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ROK XIV. Nr. 30 (3992) 

    

Wydany wczoraj przez Kolegium j ką”. Co więcej. W oświetleniu prasy 

‚ sowieckiej byli oni gorsi nie tylko od Wojenne Sądu Najwyższego ZSRR. 

wyrok w sprawie Piatakowa, Radka, 

Sokołnikowa, Seriebriakowa i towarzy 

szy, prawdopodobnie pogrążył wielki 

naród sowiecki w bezgranicznym smut 

ku i nasunął mu bardzo duże wątpli 

wości co do jego nieograniczonych u 

{ 

; „Judenicza, Denikina, Petlury i biało 

prawnień i wszechwładzy w najdemo | 

kratyczniejszym państwie Stalina. 

Wbrew bowiem jednolitej i zdecy 

dowanej postawie całego narodu so- j 

wieckiego, który na tysiącach wieców, 

w tysjącach rezolucyj i artykułów pra 

sy 12 się „rozstrzelania psów ja 

szystowskich i zdrajców ojczyzny* i 

do żądań którego w swej mowie oskar 

' Sowieckiego. W dodatku zaś Radek, | 

życielskiej przyłączył się prokurator | 

Wyszyński domagając się „kary śmier 

ci dla wszystkich oskarżonych —-sąd 

skazał na śmierć zaledwie 13. Trzech 

zaś t. j. Radka, Sokolnikowa i Arnol 

da — na 10 lat więzienia, a Stroiło 

wa tylko na 8 lat plus pozbawienie ich 

wszystkich na przeciąg 8 lat wszelkich 

praw obywatelskich. Poza tym należy 

nadmienić, że wyrok jęst ostateczny i 

żadnej apelacji nie podlega. 

My, którzy uwierzyliśmy w praw 

domówność prasy sowieckiej, by 

najmniej nie spodziewaliśmy się tak 

samo jak i naród sowiecki takiego wy 

roku. Tym bardziej, że wśród nie 

skazanych na śmierć znajdują się 

dwaj najwięksi przestępcy i zdrajcy 

ojczyzny sowieckiej: Radek i Sokolni 

kow. Akt oskarżenia bowiem, zarzu 

cal im największe przestępstwa. Pra 

sa sowiecka w ciągu całego tygodnia 
tych dwóch oskarżonych atakowała 

w sposób najbardziej kategoryczny i 

stanowczy, 'przedstawiając ich. jako 

„ober, zdrajców'* od urodzenia, jako 

ludzi mie mających „żadnego póczuć 

cia NACJONALIZMU, którzy Z 
przedstayicielami obcych „mocarstw 

bandlowali świętą ojczyzną sowiec-" 

' własną ojczyznę naród sowiecki. naj- 

  

gwardzistów*', ale nawet od faszystów 

którzy by też nigdy „nie poszli na / 

ROZCZŁONKOWANIE własnej ojczy 

ny“. A ci dwaj »łotrzy trockistow- 

sey“, „ludožercy“, „bandyci“, „kana 

lie“, „jezuici“ i td. spotykali się z róż 

nymi panami X,Y, korespondowali z a 

gentem Gestapo Trockim i te wszyst 

ko na temat odstąpienia Japonii lub 

| Niemcom niektórych części Związku 

podczas przebiegu procesu, pozwalał 

sobie na wyraźne kpiny z prokurato 

ra Wyszyńskiego. 

Nic więc dziwnego, że miłujący 

bardziej na tych dwóch stypów z pod 

ciemnej gwiazdy* oburzał się i że pra 

sa sowiecka tynr słusznym uczuciom | 
| 

własnego narodu poświęcała najwię- | 

cej miejsca, 

zrozumiały wyrok sądu. Wątpimy, a 

  

13 oskarżonych z Piatakowem i Seriebriakowem 

skazano na Śmi 
Radek i Sokolnikow na 10 lat wieienia 

MOSKWA, (Pat). Dziś o godz. 3.15 | na 8 łat więzienia. Wszyscy czterej | która była: również. umieszczona i w 

w wocy po ośmiogodzinnej naradzie | są pozbawieni praw na przeciąg 8 | poprzednim 'wyroku skazującym w 

sąd ogłosił wyrok w procesie Radka, 

Piatakowa i towarzyszy. 

„AB OSKARŻONYCH. Z.PIATAKO-. |- 

WEM, SIERIEBRIAKOWEM ZOSTA 

ŁO SKAZANYCH NA KARĘ ŚMIER- 

CI przez rozstrzelanie. 
RADEK, SOKOLNIKOW i AR- 

NOŁD na 10 łat więzienia, Stroiłow 

    

WILNO, niedziela 31-g0 stycznia 1937 r. 

żeby Stalin uwzględnił prośbę matki 

Radka i przeciwstawiając 

wielkiego narodu sowieckiego, wywie 

rał jakąś presję na sąd. Przecież sąd w 

ZSRR. jest w myśl nowej konstytucji 

ny i podlega tylko ustawom. Czyź 

by. Stalin mógł łamać wydane przeż 

siebie przepisy konstytucyjne? Wy- 

kluczone. 

O tendencje autokratyczne Stała 
bynajmniej: nie posądzamy. On prze 

cież jest tylko generalnym  sekreta- 

rzem partii komunistycznej i podlega | 

tym samym przepisom prawnym jak + 

| i wszyścy obywałele ZSRR. Za prze , 

KURJER. 
Nie smuć się wielki narodzie sowiecki 

z powodu zbyt „łagodnego wyroku | 

EEEE wraz z Kurjerem Wileńsko- Nowog: 6dzkim 

karžonych skazal na śmierć. Więc nie 

to woli) ma żadnych powodów przypuszczać: 

ażeby Stałin w. ciągu pół roku zmie 
1 

| 
| 
Н 

| 
4 

I 

nił swe demokratyczne zapatrywania 

i ingerował w kompetencje sądu 'obec 

| z 6 grudnia 1936 r. zupełnie niezaleź ; nie, kiedy już obowiązuje pod jego 

kierownictwem opracowana konstytu 

cja. 

Dlaczego więc nie uwzględniono w 100 . 

proeentąch żądań narodu sowieckiego, | 

tak jak to: było-w; sprawie Zinowiewa . 

— Kamieniewa i towarzyszy w sierp 

niu 1936 1.2 | : j 
i 

. Tata mogą śdekodkić tylko: nastę 

pujące. ewentualności: Jest |rzęczą zu 
strzegańiem przezeń przepisów konsty |' pełnie możliwą, żę wobec opanowania 

i 
tucyjnych przemawia poza tym w yrok | kierowniczych stanowisk 

| w sprawie Zinowiewa, Kamieniewa b. ‚ przez agentów późnych obcych wywia 

towarzyszy. Wówczas jeszcze nie obo _ dów, również, + w "Skiadzie * Kolegium : 

wiązywala nowa „najdemokratyczniej | 

lat. 
Radek według krążących w Mosk 

„wie pogłosek: zwrócił. się w swojej 

"sprawie przed wydaniem wyroku do 

Stalina. 
Prawdopodobnie część skdadyck 

ma śmierć będzie ulaskawiona. | 

Poza tym wyrok zawiera formułę, 

  

Uroczysty dzień Rzeszy 
BERLIN (Pat). Uroczysty obchód 

4ej rocznicy objęcia władzy przez na 
rodowych — socjalistów rozpoczął się 
w całych Niemczech już wczesnym | 
rankiem, przybierając największe roz 
maiary w stolicy Rzeszy. Przy stonecz 
nej lecz bardzo mroźnej pogodzie prze 
ciągnęły ulicami Berlina orkiestry par 
tyjne SA. i SS., budząc mieszkańców 
dźwiękiem hymnów partyjnych. 

W godzinach rannych odbył się a 
pel młodzieży szkolnej, transmitowa- 
«y przez radio. 

PRZEMAWIAŁ MIN. GOEBBELS 
wskazując na dokonany w ciągu 4-ch 
łat przewrót w Niemczech. 
Jeden mąż wziął ster Rzeszy w swe sil 

me ręce — mówił Goebbels — z nazwiskiem 

jego wiążą się nadzieje milionów. Z nim wią 

eż się przewrót rewolucyjny wszelkich po 

ezynań. Qn był programem, wołą i deeyzją 

we wszystkim*. 

Goebbels zaznaczył dalej, że plan pierw 

mwych 4-ch lat uważany być może za ukoń 
erony i wykonany.. Kończąc,. minister wez 

wał młodzież, która stanowi przyszłość na 

resdła niemieckiego, do  usilnej współpracy 

w szeregach partyjnych. 

s у УРЕНа 

"Posiedzie Reichstagu 
BERLIN, (Pat). Posiedzenie trze. 

ciego Reichstagu trzeciej Rzeszy го?- 
poczęło się parę minut po godzinie 

22-tej. 
Otworzył je premier Goering jako 

przewodniczący dawnego Reichstagu, 
wzywając nową izbę do bezwzględnej 
wierności kierownictwu i rozkazom 

„kanclerza. 
Następnie zabrał głos minister spr. 
wewnętrznych Frick w charakterze 
przywódcy. frakcji parlamentarnej 
partii NSDAP. 

  

  

'Na prezydenta Reichstagu wysu- | 
mął on dotychczasowego prezydenta | 
Goeringa i wiceprezydentów. Kandy 
datury przyjęte zosłały en bloc przez | 
sklamację. | 

Pierwsza część ukonstytwowania | 

się "Reichstagu" została w: ten sposób | 
! 
1 

"| 
"dokonana. Minister .Frick złożył wnio 
sek o pełnomocnictwach, który przy: | 
jęty został przez aklamację. | 

W 10 minut po rozpoczęciu posie 
dzenia wkroczył na trybunę kanclerz 

Rasizm a 
BERLIN (Pat). Na otwarciu domu lekarza 

w Weimarze przewódca lekarzy Rzeszy dz. 

Waguer wygłosił mowę na temat wpływu 

doktryny rasowej w Niemczech na medycy 

nę. Mówca zaatakował przeciwników w.ąza 

nia medycyny z tą doktryną, zaznaczając, 

že jak w każdej sprawie, tak £ w zagadnie 

miach medycznych kierować się należy świa 

topoglądem NSDAP. Przeciwnikami naszymi 

— mówił dr. Wagner — są również ei, któ 

rzy twierdzą, że „państwo ich nie należy do 

tego świata". Mówca skreślił następnie dro 

gę realizacji ustaw norymberskich, stwier- 

<wając, że Sporo trudności wywołała w 

praktyce sprawa mieszańców niemiecko — 

żydowskich. W Niemczech przebywa dziś 

500.000 Żydów stuprocentowych, 200.000 Ży 

dów i 100.000 ćwierć—Żydów, Co io nie 
szańeów doszłiśmy do wniosku, że grupa | 
ta jest niepożądana — zarówno biołogicz- 

nie, jak i politycznie i zniknąć musi możk | 

wie „najprędzej. 

Ustawy norymberskie ustaliły więe, że 

pół—Żyd zawrzeć może małżeństwo s Niem 
ką (łub odwrotnie) tylko za specjalnym ze 

zwoleniem władz, zatwierdzonym przez mi 

nistra spraw wewnętrznych w porozumieniu 

z zastępeą fuhrera. Dzieci z takiego mał- 

Hitler, powitany hucznymi „oklaska- › 
mi posłów, gabinetu i gości. (Prze- 

, mówienie Hitlera na'str. 2), / „.. 

Po zakończeniu mowy kanclerza, 
gorąco oklaskiwanej i wielokrotnie 
przerywanej okrzykami aprobaty, 
przemawiał jeszcze premier Goering, 
dziękując kanclerzowi i mówiąc o 
nieograniczonej miłości i zaufaniu na 

| roht niemieckiego do kanclerza Hit- 
lera. 

\ Ы pi i iii . 4 

' 5га konstytucja w Swiecie“ ale ten sam ; 

| sąd przeczuwająe prawdopodobnie. żę | którego agentami byli Radek, Sokoł 
| ona zostanie uchwałóna — w stu pro „kov: Arnała i: Stroiiow. W. takim 

Ale właśnie dlatego, staje się nie | centach przychylił się do żądania na razie Panowie sędziowie. Ulrich i to 

| rodu sowieckiego i wszystkich 16: os „warzyszę korzystając z przysługującej 

  

 Staniewicz. 

w „ZSRR.. 

Wojennego Sądu Najwyższego, zmaleź 

r się agenci tego samego .. wywiadu, 

  

procesie Kamieniewa, Zinowiewa i 

towarzyszy, że w razie pojawienia się 

(na, terytorium, sowieekim „Trockiego 

i syna jego Siedowa, zostana oni od- 

złami pod Mace 

Wyrok jest ostateczny i nię podle- 

ga apelacji. ; 

Prof. Staniewicz 
wszedł w stład Rady P. B. R. 

(Telefonem z, Warszawy) S 
Zostali powołani członkowie rady 

Państwowego Banku Rolnego z dn. 

1 lutege rb. 
M. in. na stanowisko członka Ra- 

dy powołany został prof. dr. Witold 

Konferencja min.Becka 
.GENEWA (Pat). Minister. spraw 

zagranicznych Józef Beck przyjął dziś 
w godzinach popołudniowych p. Le ! 
stera. wysokiego komisarza Ligi Naro | 
dów w Gdańsku, z którym odbył dłuż 
szą rozmowę. 

  

  

| nikow ż inni postawieni na wysokich 

| skazani na śmierć. 

| ly przeciw ojczyźnie sowieckiej i wy 

„Ekryciem „centrum rów. noległego* rząd 

Cena 15 gr. 

ENSKI 

  

  

   

   

    

    
     

konrrewołucyjnych centrów . jest bar 

dzo dużo w ZSRR. i że tam praktyku 

je się sądzemie ludzi również za prze 
stępstwa. popełnione poza więzieniem 

przez zamkniętych w więzieniu. Al 

bi jest nieznane. з 

Po zabójstwie np. Kirowa GPU., wy | 

kryło „centrum lenningradzkie“ (Niko 

łajew i towarzysze), „centrum mos 

kiewskie* (Zinowiew i towarzysze). 

Za przynależność do „centrum mos- 

kiewskiego*, Zinowiew, Kamieniew ż 

in., w styczniu 1935 r. byli skazani. 

"po 10 lat. Potem okazało się, że oni 

siedząc w więzieniu zorganizowali tak 

zwane zjednoczonego zi- 

nowiewowsko — trockistowskiego blo 

ku”, za co w sierpniu 1936 r. byli 

skazani na rozstrzelanie. 

im' w myśl nowej. konstytucji sowiec 

kiej niezawisłości sędziowskiej mogli 

spróbować uratować życie swym kole 

gom po fachu. I dlaczego by oni nie 

mogli skorzystać z miezawisłości sę- 

dziowskiej i nie oszukać narodu so 

wieckiego, jak to robili Radek, Sokol , 

stanowiskach przez ten że naród. 

Może zachodzić również i druga 

ewentualność. Przypuśćmy, że w obec 

nym składzie sędziowskim z Ulrychem 

na czele nie ma agentów tego wywia 

du co Radek, Sokolnikow i inni nie 

To wówczas jest . 

rzeczą możliwą, że oni po naradzie z 

prokuratorem Wyszyńskim postanowi 

И tych czterech pozostawić do następ 

nego procesu. Naieży bowiem pamię 

tać, że ci skazani wymienili jeszcze ca 

ły szereg osób zajmujących wybitne 

stanowiska. które tak samo spiskowa 

„centrum 

ma żadnej pew 

jest 

już ostatnie i żę wyrok na Radka, So 

kolnikowa, Arnolda i Stroiłowa jest. 

ostateczny. Wręcz odwrotnie, wszyst: 

kie znaki na niebie i ziemi sowieckieł 

Wobec tego nie 

ności, że »„równolegie centrum 

„stugiwaly się burżuazji pod różnymi 

płaszczykami. Interes państwowy więc 

wymagał pozostawienia ich przy ży 

ciu, aby tym lepiej móc wyłapać róż 

nych zakonspirowanych szpiegów. 

przemawiają zatem, że o ile oni szyb 

* ko nie umrą w więzieniu — to z pew 

, nością wzorem Zinowiewa i innych 
i zorganizują nowe „centrum kontrrewo 

lucyjne'* i ponownie zasiądą na ławie 

, oskarżonych. 

| A wówczas już ich nie minie kara. 

śmierci. My w zupełności wierzymy” 

r każąeą rękę sprawiedliwości sowie - 

ckiej i mamy nadzieję, że takich Rad 
ków. nie minie zasłużona kara. | 

Radzimy i Tobie wiełki: narodzie: 
sowiecki nie smucić się z powodu 0. 

becnego wyroku. częściowo ignorują. 

cego Twoje. .żądanie i naruszającego - 

| Twe uprawnienia: Bądź pewny że de: 
| mokracja stalinowska zwycięży: że" 

"Twym żądaniem stanie się zadość w - 

100 procentach: „Święta ziemia sowie 

cka zostanie oczyszczona Gd różnych 

psów faszystowskich” i „zdrajców oj, 

czyzny“ 8 z 

Jeżeli zatem zaszła pierwsza ewen 

tualność — to jest rzeczą bardzo praw 

dopodobną it możliwą, że dzielny Je 

| żow, któremu za usługi związane z wy 

4 

sowiecki nadał tytuł generalnego ko 

misarza bezpieczeństwa —- zdemasku 

„je również i obecny skład sądu oraz 

posadzi go w najbliższym czasie na 

ławie oskarżonych. 

  Jeżeli zaś zaszła druga ewentnal- 
ność — to w takim razie, należy ocze 

kiwać, że Radek, Sokolnikow, Stroiłow 

i: Arnold w najbliższej przyszłości 

„znów zasiądą na ławie oskarżonych 

w nowym towarzystwie, za przynale 

ność do jakiegoś nowego centrum. 

Przecież należy pamiętać że różnych 

Marszałek Rydz - Śmigły 
złożył życzenia imieninowe P. Prezydentowi 

Rzeczypospol tej Polskiej | 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- | ry z okazji nadchodzących imienia | 

dent Rzeczypospolitej przyjął dzisiaj | Pana Prezydenta, złożył mu życzenix . 
Pana Marszałka tn Rydza, któ | w imieniu sił zbrojnych i własnym. | 

"Wizyta admirała angielskiego 
w Walencji 

WALENCJA, (Pat). Hiszpańska a- | powitać waszą ekscelencję w moim 
gencja rządowa donosi, że wczoraj | imieniu i w imieniu mego rządu. Ży. | 

  

  

  

medycyna 
żeństwa uważane są już za ćwierć Żydów, 

ieh potomkowie — za Żydów w 1/8 części, 
dalsze pokolenie zalicza się jaż do Niem 

eów czystej krwi. 

Przechodząc do zagadnienia sterylizacji 

mówca ostrzegł przed nieostrożnością, stwier 

dzająe, že na lekarzu ciąży bandzo powaźna 

odpowiedzialność. Nie ulega kwestii — za 

znaczył dr. Wagner — że sterylizacja rzu 

ca pewien cień na reputację całej rodziny. 

Wniosek w tej sprawie należy więc stawiać 

tylko po dokladnej rozwadze. 

Samo np. stwierdzenie niskiego poziomu 

inteligencji nie wystarcza, możliwe bowiem 

że dany osobnik, mimo niskich kwalifkacyj 

umysłowych, wywiąże się dobrze ze swych 
obowiązków zawodowych — w odpowiednio 

wybranym zawodzie. Należy się przytem l 

ezyć z wyższymi względami popałacy jnymi. 

Niemcy muszą obecnie uprawiać „iłościową 

politykę populeayjną*, 

its ke i a S И Ая:) 

Zmarł. H:nri Dovarnols 

Wizyta generalnego guberna- 
tora Banku Rumuńskiego 

w Polsce   

  

W dniu 31 bm. przybędzie do Warszawy, 

€elem złożenia wizyty władzom Banku Pol- 

skiego i polskim sferom finansowym, guber 

nator «generalny Banku Rumuńskiego Ru- 

amuańskiego (Banca:Nationala) p. Malita Con 

rano przybył do portu w Walencji an 
gielski okręt  admiralski pancernik | 
„Nelson* któremu towarzyszył drugi 
angielski okręt wojenny. W południe 
da prezydium rady ministrów przy- 
był z wizytą admirał sir Roger Back- 
house w otoczeniu oficerów obu оК- 
rętów. 

Admirał angielski przyjęty był 
przez premiera Largo Caballero w 0- 
becności min. spr. zagr. szefa sztabu 
głównego, i sekretarza politycznego 
prezydium rady ministrów. Sir Ro- 
ger Backhuose oświadczył na powita 
nie: „czuję się szczęśliwym, mogące 

szy zakazujący raz nazawsze przyjmo 
wania nagrody Nobla przez obywate 
li niemieckich. 

Dekret ten brzmi: „Dla uniemożli 
wienia raz na zawsze gorszących pre   PARYŻ, (Pat). "biegle nocy. ać 

Paryżu, anany. literat Henri .Duyernois. -: -stantinescn, którego ' zdjęcie' reprodukujemy'” ćedensów stwarzam z dniem dzisiej 

‚ еке rządowi republiki wszelkiej pomy 
śiności i pragnę aby w Hiszpanii za 

| panował pokój”, 
| Po tej wizycie, sir Roger Bueckhou 

ee udał się do ministerstwa marynar- 
| ki celem odwiedzenia min. Prieto. O 

godz. 16 premier Largo Caballero i 
min, Prieto rewizytowali admirała an 
gielskiego na (pokładzie pancernika 
„Nelson“. 

Po wizycie która trwała trzy kwa 
dranse, i poświęcona była przyjaznej 
rozmowie, ministrowie hiszpańscy po 
wrócili do Walencji witani entuzjasty - 
cznymi okrzykami tłumów. 

Niemcy nie mogą przyjmować 
nagrody Nobla 

BERLIN (Pat). Dziś ukazał się de : szym nagrodę narodową w dziedzinie 
kret podpisany przez kanclerza Rze- | sztuki i kultury. Nagroda w wysokoś 

<i 100.000 marek przyznawana będzie 
, corocznie trzem zasłużonym Niemcom, 
| Przyjmowanie nagrody Nobła, przez 
| obywateli Rzeszy zakazane raz na zaw 

sze. Wykonanie niniejszego powie» 
rzam ministrowi propagandy. 

Podpisano. — Adolf Hitler“.  



2 „KURJER WILENSKI“ 31. L 1937 e. 

ównouprawnione Niemcy 
ostoią pokoju 

4 lata rządów i plany na przyszłość narodow.-socjalizmu 
Przemówienie kancierza Hitlera 

| naród żydowski pod maską uczciwe 
go oby wateła świata prowadził roz- 
kładową działalność wśród innych na 
rodów i przez to strał się je opano- 

wać, 
Przechodząc do strony gospodar- 

czej w ubiegłym czteroleciu, wskazał 
kanclerz na całkowite załamanie się 
gospodarstwa niemieckiego w chwili 
objęcia przez niego władzy. 

Polityka gospodarcza 
Trzeciej Rzeszy 

wychodzi z założenia, że w stosun- 
„kach między gospodarstwem i naro- 
dem istnieje tylko jeden  niezmier 
ny czynnik. Czynnikiem tym jest na 
ród. rodowy socjalizm jest, jak 
wiemy, najzaciętszym wrogiem pogłą 
du diberalistycznego, głoszącego, że 
gospodarstwo istnieje dla kapitału, a 
naród dla gospodarstwa”. „Dziś już 
nie może istnieć wolna, to znaczy na 
siebie samą zdana wyłącznie, $ospo- 
darka, nie tyłko dlatego, że byłoby to 
politycznie nie do zniesienia, lecz ró 
wnież i dlatego, że i gospodarczo za- 
panowałyby warunki nie do zniesie 
nia*. „Wyratowanie naszego narodu 
vie jest problemem finansowym, lecz 
wyłącznie problemem z jednej strony 
wykorzystania i wprowadzenia w ak 
cję własnego zapasu siły roboczej, z 
drugiej zaś wykorzystania naszej zie- 
mi i jej skarbów*. Kanclerz wskazał 
na olbrzymi wzrost produkcji we 
wszystkich dziedzinach w ciągu 0s- 
tatnich ezterech lat. 

„Nowe paūstwo nie bedzie i nie 
chce być przedsiębiorcą. Będzie ono 
regułowało ukształtowanie siły robo 
czej naroda tylko o tyle, o ile konie 
rzne jest to dla dobra wszystkich. Nie 
bedzie ono usiłowało w żadnym ra- 
zie biurokratyzować życia gospodar- 
ezego, Każda realna i praktyczna ini 
cjatywa przeprowadzona będzie w 
swoieh wynikach gospodarczych dla 
dobra wszystkiech. 

Rola równóupraw- 
nienia Niemiec 

    

      

    

    

        

    

   

    

    

    

     
    
   

     

   
    
   

    

     
   
    

     

   

     

   
   
    

    
   
   

    

   

   

   
   

    

   
    
  

   

  

    

  

    

    

Pierwsza część mowy kanelerza 
poświęcona była wewnętrznej polity 
ec Rzeszy. Kanelerz wskazał na wstę 
pie na powody, które doprowadziły 
de konieczności objęcia rządów przez 
partię narodowo - socjalistyczną w 
Niemczech. Przywrócenie porządku 
nastąpić mogło wyłącznie przez ra- 
dykalne usunięcie przyczyn rozkładu 
Nikt nie powinien wątpić, że 

W UBIEGŁYCH CZTERECH 
ŁATACH NASTĄPIŁA W NIEM- 

(ZECH. FAKTYCZNA REWOLUCJA, 
niepodobna do żadnej z innych re- | 

wolucyj dotychczasowych, „gdyż re- 
wolucja narodowo-socjałistyczna by 
ła w pierwszym rzędzie REWOLU- 
CJĄ REWOLUCYJ*. 

  
m 

R>sirm 
„Najbardziej rewolucyjnym mo- 

mentem narodowego socjalizmu jest, 
że otworzył on oczy zrozumieniu, iż 
avszystkie błędy i omyłki ludzkie og- 
taniczone są w €zasie i przeto dadzą 
się naprawić z wyj:;ykibm jednego 
błędu na temat znaczenia zachowania 
swej krwi, i danej mu przez Boga po- 
staci w danym mu przez Boga istnie 
niu. My, ludzie, nie możemy o tym 
rozsądzać, dlaczego opatrzość stwo- 
rzyła rasy, lecz wyłącznie uznać, że 
karze ona tego. który lekceważy ich 
stworzenie*. 

ż "e 

Oświadczam tu proroczo — 9$- 
wiadczyt kanelerz — „podobnie, Przechodząc do zagadnień związa 
JAK ODKRYCIE, ŻE ZIEMIA OB- | nych z polityką zagraniczną, kanc- 
RACA SIĘ DOKOŁA SŁOŃCA, DO- 
PROWADZIŁO DO PRZEWROTU 
ZAPATRYWAŃ NA CAŁOKSZTAŁT, | nała NAJWIĘKSZEGO CUDU W 
JOPROWADZI NARODOWO - SO. | SWEJ DZIAŁALNOŚCI. 
€JALISFYCZNA NAUKA O KRWI|- Porządek wewnętrzny na terenie 

* RASIE DO PRZEWROTU Niemiec stworzył podstawy do odbu 
: POZNANIA dowy armii niemieckiej, a tym sa- 

ż przez to do odmiennego przedstawi ie . mym do założeń, z których powstała 
nia obrazu historii przeszłości ludz- | możność „odrzucenia tych więzów, 
kiej”. Uniemeżliwi to równieź, „aby | które uważaliśmy za największą hań 

ИЕ МРПМПН 

lecrz wskazał, że w tej dziedzinie rewo 
lucja narodowo - socjalistyczna doko   

  

I-ej KLASY 
w szczęśliwej kolekturze 

  

wielka 44 
Wilno Mickiewicza 10 

Gdynia, Św. Jańska 10 

Słonim, Mickiewicza 13 

BŁAWAT POLSKI 
"Wilno, ul. WIELKA 28, tel. 15-92 

rozpoczyna z dniem 1-go lutego r. b. w okresie 

BIAŁYCH DNI 
tanią sprzedaż płótna po cenach fabrycznych. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze wystawy, którs świadczą o naszej taniości. 

  

  
  

  

TWOJE RADIO DZIAŁA GORZEJ ?, ЕИ 
Zadzwoń pod 655 

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

„D Z W 0 N 66 Łazarz Wajman 
wiino, Wilsńska 21 

Nasz 
: Biuro Elektro- 

Radio - Techn. 

Wopaleński. 

  

bę, jaką dotknięty był kiedykolwiek 
jakikołwiek naród*. 

Zamykając ten proces, czuję się 
dziś w obowiązku oświadczyć: 

1) przywrócenie równouprawnie- 
nia Niemiec było wydarzeniem, doty 
czącym całkowicie i wyłącznie tylko 
Niemiee. Nie odebrałiśmy przez to je- 
dnak nie żadnemu narodowi, żadne- 
mu narodowi nie wyrządziliśmy zza 
wdy; 

2) oznajmiam, że działając w du 
chu przywrócenia równouprawnienia 
Niemiec, zmienię dotychczasowy cha 
rakter (statut prawny) niemieckich 
kolei państwowych j Banku Rzeszy, 
podporządkowując go całkowicie su- 
werenności rządu i Rzeszy; 

3) oświadczam niniejszym, że 
przez to zlikwidowana została w natu 
ralny sposób ta część traktatu wersał 
skiego, która pozbawiła naród nasz 
równouprawnienia i spychała go na 
poziom narodów drugorzędnych: 

4) przede wszystkim jednak wyco 
fują niniejszym jak  najuroczyściej 
podpis Niemiec pod owym wymuszo 
nym, wówczas od słabego rządu, 
wbrew jego wewnętrznemu przekona 
wiu, oświadczeniem, jakoby Niemey 
ponosiły winę za wojnę światową. 

Do powyższych oświadczeń dodać 
jeszcze pragnę kilka słów, a mianowi 
cie, że ZAMYKAJĄ ONE OKRES 
T. ZW. ZASKOCZEŃ - (UEBERRAS- 
CHUNGEN). 

Jako państwo równouprawnione 
BĘDĄ NIEMCY WSPÓŁPRACOWAĆ 
LOJALNIE- W. ROZWIRŁANIU PRO 
BLEMÓW.. CZEKAJĄCYCH NAS I 
INNE NARODY. : 

Nawiązując do ostatniej mowy bry 
tyjskiego ministra spr. zagr. kancierz 
Bitler oświadczył: pragnę na tym 
miejscu zapewnić przede wszystkim 
min. Edena, że 
NIE CHCEMY BYC IZOLOWANI 

i nie czujemy się bynajmniej izołowa 
ni (gorące oklaski). Niemey w ostat 
nieh latach podjęły i utwierdziły ste 
sunki polityczne z różnymi państwa 
mi A z innymi zawiązały ścisłe przy 
jazne stosunki. 

Przypomnę tylko ,że 
NASZ UKŁAD Z POLSKĄ, | 

który frzynińsł korzyści obu państ. 
wom, przypomnę nasz układ z Aus- 
trią, nasze doskonałe i bliskie stosun 
ki z Włochami, nasze przyjazne sto- 
sunki z Węgrami, Jugos.ławią, Bułga 
vią, Grecją. Portugalią, , Hiszpanią: 
itd, wreszeie nie mniej serdeczne sto 
sunki łączą nas z wieloma państw ami 
poza-europejskimi. 
NIE MOŻE BYĆ SPORU Z FRANCJĄ 

‹ ° №етеу — ciągnął kanclerz — za |-- 
.. pewniały: wciąż, £.powtarzam to dziś 
uroczyście, że np gdy chodzi o Fran. 
cję, nie może wogóle istnieć w myśli 
ludzkiej dopuszczałny punkt sporu. 
Rząd niemiecki zapewnił poza tym 
Eełsię i Holandię, że gotów jest uznać . 
w każdej chwifi państwa te za niena 
rvszałne, neutrałne terytorium ; 2а 
gwarąntować to. || 
RÓWNIEŻ W DZIEDZINIE GOSPO- 

DARCZEJ NIE SĄ NIEMCY | 
IZOLOWANE. › 

Na płaszczyźnie gospódarczej stkycje. 
naród: niemiecki osiągnąć żywsze ob 
roty. Wynik tych usiłowań' nie byt 
bezowocny. Handel zagraniczny Nie. 
n:iec wzrósł od r, 1932. | 

BOLSZEWIZM NISZCZY ŚWIAT. 

Kanclerz polemizije z tezą min. 
Fdena, jakoby Europie grozić miał 
podział na dwa wrogie obozy w nastę 
pstwie stanowiska fzeszy wobec bor: 
szewizmi. 

Kanclerz: twieńdzi, že. Šitiaciviė 
„podział Europy na dwa .obozy został 
po raz pierwszy dokonany w Wersąla, 
a po raz drugi przez „prokłamowanie 
doktryny bolszewickiej”, 

Dla p. min. Edena — ciągnął kan 
clerz — bołszewizm jest być może 
rzeczą tkwiącą w Moskwie, dla nas 
jednak 

BOLSZEWIZM JEST ZARAZĄ 

przeciwko której sami w Niemczech 
musieliśmy się krwawo bronić. 

Bolszewizm — mówił kancierz — 
jest nauką rewolucji światowej, t. j. 
zniszczenia świata. Uznanie tej nauki 
za równouprawniony czynnik życia 
europejskiego równoznaczne byłoby 
z wydaniem Europy na łup, 

Przechodząc 

Nowa Biblioteka 
(WYPOZYCZALNIA KSIĄŻEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 

tyczne oraz lekturę dla młodzieży 

Mickiewicza 24 m. 5 
— Ceny bardzo przystępne — 

  

, prawdziwa sztuka (państwowa 

do Ligi Narodów 
kancierz oświadczył, że nie wierzy 
tezie, by Liga mogła w wypadka nie 
bezźpieczeństwa przyjść ze skuteczną 
pomocą swym członkom. 

Jeśli min. Eden — mówił kan. 
cierz — przeciwstawia mowom konie 
ezność czynów, to wskazać mogę, że 
„decydującą cechą Ligi Narodów by- 
ty raczej wiełkie mowy, niż czyny*. 

Dałej kancierz polemizuje z min. 
Edenem na temat ograniczenia zbro- 
jeń. 

Wskazując 

NA KONFLIKT HISZPAŃSKI 

oświadeźył kanclerz, że Niemcy nie 
„mają w Hiszpanii żadnych interesów 
oprócz pielęgnowania tych stosun- 
ków gospodarczych, które min. Eden 
uznał za tak ważne i pożyteczne. 

Polska 
jest rzeczywistością 
W Europie — ciągnął kancierz — 

wysunęły się w ostatnim stuleciu no- 
we narody, które dawniej na skutek 
wewnętrznego rozbicia i słabości od 
grywały tylko minimalną rołę gospo 
darczą, a prawie żadnej politycznej. 

Przez powstanie nowych państw 
wyłoniły się naturalne tarcia Tylko 

nie 
przeczy reałnych elementów, a prze 
ciwnie, uwzgłędni je. Naród włoski 
i newe państwo włoskie stannwią rze 
€zywistość. Naród niemiecki i Rzesza 
niemiecka są również rzeczywistością 

MOIM ZAŚ WŁASNYM WSPÓŁ - 
OBYWATELOM CHCIAŁBYM OŚ- 
WIĄDCZYĆ, ŻE NARÓD POLSKI I 
PAŃSTWO POLSKIE STAŁY SIĘ 
TAK SAMO RZECZYWISTOŚCIĄ. 

NIEMCY ŻĄDAJĄ KOLONII. 

W dalszym ciągu kanclerz odrzu 
ea nieistotne jego zdaniem arsunienty 
którymi uzasadniano pozbawienie 
Niemców kolonij. Niemey żądają ka 
łonij dziś, w czasach ciężkiej walki 
6 środki żywnościowe i surowec Żą- 
dania kolonialne po e: 

stale, 

Drogi dó uspokojenia 
świata 

Wreszcie oświadczył kanelerz, 
"chciałbym dorzucić kilka uwag na 
temat dróg, które mogłyby nas prowa 
dzić do prawdziwego uspokojenia 
świata. Pożądane więc jest: 

1) stabilizacja i ład wszystkiech 
narodów; 

`° 2) respektowanie wzajemnych ko 
i ńieczności życiowych; 

3) przekształcenie Ligi ZE 
„w narzędzie ewolucji; 

4) pelnė równodprawnienie, . Set 
5) traktowanie zagadnienia zbro- 

jeń w ich całokształcie; | 
+ 6) sparaližowanie nieodpowiedziai 
nych czynników, zatruwających at- 
mostęrę międzynarodową i fałszają- 
cych opinię publiczną; 

7) istałe celowe regulowanie zagad 
nień €uropejskich. w ramach istnieją- 
cych możliwości. Jako przykład tego 

)-skim rozpoczęły się wykłady na wy-   
  

   

   
   

     

    

    

  

KKSIUZYNEKOZNEDYCEM i, 

z Karpińskich 

Dr. Ludwika Woyczyńska 
członek Zarządu T-wa Przyjaciół Dzieci w Wilnie 

zasnęła w Bogu dn. 30 stycznia 1937 r. w Warszawie w wieku |. 64 

O tej bolesnej stracie zawiadamia 

Zarząd T-wa Przyjaciół Dzieci w Wilnie 

DLA CIEBIE 
prawdziwego znawcy muzyki 
stworzyliśmy odbiorniki: 

MARATON 
CZEMPION 
STENTOR 

ELEKTRIT 
DO NABYCIA W CAŁYM KRAJU 

  

Obawy nie przyjęcia na U. 5. B. 
części studentów nie odpowiadają prawdzie 

W związku z notatkami, jakie za- | wertytet nie odpowiada prawdzie. | 
anieściły wczoraj niektóre pisma wi. Jak zdołaliśmy ustalić, w ciągu 
leńskie dowiadujemy się, że wiado | najbliższego tygodnia wszystkim stu 
mość, jakoby część studentów miała | dentom będą wydane łegitymacje. 
zostać nie przy jęta z powrotem na uni : 

Wykłady na U. S. B. rozpoczęły sie 
- Wczoraj na Uniwersytecie wileń | z mim; siedzieli przedstawiciele mło-- 

dzieży lewicowej. Żadnych jncyden. ** 
tów nie było. "a 

  

aziale medycyny oraz prawa i nauk 
społecznych. 

Na medycynie odbył się wykład Na prawie na wykładach prof. 
dla słuchaczy I roku prof. Hilera. Chełmińskiego i dziekana Panejki 
Frekwencja była średnia. Żydzi zaję | również nie zanotowano żadnych in 
i miejsca po lewej stronie audyto. cydentów. Żydzi zajęli miejsca „po le 
rium j częściowo tylne ławki. Razem. | wej stronie:audytorium. — '- * 
RAA ONTO AST TAKE EE TAP RIOSSKIŲ AEK ITT SESI МУМНЫЖЛИТРРАЗОНИИ 

  

       

Eee rai kancierz układ włosko nie PIEGESZA W POLSCE ti аоаа Ę, 

miecki; д 
! ; Р FABRYKA OLEJKOW nemu stosowaniu u - 8) tu kanelerz wskazuje na znacze "ERYCZNYCH i EXTRAKTOW dzieci prėparatėw 
nie, jakie ma traktowanie mniejszoś ETE Мазепо! zapobiega 
ci narodowych dła odprężenia między IGLIWIOWYCH się zaczerwienie- 
państwami, których granice politycz | 66 i į niom, odparze- 2 
ne nie pokrywały się z granicami | „PINOL Į. l A I. pa za: i 
einografieznymi. WOROCHTA Dia 

. Na zakonezenie swej przeszło 2 | Poleca produkty pierwszorzędnej ja- , 
godzinnej mowy, dał kancierz Hitler | kości arzewyżązelace wyroby zagra- 
zażys zadań na przyszłość, zabezpie- : НН 
-czających m. in. rozbudowę wielkich | ! a rašau oo ZA: Ró a ы "R 

TOYOTA ————23—— i ————————— Preparaty VA SENOL są polskim produk a 
uk : Należy wystrzegać się naśladownictw. 

$ s Zakł. Przem. Vasenol Tczew. Р 
. ——-————— —   

— Kostiumowy. 

  

Reprodukujemy zdjęcie przedstawiające 
czasie ostatniego 

  

u». Księżycowy BAL Włóczeęgów 
— Wstęp 4. Akademicki 2. 

okryty grubym lodem dziób M/S 
di z Nowego Yorku do Gdyni. 

— Początek 23. 

    

  

| Odczyt Melchiora 
Wańkowicza 

w Sali Miejskiej 
We wtorek dnia 2 lutego br. w 

Sali Miejskiej (ul. Ostrobramska 5) 
| punktualnie o godz. 11.45 staraniem 
'T-wa Pomocy Polonii Zagranicznej, 
p. Melchior Wańkowicz wygłosi od 
czyt pt. „Jesteśmy jednej krwi'*, oraz 
kilku mówców oświetli sytuację Poło 
nii zagranicznej. 

Bilety numerowane w cenie 50 gr. 
w kasie przy wejściu oraz w sekreta 
riacie ZPOK (ul. Zamkowa 2b m. 1). 

W sprawie biletów nienumerowa 
nych po 10 gr. tylko dla organizacyj 
(niemniej 20 biletów) do nabycia są : 
telefonicznie, tel. 11—44. 

„Batory w   
  

Sala 
Miejska 

— Żak.



*nietwo żelazne, 

Wyrażna poprawa 
Położenie gospodarcze Polski w końcu 1936 T. 

w oświetleniu Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gospodarstwo narodowe . Polski 
akroczyto w rok nowy wzmocnióne 

a w. warunkach pomyślniejszych, 
stwarzających podstawę do dalszej 

'poprawy. Rok ubiegły przyniósł prze 
de wszystkim zdecydowany ruch zwy 
żkowy w produkcji przemysłowej o- 
raz polepszenie sytuacji finansowej w 
rolnictwie. Wskaźnik produkcji prze. 
mysłowej podniósł się silniej niż w 
1935 roku. Poprawa w przemyśle о- 
parta była prawie w całości na szer 

«szych możliwościach zbytu artykułów 
przemysłowych na rynku wewnętrz- 
nym, które stwarzało ogólne wzmoże 
nie sję dążności do lokat rzeczowych, 
przede wszystkim zaś silny ruch in- 
westycyjny w budownictwie i w za- 
kresie robót publicznych oraz wzrost 
inwestycyj w przemyśle i rolnictwie. 
Niektóre gałęzie przemysłowe zdołały 
uzyskać zwyżkę eksportu swych wy- 
zobów. 

Większy wzrost zatrudnienia osią 

gnęły zwłaszcza przemysły, wytwarza 
"jące artykuły inwestycyjne, jak' hut- 

metalowy przemysł 
|" przetwórczy, przemysł drzewny i mi- 

= 

neralny. W lepszym położeniu znaj- 
'dowała się również wytwórczość prze 
dmiotów spożycia, gdyż obok popra 
wy siły nabywczej ludności miejskiej 
zwiększyło się dość poważnie znacze 
nie wsi jako konsumenta wyrobów 
przemysłowych. Dochody rolnictwa 
wzrosły bowiem dzięki rozszerzeniu 
zbytu artykułów rolniczych oraz zwy | 

   żce ich cen. -Watrość eksportu waż- 
niejszych ziemiopłodów oraz produk 
tów hodowlanych była w 1936 r. o 
około 100 mil. zł., czyli o jedną trze 
eią wyższa, niż w roku poprzednim. 
Korzystnie odbiło się również na sy- 

tuacji 
żaru obsługi długów w wvniku prze 

prowadzonej akcji oddłużenia 
O ile w zakresie produkcji i obro 

tów rok ubiegły przyniósł znaczniej- 
szą poprawę i trwały ruch zwyżkowy, 
o tyle w dziedzinie pieniężno-kredyto- 
wej nie był pozbawiony  przejścio 
v;ych trudności, mających swe źródło 
głównie w nieustabilizowanej sytua 
cji walutowej świata. Trwając na sta- 
nowisku utrzymania niezmiennego 
kursu swej waluty, Polska zmuszora 
była wprowadzić ograniczenia swobo 
dnego dotychczas obrotu pieniężnego 
z zagranicą, a w wyniku regląmenta - 
cji dewizowej również ścisłą kontrolę 
ohrotów towarowych z innymi nań- 
stwami. Podkreślić przy tym ie Tank 
mależy, że zarządzenia „te nie wplynę 
ły na zmniejszenie zagranicznego © 
brotu towarowego, który wykazał w 
roku ubiegłym znaczniejszą zwyżke. 
głównie pod wpływem zwiększonego 

tmnorta surowców. Celem obrony 

rolnictwa zmniejszenie się cię ; 

watuty i bilansu płatniczego służy ró | 

wnież ograniczenie 

niektórych 

nych. 

Dzięki wzmocnieniu sytuacji wa- 

tramsferu obsługi 
zobowiązań  zagranicz- 

  

Tutowej Polsk; przez powy e Zarzą- 
«dzernfa, przeprowadzona na jesieni 
dewaluaeja w państwach bioku zło- 
tego oraz innych krajach europejs- 
kich nie wywarła większego wpływu 
na polskie stosunki pieniężne, które 
zwłaszcza pod koniec roku wykazały 
poważniejszą konsolidację. Przejście 

wy odpływ wkładów z instytncyj fi: 
.nansowych, który, po wprowadzeniu 

ograniczeń dewizowych. obracany 

był głównie na inwestycje rzeczowe, 
a w pewnej mierze również na wzmo 
żony zakup papierów wartościowych: 

ustąpił miejsca ponownemu wzrosto- 

wi wkładów. których stan w  kofńicu 
_ 1936 roku był o z górą sto milionów 

złotych wyższy niż przed rokiem— 
Działalność kredytowa banków wyka 
zała wzrost słabszy. na co wpłynęła 

m. in. również ta okoliczność. że po 
Jaczone ze zwyżką produkcji i ohto: 

  

Kronika tygodniowa 

Wilno musi przejść do ataku 
Wszystkie znaki na niebie i ziemi 

wskazują, że rok 1937 będzie rokiem 

bardzo pomyślnym dla turystyki pol- 

skiej. Nie mówiąc już o ruchu zwyk 

Zym, o zapowiedzianych wycieczkacł 

Polaków z Ameryki, którzy mogą w 

tym roku połączyć zwiedzenie Wy- 

sławy Paryskiej z bytnością w Sta. 

rym Kraju, zapowiada się liczniejszy 

niż zwykle napływ turystów z Euro 

py Zachodniej. 

Los łaskawy zesłał Krynicy mi- 

łych gości z Holandii. Kopciuszek, 

nie Kopciuszek, ale i nie Cannes i nie 

Biarritz stało się ośrodkiem zaintere 

sawania Wielkiego Turyzmu Świato- 
wego! Przypuśćmy, że istotnie stanie 

my się na pewien czas modni. Przy 

puśómy, 
znają już na pąmięć 

że istotnie , ludzie, którzy | 

Szwajcarię i: 

  | złoożny arbitrowi. 

  

tów zapotrzebowanie pieniężne przed 
Zresztą gdyby nawet społeczeństwo 
siębiorstwa pokrywały w znaczniej- 
szej mierze z własnych rezerw obro- 
towych. 

Korzystnie na stan rynku pienię 
a oddziałała poprawa sytuacji ti- 

wej państwa, które przestało ko 
a 6 z rezerw rynku pieniężnego 
na pokrycie potrzeb budżetowych. W 
wyniku bowiem wydanych przed ro- 
kiem zarządzeń równowaga budżetu 
państwowego została przywrócóna 
już z początkiem bieżącego reku bu. 
dżetowego, a wyniki pierwszych 3-ch 
kwartałów zamykają się nadwyżką 
dochodów nad wydatkami. 

Pomyślne tendencje rozwojowe 
rynku pieniężnego zaznaczyły się: wy 
raźniej zwłaszcza w grudniu. Stan 
wkładów w iństytucjach finansowych 
przede 'wszystkim w. instytucjach pu 
bliczmyčh, "wykazał w tym miesiącu 
poważną zwyżkę. Wypłacalność w 
przemyśle i handlu mimo zwiększo- 

nych płatności na koniec roku przed 

stawiała się korzystnie, co w połącze- 

niy z przypływem wkładów ułatwiło | 
bankom likwidację ultimo rocznego. 

  
Wieści z NWadbhbałtyki 

„GDAŃSK 
—— KRA W PORCIE GBYŃSKIM. 

Zwiększająca się w porcie 'kra: uteu 

dnia żeglugę słabszych parowców, u- 

niemożliwiając zupenie kursowanie 

żaglowócw. Na morzu w póbłiżu miej 

seowości Jelitkowo na ziemi gdań- 

skiej dwie gdańskie łodzie rybackie 

zostały szczelnie otoczone krą, tak że 
znałażły się w wielkim niebezpieczeń 
stwie. Wezwany do pomocy parowiec 
gdańskićj stacji pilotów po kiłku go- 
dzinach wybawił łodzie z'opresji. 

—ZATORY LODOWE W GDAŃS 
KU. Tworzące się w kaniie Raduni 

na przedmieściu gdańskim zatory 10- 
dowe, spowodowały tak znaczne pod 
niesienie się stanu wody, że kilka piw 
nie zostało zalanych. wodłą. Policja 

gdańska wysadziła zatory przy pomo 
“y środków wybuchowych i obeenie 
wndy opadają. 

LITWA 

— W KOWNIE WYWOŁAŁO NO 
WA SENSACJĘ, żywo omawianą w 
sterach rządowych i społeczeństwa 
ponowne pociągnięcie do odpowie. 

Gziałnoścj dyrektora bekoniarni Łape 
nasa za milionowe nadużycia, na pod 
stawie oskarżenia prokuratora. Głoś 

| jak w metalowym nrzemyśle 

  na ta sprawa polegała na tym, że Ła 
penas, Skazany na 10 lat ciężkiego 
więzienia, niespodziewanie został 
zwołniony przez sąd apetacyjny. 
— LICZBA ABONENTÓW RADIO 

WYCH w Litwie na dzień 1 stycznia 
br wymosiła 35,234 z czego zgórą 9 
tys. posiadało aparaty detektorowe, 
reszta bateryjne i sieciowe. ‘ 

— SPRAWA OBYWATELSTWA 
KŁAJPEDZKIEGO. Rząd szwajcarski 
zawiadomił rządy litewski i niemiec 
ki, że do rozważenia sporu w spra- | 
wie ustaienia obywatelstwa sześciu 
mieszkańców kraju  Kłajpedżkiego, 
został wyznaczony jako arbiter pre 
zes najwyższego sądu szwajearskiego. 
Wyznaczy on wkrótce czas i paże sog 
rozprawy. 

Jak wiadomo, w sprawie o oby- 
watelstwo figuruje również nazwiske 
byłego prezesa Dyrektorium kłajpedz 
kiego dr. Schreibera. 

IW związku z powyższym przybył 
do Kowna znany znawca prawa mię 
dzynarodowego prof. Mandelstam. 
który opracuje raport, jaki ma być 

Mandefstam zaba 
wi w Kownie około tygodnia. 

Włochy, Hiszpanię i Francję, zechcą 

przekonać się, jak wygląda ten kraj, 

który jak Atlantyda wyłonił się z 

odmętów Wojny Światowej?.. Góż | 

wówczas będzie?! Czy raz na zawsze | 

cdstraszymy turystów, czy też potra 

fimy z nich uczynić stałych klientów, 

stałych bywalców?! 

Nie ulega wątpliwości, że na dro 

dze tej fali złota, stoją dwie baryka   cy następujące: 

1) Brak odpowiedniej ilości kom 

fortowych, tanich hoteli; | 

2) Brak bardzo surowych Ikar za 

aziałanie na szkodę turystów. 

„ Hoteli średnich, na których opie 

ra się w gruncie rzeczy turystyka za 

chodnio-europejska nie posiadamy. 

Posiadamy hotele luksusowe ji pry. 

mitywne schroniska. Czy by ni* na. 

„KURJER WILEŃSKI* 31. I. 1937 r. 

Na cele akcji kredytowej banki wy- 
kerzystały silnie swe rezerwy redy- 
skontowe i zastawowe w instytucji 

emisyjnej, gdyż ze.względu na wyso 
k; stan produkcji i obrotów występo- 
wało duże zapotrzebowanie gotówki. 

W związku bowiem z korzystną 
; pogodą trwał jeszcze w grudniu dość 

silny ruch w budownictwie. Ogółny 
stan produkcji przemysłowej uległ 
stosunkowo niewielkiemu sezonowe- 

mu osłabieniu w niektórych gałęziach, 
prze- 

tvórczym, mineralnym, włókienni- 
czym, spożywczym. W innych dzia 
łach, jak w przemyśle chemicznym ! 

' niejszych przetworów został utrzyma 
| ny, zmniejszył się natomiast eksport 
| 
! 
I 

i drzewnym, poprzedni stan zatrudnie , 
nia został utrzymany bez większych 
zmian. Spadek wydobycia węgla oraz 
lekkie osłabienie wytwórczości hut 
żelaznych jest wynikiem mniejszej li 
czby 'dni roboczych w grudniu. 

Wżrost produkcji nastąpił nato- 
miast w przemyśle naftowym i cyn 
kowym. Liczba rohotników zatrudnio 
nych w przemyśle była wyższa niż 
przed rokiem. 

Ceny zbóż wykazały dalszą zwyż 

ŁOTWA 

— W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM 
ILOŚCI 
ŁOTWIE (ostatnio ilość radiosłucha 
czy wynosiła 97,860), opracowywany 
„jest projekt budowy specjalnego gma 
chu dla radia łotewskiego, który sta 
nie w centrum miasta. 
tym znajdzie się również pomieszcze 
nie na studia telewizyjne. 
gmachu przewiduje się już w jesieni 
roku 1938. 

W gmachu | 

RADIO - SŁUCHACZY 'W | 

| 
1 
I 

— W R. UB, LATGALIA DAŁA 
DLA CAŁEJ ŁOTWY za pośrednict- 
wem biur pracy Łotewskiej Izby Rol 

Konkurs na pomnik Marszałka Piłsudskiego w Katowicach 

  

Został rozstrzygnięty konkurs na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i Powstańca 

Śląskiego w Katowicach. Pierwszą nagrodę otrzymali: Antun Augustincic, art. rzeźbiarz 

i Deago Galic — architekt z Zagrzebia. — Drugą nagrodę otrzymali. 

— art. rzeźb. i Zbigniew Wzorck —- inž. archit, 

współpracą Anieli Wzorek-Rafałowskiej, wszyscy ze' Lwowa. Trzecią nagrodę otrzy 

rzeźb. ze współpracą Stefana Tarkowskiego: — inž. 

archit. i Henryka Tarkowskiego z Warszawy. Zdjęcie nasze przedstawia projekt rzež- 

który uzyskał pierwszą nagrodę. 

RZE Z A KOKON 

WSZELKIE POCZĄTKI SĄ TRUDNE, ALE NIE NALEŻY SIĘ ZRAŻAĆ 
CHWILOWYMI NIEPOWODZENIA MI. 

mali: Józef Proszowski — art. 

biarzy jugosłowiańskich, 

Kt» więc jeszcze nie wygrał na loterii, 
uda w przyszłości, gdy nabędzie. los do pierwszej klasy trzydziestej 6smej 

Loterii Państwowej. 

ieżało zwerbować do tego szwajcar- | turystów. 

skich instruktorów? Hotel szwajcar. 

ski znajduje się nawet w krajach tak 

zazdrosnych o rozwój przemysłu tu- 

rystycznego, jalk Francja i Włochy. 

Nie jakiś oczywiście francuski Bous 

sac, ale średni, poczciwy Szwajcar, 

którego dzieci ulegną 

polonizacji, mógł by się stać cennym 

nabytkiem dla naszego b. młodego 

ruchu turystycznego. 

Druga sprawa jeszcze bardziej pa 

ląca, to sprawa ochrony tuzvstów. 

Jeżeli przybędzie do nas autem, ja- 

kiś latający Holender to nie powinien 

jednak dostać kamieniem od dzieci, | 

słonym rachunkiem od dorosłych i 

pięścią od rzezimieszka, jeżeli wypad 

kiem dostrzeże, że ktoś bucha mu 

z auta walizkę. Musi być jakaś, po- 

W słosunku 

obcych 

łanie na szkodę gościa. 

de wszelkich prób wyzysku 

turystów kary muszą być bezlitosne | 

ażeby taki pan | i szybkie. Trzeba, 

„dziesiątemu zakazał krzywdzenie 

już zapewne | 

| wiedzmy 40%0 zwyżka kary za dzia. | 

  
| 
| 
| 

| GACH ESTONIE I NORWEGII stwa Otwarcie | 

| ków znajdujących się w drodze. Licz 

kę, przy zwiększonych nieco obro- 
tach na rynku krajowym, mniejszym 
natomiast eksporcie. W dziale hodo- 
wł wywóz zwierząt rzeźnych i waż- 

nabiału. 

Ogólne obroty towarowe z zagra. 

nicą utrzymały się w grudniu na po- 
ziemie z poprzednich miesięcy, nad 
wyżka wywozu nad przywozem zwię- 
kszyła się. Ruch w handhr doznał, 
źwłaszcza w okresie przedświątecz- | 
nym, silniejszego wzrostu. 

Ceny towarów wykazywały zwła- | 
szeza w osiatnieh „miesiącach silniej- | 
szy ruch zwyżkowy. Wskaźnik cen 
hurtowych, który zaczął wzrastać od 
U kwartału ub. r., podniósł się w gru 
dniu do 56,9, co w stosunku do grun- 
«enia 1935 roku oznacza zwyżkę o 8 
procent (do podstawy 1928—100).— 
W mniejszym stopniu wzrósł wskaź- 
nik kosztów utrzymania, który we- 
dług budżetu ródzin robotniczych wy 
nosił dla Warszawy w grudniu 62,4 
wobec 61,1.w ostatnim miesiącu 1935 
salia 

24 29.780 sezonowych robotników, 
rehiych. W r. bi ilość ta, jak się prze 
viduje, Wźrośnie do: 30,000. - Najwię 
«e, robolników romych dają powiaty: 
łudzeński, rezekneński i dyneburski, 
najmniej —— jauniatgalski. 

„ESTONIA 
— SILNY RUCH KRY PRZY BRZE 

   
  

rza niebezpieczną sytuację dła stat- 

ne stąłk; wzywają pomecy i proszą © 
przysłanie im lamacza Jadów, który 
bez przerwy pracuje. 

ZATUPEWTZENZE O 

Janina Reichert 

Fryderyk Toth — art. rzeźb. ze 

niech nie traci nadziei, że mu się to 

A teraz zaslanėwmy się „trochę 

nad wileńską gałęzią tego ogólno-pol. 

skiego problematu? 

Wilno będzie miało w tym. roku 

swoje „Dni Wilna*. Wilnó' ma cały 

szereg nierozstrzygniętych problema 

tów turystycznych. Oto chociaż by 

sprawa pałacu Słuszków. . Rezolucja 

wniesiona przez dr. Seweryna Wysło. 

ucha, i uchwalona jednogłośnie 

przez Radę Miejską pozwala mieć na 

dzieję, że ten przepiękny gmach prze 

stanie służyć swemu ponuremu prze. 

znaczeniu. Muzeum walk 0 Niepodle 

głość Polski, «w. m. Wilnie, Ja- 

kiż to piękny cel, jaki cenny naby- 

tek dla nie zabogatej w Muzea, ziemi 

wileńskiej. 

Oprócz tego gmach ten w dzisiej. 
szym swoim stanie, uniemożliwia 

zbliżenie do śródmieścia. bulwarów, 

antókolskich. Regulacja Placu Kate-   dralnego, jednego z najpiękniejszych 

i najbardziej zeszpeconych placów w 

"Polsce, wyrzucenie z Sachary. czy pu 

  

šciowej, Ё   Zwrot książeczek nastąpi w 
później w ciągu 7-miu dni. 

Odsetki dopisuje się do kapitału w dniu 31- go. 

grudnia a oprocentowuje od dnia 1-go stycznia 
następnego roku, łącznie z kapitałem, niezależnie 
od terminu wpisania ich do książeczki oszczędno- 

DOPISYWANIE ODSETEK DO | 

KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

PKO 
Posiadacze książeczek oszczędnościowych PKO 

proszeni są o żłożenie ich w urzędach poczto- 

wych i kasach P K O celęm dopisania odsetek 

za rok 1936 w następujących terminach: 
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Piszą do nas 

Jeszcze jeden okólnik 
podpisze pan dyrektor 

(Dyskusja o wieczorówkach) 
Nie. jestem skarbowcem. Ale jak į 

każdy młody prawnik na ukończeniu | 
studiów muszę się interesować twch- 
tualnymi przyszłymi polami swej pra : 

  

cy zawodowej. Czytuję wiże czasopis 
ma zawodowe, m. in. Costa 

Skarbowe, stykam się z kolegami już | 
pracującymi — czy w » SDE: 

czy skarbowości, czy innych działa :n 

administracji, a także w różaych dzie | 
dzinach, dostępnych dla prawnika. I 
mogę powiedzieć, że nie są m obce 
warumki pracy w skarbowośru. 

Dość trafnie, chociaż: pobieżnie, 

przedstawił je artykuł „Więźniowie 
bez wyroku”, wydrukowany w „Kur- 
jerze Wileńskim*. Ale przeoczył — 2 
takich lub innych względów -— niekió 

r2 bardzo istotne przyczyny istnienia 
wieczorówek w tym resor:ie. Dość 
blado naświetlił możliwe V 

Reportaż p. Wł. um eszezony na- 
stępnie w „Kurjerze“, napizany po 
zebraniu informacyj w Izbie Skarbo- 
wej, jest niejako — mimo zastrzeżeń 
autora, wyrazem stanowiska tej ostal 

niej. 
P. Wł. — zdaniem moim — zbli 

żył się do istoty kwestii, pyta, = 
„dlaczego (mimo przeciwnego wobec 
wieezorówek stanowiska leby Skarbo 
wej) jednak we wszystkich urzędach 
skarbowych urzędnicy, narzekając, 
dykowali i dykują? Na to odpowiedzi 
nie mamy“. — Odpowiedź jest prosta 
i nietrudna: za dużo pracy — za mało 
urzędników. . Ilość pracownikow 
zmniejszono badzo wydatnie. (idzie 
dawniej pracowało 7, lub 5 pracowni 
ków, tam dziś 2—3. A ilość pracv 
wzrosła: Urzędy skarbowe bowiem 
bardziej zbliżyły dziś oko j rękę. do 
źródeł dochodów państwa. 

Pan dyrektor podpisze okó!nik, za 
braniający wieczorówek. Ale cóż z 
tego! Urzędnicy i nadal będą musieli 
wykonywać całą chmarę zarządzeń i 
poleceń tejże Izby Skarbowej, wynika 
jacych z normalnego toku urzędowa 
nia. Będą musieli przygotowywać 
sprawozdania okresowe'. w: określo- 

| nych terminach, załatwiać mrowie im 
teresantów (jaki to nieraz tłok w po. 
koju), przeprowadzać lustracje obiek 
tów podatkowych (często całe przed- 
pcłudnie na krańcach miasta lub w 
powiecie), dokonywać w ustawowych 
terminach wymiarów i t. d. Przecież 

  

    

  

ża. 

  

   

   

  

styni Libijskiej Altarii, modernizavja 

jezdni, budowa nie luksusoweg> ('uk 

sus jest zbyteczny), ale komfariow*go 

(komfort jest niezbędny) Donu: Wy- 

cieczkowego — oto plan — mini. m, 
wykorzystania tegorocznej fa: tury 

stycznej. 

Miejmy nadzieję, że dziś kiedy roż. 

rost, a nie zwężanie się dziedzin na- 

szego życia ma miejsce, Wilno nie zo. 

stanie zmuszone do roli Kopciuszka. 

Miejmy nadzieję, że szybko i energicz 

nic, nie oglądając się na malkonten. 

tów, których nie zabraknie, jako że | 

nigdy ich nie brakowało,  posunie.; 

się naprzód i „Sprawa Słuszków* i 

sprawa modernizacji ulic i placów i 

tyle innych. 

Żywotne interesy 200 tysięcy mie 
szkańców, nie mogą być związane z 

losem paru tysięcy osób bez stałego 

zejęcia. Wykorzystanie pracy więź- 

niów celem rozszerzenia zasięgu prac | 

turystycznych powinno być również 

| 

| 
| 

| 

      zbadane. Za wszełką cenę należy 

pomieścić to wszystko w ramach ter 
minów. wymaga ciągłego nęe SR i 
nadludzkiej pracy. 

Urzędnicy. przychodzą ma wieczo. 
rówki do biura, bo jest pewien przy- 
mus (moralny, nawet nie oficjalny) 
ze strony naczelników urzędów. Gdy 
by go nie było, przecież i tak musieli 
by pracę wykonać, chociażby biorąc 
dc domu  („dykowanie* domowe?). 
Urzędnicy skarbowi — o ile mi wiado 
mo zdają sobie dokładnie sprawę, 
że nie zła wola naczelników urzędów; 
nie sadyzm odpowiedzialnych kierow 
ników działów zmuszają ich do pracy 
przez całe lata wieczorami, - nocami 
nieraz. 

  

   

Cóż tu więc pomoże okólnik, ca 
pomogą „minusy, za brak pilności, 
za „niemrawość* w normalnych go 
dzinach urzędowych?! 

Gdy rozmawiałem o tym soków > 

ze skarbowcami, zamiast radości spo 
tykałem bezbarwne uśmiechy zdziwie 
ria, że „zamiast zmiany na lepsze wa 
runków pracy — jeszcze jeden nowy 
okėlnik“. х 7 

Jakie jest rozwiązanie tej sprawy? 
- Konieczne jest powiększenie ilości 

etatów niższych urzędników skarbo- 
wych. Pisząc o powiększeniu liczby 
pracow ników, nie myślę, iż rożwiązie. 

je sprawę przyjmowanie bezpłatnych 
lub licho płatnych praktykantó (ca 

śię ostatnio zaznaczyło w polityce per 
sonalnej „skarbowości*). Młodzi lu- 
dzie, mając „nóż na gardle", idą da 
tej („chroń Boże”) skarbowości, aby 
zdobyć choć cień nadziei na pracę i 
z:robek, lecz po krótkiem nawet zapa 
znaniu się z panującemi w tym resor 
ck: warunkami pracy, każdy stara się 
uciec do innych działów. Znam wy- 
padki, że szybciej orientujący się i 
zdolmiejsi do decyzji — w warunkach 
grożącegotkompletnego bezrobocia — 
już po kilku dniach (nawet godzi 
nach) rzucali urząd. Wobec takiej u- 
cieczki trudno wyrobić z młodych po 
czątkujących, kwalifikowane siły. 

Sprawa wieczorówek. jedna z dot 
kiiwych uciążliwości żywota skarbow 
cą, powinna nareszcie „ruszyć z miejs 
ca“. Ale nie ruszą jej okólniki i „mi 
nusy'*. Trzeba zdjąć pracę z jednego 
— rozłożyć na wielu. 

Witołd Szlagier. 

    

„podciągnąć Wilno wzwyż”, nie do 

puścić, do utracenia kontaktu z ogół 

no-polskim prądem turystycznym. 

Wilno musi przejść do ataku. 

Z drugiej jednak stromy: musimy 

zaapelować do stołecznych «władz 

turystycznych, ażeby nie omijały Wił 

na przy układaniu marszrut dla cu- 

dzoziemców, jak to nieraz bywała 

dotychczas, nie: tylko z cudzoziemca 

mi, ale nawet z Polakami amerykań 

skimi. Nie należy się Wilna wstydzić, 
nawet wówczas,, kiedy jeszcze nie zdą 

ży zafundować sobie nowej sukienki. 

Miłą przecież rzeczą będzie przypro- 

wadzić później gościa i powiedzieć 

mu — pamięta pan jak to wyglada- 

ło w tym 37-ym?!* i 

Łącznie z całą Polską Wilno po-. 

winno przejść do ataku. Cząs pół da 

wek, pół-kredytów, pół-inwestycyj i 

ćwierć-reform powinien się' skończyć. 

Wilno powinno przejść do zdecydowa 

iego, energieznego, i szybkiego ata- 

| ku, ałaku na swoje stare bolączki!!! 

Kazimierz Leczycki.
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GDZIE JEST KRES? 
Wew York — Paryż 
Roosevelia. | 

osa Hugues, milioneż fciarż" 

z Texas, szczęśliwy młody małżonek 
znanej artystki filmowej Katarzyny 
Hepburn, akurat w przeddzień swego 
ślubu na skonstruowanym przez sie- 
bie samego samolocie przeleciał nie 
mal 4.000 km. dzielących San Franci 
sco od New Yorku w 7 i pół godzin. 
Leciał z przeciątną szybkością 530 
km. na godzinę, chociaż czasami prze 
kraczał nawet 590 km. I to nie w stra 
tosferze, gdzie, jak twierdzą teoretycy, 
można osiągnąć istotnie fantastyczną | 
szybkość, ale na wysokości zaledwie 
4.000 mtr. 

Przy takiej szybkości lot z New 
Yorku do_Paryża powinien trwać 10 
godzin i niewątpliwie wkrótce taka 
podróż przez ocean nie będzie trwać 
dłużej od jazdy koleją z New Yorku 
do Long Beach (jedna z plaż pod No 
wym  Yorkiem). I kiedy cała prasa 
amerykańska z dumą pisze o tym wy 
czynie amatora — lotnika i konstru 
ktora w jednej osobie, to zaraz na są 
siedniej kołumnie musi ze wstydem 
przyznać się, że w tym błogosławio- 
nym kraju, w tej „God's Own Coun- 
try“ nie wszystko jest doskonale. Bo 
oto spotkaly ją dwie wielkie katastro 
fy: szalona powódź, jakiej nie było 
przeszło od 20 lat» potężny zatarg w 
przemyśle samochodowym . 

Zatarg ten już trwa prawie miesiąc 
i nie zanosi się na to, aby został rych 
ło zlikwidowany. Chyba: że świat pra 
cy osłabi rywalizację dwóch partyj. 
Były pastor kościoła Baptystów, H. 
Martin, prezes United Automibile Wor 
kers of America, który rozpoczął 
strajk, obecnie zeszedł_na drugi plan. 
Na czoło natomiast wysunął się John 
Lewis, prezes Committee for Indu- 
strial Organisation, a więc organiza- 
cji obejmującej szersze warstwy ro 
botnicze niż poprzednia. Ten się czu 
je silniejszy i wystąpienia jego cechu 
je większe zaufanie we własne siły. 
Dotychczasowe próby arbitrażu zawio 
dły. strajkujący robotnicy nie opuścili 
zajętych przez siebie gmachów fabry 
cznych._ Praca nie została wznowio- 
na pomimc tego, że prezes General 
Motors oświadczył, iż w razie jej pod 
jęcia towarzystwo zgodzi się na sto 
sowanie wstecz wszystkich punktów 
porozumienia pomiędzy General Mo- 
tors a robotnikami. Układy nawet się 
mie rozpoczęły. A tymczasem Lewis 
w formie niemal żądania zwrócił się 

do prezydenta Roosevelta o interwen 
cję. Spotkał go jednak przykry za. 
wód: prezydent wprost odmówił. Jesz 

cze nie czas na jego interwencję. A 
więc Lewis w wywiadzie dziennikar 
skim nie mógł odmówić sobie przyjem 
ności wyrzucenia Rooseveltowi jego 
„niewdzięczności *. 

„Ale na strajku traci nie tylko Gene 

ral. Motors, traci całe . amerykańskie 
społeczeństwo i zaczyna już przybie 
rać coraz to energiczniejszą postawę 
przeciw strajkującym. Tak przynaj- 
mniej można sądzić z licznych gło 
sów prasy, tak republikańskiej jak i 
demokratycznej. Tym bardziej, że za   

w 10 godzin. 
Milion dolarów dziennie strat. 

i chodzi obawa, iż porozumienie robot | obražmy sobie rurkę z pontalitu wy 
ników z General Motors nie przywró 

„ei spokoju, gdyž w razie uzyskania 
większości ustępstw „pójdą pod nóż” 
fabryki Chlyslera i .Forda. Na razie 

| Chrysler musiał zamknąć swe fabry 
ki tylko na parę dni, ale nie z powodu 
zatargu z robotnikami, lecz z racji 
braku szkła do karosowania. Popro 
stu fabryka, która mu to szkło dostar 
cza, „zaniemogła*. Za parę dni jed- 
nak ma dostarczyć nowe zapasy. 

MW dziedzinie szkła, a właściwie 
pokrewnej, sensacją jest wynaleziony 
w zakładach du Ponta t. zw. „Pontali 
te'. Jest to materiał podobny do celu 
loidu, zupełnie przezroczysty, jak 
szkło, ale odznaczający się tym, że za 
łamuje on światło. Najlepiej to moż 
na zrozumieć na przykładzie. Wy   

Próba Szantażowamici 
Pontalit 

giętą w łuk. W tę rurkę, ktėra „wyglą 
da zupełnie jak szklana, wpuszczony 
jest z jednej strony promień reflekto 
ra. Efekt jest nadzwyczajny: światło 
robi łuk wewnątrz i wychodzi dru 
gim końcem rurki, nie *sprzechodząc + 
zupełnie nazewnątrz przez ściany 
rurki. Tak samo, jak gdybyśmy przez 
wygiętą rurkę blaszaną leli płyn. Za 
stosowania praktyczne tego wynalaz 
ku mogą być wprost rewelacyjne. 
Można np. tak, jak- obecnie. stosuje 
się centrałne ogrzewanie z jednego 
źródła rozprowadzać światła po całym 
domu również z jednego źródła. A 
więc woda, gaz, ciepłe powietrze lub 
para, wreszcie światło rozprowadzane 
tylko przy pomocy rur z żelaza łub 
z pontalitu. Ciekawe, co? 

Styczeń na plaży brazylijskiej 

  

Reprodukujemy interesujące zdjęcie, 

Madryckie instytuty 
wydawnicze są czynne 

Pomimo szałejącej zawieruchy hi- 
szpańskiej wojny domowej, praca w 
madryckich instytucjach wydawni. 
czych nie ustaje. W ostatnich dniach 
jedno z madryckich wydawnictw 
przesłało korektę książki o Montai- 
gne'u do sprawdzenia argentyńskie - 
mu publicyście Ricardo Saenz-Hayes, 
przebywającemu obecnie w Paryżu 
Korekta została dostarczona w wali 
zach dyplomatycznych. 

Jak widać, bomby pekające nad 
miastem nie zupełnie zdołały zamącić 
tok życia kulturalnego w stolicy Hisz 
panii. 

  

WĄTROBA JEST FILTREM DLA KRWI 
   
<sady, — grudki stale powiększaj    

się żółć i spływa do kiszek. Gdy wskutek zastoju żółci tworzą się 
ję w twarde grudki (PIASEK ŻÓŁCIOWY), — gdy na grudkach 

<osiadają sole wchodzące normalnie w skład żółci, a na nich odkładają 
ję, a w rezultacie powstają KAMIENIE ŻÓŁCIOWE. 

  

się wciąż nowe 

Przy kamieniach żółciowych jest stosowana 

Huratja ziołami „CHOLEKINAZA“ 
"Polega ona na pobudzeniu aa 2 normalnej czynności i reguluje przemianę materji. 

Broszury bezpłatne wysyła laboratorjum fizjologiczno-chemiczne 

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

Nieoczekiwane skutki miłości 
eks-króla Edwarda VIII i p. Simpson 

Projekt zmian w angielskim prawie rozwodowym 

Jak wiadomo, prawo angielskie w | 
zasadzie mie dopuszcza rozwodu, jedy | 

sym wyjątkiem z ogólnej reguły jest | 

wypadek, jeżeli jednej ze stron uda 

się udowodnić dokonanie zdrady mał ; 
żeńskiej przez współmałżonka. Dlate | 
go, jeśliinawet współmałżonkowie doj | 
dą do porozumienia w sprawie rozejś 
cia mie mogą przeprowadzić rozwodu | 
inaczej, jak tyłko drogą odegrania ko 
medii zdrady. | 

W pobliżu Londynu leży malutkie | 

miasteczko Bray, liczące 8,000 ludnoś | 

<.. Dobrobyt mieszkańców tego mia- | 
steczka uzależniony. jest od swoistego | 

procederu, który wywołuje właściciel | 
miejscowego „Hotelu Paryskiego”, 
ułatwia jąc parom małżeńskim uzyska 
nie rozwodu. 

Na usługach hotelu znajduje się kil 

kanaście ładnych dziewcząt, które za 

wynagrodzeniem odgrywają komedię 

bałamucenia przybyłych panów. „Roz 

wodowa girlsa“, jak są mazywane 
owe dziewczęta, musi zachowywać 
sie bez zarzutu i oczywiście nie ma 
prawa popełnić czynu, o który ją ©- 
skarżają. 

Małżonek, który musi udowodnić ! 
swą „niewinność* wynajmuje tu po 
kój, nad rankiem do pokoju tego ; 
zgłesza się girlsa rozwodowa, po 

' gu Tamizy. 
| dynek w stylu epoki Tudorów i posia 

, zaledwie o 8 mil. 

| chwycony na. zdradzie. 

chwili gość dzwoni na służbę j każe 
podać sobie śniadanie. Lokaj albo po 
kojówka, która mu usługuje, zna oso 
biście girlsę i dowodzi następnie na 
procesie, że zastała pana X w sytua- 
cji, świadczącej o zdradzie. 

Po rozwodzie małżonków Simpson 
„Hotel Paryski stał się znany na ca. 
łym świecie. Stoi on na samym brze 

Jest to dwupiętrowy bu- 

da zaledwie 20 pokojów gościnnych. 
Należy zaznaczyć, że hotelik ten leży 

ang. od zamku 
Windsor ; mie wiele dalej od Fortu 
Belvedere, ulubionej rezydencji Ed 
warda VIII-go 

Gdy w pewien piękny dzień lipco 
wy w księdze hotelowej zapisało się 
małżeństwo Simpson, przy czym rolę 
pani Simpson spełniała jedna z „girłs 
rozwodowych*, w angielskich sferach 
prawniczych powstała myśl o koniecz 
ności zreformowamia prawa rozwodo 

wego, przez wprowadzenie stosowne. 
$0 przepisu upoważniającego sędzie- 
go do wniknięcia, czy małżonek przy 

nie działa w 
porozumieniu ze swą żoną j czy zdra 
ca nie jest tylko fikcją. obliczoną na 

wyprowadzenie w pole władz wymia 
ru sprawiedliwości. 

wyko nane 

  

podczas w Brazylii w styczniu br., 

upałnych dni panujących w tej części świa ta, Przedstawia ono z lotu ptaka plażę, bie- 

gnącą od góry Leme wzdłuż Avenida Atlantica przez dzielnicę Copacabana. Widzimy 

tłumy mieszkańców stolicy Brazylii, rozko szujących się na pięknej plaży fałami Atlan- 

tyku, chłodzących ich w czasie gorącego południa. Jakaż to gra kontrastów natury w 

porównaniu z panującymi u nas mrozami. 

  

Szkółki drzewek 
przy szkołach powsz. 

Przywiązując dużą wagę do spra 
wy zadrzewienia dróg w powiecie wi 
lejskim oprócz tworzonych gminnych 
szkółek drzewek — zdecydowano za. 
kładać także podobne szkółki z pomo 
cą funduszów drogowych przy tych 
szkołach powszechnych, które posia 
a: ją 'obszerniejsze płace: lub: ogrody. 
Szkdłkammi opickowałaby się tdziat. 
wa szkolna i drzewikami z tych szkó- 
łek uczniowie wysadziłiby drogi. Fa- | 
chowych wskazówek w hodowli sadzo 
nek udziełałby uczniom instruktor 
ogrodnictwa Inspektoratu Szkolnego. 
Szkółki te spełniać będą doniosłą ro 
łę wychowawczą, gdyż dziatwa sama, 
pielęgnując drzewka w szkółkach, na 
bierze zamiłowania do przyrody i nau 
czy się szanować drzewa  przydroż- 
ne, których tyłe rok rocznie niszczą 

  

Echa radiowe 

  

Wrazie przeziębienia dó. 
rączki łama w kościach 
odda Ci dobre usługi Tabletki 
Togal stosuje się również w 
cierpieniach reumatycznych, 
artretycznych i podagrze. 
Toqal uśmierza bólei przynosi 
ulg w tych cierpieniegb. z 

  

Ci, co wygrali milion 
Zakopane ma w tym roku szczęście. Po 

goda jakby stworzona dla narciarzy, któ- 

rzy zjeżdżają tysiącami ze wszystkich krań 

ców Rzeczypospolitej. 

A teraz w dodatku fortuna obdarzyła 

mieszkańców perły mzdrowisk _ polskich 

główną wygraną czwartej klasy trzydziestej 

siódmej Loterii Państwowej — milionem 

złotych. 

  

w 

Panowie Otto Federowicz i Roman Igna 

czak reprezentują, prócz siebie, jeszcze gro 

no dziesięciu innych współpracowników Sa- 

natorium Czerwonego Krzyża. 

Grono to zakupiło wspólnie sześć ćwiar 

tek różnych losów i właśnie na jedną z 

nich; oznaczoną numerem 57.592, a wybra- 

mą przez p. Federowicza padła główna wy 

grana. 

O tym szczęśliwym fakcie dowiedział się 

pierwszy p. Federowicz, dzięki transmisji 

radiowej. Gdy zawiadomił o tym kolegów, 

ci byli przekonani, że chodzi tu o żart, do- 

piero gdy wiadomość potwierdził poinfor- 

mowany bezpośrednio u. źródła kolektor — 

zapanowała powszechna radość. 

Na każdego z dwunastu uczestników przy 

padnie przeszło 16.600 złotych, jest to su- 

ma, z którą już można coś rozpocząć: 

Właścicielem drugiej ćwiartki jest p. 

  

Wojciech Stopka Borowy, gazda z Koście- 

Viska. Jako mistrz ciesielski i specjalista 

w swoim zawodzie jest instruktorem szko 

ły przemysłowej, gdzie też zastała go wia 

domość o wygranej. 

P. Stopka: Borowy jest człowiekiem zró 

wnoważonym i dlatego, choć przyjął miłą 
wieść ze zrozumiałą radością, to jednak nie 

jest mią oszołomiony,   Natomiast wielkie wrażenie było udzia- 
łem małżonk: p. Stopki Borowego, która 

nawet nie wiedziała, że mąż jej gra na Lo 

terii Państwowej. 

  

Pani Emilia Pulnerowa i mąż jej Waw 

rzyniec, mułarz z zawodu, są właścicielami 

trzeciej ćwiartki „milionowėgo“ numeru. 

Przypadek zrządził, że numer ten dostał się 

do ich rąk, a dzięki jeszcze szczęśliwszemu 

przypadkowi, przysporzył on swym właści 

cielom 200.000 zł. 

Państwo Pulnerowie zamierzają zużyć 

wygrane pieniądze na bulowę domu. Szcze 
góły dotyczące pozostałej ćwiartki, będą 

podane później. 

Oczywiście wszyscy nowokreowani ćwierć 

milionerzy zaopatrzykń się już w . losy do 

pierwszej klasy trzydziestej ósmej Loterii 
Państwowej. Ale przede wszystkim zrobić 
to powinni ci, którym się jeszcze nie posz 

częściło, bo przecież i oni mają szanse wyg 

rania w ciągnieniu, które rozpocznie się 18 

lutego. 

Antobasy berlińskie poruszane 

gazem świetloym 
Prowadzone od: roku 1934 próby 

stosowania gazu świetlnego do trak. 
cji samochodowej dały dobre rezulta- 
ty. Pierwszy autobus tego typu po 
przejechaniu 75,000 km. wytrzymał 
doskonale próbę. Obecnie wszystkie 
omnibusy na linii nr. 14 w ilości 25 
sztuk chodzą „pod gazem*. Każdy 
z nich posiada dwa zbiorniki gazu, 
wystarczające na przejechanie 160 
km. Poza stałymi stacjami zaopatry 
wania w gaz; posiada” miasto-eysterny 
samochodowe, które zaopatrują auto 
busy w gaz w różnych punktach mia 
sta. Napełniamie zbiornika trwa około 

! 
| 

nych gazu, ktėry zastąpi 750,000 Itr. 
benzyny. Dla gospodarstwa niemiec 
kiego stosowanie gazu posiada jesz- 
cze to znaczenie, że produkcja gazu 
daje jako produkt ubeczny smolę po- 
gazową эгах benzol. 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycy] w ze 
kresie nowego i starego typu gimn 
Przygotowuje do małej i dużej matury 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa 
rantowane. Specjalność: polsk!, fizyka 
matematyka. — Łaskawe zgłozseniz 
da rad Kuriera Wil na a. 7-ai wiar: 

— | 

  
  

Listy w sprawach Wieczorynek 
Minęły już te czasy kiedy za chło 

pa mówiono, pisano i dziękowano. 
Dziś nie tyłko pisze sam, ale i sam 
staje przed „mikrofonem. Mówi nie 
tylko do 50 tysięcy radiosłuchaczy 
„swojej Rozgłośni* (do końca roku 
będzie ich zapewne 100 tysięcy) © 
sprawach powszechnie znanych i rol 
niczych, ale, ale zdobywa Się na 
felietony, pełne, zdrowego, szczerego, 
wiejskiego humoru. 

Łeży przede mną paczka listów 
pisana w sprawach Wieczorynek. Wie 
czorynki R. W. zdobyły sobie szyb 
ko popularność. Jeszcze są młode, 
nieskrystalizowame ostatecznie, a już 
budzą oddźwięk na wsi spragnionej 
rorrywek popułarnych i humoru, zro 
zumiałego. dla szerszych mas. 

Oto.garść „głosów z oddali* (po 
daję z zachowaniem stylu i ortogra 
fili): 

„tem bardziej przyjemniej posłu 

chać, gdy szanowny pan Wołłejko 7a. 
siondzie przy mikrotonie, gdyż jest 
to jedyna zacna dusza, ktura człowie 
ka wyrwać potrafi z największego 
smutka i przygnembienia z dzisiejsze 
go kryzysó, jaki między nami panó- 
je“. 

Opuszczamy szereg listów, w któ 
rych powtarza się tylko jeden refren 
„bardzo lubia wieczorynki. cob ich 
więcej bylo“ j; przechodzę do listów 
nauczycieli. Oto co pisze jeden z na- 
uczycieli (wieś) w sprawie wieczory - 
nek. 

„Wieczorynki,sktóre urządza Pol- 

skie Radio, bardzo mi się podobały, i 
nie tylko mnie, łecz ogółowi. Kiedy 
nadają wieczorynkę przy odbiorniku 

\ 

  

miejsca nie ma. Pisze dalej korespon 
Gent radia. 

„.„obcując z łudźmi przez cały 
dzień, tyle się nasłucham skarg, nie 
<omagań, przykrych i smutnych 
słów, że słucham z przyjemnością 
wesołych audycyj. Wale, tango uspa 

kaja nerwy, polki, oberki pobudzają 
do wesołości. 

Ciekawe są uwagi następnego ko 
respondenta, również nauczyciela: 

„.„depsze były by na wieczoryn- 
kach instrumenty spotykane po 
wsiach, a mianowicie: harmonia, cym 
bały, skrzypce. Tematy muzyczne 
winnny być wzięte z miejscowych śro 

Holenderska para książęca 
w Kryn'cy 

Oboje księstwo jak wiadomo 

zwolennikami sportu narciarskiego, 

łagodne tereny górskie i znakomite warun 

ki śniegowe przy pięknej i słonecznej pogo 

dzie stanowią dla dostojnych gości wyma- 

rzony zakątek wypoczynkowy. 

Lecz nie tylko sportem holenderska para 

książęca się interesuje. Książę bowiem z wi 

docznym zapałem w rozmowie z wysłanni 

kiem Polskich Zakładów Philipsa wspomniał 
o muzyce radiowej i © tym, że nie wyobra- 

ża sobie współczesnego życia bez radia. — 
Wykazał przy tym doskonałą znajomość 
obchodzenia się z radiem, a nawet zademon 

strował, jak sprawnie uzyskuje w Krynicy 

odbiór stacyj amerykańskich i wszelkich 

kontynentalnych, 

Księstwo posiadają słynną superheterody 

nę Philips 6%, połskiej produkcji. 

— SĄ 

to też 

dowisk, gdyż one więcej ujmują czło 
wieka. Ludność, słuchając muzyki 
swojej dobrze granej, czuje się, jak 
u siebie w domu. Tańce miejscowe 
zagrane przez radio na znanych im 
iustrwmentach młodzież mogłaby wy 
konać na swej wieczorynce i została 
by nawiązana nić mocniejsza pomię- 
dzy młodzieżą a radiem". 

Nauczycielka pani M. pisze: 

„Gdyby pan mógł zobaczyć tych 
iudzi, jak oni garną się do audycyj 
radiowych. To dla nich cała rozryw. 
ka, całe oderwanie się ód ich sza- 
rego, nędznego życia. 

Córka małorolnego włościanina p. 
4. B. pisze: „Kocham radio nad życie, 
mamusia na mnie narzeka .,;z ta ra- 
dia to tylko marnujesz czas* a ja 
słucham i słucham a jak tango jakie 
podoba się to ja by słuchała i dzień 
i noc“. 

Takich listów otrzymuje Rozgłoś 
mia Wilenska około 200 miesięcznie. 
Każdy nadawca otrzymuje odpowiedź 
indywidualną. Listy idą wprost do 
speakera, który je segreguje i odsyła 
kierownikom poszczególnych  dzia- 
łów. 

Teraz największa ilość listów z 
aprobatą, nadchodzi z powodu „Wie 
czorynek*. Jest — to ważna wskazów 
ka psychołogiczna nie tylko dla Ra- 
dia. Nastał czas kiedy wieś pożąda 
już rozrywki, wesołości. Jest. — to 
dobry znak. Ale trzeba ten głód roż 
rywkowy zaspokoić, jeżeli nie chce- 

my, żeby ta wesołość tonęła stale w 
„wódce. 

Kupujmy aparaty rądiowe!   

5 minut. Pierwsza linia autobusowa | 
w Berlinie potrzebować będzie rocz. | 
nie półtora miliona metrów sześcien- | 

Pomysł 
Angielskie pismo humorystyczne 

„Punch''* zamieściło inserat następują 
cej treści: Znany autor podejmuje się 
napisania powieści na tle wspomnień 
rodzinnych zainteresowanych osób. 
Łaskawe zgłoszenia.. itd. Prasa angieł 
ska i francuska zaopatruje . pómysł 
Pumcha w komentarze, pozwalające 
snuć najbardziej różowe plany auto- 
rom, którzy: będą męgli oddawać się 
swojej pracy bez oglądania się na wy 
magania wydawców. Zawsze znajdzie 
się chętny. patręn, który dobrze zapła 
ciiza zaszczyt napisania interesu ją- 
cych wspomnień czy też Pomiegi o 
jego: rodzinie. 

-+ Giekawe tylko, jak wyglądałaby 
treść książek, pisanych na zamówie 
nie naszych przedstawicieli płutokra 
tycznego świata? 

co potrafiłaby mała 
"_ mszyca 

Wszystkim! jest znana zapewne ma 
ła mszyca, żyjąca na kapuście. Wyda 
wałoby się, że jest to nic nie znaczące 
stworzonko... Tymczasem prof. :Her- 
rick obliczył, że gdyby mszyca miała 
odpowiednie warunki rozwoju, to w 
<iągu sęzomu wylęgnięte potomstwo 

mszycy ważyłoby 822 miliardy tonm, 
podczas gdy:jedna mszyca waży zaled 
wie... miligram. Z tego wynikałoby, 
że potomstwo jednej mszycy zrodze 
ne w jednym sezonie, ważyłoby pięć 
razy więcej od ludności, zamieszkują 
cej cały świat. (Bierzmy pod uwagę, 
že ludność świata waży 150 miliar- 
dów kg.). 

Techniczne Jubileusze 
w roku 1937 

W bieżącym roku technika może 
święcić cały szereg jubileuszów. W 
roku 1877 A. S. Bell skonstruował 

pierwszy telefon, w dziesięć lat póź- 
niej Daimler zbudował pierwszy sa- 
mochód, a Edison fonograf. 70 lat te 
mu Alfred Nobel wynalazł dynamit w 
roku 1847 zapłonęła pierwsza lampa 
naftowa, a w 1797 spróbowano po raz 
pierwszy spadochronu. 

Grypa szaleje w Anglli 
Grypa szerzy w dalszym ciągu spu 

stoszenia w Anglii; w małych mias- 
tach Edlington i Warmsworth w hrab 
stwie Doncaster np. zapadło na grypę 
przeszło 80 proc. mieszkańców, zamk 
uięto więc nietylko szkoły ale i więk 
szą część sklepów. Z powodu grypy 
uległ opóźnieniu termin odpłynięcia z 
Southampton ,„Queen Mary“, gdyż, 
jak ogłosiła Cunard Line, większość 
robotników zatrudnionych przy repe 
racjach w oddziale maszynowym ©01- 
brzymiego parowca zapadła na grypę. 
Termin odjazdu „Quen Mary* zóstał 
więc przesunięty z 3 lutego na 17 №- 
tego. Przed mieszkaniami lekarzy w 
niektórych miastach w hr. Yorsihre 
gromadzą się, jak donoszą pisma, 
długie ogonki pacjentów, którzy wy- 
czekują- swe kolei. A przytem grypa 
w Anglii połączona jest z groźnymi 
komplikacjami, które powodują spe 
ro wypadków zgonów. 

Wiadomości radlowe 
Z WILNA NA CAŁĄ POLSKĘ... a 

W niedzielę o godz. 12.03 z wielkiego 

studia Rozgłośni Wileńskiej zacznię się 
transmisja poranku symfonicznego pod dyr. 

Czesława Lewickiego. Solistą będzie dosko 

nały pianista, uczeń Paderewskiego p. Alek 

sander Brachocki, który z towarzyszeniem 

orkiestry wykona koncert fortepianowy 

ч 
D-mol! Mozarta. 

PODZIEMIA WENECKIE. 
Fragmenty arcydzieła Zygmunta Krasiń 

skiego w układzie radiowym prof. Konrada 

Górskiego usłyszą  radiosłuchacze całej 

Polski w poniedziałek 1 lutego o godz. 21. 

ы 

POGADANKI REGIONALNE. 
Prof. Bogumił Jasinowski, znany badacz 

kułtury wygłosi w poniedziałek przed mik 

rofonem wiłeńskim swą interesującą „Poch 
wałę prowincji* (e godz. 15.50). A o godz. 

18.20 o najbardziej prowincjonalnym regio 

nie Polski, © Polesiu mówić będzie p. Zefia 

K. Lipkowska. 

„STRZAŁ: NA POKŁADZIE* 

Radiowe słuchowisko detektywne. 

Dnia 31 stycznia, t. j. w miedzielę, o g. 

16.30 nadaje Teatr Wyobraźni premierę ko 
medii Pawła Hansena p. t. „Strzał na pok 

ładzie". 

Na wielkim transoceanicznym  parowcu 

ginie zamordowany bankier. Kto jest spraw 

cą zbrodni. Wszystkich na upartego można 

by podejrzewać i policja ma wiele z tym 

kłopotu. W końcu amator detektyw wszyst 

ko odkryje i wyjaśni. Intryga w tej konce 

pcji jest przeprowadzona tak zręcznie, splot 
zagadek jest tak pomysłowy, że z niesłab 

nącym napięciem czekać będą słachacze na 
tradycyjne: „aresztuję w imieniu prawa”, 
nie wiedząc do końca do kogo ten zwrot 

będzie skierowany, 

SŁYNNA ŚPIEWACZKA ŁOTEWSKA MA- 
RINA KARKLINS PRZED MIKROFONEM. 

W! niedzielę, dnia 31 stycznia o godz. 
21.30 śpiewać będzie dla polskich radiosła 
chaczy śpiewaczka łotewska Marina Kark- 

lins. Zarówno ze względu na wysoki po- 

ziom wykonawczy, jak też na układ progra 
mu, złożonego z utworów wokałnych, nao   gół mało znanych, warto na koncert tem 

zwrócić ezczególną uwagę.



ь- 

bar salonach Oficers. Kasyna 

Wileńszczyźnie zagraża wyż syberyjski. Wypadki z pociągami i ludźmi 
rekcji warszawskiej i radomskiej. Na | WYKOLEIŁ SIĘ WAGON POCIĄGU 

odcinkach linii na terenach wojewódz | OSOBOWEGO W SMORGONIACH. 
Wbrew przewidywaniom i nadzie 

jom rtęć w termometrze na Wileń- 

szezyźnie nie poszła w górę. Spodzie- 

wano się, że Śniegi, które tak obficie 

spadły na południu kraju i prawie w 

sąsiednich 'województwach (jak nprz. 

ua Polesiu, o czym piszemy niżej), do 

trą także do nas i pokryją przemarz- 

niętą ziemię puszystym „ciepłym* ko 

biercem. Jak wiemy bowiem okrywa 

śnieżna na Wiłeńszczyźnie jest zama 
ła, co może pociągnąć za sobą dotkli 
we w skutkach wymarznięcie ozimin. 

Wczoraj niespodziewanie prawie, 
barometr poszedł w górę ; Wileńsz- 

znalazła się w zasięgu małego 
wyżu i powrotnej fali mrozu. Istnieje 
obawa, że wyż ten może się połączyć 
z wyżem syberyjskim, a wtedy mógł- 

by nastąpić dłuższy okres silnych 

unrozów. 

ŚNIEŻYCE UTRUDNIAJĄ 
KOMUNIKACJĘ. 

Szałejące w kraju zamiecie Śnież- 

ne oraz mróz ponad —25 st. powodu 

ja poważne trudności  komunikacyj- 
ne. 

Z całego terenu dyrekcji wileńskiej 
nadchodzą wiadomości o wielkich 

trudnościach w pracy przetokowej na 
„stacjach i opóźnieniach pociągów po 

wodowanych przeważnie opóźnie- 

niem pociągów przybywających z dy 

  

Nie ma niewykształconych, 
odkąd pojawiły się książki, od- 
kąd należą do sprzętów domo 

wych każdego mieszkania № cy- 
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wilizowanym świecie. 
Carlyle. 

„NOWOŚCI 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16 9 

Czynna od 12—18. 

Warunki przystępne.   «
и
 

  

Loty eksperymentalne 
"Warszawa — Wilno — Tallin 

— Helsinki 
Na finii łotniczej Warszawa — 

Wilno — Tallin — Helsinki rozpoczę 
ły się loty eksperymentalne, zorgani 
„zowane przez polski „Lot“. Próby te 
mają na celu zbadanie warunków lo- 
tów w zimie i możliwości uruchomie 
nia stałej komunikacji lotniczej mię- 
dzy tymi miastami w miesiącach zi- 
mowych. 

Jak dotychczas, wszystko wskazu 
je na to, że regularne loty pasażerskie 
w zimie mogą się odbywać bez prze- 
szkód. Naprzykład lot w ubiegłym ty 
godniu z Helsinek do Warszawy od- 
był się bez żadnych trudności, mimo 
„napozór nie sprzyjających warunków 
atmosferycznych. 

W lutym loty: eksperymentalne od 
„będą się w dniach 1, 8 i 22. W marcu 
także w tych że dniach miesiąca. (z) 

  

  

twa poleskiego zanotowano znaczne 
zaspy śnieżne utrudniające komunika 

cję, zwłaszcza na liniach wąskotoro- 
wych. Niektóre pociągi na liniach wą 
skotorowych Janów — Kamień Ko- 
szyrski, Janów — św. Woda — Tele 
ehany, Oręczyce — Prużana — zosta 
ły ezasowo odwołane. 

SPÓŹNIONE POCIĄGI DO WILNA. 

Pociągi z Warszawy przychodzą ze 

znacznym opóźnieniem. Pociąg nr. 
715 przybył dziś do Wilna z opóźnie 

niem o 176 min., pociąg nr. 713 — o 

204 min. Przyczyną tego jest silne 

vchładzanie się parowozów, które wy 

czerpując zapasy paliwa i wody zmu 

szone są zatrzymywać się na stacjach 

na których nie przewidziano zaopa- 

'trzeńia parowozów w wodę i węgiel. 

Specjalna służba ostrzegawczo - prze 

ciwśnieżna i cały personel liniowy 

przyczynia się w znacznym stopniu 

de zmniejszenia skutków trudnych 

warunków atmosferycznych. 

ZAMARZŁ PO NAGONCE. 

W dnin 28 bm. o godz. 7 rano zna 

leziono w odległości 800 metr. od wsi 

Dołha, gm. byteńskiej, pow. słonim- 

skiego zamarznięte zwłoki Aleksego 

| Naliwko lat 50, który w dniu 27 bm. 

był na nagonce myśliwskiej. Ze śla- 

dów udało się stwierdzić, że Naliwko 

w drodze do domu dwukrotnie odpo- 

czywał z powodu przeziębienia lub 

zuslabniecia. Za trzecim razem już 

nie podniósł się z ziemi i zamarzł. 

UIS 

W związku z ustaleniem kontyngen 
tów uboju rytualnego na luty rb. wy 
szło następujące zarządzenie wojewo 
dy wileńskiego z dnia 27-go stycznia 
1937 r. 

Na podstawie art. 108, p. 1-a rozp. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 

stycznia 1928 r. o organizacji i zakre 

nej w brzmieniu ustawowym w Dz. 
U. R. P. nr. 80 poz. 555 z r. 1936 oraz 

liość ludności       

Powiajy żydowskfej: 

brasławski 7,703 
dziśnieński 11,740 

i mołodeczański 5,780 
oszmiański 8,000 
postawski 2,755 
święciański 7,884 
wilejski 6,800 
wileńsko-trocki 5,826 
m. Wilno 58,511 

Razem 114,999 

„KURJER WILEŃSKI* 31. L 1937 r. 

W nocy dnia 30 bm. na' stacji 
Smorgonie w pociągu nr. 461, przyby. 

wającym z Wiłna do Smorgoń 0 godz. 

2 m. 11 na zwrotnicy wykoleił się jed 

ną ósią wagon osobowy 3 klasy. Po- 

ciąg został zatrzymany, poczem za 

żądano pociąg ratowniczy z Mołode 

czna, który ten wagon postawił na 
tor. Wskutek zatarasowania toru wy 

jazdowego na st. Smorgonie, pociąg 

Dr. 462 idący do Wilna został zatrzy 

many na st. Zalesie i spóźnił się z 

przybyciem do Wiłna o 4 g. 55 min. 

Przyczyną wypadku było zatarasowa 

nie zwrotnicy przez zamieć śnieżną 

Program niedzielny imprez sportowych | 

jest następujący: { 

w Warszawie: 

W] gmachu Cyrku międzynarodowy mecz 

bokserski pomiędzy mistrzem Węgier BTK 

z Budapesztu, a kombinowanym zespołem 

Makabi i Warszawianki. 

Na boisku Warszawianki mecz hokejo 

wy o mistrzostwo Polski ŁKS — Warsza 

wianka. 

W gmachu YMCA międzynarodowe zawo 

dy gier sportowycr U. S. Ryga — AZS War 

szawa.   
sie działania władz administracji ogól . 

W. Łodzi mecz bokserski o mistrzostwo 

Kontyngent uboju rytualnego 
w woj. wileńskim 

w wykonaniu rozporządzenia Min. 
Roln. i Ref. Roln. z dnia 26 sierpnia 
1935 r. wydanego w porozumieniu z 
Min. WR. i OP. oraz Min. Spraw 
Wewn. o sposobach i warunkach ubo 
ju zwierząt gospodarskich na podsta 
wie par. 8 wymienionego rozp. D. U. 
R. P. nr. 70, poz. 504, ustalam dla 
powiatów i m. Wilna następujące kon 
tyngenty zwierząt rzeźnych, które mo 
gą być poddane ubojowi rytualnemu 
w lutym 1937 T.: 

z piaskiem. Wypadków z ludźmi nie 
bylo. 

ODMROŻENIA W WILNIE. 
W związku z ponownym znacz- 

nym spadkiem temperatury zanotowa : 

no nowe wypadki odmrożeń — wy- 
łącznie uszu. 

Odmrozili uszy: urzędnik magistra. 
tu Stanisław Antoniak (Żwirki i Wigu 
ry), Aleksander Kepkowski (Słowiań 
ska 10), Wacław Zacharenko (Želaz 
na Chatka 19), żołnierz Łazars Krew 

ski, Jakub Fejgełson (Zawalna 33) i   Zofia Braciszewška z Nowej Witejki. 
„Wszystkim pierwszej pomocy udzie 

liło pogotowie ratunkowe. \ 

Polski Warta — I. K. P. į mecz hokejowy 

pomiędzy ' warszawską Polonią a miejsco- 

wym Tourin-Clubem. 

W! Krakowie dokończenie walnego zeb- 

rania Krakowskiego Okręgowego Związku 

Piłki Nożnej i mecz hokejowy. o. mistrzost 

wo Polski Cracovia — Pogoń. 

W; Wiśle drugi dzień międzynarodowych 
mistrzostw narciarskich Polski. W progra 

mie konkurs skoków otwartych i do kombi 

nacji. & 

W| Poznaniu mecz bokserski o mistrzost 

wo Polski Okęcie — H. P. C. i łyżwiarskie 

mistrzostwa okręgu. 

We Lwowie mecz hokejowy o mistrzost 

wo Polski pomiędzy Czarnymi a Pogonią 

katowicką. 

W. Wilnie mecz hokejowy o mistrzostwo 

Polski pomiędzy Ą. Z. S. Warszawa a KPW 

Ogniskiem. 2 

| + — 
i A Zagranicą: 

[W] Monte Carlo zakończenie wielkiego 

międzynarodowego automobilowego raidu 

gwiaździstego. 

W, Davos mistrzostwa łyżwiarskie Euro 

py w jeździe szybkiej z udziałem Kalbar 

czyka i Lisieckiego oraz mistrzostwa łyżwiar 

skie świata w jeździe szybkiej pań. 

W. Bremie zakończenie międzynarodo- 

wych mistrzostw tenisowych Rzeszy z u- 

„działem. polskich rakiet.   
  

KONTYNGENT NA LUTY R.B- MW! Cortina d'Ampezzo mistrzostwa świa 

w kg. żywej w kg. żywej ta w jeźdzei na bobslejach. < 
wagi na osobę: | wagi na powiat: | „„W „Dūsseldorfie mecz piłkarski. Niemcy 

260 18206 — Holandia. 
@ 23,480 | : 

2,5 14,450 | Transmisja radiowa 
2,5 20,000 eczu 
25 6,887,5 z. : 
2,5 19,710 Dzisiejszy mecz hokejowy 0 mistrz0. 
2,5 17,000 stwo 'Połski transmitowany ' będzie 
2,5 14,565 Ё Esė 
27897 169.539,07 przez Radio Wileńskie. 

SĘ Transmisja rozpocznie się o godz. 

304,889,07 14, a potrwa do końca meczu. 

  

  
  

Wilno, Wielka 6. Konło P. K. O. 145461. 
Ciągnienie rozpoczyna się dnia 18 „- Zamė- 
wienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną poczią. 

Kurjer Sportowy 
Niedziela na boiskach sportowych Dziś mecz hokejowy 

Dziś o godz. 13 w parku sporto- 
wym padnie decydujący dla hokeis- 
tów Ogniska wynik, który albo za 
kwalifikuje do finałowej puli mi 
strzostw Polski, albo też powie nam 
przykrą prawdę, że w tym sezonie je 
steśmy gorsi nawet od wicemistrza 

Warszawy. 

Wiemy doskonale iż Ognisko mia 
ło i ma wysokie aspiracje sportowe 
zwłaszcza, jeżeli chodzi o hokej, ale 
wiemy również bardzo dobrze, iż w 
tym sezonie hokeiści Ogniska nie 
mieli odpowiednich warunków tech 
nicznych do przeprowadzenia. racjo 
nelnego treningu. 

Dzisiejszy nasz przeciwnik jest 
drużyną o bogatej tradycji. AZS. war 
szawski — to drużyna, która przez 
szereg lat miała mistrzostwo Polski, 
będąc zespołem jednym z najlepszych 

w Europie, ale są to dawne dzieje. 

Dziś AZS, nie jest już tym AZS. z daw 

nych lat. Drużyna akademików zasi 
lona została ostatnio graczami Legii. 

Przed tygodniem AZS. zremisował 
z Ogniskiem 0:0. Dziś ma paść decy 

dujący wynik. Sędziować będzie insp. 

Feliks Wasilewski. 

Ognisko wystąpi na czele z Go 

dtewskimi, Okułowiczem, Wiro-Kirą, 

Czasznickim i Kremerem. 

Czytelnia 1 wypożyczalnia 
książek franenskich 

"Towarzystwo Polsko - Francuskie 

w Wilnie zawiadamia swych człon- 

ków, że z dniem 1-go lutego 1937 r. 

uruchamia czytelnię ; wypożyczalnię 

książek francuskich. Dyżury `одъу- 

wać się będą w lokalu studium Rolni 

czego USB. przy ul. Uniwersyteckiej 

1—3 (parter), we wtorki ; piątki w 

godz. 17—t9, za wyjątkiem dni świą 

tecznych. )   

  

Obchód Imienia Pana Prezydenta 
odbędzie się w Wilole we wiorek 

Dnia 1 lutego 1937 r. przypadają 
Imieniny Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej Polskiej prof. Ignacego Mościckie 

Bo. л 
Z uwagi na dzień świąteczny, przy 

padający we wtorek, obchód uroczy- 
stości przeniesiony został na dzień 2 
iutego r. b. 

Z inicjatywy Zarządu Wojewódz- 
kiego Federacji PZOO. w Wilnie od 
będzie się w tym dniu ku czci Dostoj 
rego Solenizanta: 

o godz. 10-ej — Nabożeństwo w 
'kościele św. Jana, celebrowane przez 
J. E. ks. Arcybiskupa Romualda Jał- 
brzykowskiego; Ё 

o godz. 10—11-ej nabažeūstwa w 
świątyniach innych wyznań; 

o godz. 13-€j — uroczysta akade- 

mia w Teatrze na Pohulance; 
Program Akademii: Marsz — or- 

kiestra wojskowa; Okolicznościowe 

przemówienie — prof. Konrad Górski; 

„Bymn Państwowy, orkiestra wojsko - 
wa. Deklamacje artyści Teatru. 

Orkiestrą symfoniczna — pocztowego 

przysposobienia wojskowego. —; 
Wstęp wolny. 
Zarząd Federacjj PZOO. prosi 

wszystkich obywatelj m. Wilna do u- 
dekorowahia domów chorągwiami o 

barwach narodowych oraz do . jak 

najliczniejszego wzięcia udziału we 
wszystkich uroczystościach. 

Zarząd Woj. Federacji PZOO w Wiłnie 

w z wiązku z powyższym obchodem wydał 

następujące zarządzenie organizacyjne: 

We wtorek godz. 9-ta — zbiórka wszyst 
kier Związków siederowanych z pe 
sztandarowymi na płacu Orzeszkowej przy 

iokalu Ferieraeji. Z 
Godz. 9.15 — odmarsz do kościoła św. 

Jana na nabożeństwo, po nabożeństwie 
związki siederowane udadzą się do lokała 
Federacji. 4 R 

zwigzkow sieds 
sztandarowymi 

  

  

Godz. 12.15 — odmarsz 

rowanych wraz z poeztami r 
na akademię do teatru miejskiego na Pohu 
lance. . 

Godz. 13,00 — uroczysta akademia, 
Dowódcą całości wyznacza się ppłk. WŁ 

danowego wyznaczą: dowódcę — ZOR, che 
rążego — Zw. Podoficerów Rezerwy, 

jystujących — Zw. SDE adjataata 

  

Pod protektoratem JWPana Ludwika Bociańskiego Wojewody Wileńskiego i JWPana Generała brygady Franciszka Kleeberga Dowódcy O. K. Ill. — w poniedziałek ата 1 lutego 1937 roku 

Garnizonowego przy ul. Mic- 
kiewicza 13 — odbędzie się 

Zaproszenia do na 
  

28 

  

Tradycyjny EPAE Związku Oficerów Rezerwy 
bycia u Pp. Gospodyń i Gospodarzy, oraz w Sekretariacie Związku — ul. Orzeszkowej 11-a m. 1, telefon 20-75. Początek o godz. 23-ej. 

 AKŚZRIZAKWREZA ч 

3 pierwszorzędne orkiestry. 
Dekoracje W. Makojnika. 
Niespodzianki dla Pań. 

Wanda Dobaczewska 

PRZEBŁYSK 
Pan Deybell rychło wyprawion$ został za drzwi: 

— bo my tu o.swoich, kobiecych sprawach pogadać 

<hcemy. — Wycofał się więc wśród ukłonów, a obie 

damy pochyliły ku sobie głowy, poczem dobrze już 

szpakowata. Deybellowa z bolesną zazdrością spoj- 

rzała na ikrucze kędziory mało co młodszej Karoliny. 

Pani Sulistrowska Śpieszyła się zawsze, na ca- 

łej Litwie była z tego znana. I teraz w gwałtownym 

pośpiechu wyjaśniała cel swego przybycia. Pani Dey- 

belłowa słuchała z zapartym tchem, chłonęła każde 

słowo. Pierwszy to raz, jak pensjon pensjonem, zda- 

rzyły się w mim swaty, a tu jeszcze w roli swatki wy- 

stępowała jedna z najpiękniejszych, 

szych litewskich dam. Było się nad czym zastano- 

wić. Przedmiot swatów zaskoczył trochę Deybello. 

wą. Micewiczówna? Ależ to jeszcze błaźnica, nie ma 

siedemnastu lat. Podobno rodzice wcale jej jeszcze 

wydawać nie myślą. 

Pani Sulistorwska oburzyła się na ten argument 

— (o ty mówisz, maszerciu, ja w jej wieku by- 

łam już dawno zamężna! 

Tak... ale... 

— Rodzice zadecydują, zgoda, ależ ty, przeložo. 

na, musisz mieć także wpływ na rodziców. ż%boż nie 

masz ? 

Deybellowa energicznie potwierdziła. Oczywista, 

że zawsze miewa wpływ na na najpoważniejsze na- 

najzamożniej. 

   

' wet decyzje rodziców swoich wychowanek, ale właś. 

mie dlatego nie może nadużywać... zwłaszcza w spra. 

wie tak intymnej... Karolińcia powinna zrozumieć... 

Owszem. Karolina zrozumiała doskonale, że 

Deybellowej. kawaler wydaje się cakolwiek... żennją. 

cym. Małżeństwa mieszane wprawdzie zdarzały się 

dość często na Litwie, ale zawsze w specjalnych G- 

kolicznościach, I tak: Zubow — to był bądź co bądź   

Zubow, książę, magnat i bogacz. A cóż Pełskij. Co 

ma ma ozłocenie dziegciu? 

Ale pani Karolina nie łatwo traciła werwę. Z 

wielkim ogniem poczęła doowdzić zalęknionej Dey 

bellowej, jaki to piękny młodzieniec ten Pełskij. jak 

uszlachetnionych i wzniosłych uczuć, jak jest do- 

brze widziany u dworu, jak go tu, w Wilnie „wielki 

książę Mikołaj Pawłowicz wyróżnia, i jak rodzice 

Feli z pewnością będą zachwyceni takim zięciem. Bo 

cóż Micewiczówna? Entre nous uboga szlachcianka, 

n0, nieszpetna, ale też i nie piękność żadna. A oj'ieć 

podobno na dzierżawie siedzi? Nie? Na własnej wios 

‹е? Wszysstko jedno, wioszczyna z pewnością nie- 

wielka, inaczej coś byłoby słychać o tych Ucewi- 

cząch. Niezaprzeczenie Deybellowa zrobi chrześci- 

jański uczynek, jeżeli tej sprawie dopomoże. A naj. 

lepiej żeby się młodzi porozumieli, zbliżyli, lepiej po- 

znak... Tym końcem pani Karolina proponuje małą 

szlichtadę; weźmie Felę pod swoją opiekę; jest przez 

nieboszczyka-męża jej daleką powinowatą, coś pra- 

wie jakby ciotką. Deybellowa może być zupełnie spo- 

kojna. Wszystko będzie jak najbardziej comme il 

" font. 

Potem przeszła na inne tematy. Wspomniała mi. 

mochodem, że Dominikowa Radziwiłłowa, jadąc ze 

starszą córką na całą zimę do Paryża, chciałaby 

młodszą umieścić w jakimś porządnym  pensjonie. 

Pani Karolina mogłaby poradzić księżnej... O tak, 
poradziłaby z najczystszym sumieniem, wie bowiem 

jaka miecierzyńska opieka... 

Deybellowej oczy wyszły na wierzch. Zadławiła 

się spazmatycznym okrzykiem zachwytu. Pomimo 

całego nieprawdopedobieństwa tego rodzaju zamia- 

rów księżnej, wdowy po największym magnacie li. 

tewskim, dała się złapać na wędkę. Obiecała Suli- 

strowskiej swoje najgorętsze współdziałanie. 

Nie było 'to rzeczą łatwą. Deybellowa czuła nie. 

jakie wyrzuty sumienia, wiedziała doskonale, że eg- 

załtowany patriotyzm Feli nie pozwoli jej nigdy 

sprzyjaś takiemu małżeństwu, nawet gdyby rodzice   

dali się uwieść korzyściom, które z pewnością od 

pani Sulistorskiej były znacznie przesadzone. Poza 

tym małżeństwa z moskałami, ludźmi pod cienką po. 

włoką salonowej ogłady ukrywającymi zazwyczaj 

dziką nieokrzesaność, małżeństwa takie rzadko by- 

wały szczęśliwe. Właśnie świeżo Walentynowiczów - 

na była tego przykładem. Pani Deybellowa lubiła Fe- 

lę, życzyła jej jak najlepiej... ależ pierwsza miłość od 

siebie. A nuż Sulistrowska naprawdę ściągnie Domi 

nikównę Radziwiłłównę? 

Co sama Sulistrowska w tym miała, by mał- 

żeństwo Pełskiego i Feli kojarzyć tak gwałtownie, 

nad tym Deybellowa, znająca dokładnie płotki wileń.- 

skie, wolała się nie zastanawiać. Dużo zatem myślłała, 

jak zacząć wstępne pertraktacje z Felą? Ogarniało ją 

niezrozumiałe, irytujące omieśmielenie; próbowała 

kiłka razy i nie doprowadziła do końca. Doczekała 

się przyjazdu Sulistrowskiej z Pełskim, a sprawa 

jeszcze nie była załatwiona. 

Zmieszana, a przez to rozgniewana, Deybellowa 

przeprosiła gości i poszła do pokoju, gdzie panny po 

rannych lekcjach, oczekiwały na obiad. Tu odesłała 

wszystkie do jadałni, Felę ntsadziła przy sobie na 

sofce, objęła ją i ze sztuczną czułością poczęła tłu- 

maczyć: 

— Moja duszo, tu przyjechała pani Sulistrow - 

ska... Znasz ją za dobrą znajomą i nawet daleką 

krewną twoich rodziców. Ona się bardzo tobą imte- 

resuje. Deranżowała się właśnie dla ciebie, by cię 

przewieźć na szpacjer... szlachładą... macie zjeść o. 

biad w Zakrecie... Ja z duszy zezwalam, jeżeli ty 

chcesz i zwalniam ciebie z popołudniowych lekcjów. 

Fela poczerwieniała z uciechy i dygnęła Deybel- 

lowej, gubiąc się 'w myślach, co strzeliło do głowy 

obojętnej dla niej zawsze pani Karolinie? Że była 

jej jakąś tam przyszywaną ciotką? To nie tłumaczy 

niczego. Dotychczas, spotykając Felę u wspólnych 

dalekich krewnych, albo u Wysogierdowej, nie prze-. 

jawiała w 'niczym familijnych sentymentów. Cóż 

więc teraz? ži 
- a 

  

Deybellowa podniosła się z krzesła. Uciecha Fe- 

l przywróciła jej całą pewność siebie. s Ё 

— ldźże się przebrać,.a weź tę lepszą, aksamitmą 

szubkę. Włosy przygładź....i włóż sukienkę kremo- 

wą z czarnym paskiem. Bo to widzisz — poczęła 

mieszać się na nowo — będziecie miały... hm.... ka- 

walera... Rotmistrz Pełskij asystuje pani Sulistrow- 

skiej... bardzo godny kawaler, chociaż tego... hm... 

moskal. Nie každy moskal, „to zaraz dziki zwierz, 

nie trzeba egzagerować — dodała, widząc wyraz twa- 

rzy Feli. — Wszystko to pana-Zanowe, niewczesne 

nauki. 

Fela podniosła na Deybellową zdesperowane о- 

czy. 

— Jeżelj pami dobrodziejka pozwołisz, ja lepiej 

nie pojadę, najuniżeniej wpierw przeprosiwszy pa- 

nią Sulistrowską i podziękowawszy za łaskawość... 

Ja lekcjów na jutro nie umiem... i głowa mnie boli... 

Deybellowa zmarszczyła brwi. o 

— Qd lekcjów, moja kochana ja ciebie zwał- 

niam, a ból głowy właśnie na spacjerze przeminie. 

Ja nie mogę zezwolić, żeby pani Sułistrowska faty- 

gowała się napróżno. Proszę mnie iść zaraz się prze- 

brać. 

Wdrożona do posłuszeństwa Feła już nie pro- 

testowała. Dała się pokornie przebrać Werusi i wy- 

szła do bawialni, gdzie Sulistrowska z hałaśliwą czu. 

łością pochwyciła ją w objęcia, ekstazując się prze- 

sadnie nad jej urodą. Rotmistrz Pełskij skłonił się 

głęboko i otrzymał za to nieznaczne, sztywne pochy- 

lenie główki. Zakręcił wąsa i zmarszczył śię, szepnął 

coś Sulistrowskiej, na co ta uczyniła głową gest u- 

spakajający. 

Biedna Fela, ani się spodziewała, że kiedy siąda- 

ła do sań, Oleś Łuczko stał na czatach pod murem 

kościoła świętego Jerzego. Nim zdążyła rozejrzeć się 

wkoło, konie runęły z miejsca i poniosły ją przez 

śnieżne tumany. Jechali bocznymi ulicami, na ukos 

przez całe Łukiszki, a potem pod górę, zamiejską 

drogą, na gościniec wiodący do Zakretu. (D. c. n.)
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W roku bieżącym świat naukowy obcho- 

dzić będzie trzechsetną rocznicę powstania. 

„Rozprawy o metodzie". Z tej okazji dosko- 

mały artykuł o jej autorze 'zamieścił w 

„Kurierze Watszawskim* prof. Władysław 
Tatarkiewicz, znakóinity filozof, oraz histo 

zryk i teoretyk sztuki, Chcielibyśmy choć w 

skrócie zapoznać naszych czytelników z to 

; kiem myśli. tego artykyłu łączącego popu- 

* laryzatorską przejrzystość wykładi z walo- 

Jrami  pisarskimi, zdolnymi zasugerować 

„tęsknotę do niedostępnych nam dzisiaj spo 
„sohów używania Ž ы : 

: "Renė „Descartes („Kartezjusz“ — 1596 do 

1650) umiał bowiem ułożyć 'śwc życie po 

własnej myśli, Młodość spędził na studiach, 

podróżach i wojaczce. Przy książce, na ko- 

mim, czy też w orszaku dworskim poznawał 

świat, ludzi i samego siebie, by już jako 

trzydziestoparoletni i od nikogo niezależny 

„samotnik (nie ożenił sięj osiąść w Holandii 

i rozpocząć prace, które go unieśmiertel- 

niły. Światowiec i dworak, nie stykał się 

odtąd z ludźmi inaczej niż przez korespón- 

dencję, W korespondencjacr właśnie jakby 

monołogując wyraził cały swój dorobek fi- 

lozoficzny, potem dopiero na prośby przy- 

jaciot spisany w dzięła, z których właśnie 

„Rozprawa o metodzie” była pierwsza i naj 

ważniejsza. Jej uiefrasobliwa forma, pół- 

biograficzna, a przecie doskonale zwięzła 

4 rzeczowa, świądczy najlepiej o stopniu pa 

nowania nad życiem tego humanisty. 

„Kartezjusz. był, tym wyjątkowym 

człowiekiem, który, nie mając ambi- 

cyj, doszedł jednak do dużych rzeczy. 

Nie mając bowiem ambicyj, miał zato 

namiętności, ściślej mówiąc — jedną 

namiętność: myślenie... Myśl jego nie 

była taką, jaką bywa najczęściej u lu 

dzi: nie krążyła dokoła, szczegółów, 

drobnych zjawisk i przygodnych oka 

zyj. Przeciwnie, szła wprost i uparcie 

do spraw najogólniejszej natury, co- 
prawda trudnych, ałe też najważniej- 

szych. I tym zdobyła mu sławę. 
(Koleje jego myśli są proste i wyraź 

| ne. Najpierw studiował cudze myśli, 
potem poddał je krytyce i przekonał 
się o ich niedostateczności, wreszcie 

sam szukał prawdy. Szukanie prawdy 
mie jest zajęciem bardzo rozpowszech 

mionym, ale nie jest też i wyjątko- 
wym. Natomiast wyjątkowy był spo 
sób, w jaki Kartezjusz prawdy szukał. 
Usiłował znaleźć twierdzenie, które by 
łoby zupełnie pewne i na którym mo 
źżna by budować dalszą wiedzę o Świe 

„ele. Postępował zaś w ten sposób, że 

stosował wszelkie argumenty sceptyc 
kie i czekał aż znajdzie się twierdze- 

"mie, które ' się tym - argumentom 

' oprze. ^ : 
Argumenty były zasadniczo trzy: po 

pierwsze, złudzenia zmysłów nie poz 
walają nigdy całkowicie zaufać na- 
szym spostrzeżeniom; po wtóre, brak 
jest wyraźnćj granicy między jawą a 
snem i należy zawsze liczyć się z tym» 
„że jest snem co uważamy za jawę; po 
„trzecie wreszcie, zachodzi możliwość 
iż jesteśmy wprowadzani w błąd 

. przez jakąś potężniejszą od nas istotę. 
„ Argumenty: te doprowadziły do 
"sceptycyzmu niejednego starożytnego 

i średniowiecznego myślicigla. Mogło 

 gzGawać się, żę | Kartezjusz nie obro- 
ni sę przeciw nim. że ie musiał 
pożóstać przy zwątpieniu: może cały 

jem świat, który nam wydajć się real. 
ny, jest faktycznie złudzeniem. Ale 
«stało się inaczej: właśnie w zwątpie- 
niu znalazła się ostoja pewności. Je. 
„śi bowiem wątpię, to myślę: myśl ist- 

„ nieje, choćbym šnil ; choćby mię zło 
śliwy jakiś demón wprowadzał w 
"bad. To co myślę, może być snem 
tut błędem, ale, że w ogóle myślę, to 
jest niewątpliwe. Mogę mylić się tyl 
ko jeśli — myślę. fstnienia rzeczy 
zewnętrznych istotnie nie jesteśmy 

pewni, ale jesteśmy pewni istnienia 
własnej myśli. Jeśli zaś istnieje myśl, 
to również istnieć musi ktoś, kto my 

Śli, czyli istota myśląca. 2 
Rozumowanie to, które stało się 

bardzo popularne i znane jest w for. 
' mule „myślę więc jestem* (cogito er- 
_ge sum), było w gruncie rzeczy pro- 

„ste, ale starczyło by dokonać prze- 

„wrotu. Przez nie bowiem Kartezjusz 

wskazał, że fundamentu wiedzy szu 
ksć należy nie w Świecie zewnętrz- 
nym. lecz w człowieku, nie w mate 

xi, lecz w świadomym duchu. Byli 
i przed nim filozofowie, którzy to zro 
zmmiełi, ale żaden nie przedstawił te 

go tak przekonywująco. Nikt też nie 

" oddzielił tak zasadniczo świata myśli 

'od świata materialnego i nie wytłuma 

czył tak dobitnie, że świat myśli jest 
' nam bliższy, lepiej znany i pewniej- 

szy. ; 
| W rozważaniach tych Kartezjusz 

_ wykazał, szczyt ostrożności. Ale gdy 

już znalazł swój niezawodny archime 

'desowski piuńkt wyjścia, wtedy dał 

Aolgę innym już aspiracjom. niż sa- 
_ „ma tylko ostrożność. 
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     E Byte; awie uzasadnić jednak ist 

ta i iStmieńie Boga. W my- L“ 

  

Chodziło „mm. o. to, by, na zdo, 

„KURJER WILEŃSKI* 31. L 1937 r. 

pod redakcją Józefa Maślińskiego 

śloch naszych posiadamy ideę Boga. 
Jest to idea doskonała. Tymczasem 
skutek nie może być doskonalszy od 
przyczyny, więc niedoskonały czło. 
wiek nie może być twórcą idei Boga; 

"idea ta mogła jedynie być wytworzo 
na w jego umyśle przez istotę dosko 
nałą, czyli przez samego Boga. Jeśli 
więc posiadamy ideę Boga, to znaczy 
że istnieje Bóg, który ją w umyśle 
naszym wytworzył. 

A istnienie materialnego świata? 
Posiadamy naturałną skłonność do 
uznawania jegó reałności, ałe skłon- 
ność ta mogłaby być złudzeniem. Je- 
dnakże należy pamiętać, że twórcą 
natury, a w, szczególności naszego u- 
.mysłu jest Bóg, który jest doskonały, 
nie może więc wprowadzać nas w 
błąd, a uczyniłby to, wpajając w nas 
skłonność do uznawania realności 
ciał, które nie istnieją. A więc świat 
materialny istnieje realnie, tak samo 
jak istoty myślące i Bóg. : 

Ostatecznie więc Kartezjusz — po 
' sceptycznych wstępach — uzasadnił 
to wszystko, o czym marzyl; najśmiel 
si metafizycy. Ale jego dalsze wywo 
ay nie były już oparte na dokładnej 
analizie poznania, lecz miały chara- 
kter teologiczno-metafizyczny. To też 
system Kartezjusza ma cechy niezu 
pełnie jednolite: ma kłasycznie solid- 
ną podbudowę i gotycko - lotne 
szczyty”. 

System ten znałazł wyraz w dziełach, 
które się dochowały, w pracy syntetyzują- 

cej wszystkie gałęzie ówczesnej nauki — 

którą spalił dla świętego spokoju na wieść 

o skazaniu Galileusza, wreszcie w ogromnej 
korespondencji, którą prowadził na wszyst- 

kie strony świata. Jedną z jego korespon- 

dentek była, Krystyna szwedzka, nie Greta 
Garbo z fiknu, ale ta prawdziwa, jaką zna- 

my z monografij historycznych: gburowata, 

barbarżyńska snobka o chimerycznej fan- 
tazji i ryzykownych obyczajach. Ona to 

zaprosiła Kartezjusza na swój dwór, a po- 

byt w Szwecji kosztował filozofa życie. 
Jakież jest miejsce Kartezjusza w hi- 

storii kultury europejskiej? 

„„„Zapoczątkowal ® filozofii no- 
wą epokę. Od niego wywodzį się Za 
sada, že najpierw musi byč ustalona 
metoda, zanim będą prowadzone rze- 
czowe badania. Od niego — przeko 
nie, że zjawiska psychiczne bardziej 
bezpośrednio są nam znane od fizy 
cznych i przeto „muszą. stanowić 
punkt wyjścia filozofii. Od niego — 
racjonalizm, ufający więcej rozumo 
waniu matematycznemu, niż zmysło- 
wemu doświadczeniu. Przez niego też 
ugruntował się dualizm, oddzielający 
radykalnie świat psychiczny i fiżycz 
ny. Cały wiek 17 do końca i początek 

  

: Jo-go był pod przemożnym wpływem 
Kartezjusza. A i potem, choć przy- 
szedł czas opozycji, ślad jego pozo- 

„stał niezatarty. 

Zapoczątkował również nowy tvp 
uczonego. Już nie uczony-duchowny, 
jak w średmiowieczu, ani też uczony - 
zawodowiec i uczony-profesor, . jak 
za naszych czasów. Był to, jeśli tak 
rzec można, uczony-światowiec; poza 
kościołem, poza szkołą j poza korpo- 
racją, swobodnie i niezależnie dla 
włssnego pouczenia zajmujący się 
nauką. Wielkie systemy i odkrycia 
17 1 18 w. aż do Kanta były dziełem 
tadzi takiego właśnie pokroju. I ten 
typ uczonego, reprezentowany w naj 

*. pierwszych umysłów Europy 

Prof. Tatarkiewicz o Kartezjuszu 
czystszej postacj przez Kartezjusza, 
uiegł dopiero w 19 wieku zagładzie 
na rzecz ticzonych typu akademic- 
kiego. 

Czy Kartezjusz był nowatorem, 
„twórcą myśli, które nigdy przedtem 
nie powstały w głowach ludzkich? Mi 
mo wszystko — nie. Choć sam był 
przekonany, że dał początek myślom 
wieznanym i choć liczne rzesze naj- 

temu 
uwierzyły. Przede wszystkim św. Au 
'gustyn, pierwszy wielki filozof chrze- . - 
„.ścijaństwa, na przełomie 4 i 5 wieku 
rozwija myśli podobne. Zasadniczy 
subjektywny punkt wyjścia, cogito er 
go sum, szukanie oparcia dla wiedzy 
w Bogu, nie mówiąc o mnóstwie bar 
dziej szczegółowych twierdzeń — to 
wszystko jest już u św. Augustyna. 
Tradycja zaś augustyńska nigdy nie 
urwała się w wiekach Średnich i do- 
szła do czasów Kartezjusza. 

Więc skądże wyróżnienie Kartez- 
jusza i przyznanie mu przez ogół hi. 
storyków nieporównanej roli history- 
cznej? Stąd, że istotnie, mimo wszyst 
ko, rolę tę odegrał. A to dla trzech 
powodów. Po pierwsze, położył na. 
cisk na te myśli, które były -u św. 
Augustyna, ale ginęły w tłumie in- 
nych, zwłaszcza religijnych, mistycz. 
nych. Po wtóre, wyłożył te myśli pro 
sto, jasno, w sposób, budzący przeko 
nanie. Wreszcie, trafił na właściwy 
czas. Wypowiedział myśli, których 
zeczynająca się epoka nowożytna po 
trzebowała i czekała. Był jednym z 
tych „właściwych ludzi we  właści- 
wym czasie*. którzy nadają kierunek 
historii. 

  

Rozważania trywialne 
Nagrody literackie, których sezon 

właśnie nam przygrzewa, mogą obu. 

dzić w nas skłonneść do pewnych roz 
ważań natury ogólniejszej, do niektó- 
rych obrachunków, co to często są 
aobione w skrytości ducha, ale rzad. 
ko odbywają się wobec publiczności. 
Nie chodzi też o spory, komu słusznie 
przyznano laur i pieniądze, a kogo 
boleśnie pominięto. Zastanówmy się 
raczej w sposób zasadniczy, „potoł- 

kujmy po princypiach“, dotykając 
aktualnej zawsze sprawy pieniędzy 

w życiu i pracy polskiego pisarza. 

Nie talk dawno, bo parę lat temu, to 

czyły się obszerne połemiki i dysku- 

sje, prasa przynosiła skargi literatów, 
starsze pokolenie urzędników mini- 

sterialnych śłedziło statystyki, obra- 

zujące „wątek głodu* młodych poę- 

tów i kiwało ze współczuciem głowa 

mi nad ,„ Wspólnym pokojem! Uniło. 
wskiego. Zaczęto radzić, szukać Środ 

ków, kołatać do wszechpotężnych mę 

żów wysokiej administracji. Hałas 

jaki się wtedy podniósł nie pozostał 

bez skutków. „Błysk koniunktury“ za 

świecił nad ludem klerków. obnoszą 

  

KRONIKA 
——— 

— Konkuts Pionu. Zainteresowanie kon: 

kursem Pionu na nowelę jest bardzo duże. 

Już sam pomysł konkursu na ten właś- 

nie rodzaj literacki, tak ostatnio tt nas za- 

niechany, oceniono pozytywnie. W twór- 

czości polskiej lat powojennych wygasło za 

imteresowanie się krótką rozmiarami nowe 

lą. Mistrzowie szkiców, obrazów i short-sto 

ries, wymarli, a z pokolenia najmłodszego 

prozaików naszych nikt nie poświęcił się te 

mu rodzajowi. К 

Konkurs Pionu, nie łudźmy się, nie stwo 

rzy jakiegoś nagłego renesansu noweli w 

Polsce, niemniej, jak można już stwierdzić 

z zainteresowania jakie konkurs wzbudza, 

że wpłynie on na zwrócenie uwagi ludzi 

pióra ku temu rodzajowi literackiemu. A 

niewątpliwie będzie również odskocznią dla 

nowych, nieznanych jeszcze talentów. 

— Hałaburda contra Skuza. Tak popu- 

larny swego czasu w Wilnie Kazimierz Ha- 

łaburda ogłosił w łódzkim „Oredowniku“ 

„list otwarty do Wojciecha Skuzy“ (glošne 

go z manewrów między pp. Piaseckim a 

Rzymowskim). Chodzi o... plagiat. Hała- 

burda zarzuca Skuzie, że niektóre partie je 

go poematu p. t. „Fornale* są wzorowane 

na Jesicninie, aż do... dosłowności: 

„Wzoruje się Pan na nim, ale tylko 

do pewnego stopiia. Imponuje Panu 

sowieckie bezbożniectwo. Zapomina Pa 

że ci ludzie nie tylko „walczyli z Bo- 

giem*, ale palili wsie, „kułaków* wysy- 

łali miłionami kopać białomorski ka- 

nał i... doprowadzili Pańskiego mistrza 

„do samobójstwa (podobnie jak Majakow 

skiego, podobnie jak teraz zaszezuwają 
Pilniaka). 

I nie o to chodzi, że Pan popełnia 

zwyczajnym plagiatem z wierszy Je- 
wied chuligana“, „Mir tainstwiennyj, 

mir. moj driewiennyj*. E.nie tyłko „We- 

awanie*. — To samo, choć nie tak wy- 
'raźnie, powtarza się na stronach 42, 

  

cych po Polsce wytarte spodnie i po- 
mysły dzieł. Uznano, że praca pisa 
rza, prozaika czy poety, w niczem 

nie ustępuje innym rodzajom pracy, 
i że nawet, podobno, z jakichś wzglę 
dów jest specjalnie zaszczytna. Przy- 
kład państw totalnych zachęcał do 
troskliwej opieki i do... podsuwania 
tematów. Zawrzała ożywiona działal 

ność. 
Dzisiaj możemy już mówić o tym 

wszystkim bez zbytnich emocvj. Po- 
nęty „totalniaków'* ze Wschodu i „to 
talniaków* z Zachodu nie . upajają 
ras wcale i wolimy w tych ustrojach 

widzieć coś w rodzaju bałwochwa!- 
stwa (w każdym razie przyjmijmy ta 

kie założenie). Ani niemieckie, ani 

rosyjskie metody oswajania pisarzy 

rie wychodzą sztuce na korzyść. Na 

tym tle połskie próby wyglądają ra. 

czej idyllicznie i przez to korzystnie. 
Mamy nagrody rozmaitego gatunku, 

stypendia, wielką obfitość pism, ba 

nawet Agencję Literacką, rozsyła jącą - 

do prasy utwory. nawołujące do po- 

mocy zimowej. Nie mamy na szczę 
ście, przynajmniej tymczasem przy- 

  

    

  

47, 48 šė i ši. Tu nie chodzi o rytm, 

wetsyfikację, czy nawet nastrój. Tu jest 

odsłownie ta sama treść! A takie zwroty, 

2 Wipsko! — Syn Twoj w spaeerach 

tłamsi swe życie po wiełkiej 
й Warszawie...“ 

dalej: : 
„Kłania się szkapom fiakierskim z gracją 

sukien ogony, jak płachtę niesie...* 

i dalej: į 
„i powiedz ojcu, że syn jest 

w mieście chłopskim poetą, 

że skończył wczoraj chyba setny 
i trzeci... * 

tub 
„„swobodnie kwitnie śpiew  koguei...“ 

To przecie wybrane na chybił-trafił 
przykłady niema dpsłownego tłuma- 
czenia. Ale o tym, że to ma być prze- 
kład czy naśladownictwo w przedmo- 
wie nie ma ani słowa. Czy to jest пе7- 
ciwe?“ 

Rozmiłowanie Hałaburdy w poezji rosyj 

skiej było znane, nic więc dziwnego, że mu 

siał go zaboleć „dziennikarski pośpiech" p. 

Skuzy. Powstaje u nas widać osobna szkoła 

literacka — „Śpieszących się dziennikarzy”. 

Mówiąc językiem Russela — „The harrying 

journałists', zaś w pięknej mowie Próvosta 

— „Les jeurnalistes pressćs*... 

— Poczynania dyr. Lorentza w Muzeum 

Narodowym. „Wiadomości Literackie" przy 

noszą obszerny artykuł Lenczewskiej-Bor- 

manowej o akcji propagowania i udostęp- 

nienia zbiorów Muzenm Narodowego wśród 

jaknajszerszych mas stolicy: 

0d tku istnienia do listopada 

1936 r., żeby zwiedzić Muzeum Narodo- 

we w Warszawie, trzeba było kupić bi- 

let. Najpierw bilet kosztował zawrotną 

sumę — jednego złotego. Potem 50 gro 

szy. Później w niedziele i święta cena 

za bilet została ohniżona do 20 i 15 gro- 

szy. Nie nie pomogło — frekwencja 

zwiedzających była minimałna. Muzeum 

było świątynią sztuki, do której wyciecz 
ki szkolne przychodziły e obowiązku, a 

inteligencja rzadko i raczej przez sno- 

musu pisania według narzuconych 
wzorów wzamian :za. ciepły kąt i 
jadło. Czy jednak warunki, w jakich 
żyje pisarz polski, w szczególności 
młody pisarz, zmieniły się? Czy ma 
on możność poświęcenia się wyłącz. 
nie dziedzinie, która.go interesuje? 
Chyba nie. Aby otrzymać stypen- 

dium, musi mieć już jakiś dorobek, 
kiórym się wylegitymuje. Stypen 
dium może otrzymać raz lub dwa i 
na tym koniec. Nagroda nie każdego 
przecie spotka, a i szczęśliwców spo- 
tyka się po wielu, wielu latach pracy 
ipo wydaniu wielu książek. A w cza 
sie pisanią tych książek trzeba bylo 
mieć trochę drobnych na mieszkanie, 
utrzymanie i zakup papieru. Tak 
więc początkujący pisarz jest zosta 
wiony, jak tradycja nakazuje, na pa 
stwę losu i własną siłę woli. Co wię 
cej nie łatwo byłoby przewidywać po 
prawę. 
Ostanio zajął się tym problemem 

we Francji Paweł Valery. W państwie 
całkowicie zorganizowanym — mówi. 
Valery —t. j. takim, któreby narzu- 
ciło i ustaliło zupełną równość eko- 

bizm. Suma zł. 6000. osiągnięta za sprze 
daž biletów w ciągu roku w roeznym 

budżecie Muzeum Narodowego wynoszą 

eym zł 340000, właściwie nie srala roli. 

Dyr. Lorentz zrozumiał, żę wielki wysiłek 

państwa, aby stworzyć ! utrzymać Mu- 

zeum Narodowe, nie powinien iść na 

darmo, że Muzeum powinno ostać się lo 

stępne nie tylko dla hardzo ograniczo 

nej iłośc! osób (okpło 1500 miesięcznie), 
ale dła wszystkich. Dyr. Lorentz zary- 

zykował, otworzyć Muzeum w niedziełe 
1 święta rlla wszystkich za darmo i —wy 
grał sprawę. Dn. 11 listopada 1936 r. w 
pierwszy dzień bezpłatnego wstępu Mu 
zeum Namdowego zwiedziło około 1600 
osób! (Więcej niż dawniej w ciągu mie- 
siąca). Dyr. Lorentz zdobył Warszawe— 
ulica wtargnęła do Muzeum. 

Nowa publiczność wymaga nowych spo- 

sobów popularnego objaśniania. To też dyr. 

Lorentz zamierza zorganizować specjalne 

kursy dla przodowników, co wzmoże wy- 

datnie pożytek ze zwiedzania. 

— Encyklopedia staropolska prof, A. 

Bruecknera. Znakomity znawca polskiego 

średniowiecza prof. Aleksander Brueckner 

opracował źródłowe dzieło o życiu, kultu- 

rze i obyczajach naszych przodków, pod 

postacią „Encyklopedii staropolskiej". (na- 

kładem Trzaski, Everta i Michalskiego), W 

dziele swym uwzględnił prof. Brueckner 

takie dziedziny jak staropolska sztuka, 

teatr, literatura, dziejopisarstwo, prawo sta 

ropolskie, historia zakonów, życie religijne, 

stan szlachecki i mieszczański, prawo staro 

polskie, astronomia i astrologia, czary oraz 

cały dalszy duchowy i materialny dorobek 

dawnej Polski. Wywody prof. Bruecknera 

zostały uplastycznione ilustracjami, wyko- 

nanymi na podstawie starych rycim, szty- 

chów, fascimile rękopisów, podobizn dru- 

ków i reprodukcyj z zakresu architektury, 

rzeźby, malarstwa, zdobnictwa, uzbrojenia 

it. p. „Encyklopedia Staropolska“ Brueckne 

ra stanowi prawdziwy pomnik naszej prze- 

szłości. 

  
  

JAN HUSZCZA 

PO ŚMIERCI PRZYJACIELA 
T. : 49): 

Dwudziestołetni, śmierć twoja była cicha. 
Mówiłeś — pamiętam: 
sady ukochać, a później nie móc nimi oddychać — 

Wieczór, zwyczajnie spokojny wieczór 
w okno otwarte sypał woń mięty, 
w sad, ku altanie płynął niebieską cieczą 
księżyc — — 

Ściężką przeszły panny w mircie i rucie. 
Ich žal siwym nad tobą odkwitnie wrzosem. 
Dziś nie mam do kogo powrócić — 
więc słowa te wiatrom poniosę. 

R 

M
 

Nad brzegiem płytkim jeziora 
leśna cisza narasta wieczorem. 

Trzciny pluskami jak płaczem 
wyszeptują odloty kaczek. 

Ręce zanurzam we wrzosach: 

płyną w puszysty strumień. 
Zapachu słów twoich i włosów 
już dziś przypomnieć nie umiem, 

nomiczną — człowiek o talencie zwró 
conym wyłącznie w kierunku tworze 
nia rzeczy bezużytecznych nie mógł , 
by się utrzymać. System wymiany— 
twierdzi Valery — może przyjąć tyl 
ko wytwory dające się wymierzyć. 
Machina ekonomiczna wyrzuca poza 
swój obręb, przedmioty, co mają tyl- 
iko taką wartość, jakiej użycza im wy 
obraźnia jednego człowieka: do nich 
należą dzieła sztuki. To co dla ied- 
nego wydaje się diamentem. inny bę 
dzie traktował jako zwykły kamień. 
Zresztą gdyby nawet społeczeństwo 
zechciało naprawić niedoskonałości 
swego mechanizmu, czyż zdołałoby 
rozpoznać człowieka, mającego w 

  

, przyszłości stać się artystą? Ludzie 
  tego gatunku muszą długo pozosta- 

wać w ukryciu, aby dojrzeć, trwonią 
czas na poszukiwania, omyłki, próby. 
Ich dzieła przyszłe są im jeszcze nie 
znane, nie znają też siebie samych 
i własnych możliwości. Jakżeby więc 
mogło sądzić o tym społeczeństwo? 

OK, i I am 
Oto smutne prognozy na przysz. 

łość i na teraźniejszość. Nadzieje, ja- 
kie pokładano w ingerencji ze strony 
państwa, coraz bardziej zawodzą. 

Chociaż deklamuje o nich np. Russel 
w swojej „Pochwałe 'próżniactwa', 
nikt już nie łudzi się co do ich praw 
dziwego, ukrytego sensu. | Państwo 
zgadza się na popieranie pisarza tyl 
ko wtedy, jeżeli zaczyna on swoją 
twórczością zaspakajać potrzeby. tj. 
powiedzmy szczerze, kiedy zaczyna 
pochwałać ustrój, lub prawić przy 
jemne słówka tyranom. Tragizm sztu 
ki nie skażonej tą inwazją nieprzyje 
"nnych duserów polega na zbędnoścj. 
Są to prawdy aż nadto znane, aż 
radto pospolite. Ponownie jednak 
wstają z oparów naiwnych przypusz 
czeń o wiełkiej zmianie, jaką los, 

— Pani Walery o Villonie i Verlalnie. 

Wielkie zaciekawienie w kołach literackich 

Paryża wzbudził ostatnio zapowiedziany 

odczyt znakomitego autora Pawła Valery o 

dwóch. „niegrzecznych chłopcach" francus- 

kiej literatury — Villonie i Verlainie. Va- 

lery przedstawił biografię obu poetów w 

prosty i ujmujący sposób: obaj nie odzna- 

czali się nigdy moralnością ani poczuciem 

społecznym. Przypomniało to zebranym zda 

nie Gide'a, że dobrymi chęciami pisze się 

kiepską literaturę. Publiczność przyjeła po 

dobno wynurzenie Pawła Valery z widocz- 

ną rezerwą. 
э 

— Czy Ceciłe Spreł będzie Katarzyną 

II-g4? Maurice Rostand napisał sztukę o Ka 

tarzynie Il-giej, z myśla o Cecile Sorel ja- 

ko wykonawczyni roli tytułowej. Znako- 

mita artystka, (którą niedawno oglądała 

Warszawa jako „Damę kameliową, Celime- 

nę i w kilku innych sztukach) — przeczy- 

tała utwór Rostanda z zainteresowaniem. 

Miała tylko jedno zastrzeżenie: sztuka roz- 

grywa się u schyłku panowania słynnej ca 

rycy, gdy nie była już pierwszej młodości. 

Tymczasem pani Sorel, która przebyła nie- 

dawno gruntowną operację kosmetyczną u- 

waża się za kobietę młodą i chciałaby tę 

swoją „młodość* wygrywać na scenie. Za- 

proponowała zatem kompromis: będzie gra 

ła Katarzynę, ale pod warunkiem, że autor 

z okresu młodości doda rodzaj prologu 

Imperatorowej. 

— „Owszem, mógłbym to zrobić* odpo- 

wiedział autor z uśmiechem nieco za słod- 

kim. „Ale kto w takim razie grałby ową 

Katarzynę z prologu?" 

Cecile Sorel obraziła się śmiertelnie. Ale 

wystarczyła wiadomość, że Rostand zapro- 

ponował rolę innej aktorce, by wielka Cel 

mena objawiła z powrotem gotowość objęcia 

odrzuconej roli. Cały Paryż teatralny. bawi 

(„Ozas“). się tą sprawą. 

epolka, pisarzom zwiastują. Wszystko 
powraca do form odwiecznych. 

A jednak, kto wie, czy nie da się: 
wyciągnąć z gorzkich zawodów pew 
nej nauki: oto ani pomoc państwa, 
ani wymiana dzieł na dobra powsze 
chnie będące w obiegu nie ratują. Zo: 
staje pomoc wzajemna, rozbudowa 
nie Związków Literackich; kas samo 
pomocy. I przede wszystkim starania 
o dostarczenie, poza całą przypadko- 
wością nagród i stypendiów, uczci- 
wej pracy dopasowanej do uzdolnień. 
Nie pracy w dziennikarstwie nawet, 
nie w banku, czy w Izbie Skarbowej, 
jak to się zdarza większości pisarzy 
dzisiaj. C. A. Kun. 

# # 

Artykuł niniejszy, pióra jednego 
ze znanych literatów, tym przewyższa 
wiele innych na ten sam temat nadsy 

ła nych, lub jproponowanych — że 
jest zręczniejszy: i sugestywniejszy. 
Jedni bowiem projektowaliby jakieś 
famtastyczne wydawnictwa (oczywiś. 
cie państwowe) zakupujące na pniu 
wszelki płód literackj z krajowej gle 

hy, inni chcąc uszczęśliwić w podobny: 
sposób Polskie Radio, jeszcze inni 
marzą o swoistych granicach celnych 
dla literatury obcej. Słowem wszel- 
kie machinacje geszefciarzy od prze 
mysłu j handlu znajdują swe odbicie 
w pomysłach ludzi pióra. Odbicie to- 
jest, zwykle tak wypaczone, że pięk- 

# 

„ne pomysły likwidują się przez so A 
« ośmieszenie. Inaczej p. „C. A. Kun. 

By nie być śmiesznym, ośmiesza sam. 
Otrzymujemy jeszcze jeden z łatwo-. 
strawnej serii obrazek ironiczny „na 
szej smutnej rzeczywistości*. 

Ironiści odznaczają się jednak tą. 
niewygodną cechą, że „biorą swoje 
dobro tam gdzie je znajdą”. Zapląta 
ne dla efektu linie obrazu zniekształ- 
czją prawdę rzeczywistości. Zdania 
Russel'a, czy Valery'ego, słuszne tam 
gdzie były powiedziane nie zawsze 
wyznaczają prawdę gdzieindziej. Pas 
sus o „pochwale ustroju” i prawieniu 
przyjemnych słówek „tyranom* tak 
że nie ma, zdawałoby się, żadnego u 
ras zastosowania. Gdy endek pioruno 
wać będzie ma stypendia państwowe: 
przyznawane pisarzom radykalnym— 
rozumiem. Gdy pisarze-nowatorzy 
ptotestują przeciw istotnej, czy Trze. 
komej koteryjności nagród  literac- 
kich rozumiem. Ale to co czytam u p. 
„G A. Kuna* przypomina mi wielką 
politykę z omawianiem sytuacji w 
Niemczech i Hiszpanii... na zebraniu 
gminnym w sprawie zniszczonego 
przez krowy mostka. 

Więcej poczucia rzeczywistości. 
panowie! Z sumy żalów i pretensyj 
można by pomyśleć, że jakieś niepo- 
mierne skarby niszczeją w Polsce. 
Tymczasem z miiesięcznej lektury 
wszystkich czasopism literackich trw 
dno wyłowić parę wierszy, wartych: 
uwagi, a ze sterty książek — jedną: 
godną powtórnego przeczytania. 

Sztuka nie jest przemysłem i nie 
można wymagać dla miej czegoś w 
rodzaju „akcji Iniarskiej*. Nieprawdą 
jest też, że nie zaspakaja опа „ро- 
trzeb”, bo — j zaspakaja i budzi. Pisa 
rze którzy czują się niepotrzebni, po- 

   

  

winni przede wszystkim zapytać sie- . 

bie: — czy działalność ich byla taka, 

że mogła obudzić „potrzeby*... Oczy- 
wista, że wylegitymować się, wykazać 

się — trzeba i tylko tak jest moralnie. 

Wieszczowie avant la lettre, literackie 

primadonny są najczęściej dowodem 

tylko degrengolądy literatury. 
Józef Maśliński. 

  

KOLUMNA LITERACKA.



    

  

   

        

  

     

  

     

   

    

Dziś Pio ra N. W., Marceli 

jutro Ignacego, Brygidy 
  31 

Niedziela 

| 
Wschód słońca — g. 7 m. 16 

Zachód słońca — g. 3 m. 51 

Spostrzeżenia Zakłądu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 30.1.-1937 roku. 

Ciśnienie 769 
Temip. średnia —20 
Temp. najw. —19 
Temp. najn. —22 

Opad — У аВ» 
Wiatr: pot. „iśch. 

Tend. bar.: wzrost 

Uwagi: chmurno, silny wiatr 

WILEŃSKA 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotei St. GEORGES 
w WILNIE 

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

  

PRZYBYLI DO WILNA: 

— p hotelu Georges'a: Biszewski Józef 
ziem. z Łyntup; adw. Oguszewicz Michał -z 
4Łidy; hr. Tyszkiewicz Zdzisław z Obelina; 
Sołłohub Apoleniusz z Warszawy; prof. Ku 
ma Henryk + Wiarszawy; Bochwic Roman; 

"prof. Leyko Emil z Warszawy; sędzia. Cie 
schanowski Włodzimierz z Warszawy; Mar 
icz Izabela z Poznania. . 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny. — Ceny przysiępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
————————    

- OSOBISTE 

— KIEROWNIK WILEŃSKIEGO 
ODDZIAŁU 'BANKU GOSPODARS [- 
(WA KRAJOWEGO dyr. Ludwik 
Szwykowski z dniem 1-g0 lutego br. 

„udaje się mą. 2. tygodniowy. urlop wy 
;poczynkowy. : Zastępować dyrektora 
Banku będzie wicedyrektor Pakosż. 

  

PRASOWA 

„PRZEGŁĄD WILEŃSKI" u 
kac się wczoraj po prawie rócznej 
jprzerwie. Pismo to nie wychodziło 
przez tak długi okres w związku z 
chorobą wydawcy i redaktora p. Lu- 
«dwika Abramowicza. 

SPRAWY ARADEMICKIE 

81; WOJEWODA WILEŃSKI. U- 
DŹIELIŁ pozwolenia na ustanowienie 
i używanie odznak i mundurów na- 

_ siępującym  -korporacjom' akademic- 
kim: K. Filómatii, K. Batorii i K. 
Kuthenii Vilnensis. 

Z POCZTY. 

— PRZYŚPIESZENIE DORĘCZE 
„NIA A LISTÓW. Poczta wileńska dąży 

/ obecnie do usprawnienia 

„się w sali Zakładu Ekonomii 

  
doręczania | 

| distów szczególnie adersatom, zamiesz | 
| kującym na przedmieściach. W tym | 
| celu od kilku dni listonosze są odwo. | 
żeni samochodami do swoich rejo- | 
nów. Próby dały dobre wyniki. 

\ 
! 
| ! 

    
    

„KURJER WILENSKI“ 31. I. 1937 r. 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 
=—' „PROBLEM MELIORACJI PO 

KESIA'. Związek Żawodowy Rolni- 

ków z wyższym wykształceniem w 

Wilnie komunikuje, że we czwartek, 
dnia 4 lutego br. o godz. 19 odbędzie 

Rolni- 
czej USB. (ul. Uniwersytecka 3) ze- 
branie dyskusyme Związku, na któ. 
'rym J. M. Pan Rektor prof. dr. Wi- 
told Staniewicz wygłosi referat na te 
mat „Problem melioracji Polesia“. 
Zaproszenia uzyskać možna 0s0 

biście w Zakładzie Ekonomii Rolni- 
czej USB., lub zamawiać telefonicznie \ 

(tel. 14-10 i 6-79). 
-— ZARZĄD CENTRALNY POL- 

SKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ Z. W. 
zwołuje na 14 lutego na godz. 10 do 
Sali Stowarzyszenia Techników Pol- 
skich ul. Wileńska 33 Doroczne Wal 
ne Zebranie, na które zaprasza Człon 
ków T-wa oraz jego przyjaciół i sym 
patyków. 

4ARAWY 

— CZARNA KAWA PRZY MI- 

KROFONIE 2-go lutego w sałonach 

botelu George'a na wzór podwieczor 

ków w warszawskim Bristolu odbę- 

„dzie się I-sza w Wilnie „Kawa przy 

Mikrofonie*. Produkcje artystyczne 

nadawane będą na całą Polskę. Wstęp 

„razem z konsumcją 3 zł. Zaproszenia 

otrzymać można w cukierniach Rud 

niekiego i Czerwonego Sztrałla. 

'— CZWARTEK, HISTORYKÓW. 
Koło Historyków studentów USB u- 

|.rządza dnia 4 lutego w salonach Og-- 
niska Akademickiego przy u'. Wiel 
kiej Nr. 24 „ Tłisty Czwartek”. Kar- 
pie: kończy się szybko, pamiętajcie 

„Tłustym. Czwartku* Historyków. 
— MŁODZIEŻ Z DALEKIEGO 

'WSCHODU ūrządža dn. 1. II. 1937 r. 
w sali Zw. Of. Rez. (Orzeszkowej 11) 
DANCING z udziałem gości. japoń- 
skich. Egzotyczne: dekoracje, niespo- 
dzianki. 

-— DANCING KOŁA ROLNIKÓW 
Stud. USB. — odbędzie się dnia 1 lu 
tego'1937 w,sali Stowarzyszenia Tech 
ników Polskich, ul. Wileńska 33. Po- 
czątek o godz. 21. Wstęp: zł. 1,99: 

akad: 1,49 zł. 
—=* ZAPRASZAMY NA WIELKĄ 

ZABAWĘ TANECZNĄ w dniu 1 lute 
go r. b. o godz. 20 w salonach Świe. 
tlicy Pocztowego P. W. ul. Św. Jań 
ska 1, przy dźwiękach orkiestry dobo 
rowej, urządzaną przez Komitet Rodz. 
szkoły ur. 24 im. Adama Mickiewi. 
cza. Bufet na miejscu — strój dowol- 
ny. Całkowity dochód przeznacza się 
na pomoc zimową dla niezamożnych 
uczniów szkoły: 

= WKS. „ŠMIGLY“ ORGANIZU 
JE ZABAWĘ PIŁKARSKĄ w dniu 1 
lutego w Salonach Reprezentacyjnego 
Kasyna Garnizonowego Podoficerów 
Zawodow. Wilna, Mickiewicza 11, 
przy łaskawym współudziale arty- 
stów teatru „Nowości”. 

Stroje dowolne. Początek o godz. 
21. Wstęp 2 zł. dla członków WKS. 
Śraigły 1,50. 

  

wianka. 

W dniu 24 stycznia 
damski (srebrny lis) na odcinku Resursa Polska—Warsza- 

Uiprasza się uczciwego znalazcę o odniesienie za 
wynagrodzeniem: Lida, ul.. Suwalska 21, Węgrzynowiczowa 

1937 r. zgubiono kołnierz 

  

  

dnia 20 stycznia 1937 r.     

  

NOWOGRÓDZKA 

— ZWIĄZEK DROBNYCH ROLN. 
ZAWIESZONY. Jak się dowiaduje.- 
my, Związek Drobnych Rolników po 
wiatu nowogródzkiego został przez 
starostę powiatowego zawieszony. 

Związek ten pozostający pod kie- 
rownietwem p. Jana Michalskiego, de 
legata Związku na woj. nowogródzkie 
zdołał w stosunkowo krótkim czasie 
znacznie się rozwinąć. 

P. Michalski wniósł do urzędu wo 
jew. odwołanie. 

— POCIĄG, SPÓŹNIŁ SIĘ O PÓŁ 
TOREJ GODZINY. 29 bm pociąg ko 
lejki wąskotorowej przybył z Nowo 
jclni (od wileńskiego porannego po- 
ciągu) z półtora godzinnym opóźnie- 
niem, bo dopiero o godz. 13.30. 

— ZJAZD LEŚNIKÓW. W dn. 
12 i 13 lutego odbędzie się w Nowo 
giódku doroczny zjazd właścicieli ła- 
sów i leśników pracujących w la. 
sach prywatnych na obszarze wojew. 
nowogródzkiego. 

W dniu 12 lutego w lokalu Ognis 
ika odbędzie się pierwsze organizacyj 
ne zebranie nowogródzkiego oddziału 
Polskiego T-wa Leśnego. 

— „TŁUSTY CZWARTEK*. Zarząd Zrze 

szenia Wojewódzkiego Związku Pracy Oby 

watelskiej Kobiet w Nowogródku urządza 

w dniu 4 lutego „Tłusty Czwartek* w sało 

nacr „Ogniska“. 

Początek zabawy o godz. 20. 

BARANOWICKA 
— Dr. KRAUSS B, DYREKTOR 

SZPITALA OPUŚCIŁ BARANOWI- 
CZE.. W tych dniach dr. Krauss były 
dyrektor: szpitala międzykomunalne 
go w Baranowiczach opuścił" nasze 
miasto. 

RÓW. 27 stycznia o godz. 18 we wsi Kołpie 
= — Wielka wskutek wadliwej konstruk 
cji komina powstał pożar, powodując straty 
około 1.600 zł. Poszkodowana Dziadowiez 
Barbara pozostała bez śrolków do życia 'i 
dachu nad głową, 

We wsi Splipienie, gm | krzywoszyńskiej 
„Sielmanowicz' Antoni elicac ogrzeć spichrz 

mi i postawił go blisko ściany, a sam po 
szedł. Powstał pożar powodując 
szło 500 zł. PERO" 

doznał poparzenia rąk. 

bruku 
POŻAR. 

W skutek wadliwej budowy komina wczo 
raj zapalił się sufit w mieszkaniu Stefanii 
Bortkiewiezowej (Antokolska 18). Straż og 
niowa pożar ugasiła. (e) 

ZATRZYMANIE ZŁODZIEJKI. 

Wezoraj na ulicy funkejonarjusze połieji 
zatrzymali zawodową  złodziejkę Józetę 
Stankiewiczową (Dynebruska 20). W 
worku, który niosła, znaleziono pódczas re 

wizji 4 derki kołorowe. Stankiewiczowa nie 
potrafiła wytłumaczyć, skąd je wzięła. 

(e) 

PRZEZ OKNO Z KINA. 

Onegdaj w kinie „Casino“ portier kina 
Stefan Bielow wyprowadzał jakiegoś osob 
nika, przyłapanego bez biletu. Podczas wy 
prowadzenia przyłapany nagle szarpnął 
się, wybił okno i uciekł przez nie, naraża 
jąc kino na straty. (c) 

MOTOCYKL PRZEWRÓCIŁ WÓZ. 

Na ul. Kalwaryjskiej motocykl wojskowy 
przewrócił wóz chłopski, należący do Marian 
ny Michalkiewiczówny ze wsi Niestaszuny 
gminy mejszagolskiej.  Miehalkiewiczówna 
została lekko poturbowana, (e)   
  

Ё UWAGA! Znana Szanownej Publicznos:i na terenie Baranowicz księgarnia sklad papieru „POMOC SZKOLNA"* 
przy ul. Szeptyckiego 49, została przemiainowana z dniem 1.1. 1937 r. na 

papier i galanteria — Grzegorz Kuczerenko 
W znacznie rozszerzonym lokalu wprowadzono dział galanteryjno-perfumeryjny, otwarcie którego nastąpiło 

Polecam w wielkim wyborze: konfekcję damską i męską, ponczochy, skarpety, rękawiczki, szlafroki, cerata 
stołowa, swetry, pullowery j wszystkie artykuły wchodzące w zakres galanterii. 

Z dzału perfumeryjnego—perfumy, wody kolońskie, pudry, mydła toaletowe oraz przybory i artykuły do golenia 

Najtańsze źródło zakupu. 
Polecam się łaskawej uwadze Szanownej Klienteli — Grzegorz Kuczerenko 

  

— SILNE MROZY PRZYCZYNĄ. POŻA-. 

zaniósł tam garnek z: żarzącymi się węgła ° 

W czasie akcij ratunkowej Šaka 

Na wileńskim 

'Województwe nowogródzkie łącz 
nie z prywatnymi lecznicami posiada 
17 szpitali o 617 łóżkach. Jedno łóżko 
więe przypada na 1400 osób, gdy tym 
czasem w całej Połsce jedno łóżko 
przypada na 470 osób. Ale nietylko 
brak szpitali, łecz i pomocy łekarskiej 
odczuwa województwo nowogródzkie 

Wczoraj po zakończeniu strajku w fabry 
ce dykty w pierwszym dniu pracy omal nie 
wydarzył się tragiczny wypadek. . 

Jeden z robotników kręcąc się koło ma 
szyny, poczuł nagle, że coś go chwyciło za 
marynarkę. Nie oglądając się nawet, bły- 
skawicznie zorientował się w sytuacji t jed 
nym ruchem zerwał z plec marynarkę. 

Pisaliśmy już o zlikwidowaniu bandy, 
która w obrębie gminy turgielskiej dokona | 
ła niejednego napadu rabunkowego na trak 
cie oszmiańskim. 

Ostatnio ofiarami tej bandy padli Józef 
Brzozowski, któremu zrabowano 80 zł. Sta 
nisław Kućko, któremu odebrano 10 zł. go 

tówką i towary spożywcze oraz Gitla Bekie 
towa. 

Obecnie wyszły na jaw ciekawe szczegó 
ły o tej bandzie. 

Składała się ona z trzech młodzieńców, 
których wiek nie przekraczał 20 lat: Ale- 
ksandra Andrzejewskiego, Stanisława Cery 
nowicza i Aleksandra Jaskilewicza. 

Na rabunek wychodzili wszyscy trzej ra 
zem, Miejscem ieh operacyj był trakt osz. 
miański. Na trzech mieli jedną „obrzezankę* 

LL 4 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

1“  Dzisiaj w niedzielę, na popołudnio- 
wym przedstawieniu o godz, 4.15 po cenąch 

propagandowych „Tempo 120*, a 
, — Wieczorem o godz. 8.15 powtórzenie 

_ współczesnej sztuki znakomitego autora Wł. 

_Fodora p. t. „Tajemnica Lekarska”, 

— „Żołniere Krolowėj Madagaskaru* — 
komedia St. Dobrzańskiego z występem zna 

komitej: artystki Nuny  Młodziejowskiej- 
2 Szczurkiewiczowej | zostanie powtórzona we 
wtórek na popołudniowym PASSY 

pe cenach propagandowych. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

"— TYDZIEŃ PROPAGANDY TEATRU. 

„| Dziś Teatr „Lutnia* czynny będzie trzy- 

krotnie. O godz. 4 z występem Zofii Lubi 

czówny grana będzie świetna komedia ma 

zyczna „Całus i nie więcej*. 

QO godz. 8.15 ciesząca się niesłabnącym 

powodzeniem „Przygoda w Grand-Hotelu*". 

— Ostatni występ Baletu Wiedeńskiego. 
Dziś o godz. 10,45 w. słynny balet wiedeń 

ski wystąpi po raz drugi i ostatni, Tournee 

tego światowej sławy zespołu baletowego 

wszędzie spotyka się z entuzjastycznym 

przyjęciem. 
— WIECZÓR JANA STRAUSSA. — W 

środę Jan Strauss znakomity kompozytor 

i dyrygent wiedeński poprowadzi orkiestrę 

symfoniczną, która odegra słynne straussow 

skie walce i utwory muzyczne. 

— JASEŁKA LUDOWE — MISTERIUM 
W SALI ŚNIADECKICH. Instytut Caritas 
wystawia z Sali, Śniadeckich USB w ponie 
działek 1 i na Matkę Boską Gromniczną 
2 lutego Jasełka Bożego Narodzenia. Począ 
tek o godz. 7 (19) wiecz. 

Jasełka te będą tym ciekawsze, że zosta 
ją wzbogacone współudziałem szkoły tańca 
klasycznego p. L. Sawiny Dolskiej przez 
wykonanie szeregu tańców ludowych i kla 
sycznych przez zespół szkolny. 

Bilety wcześniej do nabycia w Instytucie 
GARITAS, Wilno Zamkowa 8. Dochód na po 
moc zimową dla najbiedniejszych. 

TEATR „NOWOŚCI*, 

Dziś, w niedzielę 31 stycznia ostatni 

dzień programu rewiowego p. t. „Jego Kró* 

lewska Mość*. 

Dziś trzy przedstawienia o godz. 4, 6.30 

i 9.15. Sala dobrze ogrzana. 

A a M] 

nauczyceł MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

— Ceny przystępne. — 
ay er m 24 pik Gi 

  
al. PP. 
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| 
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Upośledzenie Ziem Wschodnich 
również w dziedzinie pomocy lekarskiej 

Żywych dzieci rodzi się w wojewó 
dztwie nowogródzkim rocznie 32 tys. 
Jeżeli zważy się, że na terenie woje 
wództwa jest zaledwie 162 położne, 
to na jedną wypada 200 żywych no- 
worodków. Dla całej Polski na jedną 
położną przypada 92 żywych nowo- 
rodków rocznie. 

Błyskawiczna orientacja uratowała od śmierci 
Dopiero wówezas zobaczył, że ubranie 

dostało się w tryby maszyny. Gdyhy się 
spóźnił chociaż o sekundę, nie uniknąlby 
strasznej śmierci. 

Obecna przy tej scenie robotnica Sora 
Arwanoki (Ponarska 43) dostała szalu ner 
wowego. Musialo jej udzielić pierwszej po 
mocy pogotowie ratunkowe. (e) 

Trzeį bandyci „Zarabiali“ na jedną 
Napadali na samotnych przechodniów albo 
furmanki, ograbiali je i natychmiast roz 
biegali się w różnych kierunkach. 

Spotykali się dopiero nazajutrz o świcie 
w kolonii Ziemły, w chałupie wdewy Tekli 
Dąbrowskiej, gdzie się mieściła składnica 
łupów. Tam się dzielone niemi i albo spie 
niężano własnoręcznie albo polecano a. 

„ rowskiej. 
Charakterystyczne jest, że Dąbetwską by 

ła „przyjaciółką* wszystkich trzech oprysz 
ków za ogólną zgodą przyczem bandyci sa 

mi „prawiedliwej* kołejności: 
Rabunek był jedynym utrzymaniem ban 

dy, a zwłaszcza Dąbrowskiej, na którą trzej 
kochankowie w ten sposób zarabiali. 

Całą bandę oazę w zwięsienia na Łu 

te) 
  

GRYPA.PRZEZ 
BOLE GŁOWY, 

ĘBIENIE 
ĘBOWit.p   

Zjazd w Wilnie pracowników 
miejskieh z 4-ch wojewóditw . 
Związek Pracowników Miejskich 

w Wilnie, w porozumieniu z Zarzą- 

R. P. w Warszawie, organizuje w, 
Wilnie w dniu 2 lutego 1937 r. zjazd 
delegatów pracowników miejskich w 
województw: mowogródzkiego, pole-   

| 
| 

  

skiego, białostockiego i wileńskiego 7 
udziałem pp. posłów i senatorów. 

Obrady Zjazdu odbędą się w sali 
byłego Konserwatorium Muzycznego 
(wejście z ul. Wielkiej 47 obok Kina 
Casino). Początek obrad o godz. 10:ej 
ramo w dniu 2-go lutego r. b. 

Awanse wśród kolejarzy 
(W dniu dzisiejszym na terenie ca- 

łej Dyrekcji Kolejowej w Wilnie zo- 
stały wręczone 646 pracownikom ko. 
lejowym dekrety awansujące ich do 
wyższych grup uposażeń. Pracowni- 
kom zatrudnionym w biurach Dyrek 
cji dekrety rozdał osobiście Dyrektor 
Kolei Państwowych inż. Głazek po 
krótkim okolicznościowym przemó- 
wieniu. Awanse te objęły przede wszy 
siikim pracowników najmniej płat- 
nych z pośród których podwyższenie 
uposażeń otrzymało 594 pracowni- 
ków. Reszta awansów — 50 dotyczy 
stanowisk wyższych. 

Wypadek na stacji 
Głębokie 

Na stacji Głębokie parowóz pocią 
gu Nr. 542 podczas manewrowania 
zaanił zwrotniczego stacji Głębokie 
Karola Jedko. Rannego natychmiast 
przewieziono do szpitala miejskiego 
w Głębokiem.   

dem Głównym Zrzeszenia Związków - 
Zawodowych Pracowników Miejskich е 

r 2-ch fort. 

4 

  

Miekiewieza 23. 

  

RADIO 
WILNO. 

NIEDZIELA, da. 31 stycznia 1937 r. 

8.00 — Sygńał czash + kolenda. 

8.03. — Audycja dła wsi. 

8.18 — St. Moniuszko — Modlitwa r op. 

Halka. 

8.27 — Rozm. rolnicze dla Ziem Pł.-Wech. 

8.35 — Utwory St. Moniuszki, 

8.45 — Program dzienny. 

8.50 — Dzićhnik por. 
9.00 — Transin. ze Środy 

11.15 — Słynni śpiewacy. 

11.57 — Sygnał czasu. 

12.03 — Poranek muzyczny z Wilna. Orkie 

stra pod dyr. Cz. Lewickiego i Al. 

Brachocki fortepian. . 

13.00 — Życie kulturalne. 4 

'13.12 — D. e. koncertu. 

14.00 — Transminsja z meczu hokejowege 

pomiędzy AZS „Warszawa — Ogai- 

sko KPW Wilno. ‹ 
14.15 — Piosenki średzkiej ziemi. 

14.30 — Orkiestra „Almar i Otten“ 

(nabożeństwo). 

‹ 

z. udz. 

sożwik ® 

15.10 — laxdowe piosenki ziemi złoto wskiej. 

15.30 — Audycja dia wsi. 
16.00 — Koncert reklamowy. 
16.05 — Audycja dla świetlic. i 

16.17 — Marsze sześciu wieków. Žž Ё 

16.20 — Strzał na pokładzie — słuchowisłke 

P. Hansena. 

17.00 — Podwieczorek przy mikrofonie. 

17.55 — Pogadanka. || 

18.00 — D. c. podwieczorku. a 

19.00 — Listy do laurcatėw i od laureatów. 

19,15 — Program na_ jutro. 

19.20 — Płyty dla waż. sy 
19.42 — Jesteśmy jednej krwi — stack. x 

Hertza. к _,‚“…‘ 

19.50 — Koncert życzeń. p 
20.20 — Wiadomości sportowe. baj 

20.49 — Przegląd polityczny. 

20.50 — Dziennik wšecz. 
21.00 — Wesola Iwowska fala. 

21.30 — Recital špiewaczy Mariny Karklinė. 

29.00 — Melodie z filmów dźwiękowych. 

22.30 — Nowošci taneczne. 

22.55 — 23.00 — Ostatnie wiad. 

> 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 1 lutego 1937 r. 

6.30 — Pieśń. por. į 

6.33 — Gimnastyka. 

6.50 — Muzyka, 

7.15 — Dziennik por. 

7.25 — Program dz. 
7.30 — Informacje. 

7.35 — Rencert. muzyki por. 

8.00 — Audycja dla szkół. 

8.10 — 11.30 — Przerwa, 
11.30 — Audycja szkolna — Imieniny Pama 

Prezydenta. 

| 1157 — Sygnał czai. : 
12.03— — Koncert. 
12.40 — Dziennik poł г 3 
12.50 — Wskazówki dla młodych mateli. 

13.00 — Muzyka operowa, 

14.00 — 15.60 — Przerwa. 

15.00 — Wiad. gospod; 

15,15 — Koncert rekl. | 
15.25 — Życie kulturalne. ; 

15.30 — Odcinek ртоту. - id ua 
15.40 — Program sa jutro. - : ЗН 
1545 — Muzyka » plyt 

Jasinowski. 

16.00 — Nowe płyty muzyki lekkiej. 

16.15 — Skrzynka je. P> 
16,30 — Chór „Wieklera. 
17.00 — O „dziąłatności naukowej „P, Pre. 

17.50 — Suchy lód, pog: * > 
18.00 — Pogadanka: |“ (V 
18.10 — Sezon zimowy kajakowea. . sakas 

18.20 — Z Polesia — pog. Pog.cZofii Kelus up 
kowskiėj. | 

18.30 — Wedrėwki mazytžbė — 
   

19.30 — Muzyka lekka. i 
20.15 — Mazurki fortepianowe: 

-20.45 — Dziennik wieea. | 
20.55 — Pogadanka, ; każ 

21.00 — „Podziemia weneckie" Zygmunta 

Krasińskiego, w oprac. prof. Ков- 

rada Górskiego, | « 

21.30 — Jedziemy kuligiem. 
22.00 — Koncert symf. 

22.55 — Ostatnie wiadomości. 

22.58 — Kom. sportowy ze Lwowa. 

23.00 — 23.30 — Тойсгушу. 

  

    Q©dmrożenie 
Oryginaina maść (z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki powstałe od odmro- 

żenia. Sprzedają apteki i skł. apteczne 
| ARAARCAZNIE 

Wykołejenie 2 wagonów 
w Oszmianie 

W dniu 30 bm. o godz. 2 
manewrowania pociągu na stacji kołe 

„jowej w Oszmianie wykoleity się dwa 
wagony, a dwa zostały uszkodzone. 
Wypadku z ludźmi nie było. | 

, Zamarznięcie - 
W dniu 23 bm. w. miasteczku wieś 

cu, pow. wołożyńskieg о о‹!пів\_ 
zwłoki Marcinkiewicza Józefa nmysło 
wo upośledzonego, mieszk, tegoż min 
steezka, który będąe lekko ubramy. 
wyszedł z dom. 

      

A. 

15.50 — Pool puktiiastira BYS is i 

  

18.50 — Parcelaeja, E ina) gosp. OG. | M 

19.06 — Audycja. żęłnierska.. . Vijos 

17.15:— Koncert: selistėw. ||. e
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DZIŚ ostatni dzień Joam Grauford w filmie TYLKO RAZ KOCHAŁA. Pocz. o 2-ej. Sala dobrze ogrzana. 

Czarodziejski film, stworzony tańcem, muzyką i dowcipem 

PANOWIE w CYLINDRACH 
W rolach głównych: Tmimaege r" FEROGERS i Fred ASTAFRE 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
ma Warszawę (powiat) poszukuje odpowie- 

dzialna jednostka. Bolesław Frenkieł 

Warszawa, Zielna 4/5a. 

| 

| 

| OSOBA SAMOTNA w średnim 

| 

  

wieku potrzebna na wieš do chorej, 
požadana znajomošė lekkiego masa. 
żu, trochę szycia i gotowania dla cho 
rej. Oferty z referencjami do skrzyn- 
ki pocztowej Nr. 18, poczta Nowo. 
gródek, dla S. N.    

  

  

gwiazdorzy 

  

DZIŚ początek seansów o godz. F2-ej 

|| Nowe postacie w polskiej kinematografii! 
Po raz pierwszy na ekranie [WALSH najmilsi radio- 

SZCZEPKO 
 TOŃKO 

w pełnej humoru i życia komedii muzycznej 

„kBęed zie lepiej 
Nad program: Cud. dodatek pt. „Opowieść zimowa* i aktualia 

Pocz. punktualnie: 12—2—4—6—8—10.15. Sala dobrze ogrzana 

  

    

   
     

Skiep Sukkma, Wefen i Jedwadbi 

|CALEL NBP 
Wilno, Niemiecka 19, tel. 890 

zawiadamia, że 3-go lulego b. r. rozpovzyua 

TANIĄ PRZEDSEZONOWĄ 
  SPRZEDAŽ 

TOWARÓW WYSORTOWANYCH i R:SZTEK, orsz kuponów najnowszych 
! wyrobėw I deseni 1937 r. 

Cenz Nalniższe ! Moc okazyj i 

  

| Ro MARS | 
—_. Ostrobramska 5 

4 

DWOR 

Dziš premiera. 

STRASZNY 
W-ą opery Stanistawa Moniuszki. 
W rolach głównych: Cwiklińska, Gro- 
ssėwna, Conti, Orwid, Sielański i in. 

Potężny film polski 

Nad program: Dodatek kolorowy i aktualia. 
Początek o godz. 2-ej. Sala dobrze ogrzana 

  

  

z polską Mac Donald “   
Dziś początek seansów o д. 2-е]` A 

Operetka filmowa, *która święci tri- 

umfy w całej Polsce 

  

Tolą Mankiewiczówną 
i najpopularniejszym amantem A, ZABCZYŃSKIM 

Niewidziana w filmie . polskim wystawa. - — Rewia toalet. 
Urok nieżapomnianych melodyj. 

Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Sala ogrzana 

  

POLSKIE KINO Po raz 1-szy w Wilnie. Święto humoru, śpiewu i tańca w filmie 

swiaTowio | KOCHANY ŁOBUZ” 
W roli tytuł. najseselszy trzpiot 

ekranu dawno niewidziana 

Nowości | EEEE 

Deiś najpotęż - 

' niejszy film 

strykaūski pt. 

Zreaiizowany pizec Maitina 1 Osę 

  

Johnsonów. 

Anny Ondra. s: wre ograna 

| Dziś wykwintna sałatka rewiowa, spreparowana z przebojowych melodji, 
wesołych sketchów: beztroskiego humory, teńca i nastrojowości p.t. 

Świetne wykonanie atrakcyjnego zespołu. 
wesułe bi mby śmiechu, czar tańca i radości, „Winobranie* — piękne 
obrazki historyczne. Wspaniała wystawa. Szczegóły w efiszach, Sala 

Qgrz. Sensacja. Tylko w b. programie występy ftnomaln, 
, „manipulatora-ilųzjonisty prof. Mefista. Uwaga: Ceny nie podwyższone 

JUTRO sensacyjna, arcywesola plotka karnawalowa „WILNO POD GAZEM“ 

‚ ВАВООМА 
Pierwsze i jedyne zdjęcie dźwiękowe 

rykańskiej 1 krain, których nie tknęła dotychczas stopa białego qzłowieka 

zm r *_. Sfilmowane z sz molotów. 

Wad program: Ureomalsza? dodali. 

Obwieszczenie 
Ubezpieczalnia Społeczaa w Wilnie po- 

daje do w.adomości, że: 1 lutego 

1837 roku nakary płałnicwe składki ubcz 

<pieczeniowe będą doręczane pracodawcom 

zamieszkalym na ierenie m. Wilna przez 

    

specjalnych gońców, zaopatrzonych w odpo 

wiodnie zaświadczenia. н 

Zaznacza się przy tym, że gońcy ci nie 

są uprawnieni ani do inkasowania składek 

ami też do przyjmowania jakichkolwiek 

Natomiast do inkasowania składek są 
uprawnieni następujący iakasenci: 

na terenie en. Wilna: 
1) Wodzyński Aleksander, 

2) Weryk Piotr, > 
3) Ostrowski Mieczysław, 
4) Alchimowicz Stefan, 
5) Górski Stefan, p» 
6) Szematowicz Konstanty, 
7) Perkowski Mikołaj, 
8) Taczyński Jozef, 
9) Pugacewicz Jan, 

10) Massalski Ludwik, 
na terenie powiatów: 

11) Baranowski Wiktor, pow. wil.-trocki, 
12) Tarnowski Adam, pow. wil.-trocki, 
13) Czajkowski Władysław, pow. świę- 

<iański, 
14) Smilgin Feliks, pow, święciański i 

brasławski, 
15) Bohuszcwski Borys, pow. brasławski, 
16) Soroko Józef, pow. dziśnieński, 
17) Sićko Jan, pow. oszmiański i wilejski. 
Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie przy 

pomina płatnikom, że inkasenci są upoważ 
mieni tylko do. inkasowania należności za na 
tychmiastowym wydaniem pokwitowania z 
Xxwitariusza, zalegalizowanego przez Ubezpie 
czałnię Społeczną, bez prawa udzielania roz 
terminowań i odroczeń. 

W. końcu nadmienia się, że inkasenci są 
zaopatrzeni w legitymacje urzędowe, które 
ma żądanie płatników winni okazywać wraz 
z dowciem osobistym. 

" A. Galiūski, 
Dyrgktor Ub. Sp. w Wilnie. 

iii RU LUSTAS 
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„| Sygnatura: Km. 86/36. 

Obwieszczenie 
G LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Postawach 

Stanisław Widawski mający kancelarię w 

Postawach ul. Pierackiego Nr. 22 na podsta 

wie art. 676 i 679 KPC. podaje do publicz 
nej wiadomości, że dnia-25 łutegd? 1937 r. 
o godz. 10 w Sądzie Grodzkim w Postawach 

, odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego 

przetargu należącej do dłużnika Arona Gar 

berowicza nieruchomości . niehipotecznej, 
składającej się z placu ziemi przestrzeni 

1540 mtr. kw. i zabudowań w m-ku Posta 

wach obok Dworca Kolejowego. 

Nieruchomość oszacowana została na su 

mę zł. 9000, cena zaś wywołania wynosi zł. 

6750. ' 
Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 900. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al 

bo w takich papierach wartościowych bądź 

książeczkach wkładowych instytucyj, w któ 

rych wolno umieszczać fundusze małołet- 

nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 

wartości trzech czwartych części ceny gieł 

dowej. 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warunki licytacyjne, © iłe dodatkowym pu 
blicznym obwieszczeniem nie będą podane 
do, wiadomości. warunki: odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko 
dą do licytacji i przesądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie 
nie nieruchomości łub jej części od egzeku 
cji, że uzyskały postanowienie właściwego 
sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18-ej, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego nożna przeglą 
dać w sądzie grodzkim w Postawach. 

Dnia 18 stycznia 1937 r. 
Komornik (WIDAWSKI) 

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

| JAN K 
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Ostrzeżenie 
Wobec ukazania się na iynku różnych herbat fiimowych w opakowaniu 

dekowem łudząco podobnem do naszego (również zielonego koloru) prosimy 
uprzejmie, dla uniknięcia pomyłki, zwracać baczną uwacę przy kupowaniu na- 
szej herbaty na napis 

э› @ЛАС НЕНА — Róża Cesarska 
Tow. „KIACHTA* — Warszawa     

Nowootworzona firma chrześcijańska 

Tkaniny Fabryk Polskich 

OZIARA i S-ka 
Wilno, ul. Wielka 50. 

poleca w dużym wyborze materiały jedwabne, wełniane, płótna 
pościelowe, fartuchowe i bieliźniane, obrusy, narzuty i inne. 

Ceny konkurencyjne. 
  

| co 

JA WIEMY 

aby odebrać 
wszystkie 
stacje nadawcze 
i to czysto? 

EE 

kupić 
radioaparat 

tylko 

demonstracja | 
i sprzedaż ratalna 

RADIO-MOTOR 
mua WIELUŃ IO. rei 2404: 

a 
| Sportowiec 

cały rok | 
trudniej 
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Oddziały; Nowogrodek, ul. Kościelna A 

Lida, al. Zamkowa 41 
Baranowicze, al. Naratowicza 70 

Prześstawieie!e: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 
Stełpce, Wołożyn, Wilejka. 

winien być 
„w formie”. 
jest utrzymać sprawność 
fizyczną organizmu, gdyż 
odczuwa się 
dajnych promieni słonecz- 
nych. Łatwo temu zaradzić, 

c codziennie 
ran Leczniczy. 

Obfituje on w witaminy 
A wydatnie 
wzmacnia osganizm. 

NORWESKI 
TE AN 
LECZNICZY 
słynny ma całym świecie. 

pk 
orweski 

Zimą 

Di 

  

  

      

| życio- 

  

ZROBIĆ? 

  

   

    

          

    

    

  

      

| „czytając gazetę czy zwraca Pan 

,|kwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest nie. 

zawodny informator handłowy, cie- 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo. 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się o popułarność 

swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klientelę —. re. 

klamuje się stale w  „KURJERZE 

WILEŃSKIM". 

— To jest wišrny i niezawodny 

sposób zdobycia klienteli. 

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 

Wileńsko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs na posady lekarzy rejono 

wych. w Gródku, pow.  Mołodeckiego, 

w Mielegianach, pow. Święciańskiego oraz 

3 lekarzy rejonowych w pow. Szczuczyń- 

skim. Młodszego lekarza w szpitału w Wo 

łożynie i 2 lekarzy w Opiece Rodzinnej nad 

psychicznie chorymi w woj. Wileńskim. — 

Bliższe informacje oraz składanie podań w 

Kancelarii Izby Lekarskiej (Dąbrowskiego 

10—2) do dnia 13 lutego 1937 r. 

‚ PRZY ' 

КЕМ | 
  

    
     

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 
szeniem do dome w krajn—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. 

  

OROIDACH 
WEAR CY 

° Nas 

й KO 

   

  

        
    
    
     

    

    

    

    

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

Na podstawie Rozp. Rady Ministrów к 
dnia 25 czerwca 1932 r. o postęp. egzek. 
władz. skarbowych (Dz. URP. Nr. .62, poz.” 
530) 1 Urząd Skarbowy w Wilnie niniejszym 
podaje do wiadomości publicznej, iż w lu 
tym 1937 r. w dniach 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 
o godzinie 10 w Sali Licytacyjnej przy ul. 
Niemieckiej 22 odbywać się: będzie sprzedaż 
z licytacji publicznej ruchomości, zajętych 
ma pokrycie należności Skarbu Państwa o 
raz innych wierzycieli. 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty 
oglądać można na miejscu sprzedaży w dh. 
licytacji między godz. 9 i 10-tą. 

Za zgodność 

Kierownik Kanceiarii (—) ST. DYBOWSKI 

Za Naczelnika Urzęda (—) JACEK MERTA 

Podreferendarz 

BIBLIOTEKA 

  

  

  

  

  

  

LEKARZ - DENTYSTA 

A. Ostaszyńska-Wołożyńska 
Nowogródek, Korelicka 3 (obok Magistratu) 

Godz. przyjęć: od 9—2 p .p. i od 4—38 wiecz. 
Spec. laboratorium sztucznych zębów. : 4 

Zakład Krawiecki 
ANTONI ŁOTYSZ 
przeprowadził się 

z ul. Mickiewicza 22 
na ul. Ś-to Jańską 1. 

Przyjmuje zamówienia na ubrą- 
nia męskie i damskie według 
najnowszych modeli z własnych 

i powierzonych materiałów 

SOLIDNIE i TANIO 
Wykonanie bezkonkurencyjne 

Telefon 23-48 

    

į 

PIANINA i FORTEPIANY z diugoletnią d 
gwarancją, nowe i okazyjne: Blūthner, Ar- k 

nold Fibiger, Mūhlbach, Becker i in. sprze- || 

daje isodnajmuje N. Kremer, Niemiecka 19 | 

(wejście w bramie). Ceny niskie. Dogodne 

warunki spłaty. 

PIANINA mowe „T. Betting", „K. i 
A. Fibiger* uznane za najlepsze w 
iIkraju oraz okazyjnie krzyżowe sprze- 
daje na dogodnych warunkach od zł. 
650 H. Abelow, Niemiecka 22 (wejście | 

od ulicy). 

1 

    

  

Bedziecie nam 
wdzięczni 'jak tysące 
dotychczasowych na- 
bywćów, gdy zakupi- 
cie pianino. lub for- 

tepian w fabryce 
„Arnold Fibige *. 

Kalisz, Szopena 9. 
Przedstaw. N. Kremer 
Skład Fortepianów 

Wilno, Niemiecka 19. 
Żądajcie oferil 

Pianino 
mało używane marki 
zagranicznej  sprze- 
daje się niedrogo z 
powodu wyjazdu — 
ul. Wielka 44 m. il 
w druglm p. dwórku 

Obuwie 
modne gwa antowa- 

  

    A. G. Syrkina—Wielka 14 
Nowości, lektura szkolna. 

Książki polskie, rosyjskie niemieckie, 

francuskie. angielskie. 

  

i m iais 
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Service des Instituts 
de Beautė 

„RAVIS“ 
PARIS-VARSOVIE 

Zawtadamia W.P.,, że 3 i 4 lutego rb. 

Celina Sandler 
b. wielołetni prof. L'universilć de Bea- 
utė w Paryżu bedzie udziełać porad 
kosmetycznych zupełnie bezpłat- 

nie w Lidzie w Grand-Hotelu 
w godzinach 10—2 1-4—7 

  

  

Gabinet Lek. - Dentystyczny 

" . LEKARZY DENTYSTÓW 

M. M. DWORECKICH 
został przeniesiony na ul. Suwałską 19 

tel. 176 (okok cukierni Ameryka). 

Przy gabinecie prac. zębów sztucznych       

Okazja 
Folwark 55 dziesięcin z zabudowaniami 

nad rzeką Isą, 10 klm. od stacji na drodze 

Slonim — Baranowicze, de sprzedania. 

Wiadomość. Baranowicze — hotel Euro 

pejski Rydzewski. 

ne, sportowe, bałowe, 
na clarskie, lyžwiar- 

skie, spacerowe 
Chrześc. wytwórnia 

W. NOWICKI 
Wilno. Wiełka 30 

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, Swietcj»ńska Е0 

Nauczycielki, 
bony, wycnowawczy- 

  

dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie "Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska .2, telefon 
12-06, czynne od g. 

B do 15-ej. 

Zagraniczne 
studia. 

Dyplomy legałne. 
Różne dziedziny. In- 
formację:  Frenkiel, 
Warszawa, Śliska 10 

  

  

Poszukuję pracy 

u krawcowej 
w cha akterze pod 
ręcznej ewent. w celu 
ukończenia praktyki 
szycia oraz nauki kro- 
ju— młoda, b. zdolne 
panna. — Oferty do 
adm „Kuriera Wil.* 

pod „Ała W.* 

POKÓJ 
potrzebry natych- 

miast, obowiązkowo 
nie krępujące wejście 
Oferty — Kurjer Wii. 

dla N. A. 

Zginął 
pies wuk „Lord“. 

Odprowadzić: Ludwi- 
sarska 8—10. Przy- 
właszcztnie ścigane 

  

    będzie sądownie. 

nie i wszelkiego ro-+ 

DOKTOR 

Zeldowicz 
Chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo— 
czow. od godz, 9—1 

15 8w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 

{ 

narządów moczowych: 
od godz. 12—2 i 4—7 
wiecz. uł. Wileńska 26*"q 

m. 3, tel. 2477. 

DOKTÓR MED, 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 
Ordynator 3zp, Sawicz 

Choroby. skórne, 
weneryczne kobiece 

  

*ileńska 34, tel. 18 66) 
Pizyjmuje od 5—7 w 

DOKTÓR MED, 
Zygmunt 

Kudrewicz. 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłcio- 
we ul. Zamkowa 15, 

  

  

  

tel. 19-68. Przyjmuje” 
od 8—1 i od 38 

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

neryczne, kobiece 
przyjmuje 8 > 12-1 

14—7 

Zamkowa 3—9 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne,. 

skórne i moczopłe. 
Wielka 21., tel. 921. 

    

„Przyjm. 0d 9-—4.13—8- 

  

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby. weńner 
skór.-i moczopiciowe 
Szopena 3, tel. 20-74. 
Ppryjm. 12—2 14—8 
  

AKUAZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rano: 
do 7 wiecz. uł. J, Ja- 
sińskiego 5—18 
Ofiarnej (ob. Sado 

POKÓJ 
ze wszelkimi wygo- 
dami — Ignacego 5 

  

m. 5 od ą. 3.do 5ej. 

  

Domy 
do sprzedania na roz. 
biórkę, ul. Piaski23—4; 

(Antokol) 

  

Przyjmuję 

uczennice 
z całodziennym utrzy- 
maniem. Troskliwa 
opieka. Na żądanie 
francuski i niemiecki. 
Warunki ul,Królewska 
9 m. 9 od 10 — 11 r. 
i od 5—6 p.p. Wdni 
świąteczne od 2—4 

po pot. 

  

  

   

       

    

    
       
  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
Wilno, al. Bisk. Bandurskiego 4, tei. 340 

Wykonują wszelkiego rodzaje 

roboty w zakrąsie drukarstwa 

1 introligatorsiwa 

PIJNKTUALNIE — TAKO — SOLIDNIE 

  

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

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

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

  

          

Redaktor odp. Zygmunt Babicz 
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