrantów żydowskich. 

PARYŻ, (Pat). „Le Petit Parisien* 
podaje, że w ministerstwie kolonii od 

była się konferencja, poświęcona pro 
jektowi osadnictwa Żydów w koło- 
niach franeuskich. Po konferencji tej, 

w której wzięli udział przedstawiciele 

szeregu organizacyj żydowskich, mi- 

nister kolonii Moutet udzielił przed- 

stawicielowi „Le Petit Parisien* wy- 

wiadu, w którym oświadczył, co nastę 

je: 
Do kwestii osadnictwa Żydów w 

naszych koloniach odnoszę się bardzo 

przychylnie, ponieważ wiem, iż Ży- 

dzi mogą stanowić poważny element 

kolonizacyjny i okazali się całkowicie 

zdołni do pracy na roli, która jest 

podstawą wszelkiej działalności koło 

nizaeyjnej. Dali oni znakomite dowo 

dy tych cech na terenie Palestyny. 

Minister zastrzegł się jednak, iż 

nie należy żywić zbyt wielkich iła- 

zyj eo do możliwości masowego osad 

nictwa Żydów: w koloniach francus- 

kieh. 
RER TA 

  
Niemcy zamknęli kanał 

Kiloński 
LONDYN, (Pat). Ofiejalnego po- 

twierdzenia zamknięcia kanału Kiloń 

skiego jeszcze tu nie otrzymano. Reu 

ter donosi, że jeśli nawet wiadomość 

ta zostanie potwierdzona, to właści- 

wie sytuacja dotychczasowa nie uleg 

mie zmianie gdyż wypowiedzenie 

klauzui traktatu wersalskiego, umię 

Litra między młotem a kowadłem 
RYGA, (Pat). Budowa nowej staeji 

radiowej w Kownie, 0 której dużo mó 

wiono, została na nieokreślony czas | 

ойгоехопа. 

Okazało się w końcu, że powo- 

dem odroczenia było ubieganie się o 

zamówienie budowy między innymi 

dwóch poważnych konkurencyjnych | 

zakładów niemieckiego i sowieckiego. 

  

Trzeba przede wszystkim dokonać 

wyboru kraju, w którym chce się prze 

prowadzać próbę kolonizacji. 

O ile chodzi np. o Madagaskar, to 

gubernator tego kraju zawiadamia 

mnie, iż skłonny jest przychylnie roz 

ważyć projekt osadnictwa na tym te 

renie pod warunkiem, że będzie się 

miało do czynienia z osadnikami, po | 

pieranymi przez poważne organizacje 

i posiadającymi odpowiednio zapew- | 

nioną pomoc finansową. 

Spłonęła 
LWÓW, (Pat). Dziś o godz. 12 wy 

buchł pożar w oddziale fotomechani- 

eznym w wielkich zakładach graficz 

nych znanej spółki akcyjnej „Książni 

ca - Atlas* we Lwowie przy ul. Zielo | 

nej 20. Prawdopodobnie jeden z robot 

ników ogrzewając na płomieniu gazo 

wym płytę cynkową, która zanadto 

dzynaradawiających drogi wodne 

Rzeszy odnosiło się do wszystkich 

dróg wodnych na terytorium Niemiee, 

1 więe tym samym i do kanała Kiloń 

skiego. 

Dzisiejsze postanowienie jest tyl- 

ko logicznym następstwem poprzed- 

nio powziętej decyzji. 

Rząd kowieński, znajdując się w 

tak drażliwej sytuacji pomiędzy są- 

siadami wschodu i zachodu, nie miał 

innego wyjścia jak budowę odroczyć, 

tracąc jednak przy tym poważnego 

swego klienta w handłu zagranicz- 

nym, gdyż Sowiety uzaležnily prze 

dłużenie umowy handlowej od otrzy 

mania zamówienia na budowę nowej   staeji. 

Poza tym terenem można jeszcze 

wziąć pod uwagę terytoria w Nowej 

Kaledonii na Nowych Hebrydach, a 

nawet w Guyanie, gdzie klimat jest 

mniej niezdrowy, niż się ogólnie przy 

za. 
Możliwe jest również — zakończył 

minister — iż w koniecznym wypad 

ku znalazłaby się odpowiednia po- 

moc finansowa, ale tylko wtedy, gdy 

by się miało do czynienia z odpowied 

pio poważnymi organizacjami. 

się rozgrzała, wrzucił: ją przez omył 
kę zamiast do wody, do nafty lub ben 
zyny. Mimo, że pod ręką były 3 gaś 
niee i kran wodociągowy, cynkograf 
stracił — jak się zdaje — panowanie 
nad sobą i zaalarmował robotników 
z sąsiednich sal. Tymczasem jednak 
pracownia stanęła w płomieniach, któ 
re rozszerzyły się wskutek ekspiozji 
bańki z benzyną. Ten przebieg wypad 
ków nie został jeszcze swierdzony, 
iednak wywołał fatalne następstwa. 
Pożar zniszczył całe trzecie piętro 
wraz z precyzyjnymi aparatami kli- 
szarni i przerzucił się na piętro czwar 
TRAKAI VON KOP TENISAS 

Strażnik oseciony przez wilk] 
w mieście 

CZERNIOWCE, (PAT). — W czasie gwał 

townej Śnieżycy, jaka szalała nad Bessara 

bią, zbłąkane stado wilków napadło w €en- 

trum miasta Komrat na strażnika miejskie 

go. 

Strażnikowi udało się odpędzić 

wystrzalami rewolwerowymi, 

wilki 

Nankin myta dancingi 
NANKIN, (PAT). — Burmistrz Nankinu 

Ma—Chao—Czun kazał zamknąć od dziś 

wszystkie daneingi w stolicy. Burmistrz uz- 

nał to zarządzenie za nieodzowne dla walki 

su prostytucją, szerzącą się w mieście wsku 

tek napływu tysięcy kobiet bez zajęcia. 

1yża stanowiły akompaniament bar- 

dżo sprzyjający powzięciu jedn umyś] 

reałnej warlości przymierza z Polską. 

W echach nadchodzących z Hiszpa- 

| 
i 
| rych uchwał na rzecz wzmocnienia 

I GA : : 
jak i prawi- 

  

nii zarówno uszy lewi< 

cy francuskiej z łatwością wyławiają 

argumenty za przymierzem Z Połską. 

Musimy jednak zdawać 

jak wielkie różnice zachodzą pomię- 

dzy jakością tych argumentów, które 

znalazła tam i lewica i prawica. Przy 

padėk zrządzil, že argumentów tych 

wysłarczyłe ‚ 1а 

obu. Nastąpiło uzgodnienie stan ywisk 

różnych 

sprawę 

przekonania stron 

pod wpływem krańcowo 

motywów. Tu właśnie kryje się ta- 

jemnica jednomyślności. Wydaje się 

to. tymbardziej prawdopodobne, iż 

jednomyślna uchwała Izb francu- 

skich z dnia 29 grudnia ub. r. bardzo 

niedługo pozostawała uchwałą bez 

precedensu. 

Już wczoraj prasa domiosła, że za- 

kaz udawania się na teren Hiszpanii 

ochotników z pośród obywateli fran 

crskich został również uchwałony je 

dnomyślnie. 

(Pakt ten zdaje się nasze domysły 

potwierdzać. : Р. .   
! Rumuński min. oświaty 

przybędzie do Polski 
BUKARESZT, (Pat). Prasa donesł 

iż wizyta min. oświaty: Angelescn w 

Warszawie nastąpi z końcem łatego 

bież roku. 

w Austrii 
WIEDEŃ, (PAT). — Urzędowo ko 

munikują, że dziś w południe krėlo- 

wa holenderska Wilhelmina przybyła 

| do miejscowości .Igls pod Insbruckiem 

na pobyt wypoczynkowy. 

  
drukarnia Ksiąžnicy Atlas 

te, mieszczące introligatornię, w któ 

rej w tym momencie znajdowały się 

ogromne iłości książek. Robotniey 

zdołali zbiec schodami na dół, ogień 

zaś trawił łatwo palne materiały, 

zwłaszcza papiery. Dopiero o godz. 

15 pożar został ugaszony. Szkody są 

olbrzymie. Na szezęście stropy żelazo 

-hetonowe nie dopuściły do runięcia 

ciężkich maszyn eynkograficznych i 

introligatorskich. 

Szkody w zniszczonym budynku 

wynoszą około 60,000 zł. w aparatu 

rze i maszynach około 120.000 zł., w 

książkach około 40,000 zł., razem co 

najmniej 200,000 zł., przy czym €y- 

fry te trudno ustalić w ciągu pierw 

szej godziny po pożarze. W oddziale 

toto-mechanicznym „Ksiąžniey-Atlas“ 

znajdowała się przeznaczona do po- 

wielania wiełka mapa katastralna m. 

Lwowa, z której uratowano tylko 

część. 

Mapa wielkości ok. 5 m. kw. opra 

cowywana była przez cały sztab urzę 

dników i rysowników w ciągu wielu 

miesięcy, przy czym dokonywano 

zdjęć z samolotu i na tej podstawie 

dopiero rysowano plan posesyj mia- 

sta. Gdyby się okazało, że zarząd 

miejski nie posiada kopii poszczegól- 

uych fragmentów tej mapy, to do 

szkód wyrządzonych pożarem trzeba 

| kedzie dodać jeszcze około 100.000 zł. 

Na miejsce pożaru przybyli wraz 

ze strażą pożarną przedstawiciele 

władz na ezele z wieestarostą grodz 

kim mgr. Kirschnerem.   
  

Królowa Wilhemina | 

  

Grobowiec Anny Wazówny 

     

    

    

Obecny król Angli Jerzy VI-ty 

z lat dziecinnych 

Z R 

Czołg zdobyty przez powstańców w H szpanii 

 



  

Šš. + P. 

JULIA MACIEJEWICZOWA 

    

Do historii przechodzi już Wilno 
przedwojenne, a ludzie, którzy budo- 
wali tu zręby polskości, powoli odcho 
dzą z tego Świata. 

Dziś przybywa nowa mogiła na 
Rossie: zmarła śp. Julia Maciejewi- 
czowa. niezmordowana wychowawczy 
ni młodzieży, do ostatnich chwil Ży- 
cia trwająca na posterunku. 

Nie to, że liczyła Ona 74 lat wie- 
ku, siły nie zawsze dopisywały, że 
wzrok osłabł zachowała wciąż ży 
wą dawną energię, nie porzuciła uko 
chanej pracy, a w przeddzień śmierci 
jeszcze widziano ją z ożywieniem dy- 
skutującą nad sprawą kobiety współ 
czesnej w Związku Pzacy Obywatels 
kiej Kobiet. 

Zmarła w kilka godzin potem. Po 
pięknym czynnyn, życiu błogosławio- 
ne śmierć wygładziła zmarszczki twa 
rzy. Pani Maciejewiczowa śpi cicho 
i pogodnie w malutkim pokoiku. któ 
rego ściany zawieszone są fotografin- 
mi Jej byłych wychowanek. One sa- 
me przychodzą z wiązankami kwia- 
tów. ostatnim darem dla Tej, która 
zazwyczaj mawiała do nich: „Wy jes- 
teście moje córki, a wasze dzieci — to 
moje wnuki*, która umiała zawsze 
śpieszyć z pomocą swym byłym wvy- 
chowankom, nawet tym, co zwykłą 
koleją losów po wyjściu ze szkoły od 
dalały się od Niej zupełnie, która 
potrafiła zadzierzgnąć między sobą a 
wychowankami stosunek tak serdecz 
ny, że, jak powiedziała mi jedna z 
tych dawnych przedwojennych jej u- 
czenic: „Czuje się dzisiaj. że odszedł 
ktoś bardzo bliski". 

Urodzona w roku 1863 w dalekiej 
ziemi mohylewskiej, śp. Julia z Mosz 
czyńskich Maciejewiczowa ukończyła | 
nauki na pensji Hryniewskiej w Ry- 
dze, poczem złożyła egzamin nauczy 
„cielski przy okręgu naukowym w Dor 
„pacie Pracę pedagogiczną rozpoczęła 

_od' skromnego stanowiska nauczyciel 
ki domowej w domu swego kuzyna 
Bolesława Świdy, ale był to tylko 
etap przejściowy w Jej życiu. 

Gdy po owdowieniu zamieszkała 
ua stałe w Wilnie około roku 1898. 
rozpoczęła odrazu działalność na szer 
szą skalę. zakładając wspólnie ze swą 
byłą uczenicą Śp. Stefanią Świda in 
ternat dla Polek. 

Tego było za mało. Chodziło o 
stworzenie własnej szkoły, która by w 
ramach ówczesnych możliwości reali 
zowała przynajmniej pewne postuła- 
ty wychowawcze, dając młodzieży to, 
czego w żadnym wypadku dać nie mo 
gła szkoła rosyjska: kulturę polską 
ebok przygotowania do życia prakty- 
<znego. Jak się to stało, że śp. Julia 
Maciejewiczowa otrzymała zezwolenie 
na założenie szkoły — niewiadomo. 
Może przeważyła szalę dobra znajo- 

    

  

  

  

  

  

   

                        

  

mość języka rosyjskiego, może po- 
chodzenie z dalekich kresów, a może 
po prostu fakt, że decydowało o tynr 
ministerstwo przemysłu i'uandłu, bar 
dziej liberalne na ogół od minister- 
stwa oświaty. Dość, że w roku 1907 
powstała w Wilnie prywatna szkoła 
polska. Statut jej zastrzegał wyraźnie, 
iż miał to być zakład dla dziewcząt 

chrześcijanek. Przeważającą więk- 
szość uczenic stanowiły Рой — za- 
równo miejscowe, z różnych sfer 
przede wszystkim ze środowiska mie 
szczańskiego, jak i przyjezdne, z roz 
maitych stron kraju, zwłaszcza z No- 
wogródczyzny, córki ziemian, oficjali 
stów, dzierżawców. 

Szkoła miała im dać zasób kul tury polskiej oraz przygotować je do zycia praktycznego. Lekcje odbywały się wprawdzie w języku rosyjskim ale język polski był przedmiotem a. bowiązkowym. A_ nauczyciel języka Polskiego stał w równym rzędzie z całym personelem pedagogicznym*|. Głównym ośrodkiem wychowawczym był jednak internat. Tu odbywały się lekcje historii Polski i inne wykła- dy „zakazane*. 
Szkoła mieściła się pocz 

rogu Skopėwki( gdzie dziś zakład św. Józefa), potem przy ul. Wileńskiej 28. у S. p. Julia Maciejewiczowa dbała również o dobre przygotowanie zawo 
dowe dziewcząt. Sama uczyła 30spo- darstwa domowego. Przedmioty spe- cjalne jak rachunkowość kupiecka, bu chalteria itd. były bardzo poważnie 
traktowane, to też ze szkoły tej wycho 
dziły dzielne pracownice, przygotowa 
ne do objęcia stanowisk w handlu i 
przemyśle. 

ątkowo na 

Na tym tle zdarzały się nieporo 
zumienia ze społeczeństwem. które 
nie chciało zrozumieć zdrowych zało- 
żeń: xierowniczki zakładu, uparcie na 
rzekając na odrębny program i niższy 
poziom szkoły (6 klasowej) w porów 
naniu z gimnazjami. W związku z 
tym szkoła została przekształcona w roku 1913 na 7 klasową szkołę 1. zw. 
komercyjną o charakterze bardziej o- 
sólnokształcącym i zbliżonym do po- 
ziomu gimnazjum. 

Gdy w roku 1915 wszystkie szkoły | posiadające prawa miały podlec ewa. 
kuacji, szkoła p. Maciejewiczowej zo. 
stała zlikwidowana, a lokal i całe mie 
nie zupełnie bezinteresownie przekaza! 
ne przez Nią Stowarzyszenių Nauczy- 
cielstwa Polskiego, które w niedługim 
czasie założyło pierwsze gimnazjum 
polskie w Wilnie. 

W jednym z nich, 
żeńskin . Elizy Orzeszkowej, ś. P- 
Julia Maciejewiczowa pracowała jaka 
nauczycielka języka niemieckiego, pro 
wadząc jednocześnie nadal internat, 
który nie przestał istnieć nawet w naj 
gorszych dla Wilna czasach głodu i nę, 
dzy powszaghnej. į 

W r. 1920 przesiedziala kilka ty-| 
godni w więzieniu bolszewickim jako 
ząkładniczka. Po wyjściu z więzienia 
stanęła znowu do wytężonej pracy, 
której nie porzuciła wtedy, gdy otrzy | 
mała szczupłą. ale jakże zasłużoną 
emeryturą. 

Bądź to we własnym prywatnym 
internacie, bądź też później w bursie 
—schronisku dla dziewcząt prowadzo: 
nym przez ZPOK dawała swym wy- 
chowankom dużo serdecznego ciepła 
i prawdziwie macierzyńską opiekę. 

Teraz odeszła — i osierocila licz' 
ne grono dawnych wychowanek, któ; 
rym oddała wszystkie swoje siły, ca: 
łą siebie — bez zastrzeżeń. 

Frumnę Jej zdobi order Polski 
Odrodzonej, jedyna zaszczytna nagro 
da za życie tak ofiarme. tak jednolite 
wewnętrznie. I. X. 

  

  

  

w gimnazjum 
  

   

  

*) Gdzieindziej było to „lico... iz płaty 

„KURJER WILEŃSKI* 17, L 1932 r. 

Ś. P. 

    
3 А tk O : PA, 4    

Šš. P. 

  

Azana pod ścisłą kontrolą komunistów 
SALAMANKA, (Pat). Potwierdza | mywana, jak i wysyłana, podlega een 

się wiadomość, że prezydent. Azana | zurze. Czerwoni obawiają się, że Aza 
znajduje się pod hezustanną kontrołą | na zbiegnie do Franeji, gdzie „się 
milieji komunistycznej. , znajduje jego żona i szwagier Rivas 

Kontrola dochodzi do tego, że na- ! Cherif. 

  

ZASŁUŻONEJ I SOLIDNEJ FIRMIE 

racja i Bar „Bristol w Wilni 

wet korespondencja Azany, tak otrzy— 

+..// z okazji dziesięciolecia jej istnienia 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DALSZEGO 
POMYŚLNEGO ROZWOJU SKŁADAJĄ 

REPREZENTACJE: : 

| Zakładów Przemysłowych „K. R. Vetter* właściciel senator Tadeusz Karszo-Siedlewski 

w Lublinie. " Ž 

Browarów i Fabryki wodek Haberbusch i Schiele S,.A. Warszawa, 

Dyrekeja Towarzystwa Browaru „Szopen“ S. A. w Wilnie. 

5. & «& Destylaeji Win koniak „Stock Medicinal“ „Biala k. Bielska. 

S. A. Polski Przemysł Wódczany w Warszawie. 

'pomorska Gorżelnia Koniaków. Fabryka likierów i win. Antoni Kaźmierski: —- Choj- 
nice — Pomorże. | RASY ; 

Раогука wódek „Likwowin“ w Poznaniu. ° 

"Cinzano Torino D/H St. Lūbelski, Warszawa, „Altvater Bielsko“, 

Kazimierz Przybyła Fabryka Konserw i Szynek Bekonowych w Poznaniu. 

A. Uleniecki i S-ka w Krakowie, Jeneralni Reprezentanci na Polskę F-my J. F. Martel 

Cognac, Schroeder et Schyler et Co Bordeaux. 
Stanistaw Górski w Warszawie „Jeneralni reprezentanci na Polskę F-my Jas Henessy 

Co, Benedictine D. O: M., G. H,Mumm et-Co, Reims. 

Przedsiębiorstwo: Leśne A...Gyrwiez „w Wilnie. ) 

'DJH. Stanisław Baneł i S-ka 'Wilno, Mickie wicza 22.     
    po najmu“. 

  

„„odbiorniki Philipsa posiadają zdolnosė odtwarzania 
dźwięków w granicach od 30:do 8000+cykli oraz, 
że stosunek tonów wysokich i niskich jest prawid- 
łowy. Cyfra ta odpowiada akustycznym właściwo- 
ściom ludzkieg: 

-elektrodynamiczny głośnik nowego typu 

ze stałym magnesem, przystosowany do 
pełnego zakresu częstotliwości akustycz 

nych, odtwarza dźwięki idealnie wiernie 
we właściwym stosunku i w swoistych 
barwach tonu- 

  

wspomnieć nałeży o lampie głośnikowej 
aowego typu AL4, która daje wzmocnie- 
nie 3'/, razy większe od dotychczasowych 
pentod 9-cio watowych. 

o ucha „ta precyzyjność i sprawność działania jest rezultatem 

zastosowania imponującego zespołu urządzeń technicz- 

nych po raz pierwszy spotykanych w radiotechnice. 

„w mowym układzie superheterodyny 

Philipsa moc wyjściowa jest doprowadzo- 

na do głośnika bez żadnych zniekształceń.    

uu
) 
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SEDEZENECK. 

Julia Maciejewiczowa 
współzałożycieika i długoletnia pracowniczka Gimnazjum im. E. Orzeszkowej 

w Wilnie, odznaczona Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta" 
zasnęła w Panu w dniu 15 stycznia 1937 r. 

Nabożeństwo żałobne w kościele Bernardyńskim odpra- 
wione będzie w poniedziałek 18 stycznia o godzinie 9 rano 
po czym nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O tych smutnych obrzędach powiadamia 

Dyrekcja Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej 

Julia Maciejewiczowa 
współzałożycielka pierwszych polskich Gimnazjów w Wilnie i długoletni 
Członek Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie, odznaczona 

Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta" 

zasnęła w Panu w dniu 15 stycznia 1937 r. 

Nabożeństwo żałobne w kościele Bernardyńskim odpra- 
wione będzie w poniedziałek 18 stycznia o godzinie 9 rano, ' 
po czym nastąpi pogrzeb na cmentarz Rosa. 

tych smutnych obrządkach powiadamia 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W WILNIE 

Komisja budżetowa. 
Senatu we wtorek 

przystępuje do obrad. 
WARSZAWA, (PAT). — Komisja 

Bucżetowa Senatu pod przewodaict- 
wem sen. Rostworowskiego przystępu 
je w nadchodzący wtorek t. j. 19 bm 
do prac nad preliminarzem budżeto- 
wym państwa na r. 1937-38. 

Na posiedzeniu wtorkowym, które 
rozpocznie się o godz: 10 rano rozpa 
trywane będą budżety Prezydenta R, 
P., Sejmu i Senatu i t. d. 

Minister Daloos i min. Daladise 
odznaczeni 

PARYŻ, (PAT). -— Ambasador R. 
P. w Paryżu p. Juliusz Łukasiewicz 
udał się dziś osobiście w godzinach 
przedpołudniowych na Quai d'Orsay 
i w imieniu Prezydenta Rzplitej ude 
korował francuskiego ministra spraw 
zagranicznych p. Yvon Delbosa wieł 
ką wstęgą orderu „Polonia Restituta*. 

Następnie ambasador Łukasiewicz 
udał się do ministerstwa wojny, gdzie 
również w imieniu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej udekorował wielką 

| wstęgą orderu „Polonia Restituta* mi 
nistra wojny i obrony narodowej Fran 
cji p. Edwarda Daladier. 

Klub prac parlamen- 
tarnych. 

WARSZAWA, (PAT). — W piątek 
dn. 15 odbyło się w Senacie pierwsze 
konstytucyjne zebranie nowopowołane 
go do życia Klubu Prac Parlamentar- 
nych pod przewodnictwem sen. Bo- 
rowskiego. W zebraniu wzięło udział 
80 senatorów. 

7 Zadaniem tego klubu jest pogłębia 
nie prac ustawodawczych Senatu 

W wyniku obrad wybrano komitet 
organizacyjny w składzie następują- 
cym: wicemarszałek Makowski 
przewodniczący i członkowie sen. sen 
Rostworowski, Lechnicki, gen. Zarzy 
cki, Dąbkowski, Rudowski, Gwizdź,   

wzywa ogół Członkiń mieszkając 
wzięcia udziału w nabożeństwie 

katastrofie 
KATOWICE, (PAT). — 

rajszej katastrofie kolejowej w Mysłowi- 

each zostali umieszczeni w 3 szpitalach w 

Mysłowicach i w Katowicach. ' 
Stan ramnych jest naogół zadowalający, ! 

z wyjątkiem '3 ciężej. rannych, którzy dozna | 

li złamania miednicy wzgl. kręgosłupa, a, 

których lekarze mają jednak nadzieję ига ' 

tować. pa "ių | 

16 osób doznało połamania nóg wzgl. 

rąk, zaś 23 osoby są-zupełne lekko ranne. \ 

Na ogół panuje nadzieja, že liezba śmier 
telnych ofiar katastrofy nie powiększy się. 

KATOWICE; (Pat). Według intor 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi z | 

Gibraltaru: według informacji, pocho 

dzących od godnego zaufania naocz- 
nego świadka obywatela brytyjskie- 

go, dnia 12 bm. wieczorem wylądowa 
ła w Kadyksie druga partia ochotni- | 
ków włoskich. Jest ich około 4,000. 

BARCELONA, (PAT). — Agenci 
brygady śledczej wykryli w Barcelo ' 
nie organizację, działającą na  ko- | 
rzyść powstańców. 

Według komunikatu doręczonego | 
prasie, członkowie tej organizacji PrZY | 
gotowywali ewentualny desant oddzia | 
łów powstańczych w Katałonii. przy | 
czym przez zaskoczenie miały być za | 

BUDAPESZT, (Pat). „Ast Upsag* 

donosi, że Ford nabył za cenę 1 mi- 

liona dolarów patent na wynalazek 

inżyniera węgierskiego Prybilla. Inż. 

Kara Śmierci za 
swoich 

MOSKWA, (PAT). — Z Archangielskoje | 
na Kaukazie donoszą: nauczyciel Głoty ska | 

zany został ua karę śmierci za deprawowa 

nie nieletnich uczenie.   Prokurator w mowie oskarżycielskiej wy 

szędł z założenia, że jeśli szkodnietwo trak 

  

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie zawiadamiając 
o zgonie swej zasłużonej Członkini 

ś.tp. JULII MACIEJEWICZOWEJ 

18 stycznia (w poniedziałek) o godz. 9-ej rano w kościele Ber- 
nardyńskim, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. 

Zarząd Zrzeszenia Grodzko-Powiatowego 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie. 

  

Kudelska i Jaroszewiczowa. 

        

   
   

  

ych w Wilnie i w powiecie do 
żałobnym za Jej duszę w dniu 

Ciężki stan rannych w onegdajszej 
kolejowej 

Ranni we wezo | maeyj otrzymanych dziś w godzinach 
po południowych ze sfer lekarskich 

| stan zdrowia wszystkich rannych jest 
pomyśłny. Są oni otoczeni troskliwą 
opieką i ezują się dobrze. 

Areszty | ; 
KATOWICE, (PAT). — Na polecenie pro 

kuratora zatrzymano 'w areszcie Śledczym 
w.związku z katastrofą dyżurnego ruchu 
na słaeji w Mysłowicach, Urbanka i zwrot 
niezeęgo Kozioła. Dalsze szczegółowe docho- 

dzenia trwają, - /- . b 

Więcej wojsk włoskich niż hiszpańskich 
Przybyli eni do Kadyksu 1a dużym 
statku bez nazwy j bez flagi. 

Ten że Anglik oświadczył korespon 
dentowi Reutera, że w Eeviili, Jerez 

de la Frontera i w Kadyksie Włochów 
i Marokańczyków jest daleko więcej 
niż żełnierzy hiszpańskich. 7 

Spisek antyrządowy w Barcelonie 
jęte główne punkty strategiczne mia- 
sta i szereg gmachów publicznych. ' 

Do chwili obecnej aresztowano 14 
osób, wśród których znajduje się 3-ch 
kapitanów, którzy odgrywali główne 
role w órganizacji spisku. Е 

Dalsze aresztowania są spodziewa 
ne w najbliższym czasie. Wszyscy a- 
resztowani przyznali się do winy. 

Człowiek 
może być niewidzialny 
Ford kupił wynalazek za milion dolarów 

Prybill wynalazł ostatnio sposób na 

uczynienie osób i rzeczy niewidzžal- 

nymi pod wpływem działania specjal 

nych promieni. 

deprawowanie 
uczenic 
tuje się jake ekonomiezną kontrrewołację 

i zwalcza się je karą Śmierci, nie można 

postąpić Imaesej z ludźmi zwyrodniałymi, 

którzy czynią zamach na majcenuiejery ka 
pitał — dzięci sowieękie. 

"2222 :



Ko 

nia, które dotyczy rozumnego 

Doroczna onkiela 

„KURJER WILEŃSKI: 17. I. 1937 r. 

„Kurjera Wileńskiego 

— Jaką książke z pośród przeczytanych w roku ub. 
uważa W. Pan(i) za najciekawszą i dlaczego? 

ZOFIA ABRAMOWICZÓWNA. 
Romano Guardini, Liturgische Bil 

dung, Burg Rotheufels a Main 1923. 

Niezmiernie ciekawa charakterys 
tyka współczesnej psychiki religijnej 
i nowych prądów w tej dziedzinie. 

Walter F. Otto, Die Gótter Grie- 
chenlands, Leipzig 1934. 

Głębokie trafne ujęcie i piękna 

forma. 
Zofia Kossak-Szczucka, Krzyżow- 

ey. 
Niekonwencjonalna, b. wartościo- 

wa powieść, wspaniałe opisy. 
  

— GRACJAN ACHREM-ACHRE- 
MOWICZ. 

Exercitia spiritualia S. N. P. Ig- 
natii Loyołae, Romae 1596. 

Najlepsza znajomość psychologii 

ludzkiej, zmierzająca do ukształtowa- 
nia osobowości człowieka.   Malory le mort d'Arthur. 
1485. ь 

IWiele ustępów, przepojonych naj- 
prawdziwszą poezją — utwór niestety 
zbyt mało, prawie wcale nie wykorzy 
stany przez literaturę polską. 

Maurois. Les silences du Colonel 
o" et les discours du Dr. O'Gra 

y. 
Amglicy w oczach Francuza, świet 

nie znającego ich charakter narodo- 
wy i umysłowość. 

London 

  

—WANDA ACHREMOWICZOWA 
Jacques Maritain, Sztuka i Mą- 

drość, tłum. K. i K. Gorscy, r. 1936. 
k Bardzo szerokie syntetyczne uję- 

cie istoty i zadań sztuki. Ciekawy 
zwłaszcza rozdział: Sztuka a moral- 

M. Kridl. Wstęp do badań nad 
dziełem literaekim. Wilno 1936. 

K. Nordsróm, Kajsa z Lejondhale 
i pani Kajsa. 

Wineenty Burek, Droga przez wieś 
Szlachetny umiar w realizmie. Wy 

kończona (kompozycja. Postawa pozy 
tywna wobec rzeczywistości. : 

  

E WERAW BAGIŃSKI, adw. 
Jan Parandowski, Niebo i 

niach. . 0. 
' Powieść ta zainteresowuje w szcze 

gólności ze względu na trafne podejś- 
<ie do wiecznie aktualnego zagadnie- 

rozstrzy 
e zawsze , 

w umysłach myślącej młodzie 

gnięcia zagadki bytu, a któr 
nurtuje 
ży. 

  

7 BUJNICKI, literat Aras arandowski, Niebo w płomie 

Andre Malraux, Dola czlowi Cztery wieki fraszki polskiej w 0. pracowaniu J. Tuwima, 

  

| sze tajniki duszy kobiecej i wydoby- 

  
ł teligentów przesąd, jakobv od prote- 

mieodporność młodzieży   — Dr. STEFAN BURHARDT, 
Fiedler Arkady, Zwierzęta z lasu dziewiczego, Warszawa 1936. 
„Ludzi można podzielić na: 1) tru dniących się zawodowo robieniem przykrości bliźnim; 2) uieproszonych 1 niepowołanych Sędziów, nauczycieli i wychowawców, czujących od czasu do ezasu nieprzepartą chęć wkracza nia w cudze sprawy; i 3) robiących przykrość tylko z musu lub przypad kiem — ponieważ ta trzecia grupa jest bardzo nieliczna —- prawdziwą Tozkoszą jest zmienianie otoczenia samotność lub — obcowanie ze zwie- rzętami. Swietne opisy życia zwierząt znajdujemy u Fiedlera. 

  

— Dr. WALERIAN CHARKIE WICZ, prezes S jennii = yndykatu Dzi - rzy w Wilnie, > > 
Władysław Konopez, i 

` yński. „Dzie je Polski Nowożytnej*. Książka naj. ciekawsza, jako twórczy wyraz nowe. 80 poglądu na dzieje Polski. 
: Aleksandra Rachmanowa, „Trylo gia“ į „Fabryka nowego ezłowieka*, książki najciekawsze jako zajmująca wstrząsa jąca i pouczająca lektura, 

zarysowujące dzieje przewrotu bol- 
ił i koszmar życia w Sowie 

ch. 

  

prof. 
Niewątpliwie książką najciekaw- 

572 z przeczytanych przeze mnie w r. ub było znane dzieło genialnego pisa 
«za franeuskiego Józefa de Maistre'a 
P. t. Les soirćes du S. Petersbourg on 
entretiens sur le gouvernement tempo 
rel de la Providence. (Wieczory pe- 
tersburskie czyli rozmowy o doczes- 
nych rządach Opatrzności). Książka 
ta, pomimo że wyszła po raz pierwszy 
przeszło sto lat temu (1821), dziś jest 
może aktualniejsza niż kiedykolwiek, 
o czym świadczy jej wyjątkowa po- 
<zytność w młodej Prue, Dla Ra 
zaś ma ona szczególne znaczenie, 
gdyż wpłynęła decydująco na poglą-. 
dy Norwida, najbardziej katolickiego 

STANISŁAW CYWIŃSKI,   

Z pytaniem tym zwracaliśmy się do szeregu wilnian, prosząc o podanie tytułów jednej, dwu lub 

trzech książek, które z iakiegokoluiek powodu specjalnie ich zainteresowały. Mogły to być książki 

zarówno z zakresu literatury pięknej, jak i dzieła naukowe, zarówno polskie, jak i obce, wydane 

w roku ubiegłym lnb dawniej. 
Poniżej drukujemy otrzymane odpowiedzi. Pogląd Redakcji jest w niejednym wypadku różny 

od oceny, zawartej w nadesłanych odpowiedziach. Jem nie mniej ankieta jest ciekawa, gdyż daje 

nam obraz jak myśli przynajmniej część społeczeństwa wileńskiego. 

Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy zechcieli zabrać głos 

w naszej ankiecie. 

pisarza polskiego. Niepodobna 
wprost mówić o Norwidzie, dopokąd 
się nie opanowało tych  Wieczorów 

de Maistre'a. 
  

— WANDA DOBACZEWSKA, li- 
teratka. 

Ze wszystkich, przeczytanych w 
<iągu ub. roku, książek do najciekaw 
szych zaliczam dwie: „Cudzoziemkę* 
Kuncewiczowej i „Genitrix* Fran- 
ciszka Maurois, W obu tych książ- 
kach uderzyło wczucie się w najgłęb- 

cie z niej na jaw posępnej, niesamo- 
witej żywiołowości, która drzemie u- 

tajona w każdej chyba kobiecie, a wy 

zwolona przez silne uczucie miłości, 

nienawiści, czy zemsty popchnąć mo- 

że kobietę aż na granice obłędu i 

zbrodni. ' 

— WACŁAW GIZBERT-STUDNI-   CKI, dyrektor Archiwum Państwowe 

0. 
у Freddy Durrieman, „Initiation pro 

testante*. 
Każdy wynosi ze, szkoły wiado- 

mość, że do tych czynników i faktów, 

które charakteryzują przejście od śre 

dniowiecza do historii nowożytnej, 

należy reformacja. Ba mało jednak 
nasza inteligencja przeważnie katolic 

ka z paszportu, interesuje się zgad- 
nieniami religijnymi, żeby wśród miej 
rozpowszechnione było zrozumienie, 
na czym .polega istota protestantyz- 

rou. Najlepszym informatorem w tej 
sprawie i rzeczoznawcą jest autor wy 

mienionej książki, który jest duchow 

nym ewangelickim i stoi na czele zna 

nej we Francji organizacji protestane 

kiej „La cause“. Durrleman, informu- 

jący czym jest protestantyzm. rozbi- | 
ja pokutujący w głowach naszych in- 

siantyzmu był nieodłączny rationa- 
1izm. 

— WŁADYSŁAW STUDNICKI. | 
Sprawa polsko - żydowska. 

Niebezpieczeństwa bolszewickie i 
kryzys, obostrzony przeludnieniem 
żydowskim w handlu i przemyśle, 
wpływają na zaognienie stosunków 
polsko-żydowskich, tym bardziej, że 

żydowskiej 

ma prądy komunistyczne j sympatie 
prawie wszystkich sfer społeczeństwa 
żydowskiego do Rosji bolszewickiej 
połączone z tendencja wpływania na 
politykę polską w duchu przychyl- 
rym do Rosji i wrogim do Niemiec. 
wzmacńhiają w Polsce, mającej włas- 
nc interesy narodowe i państwowe 
nastrój nieufności i nawet wrogości 
w stosunku do Żydów. Autor ,„Sprawy 
polsko-żydowskiej*, nigdy antysemitą 

nie był, jest zdeklarowanym przeciw 
nikiem bezprawnych wystąpień prze- 
ciwko Żydom, brzydzi się pogromami, 
szuka drogi rozwiązania kwestii ży- 

dowskiej i widzi ją w należycie zor- 
ganizowanej i popartej przez państ- 
wo emigracji Żydów z Polski do Pa!e- 
styny i innych krajów. 

  

— ANTONI GOŁUBIEW, dzienni- 
karz. 

Florian Znaniecki, Ludzie dzisiej- 
si, a cywilizacja przyszłości. 

Ferrero. Wielkość i upadek Rzy- 
mu. 

Władysław Studnicki, Sprawa pol- 

sko-żydowska. 
  

— EUGENIUSZ GULCZYŃSKI. 
Helena Boguszewska — Ci ludzie. 
'Nieszczęście jakim jest nędza pro 

letariatu warszawskiego, wypchnięte- 
go przez bezrobocie poza nawias spo- 
łeczny, opisane plastycznie, z subtel- 
nym podkreśleniem godności, łączą- 
cej tych ludzj z czytelnikiem. 

Maria Dąbrowska — Noce i dnie. 

Książka ta, to jaskrawy przykład 

wypaczenia psychiki niektórych (na 
szczęście nie całości) kół społeczeńst- 

wa polskiego doszukujących się przy 
czyny wszystkich naszych bolączek 
w „kreciej robocie žydo-masonerii“ 
nawet w przeszłości. W publikacji tej 
autor usiłuje przekonać, że źródłem 
rozbioru Polski były związki masońs- 
kie w Polsce. Nie anarchia, nie ciem- 
nota epoki saskiej, nie karykaturalne 
zwichnięcie równowagi społecznej, 

nie brak siły zbrojnej, nawet nie za-   borczość sąsiadów. lecz anonimowa 

potęga żydo-masonów sprowadziła 

upadek państwa polskiego. Sensacyj 
ne, choć mało przekonywujące. Książ 
ka ta naocznie przekonywuje jak w 
praktyce może niekiedy wyglądać u- 
iylitarystyczno-tendencyjne  spojrze- 
nie na przeszłość narodu pod kątem: 

wdzenia „pasjonujących zagadnień 
współczesnych. 

  

— JAN HUSZCZA , student. 
Z przyjemnością prze:zytałem tom 

wierszy Ignacego Fika „Plakaty na į 
marze, 

Gi i owi chętnie szukają „siły prze 
żyć”, „głębokości przeżyć” —- i znaj- 
aują ją w twórczości... Wojeicsha Bą- 
Ika. Wiersze zawarte w tomie Fika 
dopiero naprawdę mos ąto dać 

     

leńszczyźnie. Autor utrzymuje zainte 
resowanie w stałym napięciu. Cieka- 

„wy jest poza tym temat. Powieść bez- 
pretensjonalma, ale jako lektura roz- 
rywkowa — pierwszorzędna, podob- 
nie zresztą jak tegoż autora: Kariera 
Nikodema Dyzmy. 

  

— EUGENIA KOBYLIŃSKA, na- 
uezycielka. 

Zachwyciła mię „Cudzoziemka* 
Kunecewiczowej, ze względu na anali 
zę duszy kobiecej oraz porwały 
„Dziewezęta z Nowolipek* Gojawi- 
czyńskiej, z tego samego powodu. 

  

— JÓZEF KOJDECKI, student. 

„Krzyżowey*, Kosszk-Szczuckiej.   

Szołochow. „Tiehij Don*. 
  

— JÓZEF MAŚLIŃSKI, literat. 

Feliks Młynarski, Człowiek w 
dziejach. 

W czasach kiedy wszycy tak są 
zgodni w potępianiu indywidualizmu 
i liberalizmu, że już to samo rodzi wąt 
pliwość czy mają rację, książka ta, o 
wysokim potencjale intelektualnym i 
moralnym próbuje bronić twór 
czych wartości jednostki ludzkiej 
przed nowinkami, głoszącymi powsze 
chną szczęśliwość...:w kopcu termi- 

tów. 

: Z. B. Suchodolski, Studia nad hu- 
"manizmem współczesnym, Irving Bab 

hit, odbitka z „Marchołta*. 
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— J. JANTZENOWA. 

Fiedler — Ryby śpiewają w Uka- 

jali 
Katz R. — Włóczęga dookoła świa 

т Zweig S. — Triumf i tragizm Fraz 

ma z Rotterdamu. 
  

— WŁODZIMIERZ JEGOROW, 

rolnik. 
Ossendowski, Lenin. 

Zawiera niezwykle mocno oddane, 

jak poszczególne fragmenty rewoluc ji 

październikowej, tak i ogólne 'tło tej 

epoki przełomowej. 

— OSKAR JURKIEWICZ, Arch.- 

bud. 
Dołęga-Mostowicz, Znachor. 

IPowieść ta (drukowana w odcin- 

ku „Wieczoru Warszawskiego”) jest 

dla wilnianina ciekawa przede wszyst 

kim dlatego, że rzecz się dzieje na Wi 

  

Powieść barwna, emocjonująca. 
Dużą zaletą jest trzymanie się praw 
dy historycznej nawet w szczegółach. 

  

— KAZIMIERZ LECZYCKI. literat 
Rozmowy Mussoliniego z Emiłem 

Ludwigiem; 
Niepokój świata, Nitti. 

Obie te książki pozwalają zrozu- 
mieć zakulisowe strony. wypadków 
hiszpańskich i najbliższych — przysz 
łych. 

— N. LUBOWSKA, artystka. 

Deledde. „Trzeina na wietrzė“. 
Hamsun. „Błogosławieństwo zie- 

mi“. 

Wassermann. „Dziecię Europy*. 
  

— JÓZEF MACKIEWICZ, dzien- 
nikarz. 

Anzerowa. „Aus dem Lande den 

Stummen*. 

4   

O książce tej pisałem obszernie. 
Wystarczy przypomnieć, że — ubocz 
nie zresztą — daje ona doskonale ja- 
sne sformułowanie zasadniczych ten- 
iencyj filozoficznych, co ułatwia zna 
komicie orientację, wśród nieprzyz- 
woicie powikłanych „systemów*' ide- 
owych współczesności. 

M. Kridl, Wstęp do badań nad dzie 
łem literackim. 

Najpoważniejsze wydarzenie lite- 
rackie ub. roku. 

— K. MEKKES-WÓJCICKA. 
Gustaw Morcinek, Inżynier Szeru 

da. 

IW książce tej poznajemy dokład- 
nie górnika „jako człowieka i obywa- 
tela. Styl j forma książki na b. wyso 
kim poziomie literackim, szlachetny 
optymizm i wiara w „człowieka po- 
prostu“: 

|   

| bała mi się najwięcej. 

  

Józef Wittlin, Sól Ziemi. 
Powieść wojenna, jakiej dotych- 

czas w literaturze polskiej nie było. 
Dzieje łudzkości w r. 1914—18, orygi 
nalność w plastyce, czar języka i sty 
łu, subtelny humor, pod każdym 
względem książka o nieprzeciętnej 
wartości. 

— ST. MERŁO, student. 
N. Tichonow — „Gazy, gazy...* 
O. Kuzniecow, „Wróg pod mikros 

kopem*. 
J. Wassermann, Trylogia: 

stian - Człowiek 
„Rut*. 

„Kry- 

zhudzen“, „Ewa“, 

— ANATOL MIKUŁKO, literat | 

„Pochwałę próżniactwa* — Вег- 
narda Russel'a. 

Rozpanoszyło się pojęcie. że pra- 
ca należy do „najwyższych cnót" lu- 

dzkich. Tymczasem — stosowana w 
nadmiernej ilości — cofa ona postęp, 

wyjaławia bowiem w każym czło- 

wieku jego możliwości twórcze. Tru- 

dno zresztą na tym miejscu w kilka 

zdaniach zsyntetyzować poglądy Rus 

sel'a. Chyba wystarczy tylko stwier- 

dzić, że tezę swą „Pochwały próżnia- 

ctwa* uczynił przekonywującą. Argu 

memty są wyostrzone przez doskon2- 

łą technikę pisarską. 
  

— ANTONI MILLER, adwokat 

M. Kuncewiezowa. „Cudzoziem- 

ka“. Wysoki polot artystyczny — nie 

slabnacy, idący crescendo. Wyczucie | 

psychiki Polki, ktėra niešwiadomie 

ulega zaczynowi wrażeń doznanych 

w dzieciństwie w Rosji. Dla życia spo 

łecznego w Polsce — ta psychika jest 

spaczona. Nieporównane też są karty, 

obrazujące uraz zapoznanej duszy ar 

tystki. : 

Dzieła Rusinka. Nowy świeży spo 

sób obrazowania. Zwięzłość w robo- 

cie technicznej. Logika budowy. Dro 

biezgowa analiza psychologiczna — | 

bez przeładowania. Absolutny brak 

dywagacyj, co nadaje dziełu spiżową 

jednolitość tonu. Talent obiecujący. 

Jalu Kurek. „Grypa Szaleje w Na- 

prawie*, Jedyne dzieło — bez przesa- 

dy obrazujące nędzę chłopa. Umiejęt 

ność obrazowania budzi grozę. 

Dzieło to — wielkie memorandum 

dla tych... co rządzą. 
  

— NIECIECKI JAROSŁAW, dzien- 

nikarz. 

Strzelecki i Riksza. „Wiełka Gra*. 

Tempo. Życie. Prawda. Doskonały: 
obraz stosuneczków 

Polsce. 

— WITOLD NOWODWORSKI. 
Miehalski Konstanty, Nieznanemu 

Bogu, Warszawa 1936. 
Jest to głębokie spojrzenie na zjawis- 
ika współczesnego życia z punktu wi- 
dzenia filozofa chrześcijańskiego, wy 
bitnego znawcy tomizmu. 

Grabski Władysław. Idea Polski. 
„Warszawa, 1935. 

Mądra, przepojona troską, a jed- 
nocześnie pełna optymizmu i wiary w. 
Polskę, książka. 

  

— ST. ODLANICKI-POCZOBUTT 
st. asystemt U. S. B. 

sportowych w 

J. Poniatowski, Przeludnienie wsi. 
i rolnictwa. 

Pamiętniki chłopów. 

Życiorysy działaczy społecznych 
na wsi (w rękopisie). 

  

— KRZYSZTOF OKULICZ, uczeń. 
F. Sławoj-Składkowski,  Strzępy 

mekaóaków. - : х РЕ 
Garść wspomnień bliskiego przyja 

ciela Komendanta o jego osobie, od- 
swalowana niewyszukanym językiem, 
bez patetycznych zwrotów literackich, 
składa się na tę książkę, 
w zględu na temat j jego ujęcie, podo- 

Z. Kossak-Szczucka, Krzyżowcy. 
Bezwzględnie jedna z najlepszych 

powieści tej autorki, powieść o du- 
żych walorach 
rackich. 

która ze. 

historycznych i lite- | 

J. Tuwim. Treść gorejąca į Jar- | 
mark rymów. 

Najlepsze książki w dziale poezji, | 
które wyszły w roku ubiegłym. 

  

WA. 

Kapitan Sorel į Syn. |eepinga, 
albowiem jest to książka z życia 

„Szarego człowieka” napisana w spo-- 
sób barwny. i) 

Pasierbice wojny (3 t.), Smith'a, 
bo oświetla wojnę w sposób cał- 

— Dr-wa IRENA OPPENHEJMO- 

    

kiem odmienny, niż inne książki wo- | 
jenne. 

— dr. JERZY ORDA. 

Jakubisiak Jan, ks. „Od zakresu 
d» treści* 1936. 

A Autor z wielką siłą przekonań i 
ścisłością rozumowania wyprowadza 

(Dokończenie ze str. 3-ej). 3
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(Dokończenie na str. 4-ej). 

podstawy uniwersalistyczno - katolic 
kiego poglądu na świat w sposób cał 
kowicie indywidualny, wolny od ru- 
tyny myślowej i sugestii uświęconych 

tradycją powag. 

— ALEKSANDER PRZEGALIŃS 
KI — inžynier-rolnik. 

Hans Schlenge-Schūningen, Gospo 

darka rolna w dobie obeenej. 
De Kruif Paweł, Łowcy mikro- 

bów. 

— WŁ, RENARD CZARNOCKI. 
Stanisław Didier, Rola neofitów 

w dziejach Polski. 
   
    

    

          

    

  

   

    

    

  

   

                      

    

   

                                

    

   
   
    

   

     

     
   

    
   

     

  

      

   

    

   

    

     

    

   

   

żydowska. 
Wobec coraz bardziej nabrzmiewa 

jącej aktualności problematu dziejo- 
wego wzajemnego ustosunkowania 
się narodu i państwa polskiego z 
mniejszością żydowską, wymienione 
książki zasługują na najszersze zain 
teresowanie społeczeństwa, napisane 

są bowiem bez tendencji antysemic- 
kiej. ale na podstawach prawdy histo 
rycznej, socjalnej i ekonomicznej. 

  

— WITOLD RODZIEWICZ, nau- 
czyciel. 

Oko w oko z kryzysem, Wrzosa. 
Rola księży w godzinach prób i cier 

pień. Nawrockiego. 
Figle i psoty młodzieży szkolnej. 

Bykowskiego. 

  
WSKA, dziennikarka. 

Pamiętniki (60 lat) Bogdana Hut- 
ten Czapskiego. 

Bo: oświetlają sprawy polskie i 
niemieckie z b. ciekawego punktu wi 
dzenia. 

Ryby śpiewają w Ukajali, Arkady 
Fiedlera. 

Bo: mądry, artystyczny i prawdzi 
wy opis przyrody. 

Na tropach Smętka, Melchior Wań 
kowiez. 

Bo: graficznie — arcydzieło, 
romny materiał rzeczowy i przedni 
dowcip oraz sentyment. 

Og- 

  

— N. ROSE-WEINIG, liierat żyd. 

w Denver (no żyd). 
Jeśli kto popłacze nawet (a to się 

zdarza) przy czytaniu tego utworu, 
nie powinien się wstydzić. Tu umiera 
jący człowiek zawstydza śmierć swo- 
ją wielkością „szarego człowieka”. 

Bystroń, Kultura ludowa. 
Już tak się składa, że jestem he- 

zoldem dziet prof. Bystronia. Czynię 
to nie tylko z satysfakcją etnografa, 
ale widzę tu naukę w służbie polityki 
zwłaszcza demaskowania fałszywych 
legend. 

Malraux, Czasy pogardy. 
Mimo pogardliwych uśmieszków 

wierzę jeszcze z autorem, w żywot- 
| ność haseł Wielkiej Rewolucji Fran- 
cuskiej, które tutaj propaguje. 

  

  

— WŁODZIMIERZ 
nauczyciel. 

Jan SŁ Bystroń, Kultura ludowa, 
Jest to niezmiernie ciekawa i aktu 

alna książka, w której autor analizu- 
je pojęcie kultury i kształtowanie się 
kultury ludowej. 

Al. Świętochowski, Genealogia te- 
raźniejszości. 

Temu „zwierciadłu przeszłości na 
jeży się większa i głębsza uwaga, by 
uniknąć przykrych następstw. Wszak 
rzyszłość buduje się przeważnie na 
*zorach teraźniejszości. 

Rafał Maekiewiezius, Kapines — 
(Cmentarz) w jęz. litewskim. 5 

Jeżeli chodzi o pisarzy wileńskich 
ważam powieść ,Cmentarz* za nader 
iekawą, gdyż odźwierciadla bolesną 
ragedię litewskiego społeczeństwa 
iłeńskiego. 

SAKOWICZ, 

   

— N. SELE. 
Riehard Katz. „Podróż naokoło 

wiata*. Świetny reportaż z podróży: 
salowniczość, lekkość i t. d. 

Riehard Katz. „Pogodne dni śród 
atnych łudzi*. Najpiękniejsza 

arracja, jaką można sobie wyobra 
ić, forma leklka, styl piękny, treść 
iekawa. 

   

— WŁODZIMIERZ SOŁOWJE- 
1CZ, dziennikarz. 
„Rossija w konełagierie* (Rosja w 

bozie koncentracyjnym), Iwana So- 
niewieza. 
Zawiera wstrząsający obraz kator 

i sowieckiej. Napisana przez sowiec 
jego publicystę, który uciekł z obo- 
ów wraz z bratem i synem. Podob 
ej ksiąžki jeszcze nie było. 

  

  

— STANISŁAW 
„ rolnik. 
Woj. nowogródzkie, monografia, 

tanisław Odlanicki-Poczobutt. 

SYMONOWICZ, 

  

— IRENA TOMSKA. 
Jałiana Tuwima. „Jarmark ry- 
w“. Ze względu na zawartą w nim 

Władysław Studnicki, Sprawa polsko- 

H. Leivick, Ballada © sanatorium- 

doskonałą satyrę i umiejętność opero 
wania słowem. 

Helena Boguszewska. „Ci ludzie*. 
Autorka potrafi w lekki, zajmujący i 

zdvowy sposób podać najważniejsze 
zagadnienia społeczne. 

Teodora Drzewiecka. „Drugi mąż*. 

Ze względu na duże wartości psycho- 
legiczne tej książki ; jej naprawdę do 
bry styd. ! 

— KAZIMIERZ WOJCICKI, wlaš- 
ciciel biblioteki. 

Skladkowski: Strzepy meldunkėow. 
Bezpośredniość, szczerość, pie- 

tyzm dla prawdy, realizm bez prosta 
ctwa. uwielbienie bez panegiryzmu, 
zdawanie sobie sprawy z przeżywania 
doniosłych faktów i kontaktu z wiel- 
kością, fotografia bez retuszu. 

Daszyński, Pamiętniki. 
Usunięcie swojej osoby w cień 

wielkich procesów społecznych i his- 
torycznych, wysoka kultura i rycers- 
kość wobec przeciwników politycz- 
nych. 

Smigły-Rydz, Pamięiajcie o sile. 
Prostota, naturzlność, zwięzłość, 

rzeczowość i wielkie idee, myśli, uczu 
cia, czyny — są w tej książce czymś 

      

    sumo przez się zrozumiałym, bez ko 
, tarnów, w szacie spacerowej niemal. 

— HELENA ROMEB-OCHENKO- 

  

  

  

KAROL WYRWICZ 
CHROWSKI, artysta. 

Axeł Munthe. „Księga St. Michel*, 
Zygmunt Nowakowski. „Start Ed 

munda Sulimy*. 

WI- 

  

— MARYNA ZAGÓRSKA, urzędni 
czka prywatna, 

„KURJER WILEŃSKI* 17. 1. 1937 r. 

Jaką książke uważa W. Pan(i) 
za najciakawszą i dlaczego? 

„Krzyżowcy, 7. Kossak-Szczuckiej. 

Duża erudycja historyczna, 
mierna sugestywność obrazów. 

Nowy, wspaniały świat — Hux- 
Jley*a. 

„_. Trzeba przeczytać, żeby ocenić. 

niez- 

  

— AMBROŻY J. ZALESKI. 
{ i Prof. Manfred Kriedi, Wstęp do 
badań nad dziełem literackim. 

Jako książkę: a) usiłującą pchnąć 
polską naukę o literaturze na nowe 
tcry i b) zmuszającą czytelnika do 
gruntownego przemyślenia i zrewido 
wania podstawowych pojęć, dotyczą- 
cych przedmiotu i metody badań lite 
rackich. 

—€CZESŁAW ZGORZELSKI. 
Ewa Szełburg - Zarembina, Wę- 

drówka Joanny 

Powieść o balladowo „cudownym* 
i romantycznie tajemniczym świecie, 
pdnym przedziwnych zdarzeń i posta 
ci, przedstawionych przez autorkę z 
niezwykłą plastyką i realizmem. 

L. Leonow. „Doroga na Okiean“ 

Utwór, który mimo pewnych błę- 
| dów kompozycyjnych, dość znamien- 
nych dla twórczości sowieckiej, wy- 
różnia się jako bardzo ciekawy wy- 
raz twórczych poszukiwań autora w 
dziedzinie techniki literackiej i jako 
jedna z najoryginalniejszych odmian 
wpływu Dostojewskiego we współcze 
srej powieści, przejawiającego się 

| „zwłaszcza w odtwarzaniu życia du 
chowego poszczególnych postaci ut- 
woru.   

TIT A CY REZ RP ADAKZEWOCZOC RECZNE SZZRESZZĘZKH 

Śmiertelna grypa 
Tygodniowy biuletyn epidemioto- 

giczny Ligi Narodów ogłosił dane. do 
| tyczące panującej obeenie w Europie 
epidemii grypy. Od 20 do 26 grudnia 
w pięćdziesięciu siedmiu miastach 
niemieckich, liczących ponad 100 
tysięcy mieszkańców, stwierdzono — 
512 wypadków śmierci w porównaniu 

:2 535 wypadk. šmierei w tygodniu 
poprzednim. 

W Anglii w ciągu ostatniego tygo- 
dnia grudnia zanotowano 325 wypad 

  

panuje w Europie 
ków śmierci. Szczególnie ostry prze- 
bieg ma epidemia w Londynie ji jego 
okolicach. Od 2 do 9 stycznia w 122 
wiełkieh miastach angielskich zmarło 
na grypę 768 osób. 

W Danii epidemia grypy wykazu 

je osłabienie, 

i Wypadki grypy zanotowano rów- 
| nież w Szwecji, Włoszech i w części 

Hiszpanii. podległej rządowi w Waleu 
cji.   
  

Ze Świata filmus 

Nowe filmy polskie 
W przygotowaniu znajdują się 

następujące nowe filmy polskie: „TY, 
СО W OSTREJ ŚWIECISZ BRAMIE* 
reżyserii J. Nowiny - Przybylskiego. 
Scenariusz B. Gcrczyńskiego į T. Koń 
czyea, ilustr. muzyczna J. Maklakie- 
wieza. W rolach głównych: Bogda, 
Żelichowska, Brodzisz, Cybulski, Ju- 
a6sza Stępowski. Kurnakowicz, Sie- 
lański, Socha j in Operator A. Wy- 
werka. Sceny do tego filmu były jak 
wiadomo nakręcane w Wilnie, 

„ZNACHOR*% według powieści T 
Bołęgi-Mostowicza w reżyserii M. 
Waszyńskiego, scenariusz Anatola 
Sterna; w rolach głównych K. Juno- 

Zmierzch H 
Ostatnie statystyki amerykańskie 

dowodzą, że w Hollywood koncentru 
je się obecnie tylko dwie trzecie ogól 
nej produkcji filmowej St. Zjednoczo 
nych ,co jest poważnym spadkiem w | 
słosunku do roku 1930. Wówczas je 
dynie Nowy Jork stanowił konkaien 

„Film pachnący 
W. Londynie została otwarla międzyna- 

rodowa wystawa, wynalazków. Na-wystawie 

tej znajduje się duża ilość bardzo cieka 

wych eksponatów, prawdziwych cudów no 

woczesncej techniki, wśród których najwię 

ksze zainteresowanie wzbudza nowa apa 

ratura filmu dźwiękowego. 

Przyniesie ona — po filmie dźwiękowym 

kołorowym i plastycznym najnowszy 

„film pachnący”. Wymalazca tej nowej apa 

ratury filmowej twierdzi, że wynalazek je 

Import filmów zagr 
W ciągu 9 miesięcy 1936 roku spro 

wadzono do Polski i przedstawiono 
do cenzury 359 filmów 
nych, w czym 160 pelnoprogramo- 
v ych. Z tych dopuszczono do publicz 
nego wyświetlania tylko 348, w czym 
149 pełnoprogamowych. W liczbie tej 
mieszczą się filmy następującego po- 

chodzenia: 108 — реторговгато- 

lle jest w Polsce kinematografów 
W dniu 1 stycznia 1937 roku czyn 

nych było na terenie Rzeczypcspolitej 
628 kino-teatrów dźwiękowych. Po 
nadto istnieją jeszcze 94 kina nieme i 
65 kin wędrownych( oczywiście tak 
że niemych). Ogółem kina stałe po- 
siadają 257.370 miejsc. Na ogół Poł 
ska posiada małe kino-teatry. Przecie 

zagranicz | 

| sza Stępowski, E. Barszczewska, J. 
Węgrzyn. St. Hnydziński, Wyrzykow 
ski i inni. 

„LUDZIE WISŁY* według powie- 
sci H. Boguszewskiej i J. Kornackie- 
go w reżyserii Aleksandra Forda i J. 
Zarzyckiego z ilustracją muzyczną 
Komana Palestra ji M. Neuteicha W 
rolach głównych: St, Wysocka, A. Zel 
werowiez, Ina Benita, Pichelski, H. 
Zawadzka. K. Opaliński, T. Renee, 
M. Trojan, St. Bracka, K. Gella i in. 

„DOROŽKARZ NR. 13“ wedlug 
| seenariusza Napoleona Sadka, dialo- 

gi Wiecha. W rolach głównych An- 
drzejewska, Ćwiklińska, Żelichowska. 

ollywoodu ? 
| cję dla stolicy srebrnej magii, dzisiaj 
| wytwórnie znajdują się także w sta- 

! nach Illinois, Ohio, Louisiana į Geor- 
gai. w 

Tak więc Hollywood traci coraz 
| bardziej hegemonię w świecie filniu. 

  

| go może synchronizować zapachy różnego 
rodzaju i wszelkiej siły z obrazami, ukazu 
jącymi się na ekranie świetlnym, np. gdy 
na scenie filmowej widoczny jest bukiet 

róż, to widzowie mogą, dzięki tej nowoczes 

mej aparaturze upajać się silnym zapachem 
różanym. 

Naturalnie wynalazek ten, będący zapo 

wiedzią nowego etapu „pachnących* filmów 

budzi dużą sensację wśród widzów, zwie- 

dzających tłumnie wystawę londyńska. 

anicznych do Polski 
| wych amerykańskich, 20 niemieckich, 

16 austriackich, 9 francuskich, 5 an- 
, gielskie, 2 sowieckie, 1 duński i 1 wę 
| gierski. Wśród 11 filmów zakazanych 

| 

| 

przez cenzurę było 5 amerykańskich, 
| 3 filmy niemieckie, 2 
| francuski. 

! 

sowieckie i 1 
W porównaniu z rokiem 

1935 import filmów w tym samym o- 
kresie zmalał .o blisko 13 proc. 

tnie wypada 356 miejsc na jedno kino 
la tylko w Warszawie przeciętna cyfra 
| wynosi 605 miejsc. Przemysł kicowy 
| przeżywał jeszcze w roku 1936 okres 

  

Z sal sądowych 
  

Zabójca strażnika kol. skazany na Śmierć 
Sąd Okręgowy z Siedlec, na sesji 

wyjszdowej w Białej Podlaskiej, roz- 
patrywał sprawę czterech bandytów 
oskarżonych o zabójstwo Jana Kru- 

py, strażnika kolejowego Sterniczuka 
i usiłowanie zabójstwa dwóch poli- 
cjantów podczas wyprawy złodziej- 

skiej. 

Wyrokiem Sądu Okręgowego zo- 
stali skazani: sprawca morderstwa 

| Bolesław Samoszczuk, na karę śmier 
ci przez powieszenie, jego 
Aleksander Jawoszek, na 10 lat wię- 
zienia, Czesław Wakulaka, na nakła 
nianie do zabójstwa, na 5 lat, Wacław 
Moroszezuk, za usiłowanie dokonania 
kradzieży na rok więzienia, z zalicze 
niem aresztu prewencyjnego. Z za- 
rzutu współudziału w zabójstwie po- 
sterunkowego Krupy, Moroszczuk z0- 
stał uniewinniony. 

Skazanie redaktora „Gońca Warszawskiego” 
W dniu 13 bm. w Sądzie Okręgo 

wym w Warszawie odbyła się rozpra 
wa karna przeciwko redaktorowi od 
powiedzialnemu „Gońca  Warszaw- 
skiego“ K. Woroszyńskiemu oraz auto 
rowi Wiktorowi Mystkowskiemu za 
artykuł, umieszczony w Nr. 118 „Goń 
ca*, zniesławiający Izbę Rzemieślni- 
czą w Warszawie. Artykuł ten w złośli 
wy sposób szkalował Izbę Rzemieślni 
czą za nielegalne jakoby wydawanie 
dyplomów czeladniczych itp. 

W wyniku odbytej rozpiawy Sąd 

| Okręgowy orzekł: Redaktora odpowie | 
| dzialnego „Gońca Warszawskiego* p 
| K. Woroszyńskiego skazać na jeden 
miesiąc aresztu i 50 zł. grzywny, au- 

| tora artykułu p. Mystkowskiego Zb. 
gniewa Wiktora na trzy miesiące a- 

| resztu i 100 złotych grzywny z zawie | 
szeniem wykonania kary na dwa lata 
oraz tytułem strat moralnych zł. 1 na 
rzecz Izby Rzemieślniczej, jak rów- 

| nież opłacenie przez wyże; wspomnia 
| rych kosztów sądowych. 

Właściciel kliniki położniczej skazany 
na rok więzienia 

W Łucku zakończył się proces 
przeciwko dr. Fr. Biłobranowi, właś- 
cicielowi kliniki chirurgicznej oraz 

dwum jego asysteutom lekarzom i 9 
kobietom oskarżonym o niedozwolo- 
re zabiegi przerywania ciąży 

Do rozprawy powołano 43 świad 
ków oraz biegłych lekarzy. Sąd ska- 
zał dr. Biłobrana na 1 rok więzienia, 
a pozostałych oskarżonych uniewin- 

nił. 

EEEE TWOJE RADIO DZIAŁA GORZEJ? NN, 
Zadzwoń 

Nasz 
Biuro Elektro- 

Radio - Techn. „DZW 
  

pod 655 
technik zbada odbiornik i lampy (niezależnie od marki) bez- 
płatnie u Ciebie w domu. Poradzi jak poprawić odbiornik. 

66 Łazarz Wajman 
Wilno, Wileńska 21 

  

Sekretarz sądu skazany na 3 |. więzienia 
Na ławie oskarżonych zasiadł b. 

sekretarz Sądu Grodzkiego do spraw 
rekwizycji przy ul. Miodowej 21 w 
Warszawie — Marian Gudrymowicz 
pod zarzutem systematycznych nadu 

żyć. » 
W sądzie do spraw rekwizycyj- 

nych załatwiane są m. in. sprawy spa 
dków amerykańskich, przy czym 
klienci wznosili opłaty w dolarach 

i złocie na legalizację podpisów w   

  | kryzysu, dlatego też stan posiadania 
| powiększył się w stosunku do roku po , 
; przedniego załedwie o 2 proc. ||| 

ма # 4 $ i 

konsulatach  amerykaūskich. Gudry- 

Cybulski, Hnydziūski, Sielaūski, Sko- 
nieczny i inni. 

„DYPLOMATYCZNA ŻONA* re- 
żyserii M Krawicza. W rolach głów- 
nych Ćwiklińska, Grossówna, Żeli- 
chowska, Junosza Stępowski, Znicz, 
350 Sym, Kondrat, Zb. Rakowiecki. 

„ORDYNAT MICHOROWSKIT“ (d. 
ciąg „Trędowatej*) według powieści 
Heleny Mniszek, scenariusz J. Fethke 
i E. Puchaiskiego. Obsada: Barszczew 
ska, Ćwiklińske, Wiszniewski, Mal- 
kiewiczówna, Lindorfówna, Brodnie- 
wiez (rola tytułowa), Junosza Stępo 
wski, Chmielewski, Wójtecki, Gra- 
howski i inni. Zdjęcia H. Vlasaka. 

„PAN REDAKTOR SZALEJE re- 
żyserii J. Nowiny Przybylskiego, w 

rolach głównych Bogda, Cwiklińska, 
kadojewska, Sokołowska, Leitzków- 
na, Brodzisz, Fertner, Orwid, Sielań- 
ski, operator Vlassak. 

„PĄCZEK CONTRA PĄCZEK* ko 
media muzyczna. W rolach głównych: 
Gressównz, Żelichowska, Bodo, Jó- 
zef Orwid, Sempoliński, Skonieczny, 
St. Wolnicki й 

Į © 2% anos 

Poziam filmów włoskich 
jest bardzo niski 

Włosi, dawni pionierzy filmu nie 
mego i pierwsi eksporterzy filmowi 
na wielką skalę, produkują obecnie 
wiele filmów dźwiękowych, przeważ 
nie na własny użytek... Mimo wielkie 
go zainteresowania i poparcia finan- 
sowego rządu (buduje się nawet spec 
jalne miasto filmowe) poziom filmów 
włoskich jest bardzo niski i tylko fil 
my mieszanej produkcji, :obione w 
kilku wersjach, przedostają się poza 
granice kraju.. Powodzenie ich w sa- 
mych Włoszech jest również dosyć 
problematyczne i opiera się jedynie | 
na braku dowozu filmów zagranicz, | 
nych, które wolno było do niedawna | 
wyświetlać tylko z synchronizacją | 
włoską. Obecnie wyświetla się już pe | 
wną ilość obrazów zagranicznych w 
wersji oryginalnej, jest ich jednak | 
zbyt mało, aby nasycić cały rynek, 
produkuje się zatym w dalszym ciągu 
en masse filmy krajowe. 

W ostatnich dwóch tygodniach br. 
odbyło się w Rzymie aż 6 premier 
filmów włoskich, z których na pew 
ną uwagę zasługuje jedynie obraz „„П 
Corsare nero* (Czarny korsarz) ze 
względu na wykonawcę roli tytuło- 
wej znanego sportewca Ciro Verzatti 
olimpijskiego mistrza floretu. 

mowicz przywłaszczał sobie systema- 
tycznie wnoszone opłaty, a dla zamas 
kowania nadużyć wynosił akta z sądu 
i ukrywał je w mieszkaniu swej szwa 
gierki, Paulowej. W razie reklamacji 
stron, Gudrymowicz załatwiał spraw; 
na własną rękę i brakujące sumy po 
krywał z następnych wpływów. 

W ten sposób udało mu się lawi 
rować przez szereg lat. Sprawki nie 
uczciwego sekretarza sądu wykryły 
się dopiero po usunięciu go z zajmo 
wanego stanowiska. Kierownik sądu 
wymówił _ Gudrymowiczowi posadę 

wskutek powziętych podejrzeń co do 
jego uczciwości. 

Podczas przeprowadzonej u szwa 

gierki Gudrymowicza rewizji znale- 
ziono 3 tysiące akt sądowych. 

Sąd Okręgowy skazał go 
więzienia. Z 

3 lata 

  

Nowa Biblioteka 
(WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 

tyczne oraz lekturę dla młodzieży 

Mickiewicza 24 m. 
— Ceny bardzo przystępne — 

  

` Šroda literacka 

Szczęśliwą inicjatywę miał Związek Lite | 

ratów, prosząc p. konserwatora Piwockiego 0 

cykl odczytów o malarstwie. P. Piwocki ja 

ko prelegent ma sposób mówienia może nie | 

co oschły, tym nie mniej odznacza się do 

skonałą klarownością myśli i Konsekwencją j 

wykładu. A o to właśnie chodzi. Wszyscy 

przecież coś niecoś widzieli i mają jakiś sąd 

o rzeczy, ale właśnie w tym szkopuł, że nie 

oparte na. gruntowniejszym przygotowaniu 

sądy takie są mętne, chaotyczne, zmienne i 

na prawdę powiedziawszy, rzadko który inte 

ligent potrafiłby objaśnić w kilku słowach, 

co to jest klasycyzm, naturalizm, czy impre 

sjonizm w malarstwie. 

    

Prelegent, stojąc na gruncie nauki ofic 

jalnej i nie wdając się w skomplikowane nie 

raz antynomie ocen, potrafił ująć systema- 

tycznie ewohicję malarstwa nowoczesnego w 

jego głównym — francuskim — nurcie. 

Już bowiem od XVII. w. zaczyna się — 

mimo przemijającej konkurencji innych Śro 

dowisk hegemonia malarstwa Paryża, 

miasta w którym niedawno rejestrowano 40 

(czterdzieści) tysięcy malarzy! Wszystko co   twórcze i nowe tam się rodzi, albo przynaj 

mniej — tamtędy przepływa. Paryż wbogaco 

nego mieszczaństwa staje się również głów- 

nym centrum handlu ofrazami, a co za tym 

idzie — dyktatorem cen i smaku. Prowadzi 

to zresztą do przejawów niezdrowej speku 

lacji i wydmuchiwania sztucznych wielkości, 

gdyż, przynajmniej w czasach przed kryzy 

sem, wielu kupowało obrazy, a bardzo nie 

wielu znało się na nich. Czas jednak wyrów 

nuje niesprawiedliwości koniunkturalne, a 

historia sztuki przyznaje należne miejsce 

wielkościom prawdziwym. 

Cały pierwszy okres ekspansji malarstwa 

francuskiego nazywa prelegent naturalizmem 

gdyż niezależnie od ewolucji haseł i poglą 

dów dominuje nad nim szacunek dla prawdy, 

świata otaczającego, prawdy natury — I 

tak klasycyzm można nazwać naturalizmem   

Rozważania 

historyczne 
Przeczytałem w „Kurjerze Wileńskim 

następujący komunikat: 

  

500-LECIE 
NADANIA WILNI' PRAWA 

MAGDEBURSKIEGO 

22 marca rb. mija 500 lat od na- 
dania Wilnu przez Jagiełie prawa 

magdeburskiego w Męreczu. 
  

Coś mnie w tym uderzyło. Wziąłem 

szybko ołówek do ręki zrobiłem małe 

odejmowanie: 

i 

1437 

W ten sposób ustaliłem datę historycz 

nego wydarzenia na rok 137. Cóż, date 

jak data. Zupełnie jak numer telefoniczny 

Litewskiego Towarzystwa Dobroczynności 

(sprawdziłem w informatorze), więc i zapa 

miętać łatwo. Inny by po takim działaniu 

matematycznym już by się uspokoił. Inny 

ale nie ja. Sięgnąłem po encyklopedię. Tom 

ma literę J. Szukam „Jagiełło*. Znalazłem: 

„Jagiełło, ob. Władysław Jagiełło". „Ob.* 

znaczy „obacz*. Dobrze, obaczę. W tomie 

z literą W znalazłem: „Władysław Jagielło 

(1350—1377—1386—1434)*. No, nieźle tych 

dat się uzbierało, jak na jednego monarchę. 

Całe szczęście, że się na pamięć uczyć nie 

potrzebuję. Mnie zainteresowała jedynie da- 

ta ostatnia: 1434. W, tysiąc czterechsetnym 

trzydziestym czwartym w Gródku pod Lwo 

wem zmarł ten wielki król — amator śpie 

wu słowików. Umarł, został pochowany na 

Wawelu, Zbigniew Oleśnicki zajął się nie- 

letnim królem Władysławem, słusznie zwa- 

nym Warneńczykiem. I nagle — w roku 

1437 (1437 — 1434 — 3 lata po swej śmier- 

ci) Jagiełło nadaje prawa magdeburskie Wi) 

nu! Jak to wytłumaczyć? Nie po to przesie 

działem pół dnia nad encyklopediami, żeby 

znaleźć jakieś prymitywne rozwiązanie za- 

gadki: błąd zecerski, omyłka reportera. Nie! 

Coś w tym tkwi bardziej tajemniczego. Za- 

cząłem medytować i rozwiązywać wszelkie 

możliwe wyjaśnienia dziwnego faktu. Czyż 

by duch Jagiełły tutaj się wmieszał. (Wyo- 

brażam sobie taki seans spirytystyczny: 

Zbigniew Oleśnicki, królowa-wdowa Sofka 

Holszańska, młody Długosz jako medium. . 

Jagiełło dyktuje głosem z zaświatów przy 

wilej lokacyjny). Może z powodu trudności 

komunikacyjnych” pismo królewskie szło z 

Merecza do Wilna 3 lata?.. A może popro- 

stu już w 15 wieku biurokracja stała 

dostatecznie wysokim stopniu rozwoju i kan 

celaria królewska umiała nadawać „Amts- 

kraft* wszelkim dekretom okólnikom 

(„Kraków 22 marca 1474 r. ..W odpowie- 

dzi na pismo WiPanów @о dnia takiego to 

roku 1386, komunikujemy iž..“), opóźniając 

ich wydanie na lat piętnaście?... 

na 

  

A może warto wrócić do pierwszej, nie 

ciekawej hipotezy, że zaszło w „Kurjerze* 

zwykłe przeoczenie korektorskie i że nale- 

tało właściwie podać: 

550-LECIE 

NADANIA WILNU PRAWA 

MAGDEBURSKIEGO. 

Bo budzie uczeni (i Encyklopedia) twier 

dzą, że ten doniosły fakt w dziejach Wilna 

zaszedł w RP. 1387. 

D. T. F.   
impresjoniści francuscy 

śdealistycznym. Prawda natury przechodzi tu 

jakby proces uszlachetniający — obrazy kla 

syków przedstawiają nam piękno kształtów, 

ujętych w kompozycje linearne,: pełne wy 

| rafinowanej logiki. Ale zaniedbywany przez 

klasyków kolor zaczyna ciążyć mad ich na 

stępcami. Romantyzm przynosi już znacznie 

żywsze poczucie barwy, zmniejszając jedno 

cześnie rolę kompozycji linearnej. Dalsza 

ewolucja dokonywuje się w naturaliźmie, któ 

ry możemy nazwać objektywnym. Już nie 

kanony (jak u klasyków), ani idea (jak u 

romantyków), ale wiedza o przedmiocie decy 

łują o sposobie jego namalowania. Dochodzą 

do głosu t. zw. kolory lokalne przedmiotu, 

zaczynają się studia nad refleksami światła. 

To prowadzi do plenaryzmu — malowania 

poza pracownią, w żywej gamie wolnego po 

wietrza. I wreszcie studia naukowe nad te 

orią światła prowadzą do impresjonizmu, 

który nazwiemy naturalizmem subjektywnym. 

Chwilowe wrażenie, układ plam barwnych 

stają się dla malarza decydujące. Stara się 

on maśladować wolną grę gamy barwnej w 

powietrzu, na wodzie i na przedmiotach, a 

to w ten sposób, że kładzie obok siebie bar 

wy czyste, nie mieszając ich uprzednio na 

palecie. Zmieszanie to, zestawienie ich do 

konać się ma dopiero w oku widza, co wy 

maga jak wiadomo pewnego indywidualnego 

dystansu, aby ten proces fizjologiczny mógł 

się dokonać właściwie. Krańcowym skrzyd” 

łem impresjonistów są dywiejoniści, których 

obrazy składają się z autonomicznych płasz 

czyzn i punktów barwnych. 

Gharakterystyczne jest, że każdy z tych 

prądów dochodził do głosu i zdobywał so 

bie pełne uznanie wówczas, gdy olicjaki'e 

panował jeszcze kierunek poprzedni. Jak wi- 

dzimy, jest to zwykła kolej rzeczy... 

Prelekcję, ilustrowaną epidiaskopem, 
stu 

chacze nagrodzili gromkimi oklaskami. Na 

„Środzie”* następnej — ciąg dalszy: o postim 

presjonizmie. 
fm.



„KURJER WILENSKI“ 17. I. 1937 r. 

Socjologia 
gospodarki wojennej 

Pod takim tytułem ostatni nuiner , 

„PAXu“ drukuje interesujący arty- 

kuł prof. Stanisława Świaniewieza, z 

którym warto się bliżej zapoznać. 

Po ogólnym wstępie, streszcza ją- 

„m sposoby ujmowania zjawisk gos 

podarczych, autor pisze: 

Jednym z najważniejszych czyn 

ników poza gospodarczych, kształ- 

tujących życie gospodarcze nasze- 
go kraju, są względy militarne. Pol 

ska jest wciśnięta pomiędzy dwa 
potężne organizmy państwowe, 

kształtujące eałe swoje życie prze 
de wszystkim z myślą o wojnie. Je 
żelibym musiał w dwóch słowach 

seharakteryzować gospodarkę Ro- 
sji sowieckiej oraz Niemiec hitle- 
rowskich — to pomimo wszystkich 
różnie i głębokich przeciwieństw, 

które zachodzą pomiędzy tymi pań 
stwamj w dziedzinie ideologii oraz 

polityki gospodarczej, określiłbym 
dzisiejszą ekonomikę tych dwóch 
krajów tym samym terminem: g0- 
spodarka wojenna. 
Dalej autor uzasadnia tezę powyż 

szą, przeprowadzając krótką analizę 

polityki gospodarczej Sowietów i Nie 

miec. A wniosek z tej analizy wypły- 

wa taki: 

Jeżeli mówimy, że Polska musi 

stać się obozem warownym ozna- 
cza to, że nie tylko musimy posia- 
dać wyszkolone kadry oraz pewien 

zapas uzbrojenia i środków techni- 
cznych, lecz, że całe życie kraju, a 
przede wszystkim gospodarka, mu 

si być zorganizowana pod kątem wi 
dzenia potrzeb obrony. 
Jakież z tej analizy 

konsekwencje? 

Z natury rzeczy staje przed na 
mi pytanie, jakie są w warunkach 
współczesnego poziomu techniki 
oraz współczesnej organizacji go- 
spodarczej charakterystyczne właś 
eiwości gospodarki wojennej. W 
każdym razie dwie cechy charakte 
rystyczne należy wymienić jako — 
moim zdaniem — najważniejsze. 
Tymi dużymi cechami jest: 1. Go 

sjrodarka wojenna jest gospodarką re 
gulowaną, a więc nie liberalną. 

wyplywe ją 

ra by ożywiła jak największe kręgi lu 

dności i wszystkich zmusiła do ofiar". 

Wobec tego auior stawia dwa pyta- 

nia: 1. Jaka ma być ta idea i 2. Kto 

ja ma wytworzyć. ‚ 

Na pierwsze pytanie autor odpo- 

wiada tak: 

Jedno wydaje mi się pewnym: 
idea ta nie może być z tej samej 
płaszczyzny, co ideć, które w tej 

chwili ozdabiają życie naszego 
wschodniego sąsiada. Siedzimy na 

zachodnich krańcach wielkiej 
wschodniej równiny, stanowimy 

jakby wzgórza, które kończą bez- 
brzeżne przestrzenie równiny. Gdy 
żyć zaczniemy w tej samej płasz- 
czyźnie, w której żyje owa równi 
na, fale, stamtąd uderzające, po- 
chłoną nas wkrótce. | 

Taką byla į taką jest prawda na 
szej sytuacji. Nie jest ona bynaj- | | 

mniej wynikiem tego, że w tej 
chwili nad Moskwą powiewają 

sztandary międzynarodówki komu 
nistycznej. Jest to prawda całej na 

szej historii, odkąd na szerszej prze 

strzeni stykamy się z jednolitością 
tej wsehodn. rodziny. Jest to praw 
da, która była tak samo aktualna i 
za czasów Witołda, į za czasów Ba 
torego, jak aktualna jest dziś. Są- 

dzę, że idea, która ma dziś Polskę 
ożywić i do wzmożonej aktywności 
pobudzić, musi wyrosnąć z głębo- 
kich pokładów naszych dziejów. 

Jest wiełkim błędem, że współczes- 
na nasza szkoła tak mało zwraca 
uwagi na wyrobienie myślenia hi- 
storycznego. 

Największe tradycje naszej hi 
storii to tradycje Jagiellońskie. Pol 

ska organizująca dookoła siebie in 
ne narody, Polska montująca w : 

środku Europy zręby mocarstwo- 
wej potęgi, aby bronić indywidual- 
ności cywilizacyjnej narodów mię 
dzymorza bałtycko - czarnomors 
kiego — jest to idea niemniej aktu 
alna dziś, jak przed 500 laty. Poko | 
lenie starsze, pokolenie które dziś 
stoi raczej u schyłku swojej roli 
politycznej, zwykło było ujmować 
koncepcje Jagiellońskie w  kate- 
goriach  liberalno - demokratycz- 
nych ideałów XIX wieku. Wzbu- 
dza to pewną niechęć do haseł tra 

  
  

" historii. Po przez stulecia upadku 

dramatyczne. Odpowiedź na nie przy 

żyć na całej daiszej polityce i całej 
dalszej historii Polski niezależnie 
od tego, jak jeszcze długo będą Pol 
ską rządzić legioniści ji peowiacy, 
niezależnie od tego, kiedy ciężar 
odpowiedzialności za państwo 
przejmą na swoje barki przedstawi 
ciele nowego pokolenia. Aktywna 
rola Rzeczypospolitej na Wscho- 
dzie Europy stała się w ten sposób 
znowu stałym elementem naszej 

łącząca wiek XX z wiekiem XVI, 

Sądzę, że świadomość aktywnej ro 

li naszego państwa na Wschodzie 
musi stać się jednym ze składni- 
ków tego mitu narodowego, który 
Polskę dzisiejszą musi ożywić i 

scementowač. 

Przejdžmy odrazu do drugiego py 

ania. Pytanie ta określa autor jako 

oczymy 'w całości; 

Sądzę, że nie jest zdolne do te 
g0 środowisko aktualnych  polity- 

ków z dawnego obozu niepodiegłoś 
ciowego, w którym tkwi sporo lu- 
dzi mających za sobą wspaniałe 
karty z okresu walk o niepodle- 
głość, reprezentujących wysokiej 

klasy charaktery, mających za so 
bą wyjątkowe szczęście bezpośred 

niej współpracy z genialnym Mar- 
szałkiem. Lecz jednocześnie jest 
to środowisko ludzi, którzy zbyt 

wiele musieli działać, aby mieć 
czas i możność sięgnąć do głębi te 
go, eo stanowi istotę współczesnoś 

ei. Mam ciągłe wrażenie, że pomię 
dzy myśleniem tych ludzi a ryt- 

mem rzeczywistości współczesnej 
wytwarza się dystans, który stale 
się zwiększa. 

Tym bardziej nie mogą być do j 
tego zdolne środowiska dawnej 
opozycji lewicowej. Środowisko 
dawnej opozycji lewicowej w wy- 
padku wzrostu jego wpływów może 
stać się w dzisiejszej naszej sytua-   cji elementem niebezpiecznym. Nie 
kwestionuję bynajmniej szczerego 
patriotyzmu tego środowiska. Lecz 
środowisko to wespół z pewnymi 
organizacjami _ nieopozycyjnymi, 
jak naprz. Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, pociąga życie polskie w i 
kierunku równi pochyłej, z której | 

| 
I 

і 

Środowisko opozycji endeckiej 
stanowi grupę opozycyjną, która w 
okresie rządów pomajowych utrzy 
mała najsilniejsze kadry. Sądzę jed 
nak, że to środowisko również nie 

może wchodzić w rachubę. Dlate- 
go, żeby stworzyć ruch, który mógł 
by do twórczych wysiłków porwać 

i ożywić naród, trzeba mieć poczu- 

cie wielkości. Nie mogą jego po- 
siadać ludzie, którzy przez kilka- 
dziesiąt lat zwalczali Tego, od któ 
rego szło na Połskę tchnienie wiel 

kości. Kolesalny cień Józefa Pił- 
sudskiego przygniatać będzie zaw 

sze to środowisko. 
Pozostaje młodzież. Chciałbym 

wierzyć, że młodzież jest zdolna 
stworzyć ruch, który Polskę obu- 
dzi który wytworzy podłoże psychi 
czne niezbędne dla wielkich inwe 

stycyj oraz dłatego, aby kraj nasz 
nie pozostawał w tyle w stosunku 
(Dalszy ciąg art. na str. 7-ej) 

  

Wieści z _Nadbałtyki 

     Ogólny widok Watykanu (z bazyliką św. Piotra), gdzie leży złożony chorobą papież 
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Pius XI. 

ki RRCD ORAZ 

Udział Litwinów w handlu i przemyśle 
/ 

„ Przed kilkunastu laty w Litwie 
przemysłem j handlem trudniła się 

bardzo nieznaczna ilość Litwinów. O 
becnie ten sian rzeczy zmienił się nie 

co na korzyść Litwinów, chociaż do | 
tąd nie-Litwini, szczególnie zaś Żydzi 

w tej dziedzinie odgrywali bardzo wiel 
ką rolę, 

Udział ludności w przemyśle pod 
względem narodowościowym jest nie 
jednolity; w jednych gałęziach prze- 
mysłu przetwórczego Litwini stano- 

wią większość, a w innych zaś 
zaledwie nieznaczny odsetek. Wię- 
ksze zakłady przemysłowe, urządze- 
nie których wymagało większych ka- 
pitałów, ; które powstały po wojnie 
światowej przy pomocy państwa, jak 
większe cegielnie, zakłady metalowo- 
maszynowe, mechaniczne, e'ektrotech 
niczne, tkalnie wełny oraz włókna 

Inianego, młyny, fabryki cukru i rzeź | 
nie, znajdują się prawie wyłącznie w 
rękach litewskich. Jednakże prawie 

  

Litwy 
całkowicie w ręka:h ele n:ntów ob- 
cych, szczególnie Żydów. Takich za- 
kładów w rękach litewskich jest zale 
dwie kilka. Nawet w zakładach które 
nie wymagają dużego nakładu kapita- 
łu, znajdujemy bardzo mało Litwi- 
nów. Z początkiem rosa ubiegłego na 
200 zegarmistrzów było 130 Żydów i 
70 Litwinów, fryzjerni — żydows- 
kich — 1000, litewski:h tylko 480. 
Jest to wynikiem niedostatecznej iloś 
ci wykwalifikowanych pracowników 
Litwinów, których brak jeszcze i te- 
raz boleśnie się odczawa 

Eksport zagraniczav Litwy za!ed- 
wie w połowie znajduje się jeszcze w 
rękach litewskich, | tv dzięki popiera 
nym przez rząd instytucjom hand!o- 
wo przetwórczym, jak  „Lietukis*, 
„Maistas“ i „Pienocentras“. 

Znacznie gorzej przedstawia się 
sprawa w obrotach hurtowych przy 
imporcie gdyż jedynym hurtowym za 
kładem importowym litewskim jest 

W porównaniu z rokiem 1923 pod 
względem posiadania zakładów w kra 
jowym handlu detalicznym Litwini - 
do roku bież. zrobili znaczny postęp. 
Wówczas właścicieli sklepów detalicz 
nych narodowości żydowskiej w Lit- 
wie było 13.799, czyli 84 proc. wszyst 
kich sklepów, litewskich — zaledwie 
2160, czyli 12 proc. 

W okresie tym zatem ilość skle- 
pów detalicznych w rękach litews- 
kich wzrosła prawie czterokrotnie, 
żydowskich natomiast nieznacznie 
spadła — o 10 proc. ito częściowo 
na skutek emigracji Żydów do Pales- 
tyny. 

Największy udział Litwini obec- 
nie biorą, (o ile chodzi o detaliczną 
sprzedaż w kraju) w sprzedaży pro- 
duktów spożywczych. Ogółem Litwi- 
ni z początkiem roku ubiegłego po- 
siadali sklepów detalicznych spożyw- 
czych 1800, Żydzi — 1600, restaura- 
cyj i herbaciarni — 1100 (Żydzi 800)      

  

2. Gospodarka wojenna wymaga zmo łatwo się ześliznać sin: ki sara | „Lietukis*, który aczkolwiek za o Н $ ‚ ; 3 
ыа 3 : ‚ 4 don < ześliznąć tam, gdzie fale | wszystkie zakłady chemiczne, ubra- | „L сВ y  AcZkO'WIEK Za0Da- | ksiegarni — 200 (Žydzi 50), aptek i bilizowania innych motywów psychi- Ja Ara du Kato“ od Wschodu mogą nas pochlonač. Aniówe i obuwia, znajdują się prawie , truje po litewskich w siu pro- | składów aptecznych 210 (Żydzi 140). cznych poza chęcią zysku. Dlatego ORA ciach ICE EE = Centach w nawozy sztuczne i w 561 | sklepów różnych drobiazgów 12,355 

lizcba wejść na mowe drogi polityki || аеа Jagiellońska może być rów- Straszne skutki trzęsienia ziemi w San Salvadorze ACR IO pei cledcsk oe e O ros ; w М, Po import jego | jnnego rodzaju sklepów, gdzie prze- sospodarczej. nież sformułowana w as | wynosi rocznie około 15 pros. załego Mal ża z p 8 р 
Rezultatem prądów demokraty myślenia nacjonalistycznego. Swia | importu litewskiego. Pozostała część н ore S cznych XIX wieku jest przede dczą o tym chociażby niektóre ar- przypada na pojedyńczych prywat- wś EZ nė is vaza to e moja nie | tskay Sens Packego na my kupe. przeważie ilin. | rane, Żędi podda 1420, tym chcą być tylko biernym objektem łamach „Prosto z > u*, i skich. Inne zaš, poza „Lietukis“ hand i i aa e 

polityki sfer kierowniczych, lecz Kategorie myślenia mogą ! : lowe firmy litewskie, nie mają cka- azedłay) skóróbuwia Żydzi 530 
cheą mieć poczucie roli aktywnej. |, różne, stanowią one najczęściej rakteru zakładów hurtowych, gdyż Litwini 165, specjalnych towarów (ga Dlatego też, aby w naszych cza- dywidualną właściwość pokole iu, przy sprowadzaniu towarów z zagrani | j-„ęep;; aku r hniki) Żydów 1885 sach prowadzić wielką pracę dzie a która z ze > cy posługują się przewaźnie różnymi | Pięozny ie a „Gi. kanidikas 
jową czy to w styłu Chrobrego, DOZ ž 88 pośrednikami handlowymi. Z: a : аао 
czy też Jagiellonów i Batorego trze EO 2% Udział poszczególnych narodowo- ESA A RO Aka 
ba umieć natchnąč masy swoją łącze e a. m: ści w detalicznym handlu krajowym = dy tra ja. ; 8 własną wiarą. Takich bowiem ge- UA aaa OS PRO uwidacznia się z wykupionych paten- Zi : Lė ARJ niuszy, co potrafią działać wbrew wej szacie, są stałe dążenia, któ e tów handlowych. Z początkiem roku | ‚ Widzimy zatem, że mimo POCZ wszystkim oraz potęgą swej: woli rzeźbią historię. ubiegłego na 22.000 wykupionych pa- | nionych w tym zakresie przez Litwi- 
wszystkich sobie podporządkowy- Tu robi autor dygresję history- tentów przypadło w udziale Żydom | nów w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
wać, jak to czynił Józef Piłsudski, | czną: 12.500, Litwinom 8,700 i innym naro p Red W: R. ae 
historia rodzi tylko raz na tysiąc- Gdy w 1919 roku Józef Piłsud dowościom — 800. Udział Litwinów Eh KTS dt 3% 
łecia. i В w handlu krajowym w pewnym stop ya, ORE M odai И ЛИх cia. ь ski skierował wojska połskie na ; ACK аавар . wy, jeżeli nie zajmują naczelnego miej Poczyniwszy te założenia autor Wschód, dokonał przez to aktr ko niu zwiększają spółdzielnie rolniczo- | W): i APA NOC RE ы I wy Ё żę P E handlowe, których z początkiem r. | SCa, to w każdym razie w niczym nie dochodzi do stwierdzenia prawdy, losalnej wagi: oto odrodzona Rze- ub. było 225. : ustępują jeszcze pod tym względem 

„która poniekąd stała się już bana. dana Gd Ogółem detaliczne zakłady handlo NA "PD wy Popow. am. że | ) : ® i re litewskie s ы Е 3 raju odgrywają kolosalną rolę. НЕ ос ща dalszego rozwoju książąt litewskich, tradycje ich ro- W ostatnich dniach 1936 roku San Salvador nawiedziło Straszne trzęsienie ziemi. Na Poz ER OMA, * S. T. oraz zmontowania podstaw własnej 
potęgi potrzebna jest wielka idea, któ   li, ich misji w Europie. Konsekwen 

eje tego aktu będą musiały zawa- 

  

zdjęciu widzimy w gruzach potężną kolumnę kamienną, która przyozdabiała jeden z gma 
chów miasta San Vincente. 

dowości — 4 proc. wszystkich hand- 
lowych zakładów detalicznych. 

V T TI GII I SEC TR WROCE OOOO _KOWIEŃSKIEJ. 
— ROZBUDOWA RADIOSTACJI 

Gabinet Minisirów 
w swoim czasie rozpisał przetarg na Kronika tygodniowa cji i nie zdoła się prześliznąć przez | nie zbliżające oficjalną sprawiedli: Wszelkiego rodzaju tanie formy | pydowę nowej radiostacji oraz fabry 

oczko zawieszenia, nie będzie to'sta | dość do instynktu. sprawiedliwości, | rozjemstwa, spółdzielnie adwokackie, | ki radioodbiorników w Kownie. Ofer nowiło takiego odstraszającego przy | tkwiącego w masach ludowych. A istniejące np. w Łotwie, przesiedlanie | ty złożyło 16 firm, wśród których naj Sielawa, czy rekin? 
* Z wielkim zainteresowaniem šle- 
aziła cała Polska obrady w sprawie 
Temidy. Z zainteresowaniem i zado- 
woleniem. Nareszcie powiały nowe 
prądy, zjawiły się nowe hasła. Widać 
było, że oblubieńcem Bogini; został 
przedstawiciel młodszej generacji, 

wymaga reform śmiałych, cięć energi 

<znych i co najważniejsze, zgodnych 

z duchem epoki. 

Zapowiedź zwężenia oczek w wiel 

kim niewodzie Sprawiedliwości, każ 

dy biedak, czyli, jak na nasze stosun 

ki bogacz, utrzymujący się ze 195 zł. 

2 

5 

c 

kładu jak skazanie wielkiego defrau- 

danta, przemytnika, czy oszusta na 

karę śmierci. 

du, jalk na sprawę zaangażowania lep | 

li” 

Jest bowiem tajemnicą publiczną, 

e nasz lud patrzy na działanie niewo 

.egio, czy gorszego adwokata. „Uziau 

karoszeha adwokata, dyk i wypuści 

tak vox populi, vox dei sądzi 

bez współdziałamia ludności i nacisku 
opinii nie będzie mogła najmisterniej 

sza sieć wyłapać najdrobniejszej sie- 
lawy. 

e © 

Przejdźmy teraz do tematów wiej 
skich. 

Może było iby rzeczą dobrą wpro- 

młodzieży prawniczej na wieś przy 
pomocy Funduszu Pracy, jak to czy- 
ni Kraków, stanowią również zagad- 
nienia które rozważyć warto. Tiry 

Słyszę już głosy sceptyków, dowo 
dzące, że straż będzie biła się między 
sobą, a prawnicy na wsi wymrą z gło 
du. Odpowiem na to, że czas, to nie 
wileński kociołebek. Czas idzie. Po. 

dogodniejsze warunki podała firma 
Marconi oraz sowieckie fabryki, pro 
ponujące długoterminowy kredyt. 

— LITEWSKO-ŁOTEWSKA U- 
MOWA O LIKWIDACJI GOSPO- 
DARSTW POGRANICZNYCH.. Na 
pograniczu  litewsko-łotewskim jest 
wiele gospodarstw rolnych, których 
ziemie znajdują się po obu stronach 
granicy. Dnia 1 stycznia 1937 r. upły więcej zbliżonej do życia, niż do pensji miesięcznej powita z wielkim Aż wadzenie — straży  wieczorynkowej, : mął termin zlikwidowania ziemi po przedwojennych doktryn i doktrynek. | zadowoleniem. Człowiek ten czyta co Rawa AA złożonej z kulturalniejszych chłop- | między przedwojen. i powojennym jednej stronie, lecz bardzo niewielu : ' Nie jest jednak ani winą sług Te | ców, uzbroj. w pałki gumowe. Zdaje | pokoleniem chłopskim leży już nie | to uczyniło. Obecnie zamierza się nek. 

Dotychczas bowiem czcigodna Bo 
gini miała nie tyle przepaskę na 
oczach, co na uszach. Na próżno lud 
wielkim głosem domagał się surow- 

szych kar na nożowców, zbrodnia 
rzy; wielkich oszustów i wielkich 
złodziei. Czcigodna Bogini zdawała się 
na serio wierzyć, że w Niehoretom 
kończy się Azja Zachodnia, a w Stołp 

cach zaczyna się „departament niż- 

szej Sekwany”. 
Dziś padła już zapowiedź reform, 

dodajmy reform słusznych. Słowa 
reforma słuszna” są refrenem muzy 

схпут b. popularnym. Życie polskie   

dziennie: tam świsnęli, tam buchnęli, 
tam nie dopłacili pół miliona skarbo 
wi, a potem myśli melancholijnie. 
„widocznie pieniądze są... tylko nie 

ma ich dla mnie“. 

Jednakże jednej jeszcze rzeczy 
oczekujemy od Bogini, dzierżącej nie 
wód, która zdjęła już przepaskę z 
uszu. Kto trafi do niewodu: czy naro- 
czańska sielawa, czy jakiś rekin z 
wielkiego świata finansów? I 

Jest to zagadnienie ważne, bodaj 
pajważniejsze. Podstawą istotnej spra 
wiedliwoścj jest zawsze stopniowanie 
kar, Jeżeli urzędnik pocztowy, obar 
czony 4 dzieci, dopuści się defrauda- 

ž 

a   r 
n 

b 

h   
midy, ani winą adwokatury, jeżeli ten 

głoś jakże niszczący fundamenty 

szej sprawiedliwości, zawiera w sobie 

bolesną prawdę życia. Bo cóż z tego, 

Žona į dzieci pierwszego będą przy. 
mierały z głodu, podczas kiedy wielki 

będzie miał do końca życia zapewnio 

no być hasło 

na- 

e biedny urzędniczyna dostanie rok, 

tamten trzy, obaj bez zawieszenia. 

ekin, nieźle odżywiany w więzieniu, 

ą egzystencję. 

„Rekiny da gilotyny”, talkie powin 

odrodzonej Temidy 
ez przepasek. Zastosowanie tego 
asła będzie miało olbrzymie znacze   

się, że taka straż we własnym intere 

sie była by energiczniejsza, niž poli 

cja. Policja francuska np. robi po- 

szukiwanie nožy, rewolwerów i t. d. 

nie po fakcie morderstwa, ale przed 

każdą zabawą. Taka straż mogłaby 

rewizje takie robić sama. 

Nie ulega również wątpliwości, że 

pomimo nadprodukcji prawników, 

wieś załatwia porachunki nożem i 
pięścią z powodu braku tanich i blis- 
kich sił prawniczych na wsi. Każdy 
proces u nas jest tak (kosztowny, że 

poprostu opłaca się uciekać do kija... 

i zawieszenia.     
17 ale 50 lat różnicy. Można je cywili 
zcwać, tylko nie należy je demorali- 
zować — słabością! 

Imteligencja na wsi jest też jeszcze 
potrzebna, ale energiczna i z inicjaty 
wą. Ale i młody lekarz i młody adwo- 
kat nie posiadają kapitału. 

Elektryfikacja to nie tylko zużyt- 
kowanie sił wodnych, ale i sił ludz- 
kich. 

Takie oto myśli przychodzą na te- 
mat Bogini, która tak szczęśliwie 
zdjęła obie przepaski. Z oczu į... z 
uszu! 

Kazimierz Leczyeki.   wprowadzić przymusową likwidację. 

— W LITEWSKIM BANKU ZGI- 
NĘŁO PONAD 50 .000 LITÓW. Poli 
cja kryminalna otrzymała zawiado- 
mienie, że w kowieńskim oddziale 
Banku Litewskiego w niewiadomy 
sposób zginęło ponad 50 tys. litów. 

Policja wszczęła energiczne docho- ; 
dzenie, jak dotąd jednak bez skut- 
ku. 

— STAROŻYTNY CMENTARZ 
POD SZAWLAMI. W czasie porząd- 
kowania cmentarza w Aleksandrii 
pod Szawlami, natrafiono na stary 
cmentarz. Archeolodzy na podstawie 
znalezionych pieniędzy i przedmio- 
tów ustalili, że cmentarz pochodzi z 
siedemnastego wieku.
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„KURJER WILENSKI“ 11, I. 1937 r. 

OLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 
  

Mitologia Czesława Miłosza 
Druga książka wierszy Czesława 

Miłosza *) to poezje z trzech łat, tych 

samych, które dzielą nas od twórczo- 

ści Żagarów - Pionów. Już od 1934 

Żagary przeszły do najnowszej his 

rii ruchu literackiego a poeci, którzy 

swoje pierwsze tomy sygnowali nazwą 

grupy rozeszli się po własnych ścież- 

kach. Z nich, najczęściej z Wilnian w 

„Skamandrze* spotykany Czesław Mi- 

łosz jest najwcześniejszym i najdoj- 

    

rzalszym przedstawicielem tego kie- 

runku poezji współczesnej, który w 

ostatnich czasach krytyka literacka 

coraz chętniej uznaje za głos wierny 

i właściwy młodego pokolenia odnaj 

CZESŁAW MIŁOSZ, 

rysunek Józefa Maślińskiego. 

dującego nareszcie swój mit. Podobno 

jest to zamknięcie kręgu, kontynuac 

ja wielkiej linii literatury polskiej. Od 

„wieszczów * poprzez  gallicyzujące 

skrzydło „Skamandra* wywodzi ge- 

nealogię tych młodych, którzy tak 

wcześnie zaczynają pisać w sposób, 

do jakiego długo zresztą dochodził np. 
Wierzyński i sięgają już dziś po naj- 
większe w hierarchii tematów, nastra 
jając struny na wysoki ton. 

Odwieczny temat poezji, zawsze 

godne śpiewu pasowanie się człowie- 
a z czasem, starością i śmiercią, prze 

wyciężanie urody życia, to prawie 

yłączne motywy wierszy Miłosza. 

Zuchwała poezja jest dla niego przy- 
wilejem bujnej młodości, przejawem 
życia, skazanego z góry na zagładę. 

Uczeń: 

Dopóki ogień pragnień surowy 

na usta spada 
w nieznanych nocy senne parowy 
wiedzie mnie rada 
Muza, muzyka. A sztuka wiersza 

wiernie mi służy 
i lekko biegnie za stukiem serca 
jak deszcz po burzy 

%) CZESŁAW MIŁOSZ. — Trzy zimy. — 

Skład główny: Towarzystwo Wydawnicze. 

Str. 51+5 nl. 

Przewodnik: . 
Aż to co było „przez iata złączone 
rozpadnie się i w ciemną mglistą 

stronę 

odejdziesz miły, tam, gdzie namięt- 
ności 

iadnej już potok nie rozbrzmiewa 
głośny 

gdzie tylko z niebios zimnego ogrodu 

spływa, silniejsze od promieni wschodu 

okrutne światło... 
Takie przeciwstawienie, mówiące 

o jałowości marzeń, przemijaniu i go 

ryczy ziemskich radości powtarza się 

prawie Ww każdym wierszu i prowadzi 

prostą drogą do katastrofizmu  „Ro- 

ków* jakiegoś głoszenia powszechnej 

zagałdy świata. Stąd postawa ascety- 

czna, gest wiedzącej mądrości i dła- 

wienie uczuć, coś z tonów Żerom- 

skiego, z jego ludzi i opisów urągają 

cych prawom psychologii i fizyki, 

nieznośnych i drażniących czasem, a 

przecież pełnych ekspresji. Czy zgodzi 

się poeta na taką polską genealogię 

swej wyniosłej retoryki, skandowanej 

rytmicznie ze ściśniętym sercem ? 

Wiersze są dość niejednolite. Wy- 

raźnie wydzielić można wcześniejsze, 

prostsze i łatwiejsze jak „Do księdza 

Uh.“ i przetworzenie tych samych mo 

tywów np. w „Bramach arsenału'* 0s- 

nutych gęstą mgłą symboli. Obok zbyt 

łatwej na miarę poety Elegii, rozwlek 

łego (ac rak znajduje się piękna 

„Pieśń*, „Powolna rzeka* i pełen spo 

kojnego: umiaru wiersz „Ty silna 

noc..*. „Wieczorem wiatr* to jakby 

resztki „Łądu*, a powtórzenie moty- 

wów Zagórskiego i Czechowicza w 

„Kołysancee* nie zostało wykupione in- 

dywidualną stawką. 

A teraz wyraz, forma wypowiedzi. 

„Wieczna” retoryka dostojna musi 

być i szlachetna, lepsza od tego co 

już podobnie mówiono, a przecie ta 

Sama, ledwie trochę nowych barw i 

dźwięków czerpiąca od każdego z ko- 

lejnych mistrzów. To też nie ma tu 

charakterystycznego dziś dążenia do 

jedyności wyrazu, niepowtarzalnej 

konkretności każdego utworu. Prze- 

ciwnie dla wszystkich wierszy posia- 

da poeta stały skarbiec, może safe w 

platońskim świecie idei, gdzie w dłu- 

gich szeregach znajdują się wszystkie 

„rzeczy w ogóle”: — jabłka, drzewa i 

księżyce, lata i ludzie. Stamtąd pełną 

garścią czerpiąc do wiersza wprawia 

je Miłosz w ruch jak sklep mechanicz 

nych zabawek. Tak w wierszu „Pieśń* 
chór głosi Annie: 

Kręcą się kołowroty, ryby trzepocą sie 

w sieciach. 

chleby, toczą się 
jabłka po stołach 

schodzą po schodach, a 

schody z żywego ciała 

wszystko jest w ziemi poczęte, ona jest 

doskonała .. 

  

   

pachną pieczone 

wieczory 

„Pantha rhei ale nie si nie dziel” na- 

pisał kiedyś Gałczyński. Niech mi to 

uutor daruje, chcę powiedzieć tylko, 

że w tych wierszach nie ma żadnego 

przebiegu. dramatyczności, dynamiki, 

w równomiernym tempie opowieści 

ilustruje nam poeta (chętnie w for- 

mie dialogów) te same prawdy. , 

Nagromadzanie, wyliczanie zjaw'sk 

jest typowe dla tych wierszy, nie ule- 

gających skądinąd wcale częstej dziś 

logice skojarzeń. Dziwne są obrazy 

Miłosza. Gdyby spróbować ujrzeć je 

malarsko otrzymalibyśmy może jakieś 

wyrafinowane prymitywy zapełnione 

sztywną przyrodą, lub z hieratyczną 

starannością nakreśloną martwą na- 

turą, a czasem barwy wyblakłych szty 

chów jak w „Bramach arsenalu“. Ale 

przewažnie nie jest to do wyobraž 

nia ta rzeczywistość poetyckiej wiz 

z dawnych i nowoutworzonych sym- 

bolów utkanej: 

Wielkich spazmów miłości zakryta 

  

   

pieczara 

u jeśli słońce wschodząc jej bramy 
uchyli, 

syczą spalone zamki króla Baltazara, 

oddane we władanie zimnym krzykom 

pawi. 

Mży śnieg. Drzewo każde przełamane, 
krwawi. 

Przyroda zaledwie dodaje smaku 

tym opisom, wyjątkiem jest początek 

„Powolnej rzeki“: 

Tak pięknej wiosny, jak ta już od- 

dawna 

nie było; trawa, tuż przed sianokosem 

bujna i rosy pełna. W nocy granie 

słychać z brzegu moczarów, różowa 

i ławica 

leży na wschodzie aż do godzin rana... 

I jak dawniej zadziwia Miłosz pięk 

nem i oryginalnością poetyckich po- 

mysłów, tak, że się czasem ledwo do 

strzeże, że jesteśmy na granicy non- 

sensu lub przed zawikłaną zagadką 

mało mówiących symboli. („Płaki” 

Znaleźć by można trochę motywów 

z „Poematu*, ale pomniejszonych jak 

gdyby, zagubionych; za to język i 

$wiał wyobrażeń uległy zmianie. Ak- 

centy społeczne grupy „Żagarów* i 

chłonne spojrzenie młodości nie dopuś 

ciły w t. I-ym do jednolitego zmatowa 

nia utworów, świeżość podniet 1 ich 

widocznie szybsza i łatwiejsza rejestra 

cja nadawały zmysłowy czar wizjom 

pięknego „Lądu*. Dziś jednolita po- 

stawa psychiczna, zdobycz lat dojrze- 

wania jest nam przekazywana w wier 

szach, z których usunięto ślady współ 

czesności. Jesteśmy w pozaczasowym 

i pozaprzestrzennym świecie, gdzieś.. 

za siódmą górą i rzeką. 

Zatarte ślady powodują ogromną 

pośredniość, czasem niezrozumialstwo 

a często obcość utworów. To nie jest 

formalna trudność awangardowych 

wierszy, wynik zbyt pochopnej elipsy, 

  

  

    

KRONIKA 

— Poezje Konstantego  Mikiewieza. 
W najbliższych dniach ukaże się pośmiert- 

ny tom wierszy Konstantego  Mikiewicza 

w układzie i z przedmową Józefa Czecho- 

wicza. 

Wydawnietwa książnicy Atlas. Jak infor- 

mują ajencje PIL., wkrótce ukażą się nakła 

dem Książnicy - Atalsu nowe książki pisarzy 

polskich. Zofia Nałkowska wydaje nową po 

wieść p. L. „Niecierpliwi“, Boy-Żeleński 

cykl esseyów historycznych, drukowanych na 

łamach : „Wiadomości Literackich" p. t. „Ma 

rysieńka Sobieska*, Władysław Pociecha — 

książkę, stojącą na pograniczu powieści i mo 

nografii historycznej pt. „Królowa Bona“, 

którą autor przedstawia w zupełnie innym 

świetle, niż głosi tradycja, Jan St. Bystroń 

wydaje nową pracę „O komizmie”, będącą 

naukową analizą pojęcia komizmu i jego 

rodzajów, ilustrowana wielką ilością przykła 

dów z literatury i życia oraz mnóstwa rysun 

ków z dawnych zabytków piśmiennictwa, sta 

rych i współczesnych czasopism humorysty 

cznych oraz specjalnych ilustracyj znanego 

artysty W. Bartoszewicza. 

  

„Warsztat Teatralny" wznawia swą dzia- 

łalność. „Warsztat Teatralny" to przybudów 

ka Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, 

w skrócie — PIST-u. Zorganizował on w se 

zomie ubiegłym kilkanaście eksperymental- 

nych przedstawień. Raczej szło tu przy tym 

o eksperyment reżyserski, niż — repertuaro- 

wy. W przedstawieniu brali udział aktorzy z 

zespołów TKKT., oraz uczniowie PIST-u. Re- 

żyserowie zaś rekrutowali się z wydziału 

reżyserskiego tegoż PIST-u. 

Pokazy „Warsztatu” odbywały się w „Te 

atrze Nowym”, w niedzielne przedpołudnia. 

Niektóre z pokazów powtarzano i to po 

kilkakroć. Mimo to znaczna część widzów od 

chodziła od kasy z powodu braku miejsc. O- 

becnie pokazy te zostaną przeniesione do 

zhacznie obszerniejszego „Teatru Narodowe 
go" 

  

Z podanego przez miesięcznik „Teatr* pro 

gramu prac „Warsztatu* wyróżnić warto Os 

cara Miłosza misterium „Miguel Manara" 

Wojciecha Bogusławskiego „Nędzę uszczęśli 

wioną* (z muzyką Kamińskiego), „Elektrę** 

Hoffmannstahla, „Pluskwę“ Majakowskiego 

i „Cud św. Antoniego" Maeterlincka. 

W związku z tą zapowiedzią słusznie pi 

sze „Kurier Poranny: 

W. tym pięknie zarysowanym planie jest 

pewna niewątpliwa usterka. Uderza absolut 

ny brak współczesnej polskiej twórczości sce 

nopisarskiej. Teatralne studium cksperymen 

talne, które prezentuje Korzeniowskiego i Bo 

gusławskiego nie znajdując jednego choćby 

poranku dla naprz.: Stanisława Ignacego 

Witkiewicza — nie załatwia sprawy polskie 

go repertuaru w sposób doskonały. Tym 

śmielej wolno o tym pisać, że w pewnym 

wywiadzie którego udzielił kierownik litera 

cki T. K. K. T. dr. Leon Pomirowski, mówił 

on, iż prawdopodobnie w „Teatrze Nowym“ 

powstanie scena eksperymentalna. Wówczas 

zamierza się tam wystawiać m. in. nową sztu 

kę Witkiewicza — „Szczury“. Jak się zdaje 

myśl o teatrze eksperymentalnym nie zdąża 

do realizacji. Któż zatem podjąć ma jego za 

mierzemia, planu i repertuar, jeśli nie „War 

sztat Teatralny". 

Wystawa Pankiewicza w Krakowie. Mu- 

zeum Narodowe w Krakowie urządziło w od 

dziale im. Feliksa Jasieńskiego — w siedem 

dziesięcioletnią rocznicę urodzin artysty — 

zbiorową wystawę dzieł Józefa Pankiewicza. 

W sześciu salach rozmieszczono 204 prac ar 

tysty, ilustrujących działalność tego rasowego 

malarza, wspaniałego grafika, subtelnego i 

wyrafinowanego kolorysty, którego cezannow 

skie „Martwe natury* są prawdziwą rozko 

szą dla znawców. Niewiadomo tylko jakie po 

wody skłoniły twórców wystawy do wyelimi 

nowania prac z ostatniego dziesiątka lat twó 

czości Józefa Pankiewicza. — Jak wiadomo, 

Józef Pankiewicz wykształcił cały zastęp mło 

dych malarzy, między inn. t. zw. „Kapistów* 

znanych szerszemu ogółowi ze swej secesji 

z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 

liczbie uczniów Pankiewicza znajdują się 

takie nazwiska jak: zmarły niedawno Wali 

szewski, Cybisowie, Nacht i Strzałecki. Uka 

że się też niebawem monografia Józefa Pan- 

kiewicza, pióra Józefa Czapskiego (malarza 

z grupy Kapistów); fragmenty tej pracy były 

już ogłaszane na łamach tygodników war- 

szawskich, | 

Wznowienie „Głosu Plastyków*. Po prze 

szło ošmiomiesiecznej przerwie ma się uka 

zać w najbliższym czasie nowy numer pisma 

„Głos Plastyków”. Przerwa ta została spowo 

dowana śmiercią redaktora Kazimierza Mite 

ry, który stanowił duszę pisma. W czasie cho 

roby swej Mitera przygotowywał numer po 

święcony twórczości Cezann'a. Opracowanie 

tego ntmeru zostało obecnie dokończone i 

zeszyt cezannowski „Głosu Plastyków” ukaże 

się niebawem jako hołd złożony zarówno 

wielkiemu malarzowi Francji jako też jego 

emtuzjastycznemu propagatorowi — śp. re- 

daktorowi Miterze. Następny numer „Głosu 

Plastyków" poświęcony będzie twórczości 

Zygmunta Waliszewskiego twórcy plafonu 

  

na „Kurzej stopce" na Wawelu zmarłego w 

październiku ub. roku w samej pełni rozwi 

jającego się talentu. 

Szekspir a psychołogia współczesna. Je- 

den z najwybitniejszych  szekspirologow 

współczesnych Cumberland Clark wydał o- 

statnio nową swą pracę, poświęconą najwy 

świata pt. „Sha 

  

   
bitniejszemu dramaturgowi 

kespeare and Psychology" (Williams and 

Norgate Ltd London). W książce swej autor 

dowodzi. że wszystkie postacie bohatera 

Szekspira odpowiadają w całości zasadom 

współczesnej psychologii. Szekspir intuicyj 

nie wyczuł to, co współczesna psychologia 

odkryła po wielu latach badań. W drama- 

tach i komediach Szekspira nie ma ani jed- 

nego źle nakreślonego charakteru z punktu 

widzenia psychologicznego. Intuicja artysty, 

żyjącego parę wieków przed nami osiągnęła 

to. co obecnie zawdzięczamy sztuce. 

„Odrodzenie“ Funck-Brentana po polsku. 

Wkrótce ukaże się w przekładzie polskim do 
skonała książka Frantza Funck - Brentano 

pt. „Odrodzenie”, która na Zachodzie wywo 

łała wielkie echo. Dzieło to, obok „Kultury 

Odrodzenia we Włoszech* Burckherdta, sta- 
nowi znakomite źródło do poznania epoki 

sztucznej metafory, niedość udanego 

zekwiwalentyzowania zamierzonej tre 

ści wiersza w jego lirycznym przebie- 

gu. — Miłosz jest tradycjonalistą języ 

ka i składni; przesądził to ostatecznie 

bodaj wiersz „O k ce. W ostat- 

nim numerze ,„Żagarów , wiersz ten 

prawem kontrastu był egzotyczny i 

świeży: piękny heksametr i potoczy 

stošė składni długich zdań wywołały 

cienie dawnych poetów, któż przypu- 

szezał, że nie będzie odwrotu z tej dro 
g gi 

    

  

Trudność leży więc w psychicznym 

stosunku autora do dzieła, w oddale- 

niu od nas tych wierszy. Dlatego jest 

_ to poezja hermetyczna i klucza do niej 

brakuje mimo iż ton Miłosza zaczy- 

na być powszechnym. To oddalenie 

język symboliczny, gdzie narosły te 

znaczenia nazw i obrazów, że jakiejś 

masonerii literackiej członkami wyda- 

ją się dziś zwolennicy twórczości ezo- 

terycznej. 

Zaciągnięcie się pod ten sziandar, 

to jednocześnie uchylenie się z pod 

zasięgu strzał niewtajemniczonych i 

* niewyzwolonych, jakieś „noli me tan- 

gere“, ale... wydanie pewnej ilości cg- 

zemplarzy w języku polskim jest mi 

mo wszystko faktem społecznym 1 

dlatego možna się 'przed taką poezją 

bronić, można jej czynić zarzuty. 

Czym jest dla nas ona, tak nieod- 

miienna w katastrofizmie, w wyuczo- 

nym śpiewie o trudnej młodoś i, w 

estetyzowaniu _ problemów zasadni- 

czych, ten, podobno — krzyk pokole- 

nia? — Jakich procesów społecznych 

przejawem? Można by się obawiać 

nie tyle o brak odbiorców ile o to, 

; taka poezja nie stanie się snobisty 

czną używką, w chwilach gdy dla hi- 

gieny ducha podumać można i o spra 

ach wiecznych. Poezja, poetyckość. 

poeta wracają przezto na tradycjo- 

nalne, ograniczone miejsce w życiu 

i w społeczeństwie. Unormowało się 

życie, po wstrząsach powojennych, po 

okresie burzy I naporu nadszedł czas 

rozmieszczania się jak najlepiej w 

tych swoich warunkach, na jakim 

takim miejscu, podobno i prosperity 

powróci, a estetyczna książka wyrafi 

nowanie francuska w swej prostocie 

zajmie miejsce w nowoczesnym salo- 

nie. 

Ale przed zalewem takich wierszy 

może i musi się bronić mitologizowa 

ne, fałszowane życie. Sztuka, która 

mniej czy więcej okrężną drogą 73- 

spakajać ma potrzeby duchowe czło 

wieka zgodne z jego biologicznym wy 

czuciem współczesności, wyprzedzać 

nas powinna nie tylko w groźnych 

przepowiedniach. Współczesność po- 

mieści i piękne wiersze Czesława Mi- 

łosza, wołać jednak trzeba o słuszną 

miarę. 

    

Dagmara Dworakowska. 

CZASOPISMA 
PION, nr. 1. — Przynosi piękne wier- 

sze Józefa Czechowicza i Jerzcgo Zagórskie 

go, oraz artykuły: Wilama Horzycy — ar- 

tykuł programowy, przeciwstawiający się 

mechanizacji i zmaterializowaniu ad i 

inteligencji, Ludwika Frydego — wzorowe 

omówienie debiutu powieściopisarskiego Ta 

deusza Brezy, Alfreda Łaszowskego o po 

ezji Flukowskiego, Czesława Zgorze!skiego 

— o powieści sowieckiej, Konrada Winkle- 

га — o rzeźbach Augusta Zamoyskiego;— 

pozatem recenzje teatralne (Irzykowski) i 

radiowe (Skiwski i Majewski), oraz kary- 

katury. 

Już na pierwszy rzut 

nowa redakcja pisma zaznaczyła się wyraź 

nie, „Pion“ zmienił bowiem szatę graficzną 

i pretentuje się nieporównanie żywiej. a 

co ważniejsza — ogłasza konkurs na no- 

welę, przy czym suma uagród wynosi 2050 

złotych. To już jest coś... 

LWÓW LITERACKI, nr. 1. 

„si wiersze Rogowskiego, Żakieja, Matuszew 

skiego i in. oraz artykuły Ostapa Ortwina 

(o antynomiach pracy krytyka literackiego), 

Andrzeja Kruczkowskiego, Stefana Камуна 

i Teodora Parnickiego; fragment powieści, 

recenzje teatralne i noty polemiczne 

Jest to miesięcznik secesjonistów, którzy 

stanowili do niedawna prawe skrzydło gru 

py „Sygnałów*. Rozłam nastąpił jak wiado 

mo na tle stosunku do „wspólnego frontu". 

    

oka widać, że 

- Przyno- 

SYGNAŁY, nr. 25. — Przynosi wiersze 

Bieńkowskiego, Śpiewaka, Leca i in., fra- 

gment rozprawy Jana Ostroroga, artykuły 

Marii Kuncewiczowej, Jerzego Boreiszy, Ste 

fanu Jędi ychowskiego, Haliny Krahelskiej 

i wielu in.; recenzje Napierskiego o Piecha 

lu), Hollezdra (o Tuwimie), obie b. intere- 

sujące, i in.; polemiki, rysunki Linkego, 0 

raz až dwie kolumny satyry ( 

L ARKA TS LESTAR OTB 

Renesansu. Temai „Odrodzenia“ Funck-Bren 

tana jest znacznie szerszy, obejmuje bowiem 

prócz Italii jeszoze Frameję i Niemcy, a tak 

że zagadnienia ekonomii i polityki. 

      

' Sprawiedliwa sława 
Przyz 

  

anie nagrody literackiej Lwowa 

Edwardowi: Porębowiczowi należy powitać 

z wielką radością. Porębowicz jest 

nym poetą-tłumaczem, co w Polsce powin 

świet- 

no być specjalnie cenione: tacy pisarze jak 

  

on, poświęcający się sprawie przyswojenia 

językowi polskiemu dzieł kultury europej- 

skiej urabiają styl i formowanie się myśli 

całych pokoleń. 

Jeżeli zwycięski Kaliban, którego cień 

pochyla się nad całym światem dozna kie- 

dyś (pragniemy w to wierzyć) porażki — 

ło tylko ze strony tak nieprzyjemnych dla 

niego wartości, zamkniętych właśnie w tych 

dziełach, nad którymi ślęczał Porębowicz 

zamykając ich rytm w rytmie polskiego ję- 

zyka. Któż z młodego pokolenia wychowa 

nego w ubóstwie, w nieznajomości obcych 

literatur zetknąłby się z poezją Dantego, 

gdyby nie trud takich ludzi, jak Porębo- 

wicz? Za sam przekład „Boskiej Komedii", 

której lektura zmienia, przebudowuje w 

czytelniku do gruntu całą świadomość, ratu 

jąc od złego smaku w poezji —za ten prze 

kład należałyby się Porębowiczowi najniż 

sze hołdy współczesnych i wdzięczność trwa 

jąca przez sporo dziesiątków lat. 

Pieśni prowansalskie przez niego tłuma 

czone kryją w sobie piękności dziwne i 

nieoczekiwane, tak samo jak i tom prze- 

kładów z poezji ludowej celtyckiej, skandy 

nawskiej i biszpańskiej: mnóstwo szkół li- 

terackich, jakie przewaliły się w Polsce 

od czasu, kiedy Porębowicz drukował swo 

je pierwsze książki — nie potrafiło ani 

odrobinę umniejszyć wartości jego stylu. 

A przecie nie jeden z wielkich wtedy — 20- 

stał dziś zrzucony z piedestału. Zmieniły 

się sposoby i sposobiki literackie. Tymcza 

sem bierze się Dantego czy Byrona w prze- 

kładzie Porębowicza i, rzecz zadziwiająca, 

ten wiersz brzmi naprawdę jak tercyna 

tercyna Dantego, naprawdę biegnie gorzkim 

i frywolnym tokiem byronowskim. 

Z ust współczesnych wyrafinowańców 

wydziera się okrzyk zazdrości i wstydliwie 

przyznają Porębowiczowi prawo do miana 

poety doskonałego. 

Dobrze się stało, że Porębowicz dostał 

nagrodę. Jak jednak wytłumaczyć tak pow 

szechne milczenie, otaczające postać na- 

prawdę wybitną? Lepiej późno — niż po 

śmierci. Przydałoby się jednak pamiętać, że 

nagroda m. Lwowa nie jest tylko odznacze 

niem danym pisarzowi za zasługi... złożone 

w lamusie. Tysiące młodzieży uczą się 

wielkości literatury na przekładach Porębo- 

wicza. Mimiy literat. 

KALUMNIA LITERACKA 

Pisarze polscy o pomocy zimowej 
Jak podajemy na innym miejscu, 

wśród młodych literatów lwowskich na 

stąpił rozłam. Część mianowała się 

„Rybałtami”, zyskała uznanie starszych, 

wydaje nowe pismo i ogłasza trochę 

zabawne wywiady; reszta, poozstała w 

„Sygnalach“, jeśli nie liczyć publicys- 

tów i politykierów, to... właściwie je- 

den Hollender. Pomińmy wszelkie inne 

sprawy i przyznajmy, że jeśli chodzi o 

humor i satyrę: ta „jedność jest większa 

od dwóch”. — Z monumentalnego sza- 

leństwa Tadeusza Hollendra, uwiecznio- 

nego w ostatnich „Sygnatach“, cytuje- 

my trzy fragmenty parodystyczne: 

ADOLF NOWACZYŃSKI 

OBŻYDŁE BEZROBOCIE. 

Na nasze bezrobocie, bezróbstwo 

i na naszych izraelitów można mieć 

rozmaite wglądy, poglądy i oglądy. 

Taki naprzykład Leon (Leosz) Blum 

na bezrobocie u siebie się nie skarży. 

Oczywiście, że nasze domasznije to- 

wariszczi. heimliche Kameraden nie 

poto czytają „Hajnta”, aby nie mieć 

swoich kontrargumentów. Te argu: 

mendy i argumęty nie trafią mi jed- 

nak do przekonania. Nas słać tylko 

na naśladownictwo. Kogo? Oczywiś 

cie Herrenvolku (Blond-Bestie, beste 

Rasse). Więcej rozmachu, więcej po- 

mysłowości, drodzy panowie ze sier 

rządzących. Plus invention! Der schó- 

ne Adolf przynajmniej imponuje roz 

machem swojej Winterhilfe. Pomyślał 

to kolossal. Jest u niego na kogo da- 

wać. Kilka milionów bezrobotnych ta 

jest masa, suma, tłum. I tam dają 

wszyscy. Dają Żydki (die Juden, schle 

chtere Rasse), dają bankiery i eksto- 

warzysze z Arbeiterschaftów. Wszyscy 

dają. Blok narodu, panowie. 

IPociągnąć za banknoty i naszych 

bankierów 0 lewicowych przekona- 

niach. A jakże. I ich także. I naszych 

neimliche Kameraden. Za kieszeń, tu 

"wszystkich. A nie tylko bidaków. łap 

serdaków, urzędników, aryjczy ów 

wynędzniałych. Tak. I nie zażydzać 

tych trochę naszych bezrobotnych. Bc 

się znowu zrobią zaburzęnia. Mówię 

to oczywiście bez żadnego — pizyty- 

ku. Bo będzie. ; 

Odważyć się. Na całego. Unormo- 

wać nasze bezrobocie. Żydów nie pu 

ESRT EASA APC. 

Zagraniczna awangarda filmowa na екга 

nach Polski. Jak donosi Polska Informacja 

Literacka młoda placówka filmowa: „Spół- 

dzielnia autorów filmowych* w Warszawie 

urządzi w najbliższym czasie niezmiernie in 

teresujące pokazy filmowe, obrazujące ca- 

łokształt działalno: awangardy filmowej 

we Francji i Belgii. Na pierwszym pokazie 

angielskiej pu- 

    

poświęconym awangardzie 

bliczność polska zobaczy reportaże Wrighta: 

„Ściana Węgla”, dwa fimy kolorowe Lenleya: 

„Taniec tęczy* oraz „Pudełko 7 farbami". 

Na pokazie tym wyświetli się także po raz 

pierwszy w Warszawie słynny film ekspery 

mentalny Moholy Nagy'ego: „Schwarz 

weiss — braun*. Drugi pokaz, poświęcony 

będzie awangardzie francuskiej. Ujrzymy na 

nim: „Entracte* — Rene Claire'a, „Le Ballet 

Mecanique" — Fernanda Legera' „Cinq mi 

nutes de Cinóma* — Henri Chonette'a, „Dis 

que 957" —Germain Dulac, La petite Mar- 

© chande d'Alumettes — Jan Renoir'a. Ponadto 

bardzo możliwe, że spółdzielnia Autorów Fil 

mowych pokaże publiczności polskiej słynny 

francuski film surrealistyczny „Pies andalu 

zyjski—Bunuel'a. Pokazy powyższe odbędą 

się albo w końcu bm, albo w lutym br. 

ścić niech pracują na nich, psiakrew! 
Polskimi siłami obsadzić. I przez me- 
gafony! Wtędy każdy na tę pomoc 
ds i powinien, byle w domu go nie 
nachodzić. My home is my castle. Ti- 
me is money. I tak podreperować to 
nasze wieczne polnische Wirtschaft. 
Bo to co dziś to półśrodek, ersatz, na 
miastka. Yes. I Żydów nie puścić, 
choćby się do tej pomocy pchali. — 
Niech tylko dają. 

ANTONI SŁONIMSKI. 

Z „KRONIKI TYGODNIOWEJ* 

Posłali mi taki papierek z Agencji 
Literackiej. Żebym napisał coś o Po- 
mocy Zimowej. Chciałem spoczątku 

—- do „Camery Obscury*, ale potem 
pomyślałem inaczej. 

Bo może właśnie znajdę sam ja- 
kieś środki na Pomoc Zimową. Pro- 
ponowałbym. sprzedąż okrętu wojen- 

go. O, toby już było coś. Albo odebrac 
Kadenowi ze trzy posady. Możnaby 
z tego żywić dostatnio przez pięć '»t 
całą głodną ludność Warszawy. I je 
szczeby zostało na kupno dla tej lua 
ności biłetów na przedstawienia do 
teatrów T. K. K. T., albo po egzempia 

rzu „Bigdy* w całości dla każdego, 
co zresztą, jeżeli idzie o efekt koncs- 
wy — na jedno wychodzi. 

Dziwię się wogóle, dlaczego k'e- 
rownictwa Pomocy Zimowej nie od- 
dano odrazu Kadenowi. Oczywiście z 
nową” pensją. Przy tym to kierowni- 
ctwo pozostałoby honorowem. Honor 

mianowicie spadłby na bezrobotnych, 
którym przewodziłby teraz sam `Ка- 

den, który jest nietyle bezrobotny ile 
nierobotny w ostatnich czasach. Ka- 
den uczyłby pisania' wierszy ;wprost, 
poglądowo, a nie przez koresponden 
cję. I korzyść z takiego załatwien.. 

sprawy była by podwójna. Kaden prze 
staiby się zajmować teatrami, a bez- 
robotni wywrotowymi tendencjami. 
Odetchnęlibyśmy wtedy wszyscy. I w 
leatrach było by wtedy pełniej. 

Żart na bok. Ta sprawa ma šwoją 
drugą stronę. Bubków od poezji pro 
letariackiej, który mają swoje poglą- 
dy na Pomoc Zimową. Oni wiedzą. 
Jak bezrobotny nie będzie miał co 
żreć, to prędzej zrobi rewolucję. Że 
tam trochę ludzi pozdycha przy tymi. z 
głodu, co im to szkodzi. Taki bubek 
odpowiedział przy mnie na ulicy kwe 
starce: — Niestety, nie mogę nic dać, 
bo mi zabraknie na kawiarnię. — I 
wszedł do Ipsu. 

«Czasy nasze cechuje ponura obojęt 
ność na sprawy cierpiącej jednostki, 
w imię obojętności wobec niej królu- 
jącego chamstwa powinniśmy złożyć 
tak zwany grosz na tę Pomoc Zimo- 
wą. Nie uratuje to coprawda sytuacji, 
ale jest to jedyna forma objawienie. 
naprawdę ludzkiego protestu. 

  

BRUNO SCHULZ 

BEZROBOTNY OJCIEC Z POMOCY 

i ZIMOWEJ. 

W tym czasie nie wiedziałem je- 
szcze, że ojciec mój sam korzysta z 

Pomocy Zimowej. Szedłem ulicą po- 
między domami o barwie tak cynamo 
nowej, że sam cynamon mógł ujść 
przy nich za goździki. Wiało — п% 
pierwszą wiosną, z ziemi dobywał się 
jakby głuchy jęk. Zapatrzyłem się na 

(Dokończenie art. ną str. 7-ej) 
Tadeusz Hollender,



Józek żehrak i złodziej. Eroć 
Pzedstawiciele adminis 

Rodzice proszą zawsze, aby naz- 
wisk ich dzieci, zatrzymanych za kra 
dzież lub jakie inne przestępstwo nie 
umieszczać w prasie, 

Opis przestępstwa z podaniem na- 
zwiska w gazecie uważają za szcze- 
gólny rodzaj napiętnowania za 
naklejenie etykietki, która prze: dłuż 
sze lata będzie towarzyszyła „nepięt- 
nowanemu* w jego życiu Bo prze- 
ciež dziecko może się poprawic 1 wy- 
rosnąć na uczciwego człowieka. Mo- 
że ta pierwsza kradzież była wyni- 
kiem tylko fatalnego splotu przypad- 
kowych okoliczności, Ko'1zy namo- 
wili, był głodny, — bo rodzice nie 
mają oddawna już pracy. A nawet 
i ta druga i trzecja kradzież już bar- 
dziej zuchwała, wymagająca wiyk- 
szej kary też może być przypadkowa 
dla zasadniczego charakteru dziecka. 
Gdyby dać mu inne warunki a przede 
wszystkim... kawał chieba ; «*cły 

nocleg... 

ч 

JESTEM GŁODNY. 

Nazwijmy więc tego chło; 
józkiem. Rodzice bezrobotaj tn 
kają na przedmieściu w jakiejś no*ze 
ikątem. Z początku, kiedy j*szcze nie 
było zupełnie źle, ojciec pędzał go do 
sprzedawania gazet Józek me nual 
jeszcze wprawy, poznawał ulicę — 
przynosił marne zarobki. Pateim Jó- 
zek chodził wieczorem po ulicy z wy- 
<iągniętą ręką. Wreszcie przystał do 
jakiejś grupy również jak on głod- 
nych dzieci i po raz pierwszy widział, 

jak wyprowadza się w pole sklepika- 
rza, aby ściągnąć mu z wystawy iub 
ż lady trochę prowiantu dla zaspo- 
kojenia żołądka. Dzieci robiły to na- 
iwnie, po prostu głupio—bo wileńscy 
dzieci złodzieje nie mają żadnych 
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„metod*, — lecz ratowały ich zawsze ! 
młode nogi. Koledzy zabrali polem 
Józka do kina. 

'W rezultacie Józek na własną już 
rękę próbował wykręcić żarówkę z 

jakiejś klatki schodowej i wpadł. Pła 
śkał rzewnie w Izbie Zatrzyman, a 
potem przed sądem, który oddał ge 
jako nieletniego, bo Józek nie ma je- | 
szcze 13 lat, pod odpowiedzialny do- 
zór rodziców. Wkrótce potem Józka 
znowu zatrzymano ze skradzionymi 
rzeczami. W Izbie Zatrzymań stał 7 
zaciśniętymi ustami, w domu ober- 
wał, lecz nie dostał an; śniadania, ani 
pbiadu, ani kolacji, lecz trochę chle- 
ba i jakiejś lury. Po paru dniach ta- 
kiego wiktu znowu poszedł j znowu 

wpadł. 
— Jestem głodny jest to naj- 

częstsze usprawiedliwienie, które pa- 
da z ust dzieci - przestępców, prze- 
słuchiwanych w Izbie Zatrzymań, lub 
przed sądem. 

A JEDNAK MALEJE. 

» pisaliśmy niejed- 
nokrotnie o wzroście na terenie Wil- 

na przestępczości wśród dzieci, 
wśród dzieci pochodzących z najbied 
niejszych sfer społeczeństwa. Ze 
wzmianek reporterskich w prasie wy 
nikało nieraz, że po mieście grasują 
całe bandy wyrafinowanych złodie- 
jaszków Wprawdzie aż tak źle nie 
było, jednak ilość przestępstw, popeł- 
nianych przez dziecj, pozwalała mó- 

W swoim czasi 

  

   

    

Po uruchomieniu w Wilnie Izby 
Zatrzymań ilość przestępstw tych po- 
zornie wzrosła, bo zaczęto na nie 
zwracać specjalną uwagę j w każdym 
wypadku wszczynać Śledztwo. Pisaliś 
my także o rozwoju pracy innej insty- 
tucji mianowicie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. 

Walka z przestępczością wśród 
dziecj ulicy, prowadzona przez te 
dwie instytucje, zaczęła ostatnio da- 
wać coraz większe wyniki, które mo- 
żna zaobserwować na ulicy i w kro- 
nice kryminalnej. 

1 

  

  

  

  

  

sferach społeczeństwa, co następuje 
zawsze w zimie sczególnie w okresie 
mrozów, przestępczość wśród dzieci 
zmalała znacznie także w porówna- 
niu z okresem zimy roku 1936/37. Na 
tygodni mimo pogorszenia się warun 
ków materialnych w najuboższych 
ieży to zapisać na konto przede wszy 
stkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
które ostatnio roszerzyło swą dzia- 
łalność. 

Towarzystwo zorganizowało dla 
dzieci ulicy, skierowywanych przez 
Izbę Zatrzymań świetlicę dzienną i 
ognisko oraz dało stały przytułek dla 
13 dzieci, (13 miejsc) których utrzy- 
muje i uczy rzemiosła albo nawet po 
syła do szkoły. Dla przychodzących 
zaś tylko na dzień Two posiada 30 
miejsc. W swoim czasie pisaliśmy o 
celach, zadaniach i najbliższych za- 
mierzeniach tego Towarzystwa. Miło 
jest teraz skonstatować, że zamierze- 
nia zostały w pełni zrealizowane z 
tak doskonałym rezultatem, stając 
się naprawdę deską ratunku dla wie 
lu wykolejonych przez chłód ; głód 
Józków ulicy wileńskiej. 

W WILNIE INACZEJ. 
‚ Z poruszanymi wyżej sprawami 
łączy się jeszcze jedno: kino. Wiemy 
dobrze, że zły film źle wpływa na 

  

sana przez „Polską Młodzież Ludo: 
wą zwoływała studentów na wiec 
ogólnoakademicki, na godz. 12 na ul. 
Uniwersytecką i wysuwała w im:cniu 
podpisanej młodzieży dwa żądania: 
1) najrychlejszego otwarcia USB. i 

| 2) pozostawienie faktycznego podzia 
łu miejsc na audytorium młodzieży, 
kióra załatwi to z zachowaniem spo- 
koju. Ulotka ta zaw ła m. in. na- 
stępujące adczenie: „Przedstawi- 
ciele większości organizacji akademi- 
ckich domagając się nie faktycznego 

a oficjalnego rozdziału miejsc między 
Polakami a Żydami spowodowali dy- 
misję Rektora i w ten sposób wyrzą- 
Gili ogromną krzywdę ogółowi mło- 
dzieży*. Druga ulotka była podpisa- 
na przez młodzież wszechpolską į w 

| treści swej za winnych zamknięcia 
USB uważała „Front Ludowy* i Ży- 
dów. 

i W związku z ulotką „Polskiej Mło 
dzieży Ludowej'' o godz. 12-ej na ul. 

   

  

       

  

  
wić nawet o „pladze* swego rodzaju. | 

j Uniwersyteckiej zebrało się około 100 
;, studentów, którzy po wzniesieniu sze 

| regu okrzyków udali się na podwórze 

| domu USB przy ul. Zamkowej 24 i 

į tu po krótkiej dyskusji postanowili 

| odtąd codzień o godz. 12 demonsiro- 

| wać na ul. Uniwersyteckiej, domaga 

| jąc się otwarcia USB. Podczas tego 

| zebrania policja zatrzymała jednego 
| ze studentów członka Z. N. M. S-u za 

| zbyt hałaśliwe zachowanie się. Zatrzy 

| many bowiem krzyczał bez przerwy 

| do chrypki: „Niech żyje Rzeczypospo 

| lita Akademicka*! Zatrzymanie to 
skończyło się na okazaniu przez stu- 

denta dokumentów. wł. 

Kolejarze proszą 
o otwarcie U. $. В. 

i Zarząd Okręgowy Zjednoczenia 

Kolejowców Polskich w Wilnie na 
| posiedzeniu w dniu 5 stycznia 1937 r 
| powziął następującą uchwałę: 

Н „Zamknięcie Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego, poza dalszymi skutka- 

| mi ogólno-społecznej natury, stanowi 

  

Krajobraz zimowy z Japonii 

  
Chata wieśniaka japońskiego, oraz widok na górę Fui-Jama. Na domu wieśniaka po- 

viewają flagi narodowe japońskie z okazji przypadającego na 

3 

ten dzień święta. 

Jak nas informują, od szeregu już | charakter dziecka. 

  
Wczoraj wśród młodzieży akade- | 

mickiej w Wilnie były kolportowane ; cznie część Społeczeństwa Polskiego, 
od rana ulotki. Jedna z nich, pedpi- | 

  

‘ 

„KURJER WILENSKI“ 17. I. 1937 r. 

Przestepcy rodzą sie na ulicy 

Sprawie nadaje 
się tak duże znaczenie, że we wszyst 
kich państwach kulturalnych istnieje 
zakaz wpuszczania dzieci i młodzieży 
do określonegc wieku na filmy, nie- 
dozwolone dla niej I w Polsce od 
wielu lat istnieje ustawa, która na- 
kłada kary na właścicieli kinoteatrów 
wpuszczających dzieci i młodzież na 
filmy, nie dozwolone dla niej przez 
ministerstwo WR i OP. Filmy niedoz 
wolone dla niej to erotyki ; krymina- 
ły wołające nieraz o pomstę do nie- 
bu za temat, reżyserię itp. Słowem 
f'lmy, z których nic dodatniego mło 
dy jeszcze nieskrystalizowany charak 
ter nie wyniesie. 

A jak jest w Wilnie? Czy władze 
administracyjne, powołane do wpro- 
wadzenia w życie tej pożytecznej us- 
tawy, czynią wszystko co mogą? 

   

Przed paru laty w Wilnie jeden z 
kontrolerów miejskich w kinach, pe- 
wien absolwent a później doktór me- 
dycyny, napisał na temat całkowitego 
nieprzestrzegania tej ustawy przez 
kina wileńskie cały memoriał i skła- 
dał go wojewodzie, prezydentowi mia 
sta, różnym naczelnikom... Alkcja ta 
miała duże poparcie ze strony Kura- 
torium Okr. Szkolnego Wileńskiego. 
Starostwo Grodzkie spowodowało 

cios, godzący w najsłabszą ekonomi- 

a przede wszystkim w świat pracy. 
Na bezpośrednie a dotkliwe skut- 

k: zamknięcia Wszechnicy wystawie- 
ni są zwłaszcza najgorzej sytuowani 
pracownicy kolejowi, kształcący na 
niej swe dzieci kosztem największych 
wyrzeczeń. Częste są wypadki, gdy 
np z zarobku , nieprzekraczającego 
150 zł., rodzina z 6 osób kształci dwo 
je dzieci na Uniwersytecie ; dwoje w 
średniej szkole. Ofiarom rodziców 
odpowiadają rujnujące jej zdrowie 
ofiary młodzieży, opłacającej studia 
vp. tłuczeniem kamienj na drogach. 
Wszystkie te wysiłki i wyrzeczenia 
dokonywane są w uciążliwej atmosfe 
rze redukcji czasu pracy, przedwczes 
nych zwolnień ze służby i — w najlep 

  

  

  

yki i kryminały dla dzieci. 
tracji nie zauważyli. 

wtedy spisanie kilku protokułów kar 
nych i na tym sprawa skończyła się. 

MOŻE NARESZCIE TERAZ. 

Teraz znowu wychowawcy i wszy 
ścy ci, którym leży na sercu zdrowie 
moralne dzieci, narzekają na napraw 
dę skandaliczne nieprzestrzeganie 
przez niektóre kina wileńskie rozpo- 
rządzeń ministerstwa, które ostatnio 
poleciło wywieszać na kasach kin 
plakaty znapisem, podającym grani- 
cę wieku młodzieży mogącej ten film 
oglądać. 

Informują nas z kiłku źródeł, że 
w niektórych kinach wileńskich na 
niedozwolonych dla młodzieży  fil- 
mach prawie zawsze pełno jest dzieci. 
Dzieje si ęto zaś na oczach przedsta- 
wicieli władz administracyjnych, któ- 
rzy wykorzystując tak zwane bilety 
honorowe, wydawane licznie przez 
kina wileńskie, administracji albo pła 
cąc normalnie za bilet, bywają nie- 
wątpliiwe dość często w kinach. 

Sprawa odpowiednich filmów do 
młodzieży łączy się z zagadnieniem 
walki z przestępczością wśród dzieci 
i młodzieży Sądzimy też, że najener- 
giczniej zaopiekują się nią panie z 
Izby Zatrzymań, pouczając odpowied 
nio właścicieli kin. Włod. „T I III IIS C ZSZ OWY ZRZEC WY OE ORZEC DEAZOWEŚŚCKĄTCZĄ 

Studenci demeónstrują 
szym razie — dotkliwie okrojonych 
emerytowań. 

W tym stanie rzeczy zamknięcie 
Uniwersytetu równoznaczne jest z cał 
kowitym przekreśleniem studiów wię 
kszej liczby młodzieży, tej właśnie, 
która drogę do wiedzy zdobywa w 
największym trudzie, hartując poświę 
ceniem serca ma pożytek Narodu. 

Któż bo wie ile z tej bohaterskiej 
młodzieży utraci resztę sił i resztę ni- 
kłych możliwości, ile jej niepotrzeb- | 
nie padnie w ciągu tak trudnej drogi? 

'Pod znakiem tego tragicznego PY- 
tonia Zarząd Okręgowy  Zjednocze- 
nia Kolejowców Polskich w Wilnie 
zwTaca się do właściwych czynników 
z gorącym wezwaniem o jaknajrych- 
leisze ponowne atwarcie Uczelni”. 

  

WĄTROBA JEST FILTREM DLA KRWI 
W wątrobie wytwarza się żółć i spływa do kiszek. Gdy wskutek zas 
w niej osady i zbijają się w twarde grudki ( 
osiadają sole wchodzące normalnie w skład 
osady, — grudki stale powiększają się, 

PIASEK ŻÓŁCIOWY), — gdy na grudkach 
żółci, a na nich odkładają się wciąż nowe 

a w rezultacie powstają KAMIENIE ŻÓŁCIOWE. 
Przy kamieniach źółciowych jest stosowana 

Huracja ziołami 

  

„CHOLEKINAZA“ 
Polega ona na pobudzeniu wątroby do normalnej czynności i reguluje przemianę materji. 

Broszury bezpłatne wysyła laboratorjum fizjologiczno-chemiczne 

CHOLEKINAZA H. NIEMOJEWSKIEGO 
Warszawa, Nowy Świat 5 oraz apteki I składy apteczne. 

KUR'ER_SPORTOWY 
  

Przed meczem Legii — A. Z. $. 
Dziś w sali teatru „Nowości* ul. Ludwi 

sarska 4 o godz. 12.15 odbędzie się mecz 
bokserski WIKS. Legia Warszawa — WKS. | 
Wilno. 

W wadze muszej Baśkiewicz mistrz War 
szawy spotka się z Lendzinem. Baśkiewicz 
odznacza się silnym ciosem no i posiada prze 

l 

wagę rutyny, Lendzin jednak reprezentuje | 
obecnie wysoką klasę i należy do elity za 
wodników w swojej wadze. Walka powinna 
być bardzo ciekawa, ale wynik trudny do 
przewidzenia. 

W wadze koguciej: Teddy repr. Warsza   wy jest doskonałym technikiem i wyróżnia 
się fenomenaln. wzrostem. Łukmin ostatnio 
kolejno wygrał 3 spotkania wykazując stop 
niową poprawę formy. Niespodzianki sa tu 
taj możliwe. 

W wadze piórkowej: Komar Warszawa 
| nie przedstawia wysokiej klasy, tak że Ku 

  

lesza jest faworytem, ale że obaj zawodnicy 
hołdują ostrej wymianie ciosów więc walka 
będzie żywa i interesująca. 

W wadze lekkiej: Bareja Warszawa to u 
rodzony fajter. Szczypiorek nie będzie star 

tował gdyż ostatnio wykazywał słabą formę. 
Kierownictwo AZS-u wystawiło więc młode 

go Morawskiego, który walczył już kilkakrot 
nie, a ostatnio wygrał z Pokorskim KPW. 
Bydgoszcz. W tej walce „legionista“ dzieki 

    

rutynie ma większe szanse na wygraną. 

W wadze półśredniej: Wasiak odznacza 

się silnym ciosem i ostatnio zremisował z 

mistrzem Polski Misiurewiczem. Ponieważ 

Igor posiada także cios nieprzeciętny więc 

walka może zakończyć się nokautem. 

W wadze średniej: Doroba II zremisował 

z Pilnikiem. Przeciwnikiem Doroby będzie 

Unton Elektryt lub Kieczał WiKS. Droba II 

to dobry technik, więc powinien i w Wil 

nie wygrać. 

W wadze półciężkiej: startują Doroba I 

mistrz Warszawy, zwycięzca Lehetmayera 

mistrza Europy i Polaków. Tutaj także po 
winien zwyciężyć „legionista* specjalista od 

| 

  zwarcia. 

; branie Ligi. 

W wadze ciężkiej: startuje znany w Wil 
nie Mizerski repr. Warszawy i Zawadzki Ele 
ktryt. Zawadzki startuje po' 2-letniej przer 
wie to też nie możemy wysnuwać jakichś 
konkretnych horoskopów. 

Reasumując spotkanie po interesujących 
walkach powinna przynieść zwycięstwo Le 

granicach od 11:5 do gii wahające się w 

13:3. 

toju żółci tworzą się 

4 * * 

doświadczeń 
zawiłe obliczenia do późnej nocy 

szą się kiedyś 

ciej i sprawniej przy jasnym świ 

żarówki (©)*wmenowei 

Socjologja 

(Dokończenie 

do sąsiadów. Lecz ten punkt nasu 
wa mi również wątpliwości. Chciał 
bym się mylić; zbyt może daleko 
odszedłem od życia młodzieży. Mło 
dzież jednak wydaje mi się zbyt 
mało samodzielną myślowo, aby 
mogła temu ogromnemu zadaniu 
naszych przełomowych czasów po- 
dołać. 

Tragedią ruchów młodzieżo- 
| wych jest zbyt łatwe poddawanie 
i się ciągłej opiece. Nie wiem jakimi 

nu Młodych*, gdyby organizacja 
ta od początku była pozbawiona 
opieki i pomocy. Nie wykluczam 
jednak, że drogi te mogłyby się 
stać również drogami twórczymi. 

Wiem dobrze, że młodzież na- 
cjonalistyczna i starzy endecy — 
to nie to samo. Jednak sądzę, że 
zależność myślowa, a może nawet 

! w pewnych fragmentach organiza- 
cyjna, jest tam zbyt duża. Wydaje 
mi, wezuć się w to, co było istotnie 
dzo znacznym stopniu zależy od 

tego, w jakim stopniu młodzieżo- 
wy ruch nacjonalistyczny potrafi 
zerwać z tradycyjnymi formułka- 
mi wczuć się w to, co było istotnie 
wielkim w bogatych dziejach poko 
leń poprzednich, zerwać ze wszyst 
kimi szablonami klasyfikowania 
naszej rzeczywistości politycznej 
— i wyjść na własne szlaki. 

Rozpoczęłoby to nowy okres 
w życiu Polski, który byłby logicz 
ną konsekwencją okresu rządów 
pomajowych. Wydaje się mnie, że 
polityka marsz. Piłsudskiego w 

KALUMNIA LITERACKA 

znaczek pocztowy za wystawą, ale ten 
znaczek miał jeszcze inne znaczenie. 

Uwagę moją zwrócił krab, niezwyk 
le wielkich rozmiarów, który razem 
ze mną wskoczył do dorożki. Domy- 
śliłem się oczywiście, że jest to mój 
ojciec z którym w takich okazjach 
nie lubię się nigdy rozstawać. Krab 
miał bokobrody, jak cesarz Franci- 
szek Józef i wielu braci, ale ci po- 
marli już dawno. 

Wokoło rozwierał się świat. Od 
wystawy do wystawy pęczniał, szalał. 
Kule żarówek były jak pięści ze złota, 
jak brzuchy pomarańcz apokaliptycz- 
rych, z których wyrastały odrazu 
całe drzewa i chlustały zielenią prosto   

Niedziela na boiskach 
Program niedzielnych imprez 

wych przedstawia się następująco: 

W WARSZAWIE: 

sporto- 

W lokalu YMCA zakończenie mistrzostw * 
Polski w siatkówce męskiej. 

Na torze WTŁ zawody łyżwiarskie w 
jeździe figurowej. 

W. gmachu CIWF na Bielanach zimo 
we zawody lekkoatletyczne, zorganizowane 
przez WIOZLA. 

W teatrze Nowości mecz bokserski CWS 
—Makabi. 

W gmachu PUWE o godz. 10 walne ze 

ża Ba 

NA PROWINCJI. 

W Łodzi mecze bokserskie Warszawian 
ka — Hakoach i Geyer—Bałtyk. 

W Katowicach międzynarodowy turniej 
hokejowy z udziałem drużyny szwedzkiej 
1 miemieckiej. 

W Wielkich Hajdukach mecz bokser- | 
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ski o mistrzostwo Polski Warta (Poznań)— 
Ruch. 

W Wiśle jubileuszowe zawody narciar 

skie okręgu śląskiego. 

W Krakowie mecz bokserski Wisła— 

IKB (Śląsk). 

WTarnowie mistrzostwa Polski w te 

nisie stołowym. 

W Rabce mistrzostwa narciarskie 

okręgu PZN. 

W Krynicy zawody saneczkarskie. 

W Zakopanem otwarcie zimowych za 
wodów konnych i zawody narciarskie o me 

im. por. Wójciekiego. 

у 

moriał 

'W Ostrowcu mec:: bokserski o mistrzo 

stwo Polski IKP—KSZO. 

We Lwowie mecz bokserski o mistrzo 

stwo Polski Lechia—Okęcie i 

mistrzostwa okręgu. 

W Poznaniu ogólnopolski turniej hoke 

jowy Warty i mecz bokserski o mistrzost- 

wo Polski HCP — GEDANIA. 

pay sobie Sogal! 
W razie przeziębienia, go: 
cączki łamania w kościach 
odda Ci dobre usługi. Tabletki 
Togal stosuje się również w 
cierpieniach reumatycznych, 
artretycznych i podagrze. 
Togal uśmierza bólei |przysoej 
ulgę w tych cierpieniach. or” 

    
w 

  

odbić no nerwach 

i wzroku. Jedynie doskonałe oświetie- 
nie miejsca pracy może zaradzić złemu. 

Uciążliwa i mozolna praca idzie szyb- 

TUNGSRAŃ « 
z (D) wuskretnym (D) rucikiem. Do 20'/, więcej światła, 

a jednak nie zwiększony rachunek z elektrewmi 

  

wojennej 

drogami poszedłby rozwój „Legio | 

narciarskie | 

AR 
/ Są 

mu- 

   

  

jetle 

gospodarki 
` 

art. ze str. 5-ej) 

okresie ostatniego dziesięciolecia 
miała trzy zasadnicze kierunki: 1) 
rozbudowa siły zbrojnej; 2) unieza 
leżnienie polityki zagranicznej; 3) 
oczyszczenie terenu dla Polski. któ 
rą zbuduje pokolenie wychowane 
w warunkach niepodległego bytu. 
Potężna indywidualność Józefa 
Piłsudskiego niszczyła wokół sie- 
bie wszystko, co stanowiło ramy 
dotychczasowego życia polityczne- 
go: endecję, socjalistów, ludowców, 
masonerię. Były to ramy zbudowa 
ne jeszcze w czasach, kiedy nad 

całym naszym życiem wisiała suge 
stia niewoli. Piłsudski niszczył to 
wszystko, co nosiło na sobie jesz- 
cze piętno owych upokarzających 
czasów. 

Dlatego też po jego śmiercj po 
została z dawnego życia polityczne 
go Polski tylko kupa gruzów. Dziś 
widzimy dokoła siebie tylko wiro- 
wanie wyzwolonych, lecz nieskoor 
dynowanych, elementów. Ale właś 
nie w tym, jak i tylu innych rze- 
czach, znałazła swój wyraz geniał 
ność wielkiego Marszałka, Zdruzgo 
tanie tych ram było konieczne, aby 
z tych gruzów, z tych luźnych cie- 
mentów pokolenie, które idzie, po 
kolenie w warunkach niepodległe 
go bytu wychowane, mogło wytwo 
rzyć rzeczywistość nowej Polski. 
Dlatego też jest rzeczą tak ważna. 

| aby młedzież była możliwie samo- 
j dzielną myślowo, aby zerwała ze 
{ wszystkimį szablonami, wszystki- 

mi formułkami klasyfikacyjnymi 
wypracowanymi przez polityków 
starszej generacji. - Ost. 

  
(Dokończenie art. ze str. 6-ej) 

w oczy. Wtedy ojciec mój zdjął sobie 
nagle z nieopisanym wdziękiem głowę 
z karku i zaczął się nią bawić. Poka- 
zywał mi nią tłumy ubogie i obdarte, 
które właśnie zaczęły wypełniać ulicę. 

Z początku było ich niewiele. Na 
gle poszczególne postacie zaczęły się 
łączyć z sobą i rozwiewać. Z każdego 
takiego połączenia wypadały nowe. 

Tłum gęstniał coraz potężniej. Rozra- 
stał się, narastał jak ciasto w ogrom 
nej donicy, rozradzał się biologicz- 
nie przez pączkowanie. A potem do 

my, światła, drzewa, pomarańcze, uli 
ce — wszystko rozrosło się w jeden. 
ogromny i obdarty tłum, który się ryt 
micznie zbliżał i oddalał, aby za każ 

| dym wstrząsem, jakby z aktu spółko- 

wania wyrzucać z siebie nowe zwiele 
krotnione tłumy. Dorożka, w której 
jechaliśmy z ojcem, dudniła i sapała 
głucho. Ojciec trzymał teraz głowę 

| pod pachą i dłubał sobie palcem w no 
sie. Czułem, że kopyta koni nie stu- 
kocą teraz w kostkę bruku. Nie. Dro 
ga była wybrukowana głowami tłumu 
i dorożka chwiała się na nim jak na 
falach. Podziwiałem teraz dopiero ca 
łą finezję ojca, który nie chciał się wy 
różniać, chociaż był cesarskiego po- 

| chodzenia. Bo nagle swobodnie i bez: 
trosko wyrzucił własną głowę z powo 
zu pomiędzy inne rozlane głowy. Po 

| chwili straciłem ją z oczu. 

Wtedy ojciec mój stał się gwiazdą. 
Wdychając zapach tłumu i uśmiecha 
jąc się gorzko, wznosić się zaczął wy 

| soko, wysoko. I stawał się w drodze 
| konstelacją, i krabem — rakiem i 
Franciszkiem Józefem zarazem. Fran 
ciszek Józef — ojciec — krab — kon 
stelacja, wszystko to właściwie pokrę 
ciło mi się i sam nie wiem dobrze, 

co mu wybrać, w każdym razie wró 
ciło to wszystko do znaczka pocztowe 
go. On był początkiem i końcem. 

I wtedy, wtedy dopiero zrozumia 
łem, że naszym obowiązkiem jest zło 
żyć grosz na Pomoc Zimową. Cza 
sem zwykła i nieskomplikowana ale 
goria pomaga odrazu, kiedy nie wie 
my, co czynić należy. 

  
  

| 
!   

Tadeusz Hollender.
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Ujęcie zbiegłego zabójcy 
Dnia 28 ub. m. po południu Po- 

sterunek Policji w etano został 
zaalarmowany 0 ucieczce z więzienia 
święciańskiego Nikodema Wołodźki, 
£7-letniego zabójcy, skazanego na do 
żywotnie więzienie. Przypuszczano 
bowiem, że Wołodźko będzie się u- 
krywał w Postawach, gdzie zamiesz 
kują jego krewni. 

Komendant miejscowego posterun | 
ku st. przod. Szydłowski zorganizo- | 

61 i pół tys. zł. w styczniu 
na pomoc zimową w Nowo:.ródku . 

IW sali konferencyjnej Urzędu Wo 
jewódzkiego odbyło się posiedzenie 
Wydziału Wykonawczego Wojewódz- 
kiego Komitetu Obywatelskiego Zi- 
mowej Pomocy Bezrobotnym w Ne 
wogródku pod przęwodnictwem p. 
gen. Grzmot Skotnickiego. | 

Ро załatwieniu szeregu uchwał 
Komitetów Powiatowych Wydział 
Wykonawczy uchwalił budżet Komi- 
tetu na miesiąc styczeń 1937 r., oraz 

zatwierdził sprawozdanie z wykona 
nia budżetu za m. grudzień 1933 z 
Wykonanie budżetu za ub. miesiąc 
wyraża się w gotówce i w naturze łą- 

cznie kwotą zł. 33.582.50. Budżet na 
styczeń został uchwalony na sumę zł. 
61.493.50, w tym na dożywianie dzieci 
uchwalono zł. 25,020 i na odzież i o- 
buwie dla dzieci zł. 5.000 Ogółem w 
styczniu będzie udzielona pomoc dla 
2.125 rodzin i 8.000 dzieci. 

Godność skarbnika Komitetu Wo- 
jewódzkiego Wydział Wykonawczy 

| wsi Małych Wołodźkach, gm. hodu- 

  

! sy Skarbowej p. A. Bieniasza Krzyw- 

  powierzył _kierownikowi sekcji roz- 

Na Naroczu rozpoczęły się 
połowy zimowe 

Jeziora Wileńszczyzny zamarzły | 
już całkowicie i pokryły się na tyle 
grubą powłoką lodu, że rybacy parę 
dni temu mogli rozpocząć połowy 2i- 
mowe. 

Na Naroczu w obecnej chwili pro 
wadzi połowy Dyrekcja Lasćw Pań- 
stwowych przy pomocy 6-iu sieci, z 
których 3 są tak zw. sielawowe a 3 o 
większych oczkach na inną większą 
rybę, — oraz wieśniacy nadnaroczańs 
€y, a Ściślej spółki rybaków, przy po 
mocy 3 sieci o drobnych oczkach 
„sielawowych“. 

Po rozwiązaniu umowy dzierżaw 
mej Dyrekcji Lasów Państwowych sy 
tuacja nad Naroczem jest taka, jaka 
była przed wprowadzeniem w życie 
mstawy rybackiej. To znaczy D. L P. 
i hudność nadnaroczańska prowadzą 
połowy na własną rękę. 

Rybacy nadnaroczańscy posiadają 
4 sieci do zimowych połowów. W naj 
bliższej więc przyszłości »rawdopo- 
<dobnie zostanie uruchomiona i czwar 
ta sieć, należąca do kilkunastu ryba- 

ków. 
D. L P. zatrudnia przy sieciach 

po 180 osób dziennie, płacąc po 1.50   
BAL PRASY = 

| Zwiesił przy tym bezwładnie 

  

wanda Dobaczewska 

wał natychmiast obławę. W tym celu 
polecił podkomendnym funkcjonariu 
szom dokonywanie ścisłej obserwacji 
i prowadzenie wywiadów. W ciągu 
kilka dni napływały różne sprzeczne 
ze sobą informacje. Dopiero 6 bm. 
posterunek uzyskał konkretną wiado 
mość, że przestępca ukrywa się we 

ciskiej, gdzie posiada w lesie kryjów 
kę. W ciągu następnych kilku dni 

dzielczej nacz. E. Strzyżowskiemu, 
oraz upoważnił do podpisywania zle 
ceń pieniężnych w imieniu Komitetu 
рр.: gen. Grzmot Skotnickiego, not. 
W. Nowickiego, nacz. E. Strzyżowskie 
go, dyr J. Dobrowolskiego, kier. Ka- 

ca i kier. referatu Pom. Wojewódzkie 
50 Biura F. P. A. Bruszkiewicza. 

i nocy policja przeszukiwała tam 
wszystkie zabudowania, wreszcie zna 

lazła leśną kryjówkę, jednakże oka- 
zala się ona pustą. 

Niezniechęcony tym 

szych wywiadów dn. 10 bm. zarzą- 
dził koło jednego z domów tejże wsi 
czaty, a następnie przystąpił do szcze 
gółowego przeszukania domu. Tym 
razem starania ujęcia zabójcy nie po 
szły na marne. Pod piecem rozkopa- 
ny otwor ujawnił pomysłowo urzą- 
dzone legowisko, w którym znajdo- 
wał się poszukiwany Wołodźko. Sku 
tego w kajdanki odstawiono do m. 

Swiecian. 

Policja postawska, która ujęła 
spraweę, dała dowód  wielkiej | 
wytrwałości i umiejętności, przez eo 
całkowicie zasłużyła na uznanie swo | 
ich władz przełożonych i wdzięczność 
uwolnionej od groźnego przestępcy ` 
ludności. 
ROEREANORELTONE OCE ZOFTOAJEWE WYDCATA   

Ogółem według ostatnio nadesła 
nych sprawozdań zebrano na terenie 
województwa gotówką zł. 24.000, zie- 
mniaków kg. 744.000, żyta kg. 56 000, 
mąlki kg. 122 i drzewa 520 m. sześc. 
Oprócz tego Dyrekcja Lasów Państw. 
w Wilnie przydzieliła drzewa opało- 
wego dla Komitetu Wojewódzkiego 
na sumę zł. 5.000 i Dyrekcja w Biało 
wieży na sumę zł. 3.500. 

Ostatnio Wojewódzki Komitet 
sprowadził filmy propagandowe zi- 
mowej pomocy bezrobotnym, które 

zostały rozesłane Komitetom Powia- 
- | towym. 

  

do 3 zł. za dniówkę. Właściciele zaś 
sieci prywatnych opłacają pomocni- 
ików przeważnie rybą. 

W ciągu pierwszych dni właści- 
ciele prywatnych sieci złowili do ty- 
siąca klg. ryby drobnej przeważnie 
uklei. Sielawa na razie nie pokazała 
się w większej ilości i złowiono jej 
bardzo mało. Siecie D. L. P. dały pro 
porcjonalnie więcej — do 2 tys klg 
również ryby drobnej, wśród której 
sielawy jest bardzo mało. 

Ze względu na to, że w Naroczu 
wielkość sielawy jest zbyt mała i po- 
łów jej odbywa się nieprzepisowymi 
sieciami, niedozwolonymi na innych 
jeziorach Wileńszczyzny, sielawa na- 
roczańska nie będzie mogła być 
sprzedawana w Wilnie przez handla- 

rzy. Wojewoda wileński zarządził, 
aby sielawa naroczańska była sprze- 
dawana do wędzarni D. L. P. w Bor- 
kach albo za pośrednictwem Spółdziel 
pi producentów Ryb w Wilnie Na | 
rynku wolnym sielawa naroczańska 

Rozpoczęcie р’асу 
w fabryce „Ardal'” 

w Lidzie 
Po więcej niż dwutygodniowej 

przerwie, która była zużytkowana na 

remont maszyn fabrycznych i przy: 
gotowań do produkcji na sezon letni 
praca w fabryce „Ardal* została wzno 
wiona w dniu 16 bm. Na razie rusza 

tylko walcownia, kolejno zaś bedą 
uruchomiane inne działy pro lukcji 
W przyszłą środę lub czwartek cała 
fabryka ruszy. W dniu 14 bm. «dbyło 
się posiedzenie delegacji fabrycznej 
robotników wraz z dyrekcją, Na po- 
siedzeniu dyr. fabryki domasała się 
od delegacji robotników zrze:7eni :a 
się jej prerogatyw wypły: ych z 
umowy arbitrażowej, a po!:zających 
na prawie ingerowania de ejj w 

    

  

  2: 24: 
sprawie zwolnień robotników z pracy 

  

przez dyrekcję. Delegac;a robotników 
jednakże kategorycznie temu żądaniu 
się sprzeciwiła. 

Po uruchomieniu wszystkich dzia 
łów produkcji ilość zatrudnionych ro 
botników prawdopodobnie nie uleg- 
nie zmniejszeniu w stosunku do sta- 
nu zatrudnienia z końca roku ubieg - 
łego. 

Wójt pozbzwiony 
środka lokomocji 

- Pomimo dość silnych mrozów 
wójt gminy Nowy Dwór p. Trekałło 
korzystał dotąd z dobrodziejstw rowe 
ru, jako środka lokomocji.   

Gdy zostawił rower na chwilę 
bez opieki przed domem jednego z 
członków gminy, natychmiast znalazł 
się amator na wójtowski rower, wycho 
dząc z założenia, że nawet nie wypa 
da, by wójt łamał tradycje przodków , 

i 
i |   mogłaby umożliwić sprzedaż sielawy 

zbyt drobnej z innych jezior, gdzie 

połów jej sieciami o drobnych ocz- 

kach jest niedozwolony. wł. 
  

posługując się miast końmi — rowe | 
rem. Policja zarządziła poszukiwanie 
za złodziejem o konserwatywnych po 

glądach. 

ramiona wzdłuż 

komendant | 
posterunku po przeprowadzeniu dal | 

  

, rodzeństwo dziatwy szkolnej. 

Rorszerzenie czyoności bandl, 
stacji Baranowicze Pol-sie 

Z dniem 15 stycznia br. została ot 
warta dla naładunku, wyładunku i 
przeładunku przesyłek wagonowych 
stacja Baranowicze Poleskie, która do 
tychczas tego rodzaju czynności nie 

spełniała. 

wych stacji Baranowicze Poleskie umo 
żliwia nadawanie i wydawanie prze 

| syłek wagonowych, oraz normuje, w 
kierunku udogodnienia sferom g0spo- 

| darczym, z jednej strony sprawę opłat 
za podstawianie wagonów na boczni 
ce i do placów dzierżawionych od P. 
K. P. na tejstacji, z drugiej zaś strony 
obliczenie kosztów przewozowych w 
komunikacji kolejki wąskotorowej ba 
ranowickiej ze stacjami toru normal 
nego. 

| 'Rozszetzenie kompetencyj handlo- 

| 
! 

Głębokie 
— ŚWIETLICA STRAŻY POŻAR- 

NEJ W PLISSIE. Przed paru dniami 
dokonano otwarcia i oddania do u- 
żytku tak niezbędnej świetlicy Straży 
Pożarnej w Plissie przy udziale zapro 

  

Nieśwież 
— BAL AKADEMICKI. 5 bm. 

w salach magistratu m. Nieświeża od 
był się tradycyjny bal na rzecz nie- 
azamożnej młodzieży akademickiej. 
Dochód brutto wynosił 220 zł. — net 
to 60 zł. 40 gr.   szonych gości i korpusu straży Przy 

zorganizowanej wspólnej herbatce | 
panował miły nastrój, na zakończenie | 
której odbyła się zabawa taneczna. 

Wszystkim gościom, a w szczegól 
ności pp. A. Kondrackiemu wójtowi 
gminy i W. Morozowi, w imienia 
straży i własnym składam serdeczne 
podziękowanie za wzięcie udziału w 
otwarciu świetlicy, za wygłoszenie 
przemówień zachęcających nas stra- 
żaków do dalszych wysiłków w pra- 
cy społecznej, za wydatną pomoc ma 
terialną w urządzeniu tej imprezy, a 

p Morozowi ponadto za ofixrowanie 
zł. 10 na urządzenie świetlicy. 

Naczelnik Straży 
Bko BET 

Szrzuczy 
— W SZKOLE PMS W RUDZIE 

LIPISZAŃSKIEJ odbyła się „Choin- 
ka* na którą zaproszono rodziców i 

Przy choince dzieci bawiły się : 
śpiewały „Kolędy a poieez otrzY- 
mały torebki z ciastkami i cukierkami 

Radość z choinki urządzonej po raz 
pierwszy na tutejszym terenie była 

wielka. 

Opiekująca się szkołą III kl. gim 
nazjum ss. Nazaretanek w Wilnie na 
desłała na choinkę paczkę z książka 
mi, ubrankami i słodyczami 1ip. wraz 
z tradycyjnym opłatkiem. G. th. 
KIKOS 

  
Kurs obrony przeciwiotniczo-gazowej 

Staraniem Obwodu L. O. P. P. zo 
stał zorganizowany kurs OPLG III 
kategorii ogólny dla komendantów re 
jonów i objektów. Inauguracji kursu 
dokonał starosta Kowalski charakte- | 
ryzując w dłuższym przemówieniu ko | 
nieczność zorganizowania się w obro | 
nie przeciwlotniczo-gazowej. 

Na inauguracji byli obecni pp. Ko 
mendant P. P. nadkom. Nagórski i in 
spektor szkolny Szamański. 

  

niej medykom na Franka, uczniom wydziału 

  

Dodatni wynik imprezy balowej 
należy przypisać ofiarnym staraniom 
pań: Z .Pęskiej oraz Paliwodziny star 
af Funkcje zapobiegliwego gospoda 
rza balu pełnił p. inspektor Zenkie- 
wicz. Zarząd TPMA w Nieświeżu ni 
niejszym składa serdeczne podzięko- 
wanie wymienionym osobom za ofiar, 
ną pracę na rzecz młodzieży akade- 
m rkiej. 

OWADA 
CO ZROBIĆ 

aby odbierać wszystkie 

stacje radiowe i to czysto 

?? ? 
Ja wiem! 

kupić 

RADIOAPARAT 
tylko 

demonstracja 

i sprzedaż ratalna 

RADIO-MOTOR 
wio WIELKA IO. rei 2401. 

ED ZAKO ATA, 
    

Wykłady na kursie będę odbywa 
ły się codziennie w godzinach wieczo 
rowych w sali klasztornej. Współpra | 
cę i pomoc w prowadzeniu kursu wy 
razili pp. dr. Woroniecki, dr. Duń- 
czyk, instr. Koczan, Renert i Zaize- 
cki. zgzamin końcowy, na który przy 
będzie okręgowy inspektor LOPP wy 
znaczono na dzień 11 lutego br. W 
dniu otwarcia kursu obecnych było 

  

  60 osób. 

Dobre samopoczu- | 
cie Pani spotęguje 
pielęgnowanie ciała 
pudrem Vasenol. 
Puder Vasenol 
utrzymuje skórę 
zdrowo i sucho i za- 
pobiega poceniu 
się. 

Puder 

do pielęgnowania ciała 

Preparaty WASENOL sq polskim produktem. Należy wystrzegać się |. 

naśladownictw. Zakł. Przem. Vasenol, Tczew. < i 

Wilejka pow. 
— Z ŻYCIA SZKOŁY PMS w. 

ŚMIERDZIEI. W dniu 9 stycznia w 
lokalu tutejszej szkoły odbyło się 
przedstawienie pt. „Szopka polska — 
„Or-Ota*, — odegrane przez dzieci 2, 
3 i 4 klasy. Na przedstawienie przy- 
byli rodzice, młodzież j dzieci. Uzyska 
ną ze sprzedaży biletów dla dorosłych 
kwotę 7 zł. gr. 20 przeznaczono na 
potrzeby szkoły. 

W następny wieczór odbyła się 
„Choinka na uroczystości tej była o 
becna p. Jastrębowska —v.-prezeska 
Koła Macierzy w Wilejce pow. 

Dzieci otrzymały podarunki od 
Macierzy oraz rodziców z rąk „Św. 
Mikołaja”. Panowała ogólna radość 
i wesołość koło wigilijnego drzewka. 

Isa. . N.S. 

— RODZINA POŁICYJNA w Wi- 
iejce dla biednych dzieci zakupiła 
<buwie i ubranka. Należy podkreślić 
w.elką ofiarność pań z rodziny poli- 
cyjnej, które wieczorami własnoręcz 
nie szyją ubranka, by w ten sposób 
zaoszczędzić wydatku na krawcową. 
Zostanie obdarzonych 40 najbiedniej 
szych dzieci z okolicznych wsi i osie 
dli. Dzieci te z braku bucików i okry 
cia nie mogą regularnie uczęszczać 
do szkoły Otrzymają one oprócz przy 
odziewku paczki żywnościowe. 

W. R. 

— UBRANIE I OBUWIE DLA 
NAJBIEDNIEJSZYCH DZIECI. Komi 
tet rodzicielski przy szkole powszech 
nej w Wilejce i RodzinaWojskowa z 
zebranych z wielkim wysiłkiem pie- 

niędzy zakupiły ubranka, buciki i bie 
liznę, rozdzielając to wszystko 55 dzie 

ciom z tutejszej szkoły. Dziecj te w 

rrzeważnej ilości nie mogłyby cho- 

dzić do szkoły, gdyby nie otrzymaly 

pomocy. Buciki wykonane są 7 bar- 

dzo mocnej skóry przez specjalni» u- 
mówionego szewca, ubranka i bieliz . 
na uszyta jest według miary. 

Rozdanie odbyło się w kancelarii 
kierownika szkoły w dniu 15 bm., 
przy udziale prezeski komitetu rodzi- 
cielskiego p. Sarnowskiej i prezrski 
rodziny wojskowej p. Tomkowawej. 

W. R. 
  

najweselsza zabawa karnawału 
  

Lie- — Kapeli z przekąsem mówił o Napoleonie! 

PRZEBŁYSKI 
Sowietnik Ławrynowicz uważał sprawę za skoń- 

czoną; dość i tak stracił cennego czasu. Wsparł się 

oburącz na poręczach fotela i dźwignął w górę swo- 

je potężne ciało. 

— Hm. Tak. Z młodzieżą trudno dzisiaj. Ale w 

Bogu nadzieja... w Bogu nadzieja. Niechże pani do- 

brodziejka pofatyguje się łaskawie do jadalni, tam 

żona czeka z filiżanką kawy. A z rozmową i namową 

nie zwlekać proszę, nie zwlekać... skruszonego, ule- 

głego zaraz mnie przysłać, już ja z nim sobie pora- 

dzę. 

; 9. 

Nieśmiałe słońce listopaliowe rysowalo na żół- 

tej podłodze uniwersyteckiego kurytarza blade 

kwadraty. Za oknami, na wietrze, stał dzień pogod- 

my, ale trzęsący się z zimna. Zanowa czujka była już 

mocno wytarta, a kożucha nie przysłali mu jeszcze 

z Iwier. 

Zatarł mocno sine ręce w przedsionku, a idąc 

- po schodach tupał głośno zdrewniałymi stopami. 

Seksterm mocno przyciskał łokciem do boku; miał 

w nim zapisaną treść referatu Łozińskiego o reformo 

waniu Towarzystwa i niósł go świeżemu filomacie, 

zwolna i stopniowo przypuszczanemu do wszystkich 

tajemnic, Antoniemu Zenowiczowi. Е 

Dzwonek na koniec lekcji rozbrzęczał się gdzieś 

niedaleko na wielk; gwałt. Po chwili ksiądz Jundziłł, 

zawsze pedantycznie punktualny, już szedł kuryta- 
rzem wyprostowany i sztywny w swoim wieczystym 

piaskowym fraku staroświeckiego kroju. Dostojnym, 

'miarowym krokiem szedł prosto przed siebie, ani 

ma jeden cal nie zbączając 'w prawo ani w lewo, tak, 

że Zan ledwie zdążył uchylić mu się z drogi i skło- 
-aić głęboko. 

  

ciała, a głowę zlekka na bok pochylił tym ruchem, 

jakim sam Judziłł skłaniać się zwykł przed księciem 

kuratórem. Ksiądz naturalista, mijając spojrzał po- 

dejrzliwie na Zana, ale z doskonale skromnej miny 

nic drożnego nie potrafił wyczytać. Któryś z młod- 

szych akademików, obserwujących tę scenę, parsk- 

nął niedyskretnym śmiechem, za co został spioru- 

nowany budzącym ciarki spojrzeniem i jednym 

wzgardliwym słowem: 

— Cielaku! 

Skarcony zbliżył się potulnie. 

— Arcy się gniewa? 

— Mam cię, ptaszku! Jesteś filaretą. u 

z profesorów? Tegoż ciebie uczono? 

Studencik patrzył [pilnie w śmiejące się sczy 

Zana. Co było serio w tej naganie, a co żartem? 7a- 

ryzykował usprawiedliwienie. 

— Ej, śmiech — nie grzech! 

Zan skinął wyrozumiale. 

— Śmiech, byle nie wszeteczny, 
przepojony „idzie na zdrowie. Śmiech miodny ; wed 
ny, ale nie pieprzny, broń Boże, ani żółciowy. Za- 

pamiętaj sobie żółtodzióbku. A nie widziałeś gdzie 

Zenowicza? Nie? Zapadnij się tedy pod ziemię. 

Kapelli wytknął chytry łeb zza węgła  szmiyg- 

nął wzdłuż kurytarza ciekawymi oczkami. Na chwi- 

lę znikł za załamaniem ściany i znowu powrócił: wy- 

glądał oknem, chrząkał niecierpliwie, badał ryciny 

wokół rozwieszone, zachowywał się zgoła jax ten, 

który czeka. Zan, nie chcąc wpaść z nim w r»/'no- 

wę oparł się o framugę okna i stał tak od n::chve- 

nia, nikogo nie zaczepiając, nikogo nie wołając. 

Nie trwało długo, a miał już koło siebie caie, 

gęsto zbite gromo. Okazało się, że chodzi o rzecz 

ważmą: o sposób zachowania się na wykładach iak 

zwanych „niemców*. 

Niektórzy twierdzili, że niemcy” nie zasługują 

na filareckie poważanie, że można by zezwolić na 

pewne rozgrzeszenie z siirowej dyscypliny sz zeę6!- 

drwisz 

ani złościa 

ratury i sztuk wyzwolonych na Łobojkę, a prawni- 

kon na Kapełlego i Znoskę. Psi figiel czasem dobrze 

robi: zbytnich nienawiści studenckich jest pioruno- 

chronem, a niekiedy, bardzo umiejętnie zażyty, na- 

wet profesora zastanowić może i skłonić do innego 

postępowania. 

Zam uśmiechnął się po ojcowsku i ukrywał zakło- 

potanie. Taka sesja na uniwersyteckim korytarzu nie 

zdawała mu się przyzwoitą. Ponadto Kapelli, o któ- 

rym właśnie była mowa, trwał ciągłe w pobliżu. U- 

Kkazywał się raz po raz, spacerując z rękami założo- 

mymi na plecach, z lisim pyszczkiem wystawionym 

naprzód jak do węszenia. Z odległości w jakiej się 

znajdował nie mógł słyszeć rozmowy, ale Zan na 

wszelki wypadek położył palec na ustach. 

— Cyt! Ogluszacie mnie. Chcecież, bym zacho- 

rował na głowę? Jesteście pozbawieni wszelkiego 

zastanowienia, co już nieraz zresztą uważałem. 

„Niemcy' tłumaczą się na lekcjach na ogół znakomi- 

cie, uczą na og:ł doskonale. O ile słusznie wasz- 

wrzask wyrozumiałem chcecie zwolnienia względem 

nich od promienistych obowiązków? A za co? 

Odpowiedź padła jak z katapulty: 

— Bo — „Niemcy“! 

Zam wzruszył ramionami. 

— To mi dopiero racja. 

Zaraz posypały się niesforne głosy. 

— Nauczyć by ich trzeba! Na wszystko co wileń- 

skie wzgardliwi! Wszystkiemu co polskie — nieprzy 

jaźni! Mamyż ich szczędzić? 

Jeden z medyków rozsunął tłoczących się kole- 

gów i stanął tuż przed nosem Zanowi, by mu zara- 

portować: Й 

— Frank na ostatnim wykładzie, zatrącając o 

niedawną rocznicę zgonu, wyraził się niestosownie 

o Kościuszce! Nazwał naszego Naczelnika buntowni- 

kiem przeciw prawowitej władzy. Możnaż 'to znieść? 

Przyskoczył prawnik rozczochrany z obnrze- 

nia. '   

Mamyż to puścić płazem? 

Zan podniósł głos o pół tonu. 

— Cicho dzieci! Naszą sprawą brać wiedzę i 

gromadzić jak pszczoły miód do ula. Czy pyta pszczo 

ła z jakiego kwiatka miód bierze? Ona niekiedy i z 

trującej rośliny słodycz wyciągnąć potrafi. Zrozu- 

miano? A Frank gadaniem Kościuszce i tak nic nie 

ujmie. Na egzekwie za Naczelnika stawiliście się 

gromadnie, zachowywaliście się przystojnie i wiem, 

że na wielu obywatelach zrobiło to należyte wraże- 

nie. Tedy dokazaliście swego, a teraz mówię, cyt! 

Jak przyjdzie pora — sam was zawołam. 

Szmery umiłkły. Kapelli z głębi korytarza ruszył 

wprost na rozmawiającą grupę i zagadnął obcesowo 

Zana, czy nie przechodził tędy przed niedawnym 

czasem profesor Śniadecki? Zan odpowiedział skwa- 

pliwie, a gromada filaretów rozstąpiła się usłużnie 

przed panem profesorem. Tylko mu tam za plecami 

pełgnął jeden, czy drugi nienawistnym spojrzeniem. 

Zan dojrzał Zenowicza w tym miejscu, gdzie 

4 

przed chwilą stał Kapelli i poszedł oddać mu seks- | 

tern. Zenowicz mrugnął porozumiewawczo na drzwi, 

które zatrzasnęły się właśnie za lisią sylwetką pro- 

fesora. 
— Węszy? 

-— Nie zdaje mi się. Szuka Śniadeckiego. 

— Ale to niepodobna do prawdy! Śniadecki o 

tej porze u siebie, w okręgłej sali. Ja tobie mówię, 
że Kapelli przypadkiem-naumyślnie znajdzie się za- 

wsze tam, gdzie jakaś studencka bardziej ożywiona 
rozmowa. On chodzi po wszystkich wydziałach i 

szuka. Na medycynie też jest taki. Nie zgadniesz — 

kto? Oto Pelikan. Układny i gładki, a na moje rozu- 

mienie źle jemu z oczu patrzy i ja prorokuję, że da 

on się nam jeszcze we znaki. Ej, biedaż z cudzoziem- 

cami, ale i z naszymi niektórymi bieda. 

wróg jawny — ten obojętnością grzeszy. Jeden Lele- 

wel... może... ale i ten nadto ostrożny. 

(D. c. n.). 

Kto nie 

7 "TĘ,  
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STYCZEŃ Dziś Antoniego Oo. 

17 4 Jutro Piotra 

JE Niedziela a 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 16.1.-1937 roku, 

  

Wschód słońca — g. 7 m. 37 

Zachód słońca — g. 3 m. 21 

Ciśnienie 779 
Temp. średnia —9 

"Temp. majw. —7 > 

Temp. пар —1@ RR 
Opad. ślad \ 
Wiatr: połudn.-wśch. SE 
Tend. bar.: bez zmian 

Uwagi: chmurno, przed poł. słaby śnieg 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apte 

ki: 1) Jundziłła (Mickiewicza 33); 2) Mańko 

wicza (Piłsudskiego 30); 3) Chróścickiego i 

Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 4) Filemo 

„nowicza į Maciejewicza (Wielka 29); 5) Sa- 

rola (Zarzecze 20). 

Ponadto stale dyżurują następujące ap 

teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legio 

mów 10); Zajączkowskiego (Witoklowa 22). 

"KOMFORTOWO URZĄDZONY 

| Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telef. w pokojach 
Ceny bardzo przystępne. 

    

  
PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do Hotelu St. Georges: Komorowski 
Jerzy z Wołkowyska; Kpzłowski Zygmunt 
2 Łodzi; Pawłowicz Mikołaj z Łodzi; prezes 
Byszewski Antoni z Warszawy; Niem'ro 
Stanisław z Warszawy; Karsnicki Jozef z 

(Warszawy; 'dr. Weryha Aleksander z War 
szawy; Lutykowa Stefania z Rygi? Wichrow 
ska Nina z Warszawy. 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
——>—>-—2——— 

    
MIEJSKA, 

— DALSZY WZROST BEZROBO- 
CIA. W ciągu ubiegłego tygodnia za- 
notowano w Wilnie dalszy wzrost li- 

<zby bezrobotnych. 'W stosunku do 
tygodni poprzednich bezrobocie wzro 
sło o przeszło 50 osób. Obecnie licz- 
ba bezrobotnych - przekroczyła już 
cyfrę 7000 osób. Najwięcej bezrobat 
mych rekrutuje się z pośród niewy- 
kwalifikowanych robotników fizycz- 
nych ji bezrobotnych pracowników 
umysłowych. 

W CHOROBY ZAKAZNE W u- 
biegłym tygodniu zanotowano 47 wy 
padków zachorowań na choroby za, 
kaźnej jak: ospa wietrzna 2, tyfus 
brzuszny 1, odra 17, gruztica 9. Naj- 
więcej zachorowań zanotowano na 
grypę. Dane te nie są jednak ścisłe, 
ponieważ wiele osób przechodzi gry- 
Pę bez pomocy lekarskiej 
— MAGISTRAT PRZYGOTOWUJE 

ZAPASY «KOSTKI KAMIENNEJ. Os- 
tatnio na dziedzińcu magistratu zgru 
powano większe transporty kostki ka 
miennej, wykonane na zamówienie 
Zarządu miasta przez okolicznych ka 
mieniarzy. Magistrat udzielił dalszych 

„zamówień. 
' iMagistrat dąży do przygotowania 

już w sezonie zimowym dostatecznego 
zapasu kostki, by „bez niespodzianek* 
przystąpić do budowy jezdni z rozpo 
częciem sezonu wiosennego. W įesie 

"ni ub. r. przy budowie jezdni na ul. 
Dominikańskiej roboty musiały bvć 

* kilkakrotnie przerywane z powodu 
, niedostarczenia na czas kostki. 

: Z ROLEIL 

— NOWE INSTRUKCJE W UBEZ 
PIECZANIU PODRÓŻNYCH I BA- 
GAŻU NA KOLEI. Z dniem 15 bm. we 
szła w życie nowa instrukcja mini- 
sterstwa komunikacji 'o' ubżzpiecza- 
„u podróżnych na ko!-jachs państwo 
„wych: o dnieszczęśliwych wypadków 
oraz o ubezpieczeniu bagażu i przesy 
łek towarowych. Ubezpieczenia po- 
dróżnych i bagażu przeprowadzają 
kasy kolejowe. Stawka ubezpieczenio 
wa dla odszkodowań w' wysokości 
2500 złotych wynosi W groszy 

SPRAWY SZKOLNE 
— POGADANKI I ODCZYTY W 

DNIU IMIENIN P. PREZYDENTA 
RZPLITEJ. Na dzień 1 lutego przypa 
dają imieniny Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej prof. Ignacego Mościc- 
kiego. W związku z tym władze szkol 
ne poleciły we wsżystkich szkołach 

" średnich i powszechaych zurganiz0- 
wać dla uczącej się młodzieży okolicz 
nościowe pogadanki. Takież odczyty 
i pogadanki odbędą się również w 
poszczególnych formacjach j oddzia 
łach wojskowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

_. — STUDIUM DLA MATEK I WY 
CHOWAWCZYŃ. Referat Wychowaw 
<czy Katolickiego Stowarzyszenia Ko- 
biet w Wilnie organizuje II z rzędu 
Studium Wychowania dla matek i 
wychowawczyń p. t. „Okresy rozwo- 
jowe dziecka”. 

Referaty dyskusyjne odbywać się 
będą w piątki o godz. 17.00—18.30. 

› 

Początek Studium 22. I. br. w lokaiu 
Poradni Wychowawczej przy ul. Uni 
wersyteckiej 9—10. Zapisywać się 
można tamże w godz. 16—17. Stu- 
dium: jest bezpłatne. 

  

ZE ZWIAZKOW I STOW 

— ZEBRANIE KOLA PAN PRZY 
T-WIE „MENS*%. W piątek dnia 22 
bm. o godz 19 w lokalu „Ośrodka 
Zdrowia ul. Wielka 46 odbędzie się 
kolejne zebranie członkiń Koła Pań 
przy Wil T-wie „Mens'* dla wałki z 
alkoholizmem 

— ZARZĄD ZW. RZEMIEŚLNI- 
KÓW CHRZEŚCIJAN w Wilnie za- 
wiadamia swych członków i sympa- 
tyków o zebraniu miesięcznym infor 
macyjnym, które odbędzie się w lo- 
kalu własnym przy ul. Niemieckiej 
Nr. 25. Zebranie odbędzie się w dn. 
15 bm. o godz. 20-ej. 

— W DNIU 20 I. 1937 R. o godz. 
18 w sali Kasyna Oficerskiego w Wil 
nie, ul. Mickiewicza 13, odbędzie się 
Walne Zebranie Koła Harcerzy z cza 
sów walk o Niepodległość. 

Na zebranie proszeni są wszyscy 
harcerze i harcerki, którzy kiedykol- 
wiek pracowali w harcerstwie polskim 
w okresie do 1918 r. 

  

RÓŻNE. 

— RESTAURACJA I BAR „BRI- 
STOL* w Wilnie w dniu 18 bm. ob- 
chodzi 10-lecie swego istnienia. Na in 
tencję dalszego pomyślnego jej rozwo 
ju odbędzie się uroczyste nabożeń 
stwo w kościele św. Jakuba w dniu 18 
bm o godz. 7 rano. Zarząd Restaurac 
cji: „Bristol* wpłacił na pomoc zimo 
wą dla bezrobotnych złotych 100 Tsto 
złotych).  . 
 . — PAMIĄTKI Z WILNA. W mia. 
rę zbliżania się ostatecznego termi- 
nu madsyłania eksponatów na kon- 
kurs „Pamiątka z Wilna wzrasta za 

interesowanie. 
Ze źródeł prywatnych wiemy, że 

Rodzina Kolejowa, (Gimnazjum Kra- 
wieckie, Koło Absolwentów Wydziału 
Sztuk Pięknych i szereg innych orga- 
nizacyj przygotowuje różne pomys- 
łowe drobiazgi j zabawiki. 

Poza licznymi nagrodami niewąt- 
pliwie dużym bodźcem jest chęć oży 
wienia tej tak zaniedbanej w Wilnie 
gałęzi wytwórczości. 

Zwiąźkowi Propagandy Turystycz 
nej z pomocą przyszła Izba Rzemieśl 
nicza, która w miarę swych możliwo- 
ści stara się zainteresować konkur- 
sem drobne warsztaty rozsiane po ca 
łej Wileńszczyźnie. 

„WILNIANIE POZNAJCIE 
WILNO*. — Wszyscy prawie używa 
my światła elektrycznego, a mał» kto 
zna jego źródło — elektrownię. 

Z wycieczką Zw. Propag. Turysty 
cznej w najbliższą niedzielę 17 stycz 
na zwiedzimy Elektrownię Miejską. 

Zbiórka w ogródku przed Razyli 
ką. Wycieczka rusza o godz. 12. 

ZABAWY 

— BAL P. B. K. Pod protektora- 
tem JWP. Wojewody  Bociańskiego 
Ludwika, JWP. D-cy Dyw. Generała 
Skwarczyńskiego Stanisława, JWP. 
Prezydenta Miasta Dr. Maleszewskiego 
Wiktora — Zarząd Polskiego Białego 
Krzyża w Wilnie — Stow. Wyższej 
Użyteczności urządza BAL, który od 
będzie się dnia 23 stycznia 1937 r. w 
Salonach Oficerskiego Kasyna Garnizo 
nowego. : 

Początek o godz. 22. Stroje wieczo 
rowe. Wstęp 3 zł. — Akademicy 2 zł. 

p i 

NOWOGRODZKA 
— CHOINKA W ZDZIĘCIOLE 

/W zakładzie wychowawczym Związ- 
ku Międzykomunalnego w Zdzięciole 

odbyła się choinka dla ubogiej dziat-   wy. Po grach i śpiewie kolend przy 
zapalonej choince dzieci dostały pod 
wieczorek, następnie rozdane zostały 

paczki ze słodyczami i pieczywem, 
oraz paczki z ciepłą bielizną i odzie- 
żą uszytą przez członkinie zakłado- 
«wego PCK i harcerki. 

— Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIE- 
GO wpłynęło na rzecz Komitetu ucz 
czenia pamięci Marszałka Józefa Pił 
sudskiego do dnia 1. I. 37 r. złotych 
192.482.03. 

— NA POSIEDZENIU ZARZĄDU 
PODOKRĘGU ZW. STRZELECKIE- 
GO w Nowogródku ustalono program 
na najbliższy okres. Na szczególną 
uwagę zasługuje program prac komi 
sji propagandowej, uwzględniający: 
1) prowadzenie stałej akcji odczytoó- 
wej w terenie, ożywienie działalności 
teatru „Kadra“ i kół amatorskich 
przy powiatowych Zw. Strzeleckich, 
wydawanie propagandowych pocztó- 
wek strzeleckich, 2) urządzenie w dn. 
19 marca rb. wystawy pamiątek le- 
gionowych i walk z bolszewikami z 
czasów 1914—1920 oraz wystawy ksią 
żek, których treść związana jest z 
walkami o niepodległość i 3) urządze 
nie w dniach 23 — 29 maja rb. „Ty- 
godnia Strzelca“, pošwięconego propa 
gandzie Zw. Strzeleckiego. 

Zaznaczyć należy, že ostatnio Zw 
Strzelecki przejawia coraz bardziej o- 
żywioną działalność w wojew. nowo   gródzkim. 

„KURJER WILEŃSKI* 17. L 1857 r. 

— PRZEWODNICZĄCY KOMITE 
TU WMUROWANIA TABLICY PA- 
MIĄTKOWEJ KU CZCI MARSZ. PIŁ 
SUDSKIEGO, powołanego przez za- 
rząd podokręgu Zw. Strzeleckiego w 
Nowogródku podaje, że w wyniku 
zbiórki na tablicę zebrano zł. 488.75, 
wydatkowano 334.90. Pozostałość prze 
kazano na biblioteczki dla szkół pow 
szechnych. Szafki do tych biblioteczek 
nabył samorząd uczniowski przy gim 
nazjum państw. im. A. Mickiewicza 
w Nowogródku. 

— KOMISARYCZNY BURMISTRZ 
M. NOWOGRÓDKA p. Sianożęcki 
wyjechał na kilka dni do Warszawy 
w celu omówienia spraw miejskich. 
Między innymi omówić ma sprawę 
zmiany zepsutego motoru „Ursus* ma 
inny, poza tym omówi w Funduszu 

Pracy sprawę kredytów i dotacyj na 
inwestycje miejskie ; będzie się starał 

.« wyjednanie kredytów na pożyczki 
budujących się. 

— SZOPKA WARSZAWSKA. 14 
bm. zespół warszawski wystawił w 
Nowogródku szopkę polityczną p t. 
„Pan starosta na wychodnem*. Jak 
było do przewidzenia, impreza ta nie 
miała tu większego powodzenia. Ka- 
sa wynosiła około 150 zł. Satyra była 

naogół powściągliwa i dla większości 
nowogródzian niezrozumiała. 

— WOJEWÓDZKI KOMITET PO 
MOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY w 
Nowogródku składa niniejszym po- 
dziękowanie firmie „Ardal* za 130 
par kaloszy, ofiarowanych dla dziecj 
i młodzieży. ° 

LIDZKA 
— ZARZĄD ODDZIAŁU PGLS- 

KIEGO CZERWONEGO KRZY£i1 W 
LIDZIE niniejszym zawiadamia, iż 
w niedzielę, dnia 24 stycznia 1937 , 
o godzinie 13-ej popož. w sali konfe- 
rencyjnej Starostwa powiatowego, 
cdbędzie się Walne Zgromadzenie 
członków Oddziału P. €. K. w Lidzie 
na które uprzejmie zaprasza. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie i wybór przewadni- 

czącego, sekretarza : wotantów Zgro- 

madzenia. 
2) Odczytanie protokułu z poprze- 

dniego Zgromadzesia. 
3) Sprawozd:nia Zarządu- į Komi- 

sji Rewizyjnej Od4/iału 
4) Uchwalenie prsliminarza budże 

towego i planu pracy na r. 1927 
5) Ustąpienie 1/3 człoaków Zarzą- 

du Oddziału według starszeństwa wy- 

borów. 
6) Wybór nowych członków i ich 

zastępców Zarządu Odiziału. 
7) Wolne wnioski. 

ROS 

Zarząd. 

— STARANIEM ROBOTN. INST. 

OŚW. I KULTURY im. Stefana Że- 

romskiego w Lidzie, przy ul. Suwal 

skiej Nr. 23, odbyła się dn. '8 stycznia 

rb. choinka dla biednych dzieci. Przy 

skromnie lecz estetycznie przystrojo- 

nym drzewku, bawiły się dzieci od 
godz. 14 do 18 wiecz. Wielu z dzieci 
popisywało się deklamacją Każde z 
120 obecnych dzieci otrzymało pacz- 
kę żywnościową, wraz z zeszytem i 
ołówkiem. Kwota 282 zł., zużyta na 
urządzenie imprezy, została zebrana 
wśród lidzkiego społeczeństwa, które 
„mu RIOK — Lida składa serdeczne 
„podziękowanie, a w szczególności p. 
Borowskiej, « właścicielce restauracji 
„Warszawianka', która prócz wyso- 
kiej kwoty pieniężnej, ofiarowała cał 
kowity komplet choinkowych zaba- 
„wek. С 

— NOWY ZARZĄD RIOK. Dnia 
10 bm. odbyło się ogólne zebranie 
członków Robotn. Inst. Ośw. i Kult. 
im. Stefana Żeromskiego w Lidzie, 
we własnym lokalu przy ul. Suwals- 
kiej 23. Wybrano nowy zarząd, który 
ukonstytuował się następująco: Jan 
Kapeluk, rob., prezes, B. Korobacz, 

rob., wiceprezes, J. Stacewicz, rob., 
skarbnik, J. Mirowski, urz., sekretarz 
M. Cieślak, rob., ref. prasowy, A. Pie 
trow, rob., kier. sekcji muzycznej, 
Madler, rob , kier. sekcji teatralnej, 

Sz. Szwarc, rob., gosp. sali, E. Stel- 
czyk, rob., dział imprezowy. = 

Specjalną uwagę poświęcono spra 
„wie: otworzenia Uniwersytetu Ludo- 
wego, oraz zamierzanej z nim współ 
pracy. 

BARANOWICKA 
— ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE 

WYDZ. WYKON. POW. KOMITETU 
POM. DZIECIOM I MŁODZIEŻY. —- 
Przewodniczący Komitetu dr. Czyż 
złożył sprawozdanie, z którego wyni 
kało, że w grudniu na dożywianie 
dzieci wydano zł. 1.000 i naturalia 
wartości zł. 500 oraz udzielono zapo 
mogi poszczególnym osobom na kształ 
cenie dzieci. Postanowiono otrzymane 
z Woj. Kom. Pom. Dzieciom i.Młodzie 
ży 300 par kaloszy z wojłokami rozdać 
pomiędzy dzieci wiejskich szkół. — 
Omówiono sprawę dożywiania dzieci, 
co ma nastąpić z dniem 1 lutego. — 
Uchwałono zwrócić się do Woj. Kom. 
o przyznanie większych kredytów na 
ten cel oraz wciągnąć do współdziała 
nia z komit2'em nauczycielstwo. 
  

   BOLE GEOWY 
М 1С ВЕМЕ, ||         

Zmiany 
w Sądownictwie 

Z dniem 14 bm. dotychczasowy 
sędzia okręgowy śledczy w Postawach 
p. Stefan STRZAŁKO został przenie 
siony do Wilna na równorzędne stano 
wisko. Na jego miejsce został miano 
wany p. Stanis.aw OCHOCKI. 

P. Ochocki przed paru laty był 
znany jaki wybitny działacz akademi 
cki na terenie wileńskim, gdzie w ła 
tach 1932-33 piastował stanowisko 
prezesa Bratniej Pomocy Uniwersyte 
tu Wileńskiego. 

Choinka w rodzinie 
kolejowej 

(W dniach 8, 9 i 11 bm. Sekcja Pań 
Koła Wileńskiej Rodziny Kolejowej 
urządziła wzorem lat ubiegłych w sa- 

lach Ogniska KPW choinkę dla dzieci 
kolejarzy. 

Wszystkie zapisane na choinko 
azieci otrzymały torebki z łakociami 
a ponadto najbiedniejsze obdarowa- 
no ciepiymi sweterkami. Ogółem wy- 
dano bezpłatnie 450 paczek ze słods- 
czami, 350 sweterków i 250 paczek za 
pięćdziesięciogroszową opłatą.  Na- 
wet biedne dzieci niekolejarzy w licz 
bie około 50, wzięły udział w zaba- 
wie. Każdy wieczór był uzupełniany 
widowiskiem scenicznym, odtworzo- 
nym przez zespoły dziatwy szkoły 
powszechnej i śliczne popisy wycho- 
wanków szkoły baletowej Sabiny 
Dolskiej. Uczestników — razem po- 
nad tysiąc osób. З 

" 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w niedzielę na poranku o g. 1 
w poł. po cenach najniższych „Jasełka Poł- 
skie* w wykonaniu wychowanków Salezjań- 
skiej Szkoły Rzemiosł. 

Popołudniówka o godz. 4.15 po cenach 
uajniższych przedstawienie dla dzieci prze 
miłej bajki „Kot w Bułaeh*, pióra Wandy 

Dobaczewskiej. : 
Wieczorem o godz. 8.15 komedia Stanis 

ława Dobrzańskiego „Żołnierz Królowej Ma- 
slagaskaru* z występem znakomitej artystki 
Nuny Młodziejowskiej-Szczurkiewiczowej. 

— „Oto kobieta*, komedia W. Somerset- 

Maughama po raz ostatni jutro w poniedzia 

łek po cenach propagandowych. p 
a 3 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA%, — 
— Ostatnie przedstawienie Rewii Nowo- 

roeznej. Dziś o godz. 8.15 w. po cenach pro 
pagandowych po raz ostatni grana będzie 
„Rewia Noworoczna” z udzjałem wszystkich 
zespołów. * 

' —‘„Рпувоа- w Grand-Hotelu* jako po 
| poładniówka. Dziś o godz. 4 po poł. po ce 
aąch propagandowych grana będzie piękna 
operetka Abrahama „Przygoda w Grand Ho 
Aelu“. 

— „Lutnia“ dla dzieci. Dziś po raz ostat 
ni grane będzie widowisko dla dzieci „Por 
wame dziecko” z M. Tatrzańskim na czele. 
Ceny od 20 gr. 

— TEATR OBJAZDOWY TEATRU MIEJ- 
SKIEGO Z WILNA — gra dziś, w niedzielę 
dn. 17. I. w Drui komedię muzyczną L. Ver 

neuill'a „Maika*, 

чр 
TEATR „NOWOSCI“. З 

Dziś, w niedzielę dnia 17 stycznia po 
raz ostatni rewia pt. „Kongres niewiešci“ 
z udziałem całego zespołu. 

Dziś trzy przedstawienia o godzinie 4, 
6.30 i 9.15. 

Wiadomości radiowe 
opt 

SŁUCHACZE SAMI SOBIE. 
Dzisiaj o godz. 16.51 odbędzie się w wiel 

krm studio Rozgł. Wil. bardzo ciekawa nie 

codzienna impreza. Mianowicie radiosłucha 

cze organizują: pod hasłem „Sami sobie" 
podwieczorek — rewię o bogatym i urozma 

iconym programie. W. treści programu ży 

we słowo, śpiew i muzyka. Udział biorą: pp. 

Aleksandra Bukowska, Wiera Gawrońska — 

Libo, Zofia Religioni, Anna Włodzimierska- 

Bielajewa, oraz panowie Rom. Hajkowicz, 

Wł. Hermanowicz, E. Jakić-Jakutis, Antoni 

Kwiecień, Mieczysław Otowa, Łazar Ozder, 

Mieczysław Rutkowski, Paweł Sperski. 
Bezpłatne karty wstępu na ograniczoną 

ilość miejsc wydawane będą za okazaniem 

pokwitowania opłaty radiowej, dzisiaj od g. 

11.50—13.30 w Rozgłośni, Mickiewicza 22 — 

I-sze piętro. 

  
DANCING RADIOSŁUCHACZY. 

W ramach populammego lektoratu tańca 

AZS (Dominikańska 1 — Hotel „Europa“) 

odbędzie się w miedzielę dn. 17. I. o godz. 

20.00 dancing radiosłuchaczy. 

Wstęp 1 zł. Tani bufet. Doskonały jazz. 

Przy ul. W. Pohulanka powstał pożar w 
mieszkaniu kupca Zylberkwejta, przebywają 
cego obecnie w u. 

Większy pożar wybuchł również w miesz 
kania Ludwika Bielińskiego (Kościuszki 14) 
Graz przy ul. Popławskiej 14. We wszystkich ! 
wypadkach szybka interweneja stnaży pożar | 
nej doprowądziła do ugaszenia pożarów. 

Przy ul. Rućniekiej znałeziono podrzuca 
mą, mawpół zmarzniętą dziewczynkę w wie 
ku lat 5. Ulokowanp ją w przytułku. 

ap 
Buchalter Tuwia Lewin zameldował połi 

cji, że w bramie domu przy zaułku Nikodem 
skim 6 został napadnięty przez nieznanych 
osobników, którzy uderzyń go po głowie i 
zrabowaH mu 600 zł. Policja dwóch podej- I 

| rzanych zatrzymała. | 

— 
Pogotawie dwakrołnie wczoraj interwe- l 
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Roz noaweręzorie oczę 
lrudno uleczyć. Dlalego 
chroticie je obfilym i lamimr 
światłem Qsramówek Ml. 
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naki na Irzonku: 
у— ойГ > 
Dlm-dekalumeny < 
Й — waty 

gwaranfują wyaoajność 
sureliną 1 male zużycie 
prgouNa/jodpo/ednio/- 
szym do czyłama jes! 5wia - 
fb zarowki na /(25D/m. 

OŚRAMÓWKI: | 
wewnafz malowane dają obfite lame surofła 

Wyrob polski/ 
OPK YTY TIT NIKE ITT 

Echa radiowe 
Tydzień ubiegły nie przyniósł nie 

stety nic osobliwie interesującego. 
Kongres czarnej magii doskonały w 
pomyśle w wykonaniu wypadł o wie 
le słabiej. Z satyrą trzeba postępować 
ostrożnie, nie należy chować jej zbyt 
gięboko, tak głęboko, że potem nie 
możno jej odnaleźć. Satyra musj być 
zrozumiałą. Jest to pierwszy waru- 
rek jej powodzenia. Co prawda naj- 
częściej nie zależy to od satyryka. 

Dla porównania wypada przyto- 
czyć ostatnią hwowską wesołą falę. 
Fala zrobiła tym razem dla odmiany 
wyprawę do małego miasteczka Na- 
dętowa. Jakaż to pyszna satyra, na 
nasze stosunki małomiasteczkowe, na 

manię wielkości różnych figur („ta 
choroba figurowa z Nadętowa wie- 
dzie ród'*'). 

Kongres troszeczkę uległ wpływom 
fali, ale niestety nie co do tych wyraź 
nych linii i konturów satyrycznych. 
A to przecież jest b. ważne. Radio 
jest niewątpliwie artykułem pierw- 
szej potrzeby — dlatego audycje po- 

winny być przede wszystkim zrózu- 
miałe. Mówiąc tedy językiem fali 
„oddętnijmy się'* autorzy radiowi. 
Muszę teraz omówić jedną z rubryk 
stałych, której oddawna należy się 
pochwała. Mówię o rubryce, jak spę- 
dzić święto. Szkoda, że nie można (a 
może można) zorganizować takie wy- 
cieczki w naszych miastach powiato- 
wych. 

Odczyt p. t. „Wieś potska : wpły ! 
my zewnętrzne” nie przyniósł wieje 
nowego, ale to co przyniósł było do- 
brze napisane. Zainteresowanie w:iq, 
przyniosło w ostatnich czasach spo- 
ro ciekawych odczytów. Ale i wieś 
powinna mówić o swojej teraźniej- 
szości. Czekamy na obu naszych pre 
legentów włościan. Podkreślić należy 
pcgadanki rolnicze z cyklu stałych. 
Wielką radością przejmuje zapo- 
wiedź budowy Radiostacji w Barano- 
wiczach. Oby tylko odrazu nadano 
jej charakter rolniczo-ludowy.  Bę- 
dzie to prawdziwa latarnia morska 
oświaty w województwie Nowogródz 
kim i Poleskim. Wiele gorących słów 
uznania należy się P. R. za budowę 
10-ej naszej rozgłośni. 

Przemysł. nasz powinien zatrosz- 
czyć się o to, ażeby w powiatach przy 
legiych nie zabrakło detektorów. 

Bliski jaż termin otwarcia Il-ej 
radiostacji popularnej w Warszawie i 
budowa 10-ej rozgłośni w Baranowi- 
czach, napływ 65.000 nowych radioa- 
bonentów w miesiącu grudniu ub. r 
oto fakty, które świadczą o pomyśl. 
nym rozwoju radiofonii polskiej. 

Nie pożyczaj 
Andrzej Garezenko i Jan Prokofiew byli 

przyjaciółmi do czasu kiedy Prokofiew za 
ciągnął pożyczkę u Garezenki. To bylo po- 
ezątkiem waśni. Odtąd Prokofiew na widok 
Garczenki chował cię do bramy, lub skręcał 
na hoezną uliczkę. Garczenko wyprowadzony 
% równowagi zachowaniem się Prokofiewa 
zacząl stanowczo żądać zwrotu pieniędzy. 
Prokofiew zaś stawał się coraz bardziej 
agresywny. Spotkali się onegdaj wieczorem 
na ul. Plutonowej i wszczęli kłótnię. Gar- 
ezenko był pijany. Wydobył nóż i zadał nim 
Prokofiewowi szereg poważnych ran. 

Prokofiew leży w szpitału — Garezenko 
zaś siedzi w areszcie. (e). 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
niowało w odmrożenia. Robot 
nik Wiaeław Koncewiez (Nieświeska 14) od 
mrpził sobie ręce. : 

ха 
Przy ui. Pańskiej znaleziono na chodni 

ku nawpół zmarzniętą kobietę, o nieznanym: 
mzwisku. Koneewicza i nieznaną kobietę 
ulokowano w szpitalu. 

r 
(Wieczorem na ulicy Archanielskiej mię 

dzy kilku podejrzanymi osobnikami powsta 
ła bójka, podczas której nieznani osobnicy 
przebili nożem Roberta Byczko (ul. Archa- 
mielska 5). Byezko leży w Szpitalu. 

— 
Na skrzyżowaniu ulie Niemieckiej i Tro 

ekiej wskutek nieuwagi szofera zderzył się 
autobus komunikaeji miejskiej z samocho 
dem ciężarowym Nr. 14201. Zderzenie było 
lekkie. Pasażerowie i sSmoferzy wyszli z ka   

   

ESBROK PORZZSATM 
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RADIO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 17 stycznia 1937 r. 
8.00 — Sygnał czasu i kolenda 
8.03 — Audycja dla wsi 
8.18 — Muzyka na dzień dobry 
8.27: — Wiadomości rolnicze dla Ziem 

Półn. Wschodnich ' 
8.35 — Muzyka 

8.45 — Program dzienny 
8.50 — Dziennik poranny 

     

9.00 — Nabożeństwo z kośc. św. Krzyża 
10.30 — Fragmenty z op. „Aida“ — Verdi 
11.57 — Sygnał czasu 
12.03 — Poranek muzyczny” 
13.00 — Życie kulturalne 
13.12 — D. c. poranku r 
14.00 — Reportaż z życja 

14.15 — Koncert reklamowy 

14.25 — Audycja dła świetlic: 1) Walka z 
analfabetyzmem na wsi — wygł 
J. Hopko. | stę lalkę © 

2) Mazyka. is / 
14.45 — Muzyka ludowa i 
15.30 — Audycja dla wsi : 
16.00 — Ziełone kolendy — audyeja.. | 2 
16.15 — Potrójny ślad — słuchowisko 

17.00 — Podwieczorek przy mikrofomie = 
Bristoln w przerwie ok, 17.55 Pog. 

aktualna. - FS ) 
19.00 — Miasto, a wieś w poezji — szkie 

literacki * { 
19.15 — Program na jutro | КЕ 
19.20 — Wieczorynka, z udz. ork. mandoli“ 

nistów „Kaskada”. ` 

19.50 — Koncert życzeń “а 

20.50 — Koncert życzeń : 
20.20 — Wiadomości sportowe 

20.40 — Przegląd polityczny i 
20.50 — Dziennik więczorny # 

21.00 — Wesola Iwowska fala 

21.30 — Recital fortepianowy S. Aczkenące 

go 
22.30 — Muzyka taneczna. . w. wyk. ok, wł 

leńsk. pod dyr. Wł. Szczepańskiego 

22.55 — Ostatnie wiadomości . ky 

PONIEDZIAŁEK, dn. 18 stycznia 1987 r. 
6.30 — Pieśń КЕ, 3 
6.33 — Gimnastyka 

6.50 — Muzyka * į 
7.15 — Dziennik . por. 
(7.25 — Program dz. * 

7,30 — Informacje 1 й 

7.35 — Muzyka W 
8.00 — Audycja dla szkół Dal 
8-0 — Przerwa A 
11.30 — Audycja dla szkół — Japonia 
11.57 — Sygnał czasu : 

12.03 — Cyganie w mazyce — koncert 

12.40 — Dziennik połudn. © * - 
12.50 — Czy warto mówić jeszcze o myciu, 

ров- 
13.00 — Muzyka 

14.00 — Przerwa СА 

15.00 — Wiadomości gospodarcze 

15.15 — Koncert rekl 

15.25 — Życie kulturalne 
15.30 — Odcinek prozy 

15.40 — Program na jutro 

15.45 — Muzyka 

15.50 -— Pogadanka 
16.00 — Płyty @а najmłodszych 

16.15 — Skrzynka językowa 7 да 
16.30 — Szczedriwki — aud ze Lwowa . , 
17.00 — O badaniach erientalistycznych, 

Pog- 
17.15 — Pieśni I. Beethovena w wyk. H. 

Meybergowej 
17.35 — Skrzypcowe sonaty J. S. Bacha | 

17.50 — Życie na torfowiskach, pag. 

18.00 — Pogadanka 

18.10 — Wiad. sportowe 

18.20 — Jak pracuje wieśniak w przemyśe 
ludowym, pog. J. Duchnowskiege 

18.30 — Wędrówki muzyczne 
18.50 — Reportaż ae wsi 

19.00 — Audycja żołnierska 
19.30 — Koacert 

20.45 — Dziennik wiecz. 

20.55— Pogadanka 
21.00 — Poezja miłości — fragm. słuchow. 

z'Wieczorów Florenckich w opr. W. 

r. 

. Arcimowicza в g 
21.30 — Na chłopskim wesebu—suita F. Ву 

bickiego : Ž 
22.00 — Komcert aymf. 

+ 48 a i 
22.65 — Ostatnie wiadom. ж " dak



Poraz 

Wielka epopea miłości I 
bohaterstwa na tle życia 

10 

„ Tabela loterii . 
%8-my dzień ciągnienia 4-ej 

Li Il ciągnienie 
Główne wygrane 

10.000 zł.: 70027 134490 ,) 
5.060 zł.: 65396 ‚ 

2.000 zł.: 19740 75643 — 75500 

176482 98365 108572 — 140650 

1143295 164142 172368 1745590 

1.000 zł.: 11815 16304 21697 
23998 25105 42076 44125 52186 
60632 65346 68434 89017 94619 
96128 100414 103261 — 106754 
112579 123783 128866 141268 
141682 144906 145690 146734 
147592 152317 152667 158337 
161322 163141 164061 173152 
177430 183280 192495 

Wygrane po 200 zt. 
41 47 83 218 36 382 94 437 659 

112 34 42 72 849 1362 547 741 842 
56 2070 152 272 691 879 917 51 
3085 226 72 65 365 602 11 94 866 
909 40 4450 547 683 722 34 802 33 
5028 23 68 300 567 625 771 898 946 

„96 6020 129 267 799 7155 93 96 266 
7300 681 858 962 8215 355 466 77 507 
072 19 854 9054 152 58 213 39 315 
40 545 678 739 10007 59 81 142 248 

158 468 638 787 857 914 11124 41 69 
264 91 329 741 842 931 42 12082 170 

209 76 83 588 98 687 818 36 908 71 
13011 16 21 195 457 72 659 99 721 
36 940 14044 865 15067 97 107 403 51 
558 667 783 96 826 34 81 946 78 
16042 187 476 94 511 19 667 81 787 
74 17118 371 510 711 36 852 58 66 

312 452 67 507 57 704 946 18141 27 

950 19094 430 513 24 69 655 93 881 
20058 65 126 228 323 32 468 723 

82 857 934 21016 139 376 703 63 74 
858 22043 200 99 393 419 93 94 601 
803 952 23117 34 44 227 502 84 979 
24058 87 125 223 328 58 444 79 525 
72 716 25141 96 256 92 310 87 455 
734 874 914 31 26185 306 600 45 59 
718 832 982 27029 191 369 772 821 
28244 54 428 41 63 68 678 703 924 
129029 439 94 562 74 608 57 769 964 

) 30099 116 288 343 909 944 31084 
(199 214 567 876 88 943 67 96 32096 
1421 600 93 945 91 38116 251 360 83 
403 501 646 833 81 34098 356 796 

35050 194 211 66 74 337 43 74 
408 24 54 704 18 60 61 73 826 68 
900 36011 24 296 366 616 901 
37013 62 169 247 415 517 46 95 
658 869 955 38105 24 208 13 649 
39015 66 101 306 20 34 83 96 745 

40175 93 271 78 387 888 
75 S2 128 43 74 286 380 85 
758 894 42009 55 328 4 
43071 344 503 632 
44072 493 505.15 43,791 
153 385 413 581 
46012 345 642 730 93 
47142 280 369 614.59 

Ё & 8 
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331 81 579 50024 96 267 72 412 24 40 
535 667 739 44 64 940 51000 261 89 
321 425 581 605 65 82 52201 566 614 
845 940 81 53447 505 56 658 779 921 
54026 39 219 29 336 40 69 88 667 729 
878 86 55070 111 229 445 628 740 939 
'40 57 Sl 56046 295 399 580 622 69 
j57176 272 336 473 558 611 755 58122 
46 337 60 428 81 507 48 673 85 702 35 
50 952 59050 179 309 472 534 647 73 

"'98 800 14 40 45 978 
60049 231 86 346 790 

70 240 58 391 423 56 
78 62133 82 415 520 67 
49 52 942 63022 349 73 5; 
64309 10 40 471 557 782 
966 65321 483 572 645 7 
66006 32 98 117 82 247 
977 67190 321 64 437 72 892 
68078 190 212 335 36 5 

978 61057 111 

W & ®© О 8 —
 = 

  

MELIOS | 

we wspanialym 
milionowym 

filmie marynarskim 

Z powodu kolosalnej frekwencji jeszcze nieodwołalnie tyłko dziś. 

sasuoj Romeo. Julia 
w/g nieśmierteln. dzieła W. SZEKSPIRA. 
filmu wstęp na widownię wzbroniony. 

Km MARS | FDqggai МНМ 
Ewenement filmowy bez precedensów. To jest film, 

który pokażemy Wam ze szczerą dumą polecając go tak, * mime „PĄSTEUR" 
jak nie polecaliśmy jeszcze żadnego filmu. 

WALC 
zy w Wilnie. _ Olśniewający przepychem wystawy wiełki film ernt 

nowy na tle przeżyć miłośnvch JAMA STRAUSA 
 WAWMGOOOWI SZ BANI ACZ RÓ | | 

„ROKÓDDLI BAŁTYKU 
w roli. gł. M. Bogda, A. Brodzisz, M. Cybulski, Baska Orwid, Jerzy Marr, Sie! 

Nad program: Urosmaicoae dedatki 

POLSKIE KINO 

SWIATOWID | 

OGNISKO | 

wojennej p. '- 

klasy 37-ej Loterii Państw. 

50_695 745 67 916 69199 214 52 997 
607 702 16 93 70090 216 24 45 443 570 
877 82 907 71176 77 255 451 63 585 
654 876 80 904 38 72584 699 754 62 83 
814 73134 56 248 919 74072 115 34 41 
223 441 91 528 834 74 75109 40 253 
70 336 39 635 775 93 814 33 65 913 
17 76112 23 41 333 94 462, 69 821 918 
71015 77 200 74 392 416 69 553 715 68 
843 925 78060 149 72 251 317 447 521 
SE. 79152 97 334 63 721 64 806 

80159 294 304 13 29 501 700 72 
850 900 61 81116 19 22 239 475 
506 41 99 701 59 69 833 927 82031 
183 238 310 73 439 82 521 29 69 
818 47 951 83023 50 76 368 83 434 
614 33 930 52 84214 21 372 659 
85032 74 188 619 809 86059 96 146 
267 372 626 71 78 839 72 87087 
145 268 320 55 67 530 680 92 956 
88097 163 304 71 700 853 965 
89115 44 55 274 308 760 68 872 
995 90024 85 134 233 34 303 464 
623 50 52 954 91000 62 117 39 89 
90 318 19 462 70 635 794 854 66 
[92036 233 90 3:85 95 426 548 635 
57 862 $13 30 93018 138 294 455 
710 36 34333 50 73 108 427 56 641 
749 930 95037 75 133 226 348 519 
65 81 96 934 54 57 96060 231 377 
440 633 78 852 97103 41 247 389 
948 80 98182 87 321 497 528 876 
908 99199 246 309 25 39 414 59 
530 951 86 100026 157 395 538 40 
660 746 846 934 49 101303 09 479 
90 731 879 945 102052 286 347 
475 519 882 977 103026 136 58 223 
79 365 880 904 12 28 104024 26 
172 731 840 62 105108 15 35 301 
64 414 693 849 904 106075 134 96 
290 95 323 68 569 87 699 746 59 
69 856 933 46 107169 504 06 342 
90 661 947 108206 300 421 929 38 
109051 98 177 270 508 90 602 18 
88 702 893 110009 107 374 77 432 
111025 263 425 507 657 780 822 
112171 644 51 83 865 77 983 
pri 213 39 62 386 502 70 82 

4036 79 145 263 365 434 530 
115223 370 400 757 926 116037 251 
188117340 420 320 118035 57 96 441 
595 752 90 919 92 119015 178 422 
47 Ti 500 27 77 7183 818 37 74 956 
12018 77 305 25 83 632 798 857 994 
121012 127 29 84 536 80 658 771 
944 62 86 122417 677 731 123145 
61 218 325 579 693 734 911 44 72 
124257 70 310 432 75 125148 220 
338 518 641 704 30 952 62 126241 
79 441 60 894 127185 238 55 413 

PRomSISAM 29191 48 457 
509 70 602 747 869 982 130119 241 
42 300 9 82 526 612 35 98 706 25 
80 81 92 844 89 131062 178 91 95 
310 433 525 672 737 58 92 944 
132494 529 47 719 852 133109 231 
97 325 513 688 703 817 80 134012 
197 484 94 564 683 720 26 957 83 
135044 55 59 93 148462 521 785 808 
93 136041 113 282 309 418 43 77 
561 705 11 970 137530 671 98 814 
978 138036 196 329 427 676 84 747 
912 80 139232 326 79 410 29 595 
685 713 39 962 93 14063 84 115 482 
602 30 719 40 47 85 141015 192 276 
759 142024 114 36 242 83 300 42 
549 54 64 642 143026 50 134 421 
785 58 144028 109 27 230 45 634 
711 807 145079 246 385 603 772 77 
849 55 88 916 37 146063 219 71 206 
43 60 399 434 660 71 85 716 871 
954 147055 63 109 255 315 84 437 
68 70 689 778 844 148102 40 294 
440 52 531 98 149183 208 21 367 

59 67 534 729 991 150150 569 
5 71 817 35 081 151001 47 57 

105 96 465 629 768 SNŃ 07 968 

      

  152058 127 247 69 93 350 55 467 

/ Wielki film reuwelacyjnyjny. 

SYN ADMIRAŁA 
mapon. parady na oceanach. Przejmujący grozą wybuch na okręcie. Przebojowe piosenki. Żywiołowe tańce. Nadprogram: Atrakcje- Pocz. o godz. 4-ej. 

Jan KIEPURA 
Pieśń miłości 

  

Dziś początek o godz. 2-ej. Podczas 
Sala dobrze ogrzana 

Nad program: DODATKI i A 

  

  

Pocz. seans. o 4-ej, w miedz. i św. o 2-ej. 

  

  

Gabinet Lek. - Dentystyczny 

LEKARZY DENTYSTÓW 

M. M. DWORECKICH 
został przeniesiony na uł. Suwatską 19 

tel. 176 (okok cukierni Ameryka). 
Przy gabinecie prac. zębów sztucznych 

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr. 700.312 

Gentrala — Wilno, al. Biskapa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 79 — godziny przyjęć 1—3 po południa 

Aóministracja: tel. 99 — czynna od godz. 9.30—15.30 

Redakcja rękopisów nie zwraca, Diukarnia: tel. 3-40. 

„ai, PRZY 

    

    

HEMOROIDACH 
WADZE) 

    

    POD    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0. 6. 

588 649 79 709 52 93 903 153067 190 
216 426 602 15 66 715 92 962 27 
154008 43 51 222 26 307 506 27 39 
910 76 155069 294 321 22 30 460 619 
156005 100 11 15 201 93 501 35 510 
667 927 51 157428 500 634 158044 
59 68 115 209 795 820 76 933 37 
159175 78 233 51 361 807 12 29 67 
95 911 85 160281 332 48 486 503 638 
747 71 80 934 161039 45 130 284 646 
852 162090 129 223 65 68 438 72 
699 700 95 829 163102 285 98 467 
586 775 869 164164 571 673 924 74 
165115 37 306 69 500 93 657 714 82 
971 166209 i4 99 571 604 74 80 996 
167022 97 184 86 215 307 446 35 49 
634 16 765 80 827 47 945 168106 493 
894 169068 116 303 14 637 50 753 812 
904 75 170215 33 84 360 465 609 25 
113 20 915 171075 78 121 282 464 
579 767 172272 352 67 96 448 772 
76 173124 51 73 268 320 81 647 32 
709 902 174034 160 92 447 418 96 
544 88 837 952 175032 160 332 453 
507 738 835 67 71 956 176041 178 
252 80 716 81 177006 40 87 105 16 
253 354 559 19 91 96 713 178374 644 
810 179163 98 364 85 506 10 46 919 
180210 64 92 424 26 74 567 666 725 
52 878 962 181086 356 63 767 866 
182019 148 90 231 325 515 652 736 
953 95 183064 253 95 403 748 881 
184307 441 711 806 918 185138 424 
98 502 695 763 815 18 960 186042 
86 240 305 43 403 639 747 848 187033 
Ti 145 77 416 833 188200 59 482 703 
819 995 189386 437 43 573 855 

190026 41 54 105 39 409 91 605 24 
773 823 950 191008 48 480 553 660 
841 192087 304 26 594 815 23 47 63 
85 938 84 193010 73 153 75 230 453 

598 645 753 806 33 19 58 80 953 66 
194078 99 115 79 365 444 64 525 48 
640 876 906 27 85 

lil ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

259 329 433 35 558 761 892 1213 
504 612 2115 264 798 3398 599 877 
900 4081 85 86 478 86 985 5525 52 
682 6642 756 800 903 7387 446 Tl 
544 718 49 8154 88 518 9058 210 14 
411 568 10099 552 11726 33 52 320 

12054 58 150 529 91 678 750 881 932 

83 13317 473 655 14068 245 87 447 

67 695 768 15193 234 992 16009 231 

692 826 76 17042 309 18295 420 694 

19240 325 52 477 691 935 20208 64 

90 337 446 625 805 21114 442 617 

34 920 22652 789 23077 343 468 543 

46 822 24201 402 76 816 25259 64 98 

833 26308 847 961 27235 28296 320 

418 59 595 636 811 912 41 64 31021 

130 48 331 509 834 32007 175 357 

436 943 33055 102 84 245 321 804 93 

34105 397 707 802 80 87 35044 650 

995 36028 32 46 72 274 328 664 837 
87 37129 218 452 542 663 853 38255 

552 39016 173 497 614 725 896 971 
98 40049 384 481 779 98 843 41036 

404 654 822 42036 289 93 323 43192 
254 44003 93 728 981 45489 655 753 
816 46497 "96 846 47178 728 35 
48064 170 604 56 49162 84 284 360 
415 683 50333 71 534 811 51039 313 
424 506 955 63 52150 77 265 420 
53000 55 334 400 522 43 786 918 34 
99 54167 96 282 437 657 836 55100 
70 533 982 56047 259 338 422 716 
902 57641 856 925 64 58138 351 628 
59118 224 498 507 65 81 630 810 
60181 401 78 507 61588 852 62418 

626 932 71 63492 578 740 64498 661 
65716 839 999 66011 194 536 885 
67068 587 708 68359 580 678 386 

660 781 71201 305 88 624 69 757 935 

42 90 72267 412 619 69 70 826 73207 

19 89 341 74196 578 790 988 75168 

203 501 640 731 857 967 76145 232 

81 426 563 679 785 77067 174 381 
486 94 549 945 68 78150 611 724 826 
85 79088 439 687 908 80207 435 671 

19 81070 336 685 772 884 82004 250 

474 85 630 83108 52 302 444 987 

84093 269 433 515 639 95 756 88 801 
-85151 83 227 699 743 871 912 86073 

  
LUX | 

Nasz słyn. rodak 

w swoim pierwszym 
filmie amerykańskim 

  

wyświetl. 

Teatr Art. Lit. 

Nowości 
Ludwisarska 4 

KTUALIA 

76 490 964 29034 774 30084 134 2337 

69119 55 89 455 621 78 814 70424 98!   
l 

  

Jutro (pon. 18.1) premiera 
nowej ofensywy Iew. p. t. 

NEWĄ 
na-<aln- 

'etersburgu. 
l HOERBIGER, Elisa ILLARUELLE i inni 

„KURJER WIŁEŃSKI* 17 I. 1937 r. 

234 331 66 530 731 88230 400 89661 
913 90167 88 473 827 91351 416 670 
94 872 92223 54 428 586 822 980 
93258 621 67 840 94314 547 642 983 
68 85 95220 93 334 728 889 96289 
315 49 503 40 97535 780 969 98046 
280 479 836 999152 752 928. 

100676 99 819 959 101052 113 21 
378 538 640 706 47 996 102051 93 316 
464 540 614 103028 64 218 74 330 612 
718 104458 562 676 920 105343 554 724 
839 65 72 106334 750 65 107179 86 365 
872 99 921 108595 948 110370 638 718 
111366 545 795 949 112073 258 726 
113298 530 114410 565 115262 514 96 
851 116241 327 45 55 415 748 830 986 
117228 118263 361 11932 246 53 621 
713 894 987 120088 307 444 887 121343 
500 70 612 782 840 89 934 61 122138 
265 123037 219 398 84 700 81 941 
124266 737 55 803 23 125354 126199 
517 958 127194 301 422 43 45 128622 
715 945 54 74 129110 26 226 456 705 
864 130022 174 271 451 721 870 993 
131011 55 416 717 817 132229 85903 
133103 359 516 44 134007 423 59 611 
135450 609 92 250 137075 551 668 73 
774 87 138059 757 71 844 921 139116 
308 78 662 140270 459 711141160 80 
216 513 78 142034 159 250 326 62 482 
712 33 802 903 143277 354 540 792 
144884 145147 498 511 63 631 726 28 
146051 365 93 774 956 147053 487 728 
8886 148717 96 149260 69 335 495 584 
169 

150024 241 334 479 553 862 151359 
590 756 76 951 152077 524 836 153130 
211 67 72 663 774 892 942 154310 500 
728 839 927 155388 447 71 156401 970 
157333 780 896 158661 159028 143 726 
875 160465 649: 733 161159 203 35 63 
516 737 162136 677 163149 87 90 262 
314 62 165004 16 480 946 166504 36 
17616 706 67 928 56 168100 64 389 489 
502 863 169043 161 91 206 559 723 38 
899 170439 922 171092 195 172129 489 
928 38 173296 450 67 753 174095 172 
498 543 613 67 821 175026 136 451 524 
92 837 86 176153 542 852 983 177016 
130 178003 12 73-350 777 179187 558 
180132 56 202 327 624 944 70 181031 
382 485 182343 451 709 19 183228 526 
184032 36 648 760 957 185335 545 76 
186197 553 187065 495 693 188015 70 
242 347 503 615 723 189033 442 94 529 
190213 65 478 593 806 191031 87 97 
177 474 595 648 771 192388 193392 476 
602 937 194108 9 373 617 77 718 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 25.000 

zł. padła na nr. 59991. 

10.000 zł. na nr. 11099 183198, 

5.000 zł. na nr. 159543. 
2.000 zł na nr. 24145 30277 

43427 53250 71747 75372 77031 

83851 106934 111038 162269 

165367 171824 189830. 

1.000 zł.na nr. 617 10752 12516 

21779 26120 29026 30262 31485 

33393 37894 46989 55894 58519 

58709 64182 69492 74608 79992 

82787 91035 100289 102804 111424 

117945 127986 130821 134904 

137834 144839 157967 163157 

163632 164209 166316 170823 

194120. 

э Wygrane po 200 zł. 
46 62 418 28 762 824 1020 364 430 

545 964 2301 456 784 858 926 75 3125 
582 927 4014 74.134 71 367 534 636 
739 827 5109 59 6637 7204 28 48 538 
81 612 8043 406 573 837 9093 248 
540 10024 49 531 91 613 56 86 781 64 
11851 12026 273 314 508 13280 488 
539 14063 298 541 95 629 99 708 903 
76 15302 555 656 16184 338 449 74 
795 17059 92 106 848 950 18220 368 
516 688 846 987 19149 719 808 973 
20042 184 262 356 417 50 546 623 

Najulub. para kochanków DICK POWELL i RUBY KEELER 

Na 

  

Nad Program: AK/UALIA 

Dziś ostatni dzień progrzmv p.t. „KOWGRES NIEWIEŚCI" 

Bal gałganiarzy 
wesoły kałejdoskop żartu i tańca, wiązanka bezireskiego humoru 

i ekscentryki akrobatycznej. wesoła zabzwa w 2 cz. i 18 obrazach. 

Piękna oprawa. Wiele olśniewających inscenizacji (regjonalny obrazek 

788 890 21534 690 864 22008 23667 
938 24298 99 25300 719 816 26092 
390 567 914 27040 165 351 682 778 
985 28131 275 409 25 635 29531 995 
30283 401 610 933 72 31023 29 86 
483 32192 306 45 83 641 993 33235 
478 98 625 819 66 943 34097 274 605 
35158 84 568 729 36136 549 743 951 
37291 741 38027 636 39106 235 422 
81 712 953 85. ‘ 

40247 53 504 41197 220 560 676 
724 34 861 42347 683 739 43212 390 
497 694 44465 76 562 633 45059 108 
70 46195 277 626 833 54 925 47321 
477 975 48232 605 99 49041 97 496 
518 38 98 730 873 50522 31 897 
51259 370 453 77 827 52280 53119 
408 975 87 54117 87 566 848 972 
55266 403 672 871 989. 56450 526 
785 57169 80 236 95 343 745 58794 
98 59095 289 94 772 60068 189 429 
61562 638 799 62201 515 63050 54 
153 352 448 613 920 24 64067 151 
216 333 462 65415 648 981 66475 588 
67134 223 358 428 785 859 912 24 
68016 99 181 521 670 870 69012 19 
39 222 341 497 504 661 950 70299 
878 927 71085 270 326 465 529 660 
825 70 914 72093 332 461 571 792 
909 73208 81 590 668 745 825 76 
74094 105 292 334 434 695 800 910 

56 75106 875 87 489 707 926 55 

16229 30 49 397 750 870 942 77124 
301 60 442 58 811 78043 336 467 631 
799 801 938 79342 499 292. 

80007 16 177 382 572 779 885 
81179 223 679 724 846 919 82187 235 
94 96 492 682 933 63 83095 445 84050 
78 212 358 539 48 978 85233 448 569 
895 86005 08 404 756 679 727 952 

87234 799 88308 922 38 89056 264 

761 86 90017 235 46 61 85 663 97 
847 91015 436 598 624 950 92251 312 

416 576 77 611 93128 288 89 958 67, 
94065 711 95123 435 72 578 726 844 

96504 64 916 17 97006 117 237 499 

508 98178 617 99083 367 75 785 

100036 525 98 671 712 989 101222 

527 602 102255 484 573 769 103229 

343 551 743 76 893 104158 74 374 
682 99 796 105268 700 934 92 106080 

108054 537 109186 308 110204 64 637 

722 967 111505 738 112254 356 465 

522 636 894 949 85 113316 18 61 528 
600 760. 

114068 245368 750 59 921 29 115119 

81 249 525 660 116112 390 614 66 625 

912 95 117127 229 35 482 653 767 871 

907 118210 653 119110 220 425 525 

686 730 120352 91 504 891 121202 
336 429 516 122221 123072 334 444 

580 601 92 841 124425 627 63 125177 

580 986 126051 533 751 908 127132 

218 408 802 128155 303 456 82 681 
129306 715 966 13057 669 131144 421 

771 132255 908 133091 540 654 803 

134037 570 832 135011 674 869 96 
136233 34 70 545 137454 589 705 940 

138246 535 762 856 974 139905 
140733 141254 405 619 142024 561 

801 143008 266 83 465 582 704 144685 

784 938 145040 164 296 542 813 

146089 195 400 722 957 147012 547 

896 148077 733 90 848 77 149781 803 

15030 44 66 207 992 151428 38 751 

849 152409 616 942 153047 424 32 

525 600 708 951 154006 288 424 711 

895 155036 601 156718 157032 100 

8 25 60 276 158601 751 159024 324 

160083 182 402 550 997 161061 193 

419 65 749 882 162297 852 948 163045 

210 615 164288 323 98 756 847 964 
165365 616 939 166028 197 525 752 

167004 161 636 168013 38 363 944 

169035 169 547 663 759 888 
170000 283 374 682 742 171390 

172250 331 756 898 953 173305 418 31 

776 95348 174351 77 175010 22 41 

78 484 663 972 176026 347 445 556 

78 654 712 171381 510 613 33 703 876 

178283 792 904 179439 992 
180329 675 77 181000 195 539. 908 

182195 246 330 595 633 804 900 

184082 506 756 185150 325 444 703 

31 186022 200 6 511 754 809 28 45 

187022 238 787 814 188510 40 189061 
81 588 980 190209 465 505 697 191295   

Režys. znakomit. 
Franka Borzagea. 

493 505 44 720 976 192017 18 478 623 
769 858 65 193333 83 493 607 735 
194323 499 537 i 

  

110 578 647 892 107020 41 387: 

  

    

K
m
 

Jutro premiera w kiuie CASINO 

  

ANNABELLA i Victor Francen 
w film 

«>   
  

na woj. wileńskie. 

i administratorów. 
ko poważne oferty 
nych, bezwzględnie 

„PINOL 
Poleca produkty 

  
    

    

  

Komornik Sądu 

| daje do publicznej 

tacja ruchomości, n   

Zakłady Przemysłowe na Śląsku 
poszukują przedstawiciela 

kowanym wśród w: 

dzialnych majątkowo. Zgłoszenia z opisem 
dotychczasowej działalności i podaniem re 
ferencyj kierować do Powszechnego Biura 
Ogłoszeń, Warszawa, 

pod „Przemysł Metalowy". 

PIERWSZA W '/ OLSCE 
FABRYKA OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH i EXTRAKTÓW 

WOROCHTA 

  

Jroszki 
* MIGRENO-NERVOSIN" 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

wiczach, Stanisław Paderewski mający kan- 

celarię w Baranowiczach przy ul. Orzeszko 

wej Nr. 6 na podstawie art. 602 k. p. c. po- 

| 5 lutego 1937 roku o godz. 10 w Baranowi 

czach ul. Ułańska Nr. 16 odbędzie się licy 

ie „NOC PRZED BITWĄ" : 

DOKTOR * 

Blumowicz 
Pierwszeństwo ustosun- 
łaścicieli nieruchomości 
Rozpatrywane będą ty? 
kandydatów  energicz- 
uczciwych i odpowie- 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczor łe, 

Wielka 21. tel. 821 
Przyjm. od 9—1i3—8 

DOKTÓR MED, 
Zygmunt 

«2 | Kudrewicz 
„ | Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłcia» 
we ul. Zamkową 15,, 
tel. 19-60. , Przyjmuje- 

„94 8-1 i cd 228 
DOKTOR — 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skėr. i moczopkiowe 
Szopesa 3, tel 20-74. 
Ppryjm. 12—2 I 4—8 

  

Marszałkowska 

IGLIWIOWYCH 

Sp Log. ad), 
pierwszorzędnej ja- 

kości przewyższające wyroby zagra- 
niczne. DOKTÓR MED, 

Na żądanie opróbkowane oferty. 3. Anforowicz-- 

Szczepanowa 
Choroby skórne, we- 
neryczne, kobiece 

przyjmuje 8 2 12—1 
i 4—7 / 

Zamkowe HSS 

  

        

czow. od qodz., 9—P 

„X0 WTZ DOKTÓR . . 

ių @ \ЭТЕИ Zeldowicz 
иС Chor. skėrne, wene- 

<a ZASTOSOWANIE: ryczne, narządów MO» 

  

GRYPA.PRZEZ 15-84. | 
BOLE GŁOWY, DOKTÓR + 

“| Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. !12—2 t 4—7 
wiecz. ul. Wileńska 28 

m. 3, tel. 2-77. 

AKUSZERKA | 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kesme- 

< | tycz odmładzanie ce- 
ależących do Władysła ry, usuwanie «marsz 

Grodzkiego w Barano- 

wiadomości, że dnia   
wa Legatowicza składających się z maszy | czek, wągrów, piegów, 

ny do pisania firmy Underwood, oszacowa 

nej na sumę 1200 zł. 

Ruchomości można oglądać w dniu Fcy 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. | wanny elektr. elek- 

Dnia 13 

brodawek, łupieżu, 
usuwanie tłuszczu z 
bioder i brzucha, kre- 
my odmładzają: 

tryzacja Ceny przy- 
stępne Porady bezpła 
tne. Zamkowa 26—6 

stycznia 1937 r. 

Komornik 

  

dalekich wodach 
romansu 

Niezwykła treść 
Melodyjne piosenki     4-ch pokojowe 

z wszystkimi, wygo- 

  

  

gu W A G'A Rodzice i dzieci. | 

5 021% росга!еК: о godz. 2-ej 

FILM DLA WSZYSTKICHĄ: 

w najlepszym z do- 
tychczas. jej filmów gg 

  

MIESZKANIE |Wał drogowy 
benzynowy, szešcio- 
tonowy, używany oka- 

  

ze iLwowa: bel gałgeniarzy, hallo Paryż i w. in.). Pożeanalne występy fenomenalnych 

akrobatów 4 Millec. Początek o godz. 6.30 i 9.15. W niedzielę od godz. 4-ej. ka rag Paz Ejo SEA a 

"2 powodu wyrazdu Me'ropolitalny Nr. 3 

AKUSZERKA s zed Przedstawiciel |DO WYNAJĘCIA | napr eciwko / mostu Potockiego 50 

Maria p в branžy  kolonialni-! |2 pokoje b. sloneczne, Zarzecznego 
sklep gasuonomiczny | potrzebny na reionno- |cjepłe, na piętrze ze Inteligentna, 

LakneroWa | z cełym urządzeniem | wogródzki. Zgłosze- |wszelkimi wygodami | SUKNIE 158 й 
Przyjmuje od 9 rano w dobrym punkcie, | nia: „Stowinkol* S.A. |(można z utrzyma- » mloda, bez rodziny 

y. ma s'ałą klientelę. | Warszawa, pl. 3 Krzy- niem) gustowne kasaki, osoba za mie się pro- 

do 7 wiecz. ul. J. Ja 
sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob. Sądu) 

Przy sklepie mieszka- 
nie. Adres w redakcji 

  

WEWYŻRICÓW 
CJ ADTŁCE   

      

  

    

      
    

    

DOKTÓR 

WOLFSON 
Choroby skórne, we- 
neryczne, i moczo- 
płciowe. Wileńska 7 
tel. 10-67. Przyjmuje 

od 9—1 i 5—8 

  

Akwizytorzy 
w całej Polsce dobrze 
wprowadzeni w. sfe- 
rach urzędniczych po- 
szukiwani do sprzeda- 
ży aparatów radiow. 
za Pożyczki Państwo- 
we. Wysoka prowizja. 
Radio—Phonet, Gdy- 
nia Swietojańska Е0 

Sprzedaje się 
DOM i duży wyku- 
piony PLAC w pobli- 
żu projektowanego 
nowego dworca ko- 
lejowego w Barano- 
wiczach orzy ul. Szo- 
sowej 240. Informacje 

na miejscu 

Domy 
do?sprzedania na roz- 
biėrkę,ul. Fiaski]23—4 

(Antokol) 

Przystąpię 
do zyskownego inte- 
resu z got .5000 zł. 

  

  Adres w Adm. K. w. 

   Oddziały; Nowogrodek, ul. Kościelna A 

Lida, al. Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 

Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk. 

  

a JA 

Przez Polskie 
Radio cały św at sły- 
szy i podziwia instru- 
menty „Arnold Fiti- 
ger“. Fabryka: Kalisz, 
Szopena 9. Przedsta- 
wiciel: N. Kremer, 
Skład fortepiar ów, 
Wilno, Niemiecka 19. 

Doqodne spłaty. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do domu w kraju—3 zł, za gra- 

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50. 

ul. Tartaki 19 m. 2 
(róg Ciasnej), tel. 354 

Pokoje 
do wynajęcia 

Mickiewicza 37 m. 5 
tel. 132 

    

ODMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„rool 

Bluzeczki i Spódniczki 
Sweterki, Szlafroczki, 
Bielizna, Galanteria 

W. NOWICKI 

wadzeniem domu kul- 
turalnej osoby, lub 
jako pielęgniarka fa- | 
chowa do chorych. 

Wilno, Wielka 30 

współpracowniczki Śp. p. 

zł. 25 (dwadzieścia pi   leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmroże- |   nia. Sprzedają apteki ! 

i składy aoteczne 

Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

Z4. 5 (pięć) tytułem ofiary na 

tas“, jako przegrany zakład przez J J 

Wilno, ul. Kalwaryj- 
ska Nr 11 m. 2 

Ofiary | 
Zamiast wieńca na grób nieodżałowanej 

Julii Maciejewi- 

czowcj członkinie Zarządów: Wojewódzkie 

i Grodzko-Powiatowego Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet w Wilnie składają na 

fundusz „Pomocy Polonii Zagranicznej* — 

    

ć złotych). 
# : 

„Cari- 

SHIRLEY 
TEMPLE 

Sala dobrze ogrzana. 

MOJA GW AZDECZKA" 
Cudowny kolorowy nadoroaram. 

Sygnatura 796-36. 
1 

Odwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOS“ I, 
Komornik Sądu Grodzkiogo ж Szczuezy, 

mie Nowogródzkim — Jan Dąbrowski: ma 
jący kancelarię w Szczuczynie przy ul. 
Szklanej Nr. 15 na podstawie art. 602 k.p.c. 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 

28 stycznia 1937 roku o godz. 10 w Szczu 

czynie Nowogr. odbędzie się pierwsza licy- 

tacja ruchumości należących do firmy Prze 

mysł i Eksport Drzewa Północn. „Nordia”, 

składających się z 92 m*% desek dębowych, 

| 25 m* desek sosnowych, 45 m* desek sos 

I 
| 

! 

  

nowych półczystych, 85 m* desek świerk. 

czystych, 48 m* desek świerkowych półczy- 

stych, 260 m* dębiny w stanie okrągłym 

znajdujących się na tartaku Mowszy Głę- 

rówki, 1000 m* dębiny spuszczonej, 75 m* 

| dębiny na pniu, 160 m* świerku znajdują- 

cych się w Irsie ks. Drucko-Lubeckiej. 

bockiego w Szczuczynie Now.. 900 m” papie 

Ruchomość mrożna oglądać w dniu licy- 

Dnia, 12 stycznia 1937 r. 

| "wAuozovuzo (974%: 3ISEZO I nosfarur m IB 

| KOMORNIK 
Sygnatura: Km. 1371-35. 

      

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabela- 

ryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 6-ciołamowy, za tekstem 12-łamowy. Za treść ogłoszeń i rubrykę 

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłe- 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 1 17—19. 

T I] 
Redaktor odp. Zygmunt Babicz


