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Misja dziejowa Polski 
Nazwanie Trok siolicą Karaimów 

jeszcze w Polsce ujdzie, ałe nazywa- 

nie Wilna stolicą Litwy, lub Białorusi 
jest w pierwszym wypadku źle wi- 
dzianym anachronizmem, w drugim 
wypadku czynem graniczącym ze 
'rodnią stanu. Podobnie patrzano 

.« nazywanie Lwowa stolicą Ru 
Si Czerwonej, czy też stolicą Grodów 

Czerwieńskich. 

A przecież w Polsce przed rozbio 
rami jakże inaczej patrzanó by na te 

  

Gdy się te rzeczy rozważa w płasz 
sie historycznej, staje przed oczy    

  

ma 
nych i kulturalnych Polski na wscho 
dzie w stosunku do czasów: minie- 
nych — Polski przedmurza chrześci- 
jaństwa.  Rzeczypospolitą 

i wszystkich ziem białoruskich, a mi 

6 to problem narodowościowy nię 
istniał Dziś ten problem istnieje nie 
Ulatego, że- posiadamy skrawki tych 

i dlazego, że nie posiadamy са 
avzględnie nie mamy:ambicži po 

simdania całości. 

     

    

Wiem, że wypowiedziane 
zćania mogą być przez wielu czytel 

ników -poczytane za niesmaczny. dow. 
ciq -więc nie będę się dłużej rozwó: 
dził. Niech mówi raczej p. dr.- Ada- 
Ms, który jest specjalistą history- 
kiem niech opowie c tym, co słyszał 
na ostatnim odczycie prof. Haleckie- 
go p. t. „Misja dziejowa Polski* wy 

gleszonym | 
Tygodnia Społecznego 
m Wit ie. 

pa. ten jak słusznie podkreś 

, dowodzi, że myśl polska za 
ii nauki historii po- 

zytywne dla dróg, po których powin 
ne kroczyć Państwo Polskie. 

  

  

„Odrodzenia“ 

  

      

    

    

  

zności pomiędzy tym fak- 
tem, a wzrostem: nastrojów. które na 

my, słusznie, czy niesłusznie na 
znymi nie ma. Teželi jest, 

jest chwiłowa, jest pozórna. Z umiło 
nia własnego narodu wypływa po 
iowanie innych, a, tylko w atmo 

sierze wzajemnego szacunku: może 
'ać prawdziwe oddziaływa- 

nie kuliuralne mierzające do usunię 
udrębności nie istotnvch a wzięcia 

łnej syntezy (4 mentów w 
ej z grup kulturalnych najlep- 

szych: '' 

  

        

     

  

   
   

    

żące obniżenie ambicji politycz, 

-wówczasS | 
stać było na-posiadanie całej Ukrainy 

wyżej, 

wczoraj na zakończenie * 

  

Ciekawą jest rzeczą, jak w ostatnich 
latach odżywają w Polsce dążenia do stwo 
rzenia nowej syntezy historycznej, nowej 
historiozofii. Po zdrętwieniu niewoli poczy 
namy Się prostować, oglądać wstecz na 

przebytą drogę i szukać nowej drogi w 
przyszłość. Chcemy znowu wiedzieć, czym 
byliśmy, czym jesteśmy i czym możemy 
być. Jeszcze ciało nasze odrętwiałe jest 
od tedwo co rzuconych kajdan, jeszcze 
umysł przyzwyczajony do warunków nie- 
woli na pół śni, jakby jeszcze w letargu nie 
woli, a już naród prosłuje się do nowego 
życia i do nowych zadań. Oznaką tego 
ożywionego prądu nowego życia jest 

wspomniany pęd do nowej historiozofii, 
fo znaczy do odkrycia siebie samego w 
przeszłości i przyszłości. 

Zwroł do pracy synłełycznej wiążę z 
„nazwiskiem Stanisława Kutrzeby, który w 

r. 1916 ogłosił hasło, by nasza nauka hi 
storyczna z powrotem zejęła się syntezą. 

Od tego czasu na ym polu robi się wiele, 
chociaż pomału i ostrożnie, Nie czas fu ani 
miejsce przedstawić te, tak isłołne dla na 
szego samopoczucia narodowego wysiłki. 

Nie możemy wszakże zamilczeć wczo- 
tajszego odczyłu prof. Oskara. Haleckiego, 
wygłoszonego na zamknięcie Tygodnia 
Społecznego . Odrodzenia”. Znakomity 
uczony zaliczył się do starszego pokolenia 
historyków, ale zamiast zostawać w tyle 
a pierwszymi szeregami idzie zawsze je 

den ż pierws. zych, jak młody walczy, i wy 
nosi szłandar nowej idei. Prof. Halecki 
przedstawił nam w krótkich słowach zarys 
konsekwetnie przemyślanej koncepcji dzie 
lów Polski. Posłaramy się ją tułaj sikeścić. 
Piszemy te słowa zaraz po wysłuchaniu od 
szyłu, ale bez pomocy nołałek, których | 
nie robiliśmy, nie spodziewając się tego, 
iż staną się one zaraz pofrzebne. Może 
załem nie wszystko oddamy fak jak nale 
żałoby, może zanadło zaciąży na naszym 
piórze cała świeżość pierwszego wrażenia. 
Sądzimy wszakże, iż podzielić się tymi 

| wrażeniami z ogółem czyłających nie tyl- 
ko warto, ale i potrzeba. 

Prof. Halecki nawiązuje do spostrze- 
żenia jednego z niemisckich historyków, 
iż ekspansja niemiecka na Wschód pro- 

wadziła do wynarodowienia plemion ' lu 
dów nie-niemieckich podbtvch orężem 

| niemieckim. podczas qdy, polska ekspan- 

sią. na Wschód nie tylko nie doprowadziła 
do zatrały odrębności narodowych przez 
połączone dobrowolnie z Polską ludy, 

śle nawet poniekąd ludy łe w ramach 
związku z Polską odnajdywały w sobie no 
„we siły do rozwoju. 

politycznie, Piote, Lemiesz. Polska była tolerancyjna . 
J SPAIN ZOOTY DOZ ROZK WOECEIRECÓ 

P. Prezydent R. P. przed mikrofonem 16 b. m. 

  
Zdjęcie przedstawia P. Prezydenta R. P. w chwili wygłaszania przemówienia do 

fediostuchaczy z apelem o pomoc dla bezrobotnych Obok stoi min. opieki społ. p. 

Zyndram-Kościałkowski,   

  

chociaż śmiesznie jest mówić o tolero- 

waniu Litwina czy Rusina na jego ziemi. 
Polska była tolerancyjna religijnie, cho- 
ciaż nie oznaczała owa łolerancja oboję!- 
ności dla spraw religijnych, obojętności 
tak obcej katolicyzmowi. Polska tylko niko 
go nie przymuszała siłą do zmiany religii, 
a działata jedynie perswazją w duchu cał 
kowitej swobody. 

Związek Połski z Litwą i Rusią był raw 
sze dobrowolny. Jedynym wyjątkiem była 
biłwa nad rz. Święłą w r. 1435, ale nie 
zmienia ona reguły. Nawiązuje tutaj pre 
legeńł do nowszych badań nad początko- 
wymi dziejami unii polsko-litewskiej, К- 
te wykazały, iż to pierwsze połączenie 
nie nastąpiło na warunkach: przekreślenia 
państwowości Litwy (tak pisali: Adamus i 
ostatnio prof. Paszkiewicz, ale w osłałnich 
dniach ukazała się też w „Afeneum Wi- 
leūskim“ ciekawa praca prof” Łowmiańskie 
go, przeciwsławiająca się zdecydowania 
fym nowszym poglądom). 

I dlatego też prof. Halecki dostrzega w 
dziejach polskich tę wyższość moralną i 
ten prawdziwy rozum  polityczny, kiėry 
spowodował tak wielką trwałość dzieła 
unii. polsko-liłewskiej, Równocześnie z 
unią polsko-liiewską dochodzi do skutku 
unia kalmarska między państwami skandy- 
nawskimi, która okazała się nietrwałą. Za- 
słanawiano się długo nad tym, dlczego 

unia krewska była trwała, a unia kalmars- 

ka była tylko epizodem historycznym? 
Wszak Polskę z jej kontrakientami- wschod 
nimi dzieliła religia i kulłura, a nałomiast 
państwa skandynawskie miały i religię i 
kuliurę wspólną. Biorąc rzecz na zdrowy 
tozsądek, na „mędrca szkieiko i oko” po 
winna być zupełnie odwrotna. Unia pol- 
sko-liłewsko-rusińska powinna być rozsa 
dzona przez różnice narodów polaczo 
nych, a unia skandynawska powinna być 

ne niebezpieczeństwo, 

Dlaczego stało się inaczej? Prof, Halec 
ki nie sformułował zupełnie wyraźnie swej 
odpowiedzi, ale — zdaje mi się — nie 
popełnię ryzykownej hipotezy, jeśli od- 
powiedž ię stormuluję tak: w historii dzia 
łają większe i głębsze siły, działają nie. 
tylko małerialne, fizyczne, ale też i czyn 
niki etyczne dlatego właśnie powstała 
znowu Poiska i dlatego ona w niewoli za 
miast osłabnąć wzrosła w siły kulłuralne. 
Zaraz po rozbiorach w Wilnie rodzi się naj 
świetniejszy okres naszej literatury | kultu 
ty narodowej, 

W całym świecie dzisiaj objawia się 
łęsknofa za wielką ideą: cały świat odda 
my za ideę! I są dwie takie idee, komuni 
styczna oraz nacjonalistyczna. Prof. Hałec- 
ki odrzuca odrazu ideę . komunistyczną, 
która walczy. z Bogiem. Ale odrzuca też i   sprzeniewierzyć wielkim ideałom 

OBYWATELE? ° 
W niedzielę, 19 bm. odbędzie się na całym obszarze państwa zbiórka 

pieniężna pod hasłem „GWIAZDKA DLA DZIECI BEZROBOTNYCH*. 
Nadzwyczajne dochody „Pomocy Zimowej w roku bieżącym mają szeze- 
gólne znaczenie. 

W reku ubiegłym dożywiane około 500 tysięcy dzieci. 
Pomoc Zimowa żamicrza w róku bieżącym objąć opieką około mili- 

ona dzieci nie łyłko przez dożywianie i radość gwiazdkową ale i zaopa- 
trzenie najbiedniejszych dzieci w ciepłą odzież. 

Zakupienie metałowego znaczka będzie dowodem spełnionego 6bo- 
wiązku wobee dziecka, któremu rodzice nie mogą zapewnić ehieba pow- 
szedniega i radości święta Bożego N 

® 

rodzeni 
* * 

  

Dziś od godz. 12 do 1 w. Wilnie na ul. Miekiewicza, na odeinku mniej 
więcej od Pl. Katedralnego do ul. Dabrowsk 
cie p. Wojewoda Wiłeński I. Bociański. P . 
po stronie t. zw. szirallowskiej. Po 
kiego) o tejże godzinie bę    ie kwestowač P. 

o będzie kwestować osobiś- 
Wojewoda będzie kwćstować 

drugiej stronie ulicy (stronie Rudnie- 
Prezydent Miasta dr. Male- 

  

szewski. W sodzikach późniejszych kw. estować będą i inne znane powszech- 
nie w Wilnie osobisto:   

P. Prezydent R.P., 
Rydz i Premier 

WARSZAWA, (Pat). . Pan -Prezy- 
dent R. P. przyjął w dniu 17 bm. dełe- 
gację Ogólnopolskiego Obywatelskie- 
go Komitetu Pomocy Zimowej Bezro- 
botnym w składzie: przewodniczącego 
wydziału pa ministra -M. 

wodniczące 
sžnej gen. dr. 

R. Górec kiego oraz -.przewodniczącega 
stołecznego Komitetu. Pomocy. Zimo- 
wej b. ministra K, Tyszki. 

P. Prezydent R. P. zainaugurował 
swą ofiarą powszechną zbiórkę pienię 
žną na gwlazdkę dla dzieci bezvobot- 
nych. 

WARSZAWA, (Pat). P. marszałek 
Edward Śmigły Rydz przyjął w dniu 

  

   
  

  

   

  

Marszałek Śmiały 
na bezrobotnych 

118 bm. delegację Ogólnopolskiego 
Obywatelskiego Komitetu Pom. Zimo 
wej Bezrobotnym w składzie przewod 
niczącego wydziału wykonawczego mi 
nistra M. Kościałkowskiego, przewod- 
nicząeego sekcji zbiórki pieniężnej 
gen. R. Góreckiego oraz przewodniczą 
cego stołecznego Komitetu Pomocy Zi 
mowei m. ministra K. Tyszki. 

P. Marszałek złożył swój dar na 
cełe gwiazdki dla dzieci bezrohotnych. 

  

W godzinach południowych dełe- 
gacja przyjęta była przez p. prezesa 

rady ministrów: gen. Sławoj Składkow 
skiego, który również złożył ofiarę na 
wspomniany wyżej cel. 

Posiedzenie Senatu we wtorek, 
Sejmu — 

WARSZAWA, (Pat'. Plenarne po- 
siedzenie Senatu odbędzie się dnia 21 
bm. (wtorek).o godz. 16. 

Litwini zaw esili oddzi 
KRÓLEWIEC, (Pat). Z Kowna donoszą: 

wczoraj wieczorem do przewodniczącej 
zarządu oddziału Tow. „Pochodnia” w 
Olicie, pani Melanii Zienklewiczówny 
przybyło dwuch policjantów w: towarzy- 
stwie dwuch świadków i odczytali p. Zien 
kiewiczównie rozporządzenie naczelnika 

we środę 
Marszałek Sejmu Śt. Car zwołał 

plenarne posiedzenie Sejmu na środę 
dnia 22 grudnia b. r, na godz. 16-tą. 

а! „Pochodn'a” w Olicie 
i powłału, który na podstawie telefonogra 
mu ministerstwa spraw wewnętrznych w 
Kownie zawiesił działalność oddziału w 
Olicie. 

Policja opieczętowała lokal oddziału 
T-wa „Pochodnia” oraz znajdujące się w 

4 mim RA: 

trwałą, nie powinno jej nawet grozić żad | 

ldeę nacjonalistyczną, o iła ma się ona | 
naszej | 

  

  

  

przeszłości i najbardziej realnej mądrości 
naszych przodków. Chrześcijański obówią 
zek miłości bliźniego nie może się ogras 
niczać tylko do członków tego samego na 
rodu, Polska nie byta i nie ma być Chrystu 
sem narodów, ałe była i powinna być he 
hołdem Chrystusa wśród narodów. 

W krółkim i z natury rzeczy pobież-, 
nym szkicu nie możemy tych poglądów 

| ani analizować dokładniej ani też omówić 
Ich tak, jakby one na to  zasługiwały. 
Zwrócimy uwagę na fo, iż poniekąd poda 
dne idee wypowiedział prof. Konrad Gór 
ski, "Nazwałbym poglądy tak prof. Hałec 
kiego, jak i prof. Górskiego neomesjaniz- 
mem. Oba opierają się o głębokie uczu- 
cie i kulturę katolicką, które ożywiały rów 
nież nasz dawny mesjanizm. Niewątpliwie 
mesjanizm Mickiewicza i innych był szczy 
tem polskej myśli i kultury. Niewątpliwie 
eż zawiera on do dzisiaj w sobie mo< 
zdrowych i zdolnych do życia idei, 

1 džiwna rzecz, jak mesjanizm czy ten 

kierunek który ośmieliliśmy się nazwać nee 
mesjanizmem, albo. rodzi się<w. wielkim 
umyśle Wilnianina największego z Pola- 

| ków, albo łeż co najmniej zahacza i krystali 
zuje się na terenie wileńskim. Wileński od 
czyt prof. Haleckiego zasługuje na najżyw 
szą uwagę całego społeczeństwa. Jest ta 
niewątpliwie wydarzenie kulturalne wiet< 
kiego, nawet największego znaczenia. 

1. Adamus." 

  

5 ssób z „Panay” 
walczy ze śmiercią 
WASZYNGTON (Pat). Admirał 

Yarnell, dowódca floty azjatyckiej do 
nosi, iż.5-ciu rannych członków zało , 
gi kanonierki „Panay* znajduje się 
w stanie bardzo ciężkim i nie wiade 
mo, czy uda się utrzymać ich przy ży 
ciu. 

Łetewska-estoński 

zatarg gospodarczy 
trwa 

TALLIN, (Pat). Dziennik „Uus 
Eesti“ omawia rezultiaty konferencji 
bałtyckiej w Tallinie, podkreśla, że 
estońska opinia publiczna: oczekuje , 
wyjaśnienia stosunków estońsko-łotew 

skich. 
W najbliższym czasie nie odbędą 

się żadne rozmowy gospodarcze pomię 
dzy Łotwą a Estonią, ponieważ Łotwa 
odmówiła wysłania swej delegacji do 
"Talina. 

Gen. Rayski powrócił 
z Berlina 

ka (Pat). W sobołę dnia 18 
bm. rano powrócił do Warszawy dowódca | 
lotnictwa gen. Rayski, który wraz z dwo- 
ma oficerami był z kiłkudniową wizyłą u 
łolnictwa niemieckiego. 

Po powrocie gen. Rayski wysłał - dė 
gen. Goeringa następującą depeszę: „;pa 
przybyciu do Polski pozwalam sobie za 
tak miłe przyjęcie wyrazić Waszej Eksce 
lencji moje najlepsze podziękowanie". 

Kronika telegraficzna 
— Uezniowie gośćmi tróła i królowej. 

Arėl Piotr H-gi zaprosił de Białogrodu na “ 
okres świąteczny: 50 uczniów 5-tej klasy 
szkół średnich z całej Jugosławii. W _ czasie 

| swego pobytu w stolicy. uczniowie ci będą 
gośćmi króla. 

W tym samym czasie krółowa matka za 
prosiła do Białogrodu 100 uczniów szkół pow 
szechnych. 

— Samolot na wysokości 7.000 m. Pilot 
Maurice Arnoux pobił rekord wysokości dla | 
lekkich dwumiejscowych samołotów. Arnoux 
csiągnął wysokość około 7.000 metrów. 

— Stany Zjednoczone i Włochy podpisa 
ly w Rżymie prowizoryczny układ handlowy 
dotyczący obrotów handlowych pomiędzy 
obu kra jami, Układ ten hędzie obowiązywat 
de chwili zawarcia nowego traktatu, o który 
toczą się obecnie rokowania. 

— Minister Delbos opuścił Pragę © > 
12.30. udając się do Paryża,



2 > 

Litwa musi zrewidować politykę zagraniczną | 
Znamienny głos publicysty litewskiego 

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: W 
katolickim dzienniku litewskim „20 
Amžius“ (20 Wiek) ukazał się zna- 
mienny artykuł polityczny znanego 
publicysty A. Pakalniszkisa, omawia 
jąey sytuację międzynarodową Litwy. 

Autor podkreśla na wstępie ko- 
nieczność zrewidowania dotychezaso 
wej polityki zagranicznej Litwy wo 
dec. bankructwa zasady kolektywne- 
go bezpieczeństwa i osłabienia Ligi 
Narodów. W tym stanie rzeczy Litwa, 
Łoiwa i Estonia, mające wspólne in 

teresy muszą zastanowić się nad no 
wymi sposobami zagwarantowania 
własnego bezpieczeństwa. 

Autor wywodzi dałej, że związek 
państw bałtyckich powinien być roz 
szerzony zarówno na północ, jak i na 
południe i w ten sposób mógłby sku- 
tecznie przeciwstawić „się: rywalizują 
cym ze sobą Niemcom i Sowietom. 

Autor twierdzi, iż litewska, racja 
stanu wymaga pójścia tą drogą i su 
geruje, że należy dążyć do pogodze- 
nia się z Polską w imię wyższego ce 
tu, jakim jest zabezpieczenie egzvsten 
cji państwa. Ofiary, które trzeba bę- 
dzie złożyć idąc po tei drodze, zda- 
niem autora, są aż nadto usprawiedli 
wione. 

„owiety coraz więcej 
pomagają Chinom 

TOKIO (Pai). Z Szanghaju i To- 
kio nadchodzą lićżńe informacje do 
noszące 0 znacznym wzmóenieniu so 
wieckiej pomocy Chinom. Ageneja Do 
mej donosi dziś, ze nowomianowany 
ambasador sowiecki Ługawiee - Orel 
ski przybył do Hankou samolotem w 
dniu 16 bm. i przedstawił plan kon- | 
kretnej pomocy jaką Moskwa udzieli 
Chinom z zastrzeżeniem, ŻE: 

‚ 1) rząd chiński zostanie zreorgani 
rowamy tak, ky „front ludowy* anty 
Japoński > al DZE e 
El: 7 = ia 

2) że de sztabu ach. Czanę Kai 
Szeka wejdą oficerowie chińskiej ar 
uli komunistycznej. 

„wieekiej oraz prz, 

Ageneja Domei donosi poża tym. 
że do Hankon nadeszło w dniu 13 b. 
ni., drogą przez Lanczou w prowineji 
Kansu 120 samolotów produkcji se- 

bylo 240 pilotów i 
mechanikėw sów. cekieh. 

Rząd chiński szu ka. 

"nowel stolicy 
TOKIO (Pat). Agencja Domei do 

nest z Szanghaju, iż rząd chiński w 
obawie przed dalszym natarciem 
wojsk japońskich, zamierza przenieść 
swą siedzibę z m. Czunking do m. 
Czentu. 

90.009 żołnierzy straciła armia 
chińska pod Nankinem 

SZANGHAJ (Pat). Sztab japoński 
w ogłoszonym komunikacie twierdzi, 
że armia chińska w wałkach o Nan- 
kin, a: „następnie w. eząsie odwrotit 
straciła 80 tysięcy żołnierzy. : 

Wojska Žapačiskie wzięły do nie- 

woli wiele tysięey jeńców, zdobyły 
znaeżne ilości broni i dział, między in. 
haubice 24 centymetrowe, olbrzymie 
ilości amunicji i innego materiału wo 
jennego. 

Kanton przygotowuje się do obrony 
HONG KONG (Pat). Wohce pogło 

sek o mających rozpocząć się wkrótce 
- działaniach wojsk japońskich  prze- 
-eiwke Chinom południowym, z Kwan 

" tungu zaczynają już napływać da | 

Honkongu setki uchediców chińskich 
W pobliżu Kańtona wojska chińskie 
gorąezkowó przygotowują: się do ob 
rony, Fznioszone = R: 1 о 
Кору. ° 

- "Rzad pekiński ы 
nawiązuje stosunki z zagranicą 
TORIO, (Pat). Jak donosi agencja 

Domej, rząd chiński w Pekinie zwróc 
sie niezwłocznie do obcych mocarstw 
z propozycją wszczęcia rokowań dy- 
plomatycznych na podstawie „dobrego 
sąsiedztwa i moralności wschodniej”. 
Rząd pekiński pragnie przede wszyst 
kim nawiązać przyjazne stosunki z Ja 
ponią, Mandżukuo, Niemcami i Wło- 
chami, które prawdopodobnie uznają 
de jure nowy ustrój. Ze swej strony 
Pekin uzna uprawnienia umowne kra 
jów antykomunistycznych Włoch i 
Niemiec, które, jak głosi komunikat, 
mają rozległe interesy w Chinach. | 

Rząd chiński starać się będzie o 

ustanowienie dobrych stosunków rów 
nież z. innymi państwami, nie bez 
obawy jednak, by wzajemne uznanie 
nie uległo nieco opóźnieniu. Ponadto 
rząd chiński zażąda niebawem od 
przedstawicieli dyplomatycznych Chin 
zagranicą opowiedzenia się na rzecz 
nowego ustroju. 

_„KURFER* Nr. (4308) 

   

   

  

    
    

    
   

    

   

   
    
    

        

          

      
      

        

          

  

    

„KAPITAŁY 

"Nožycami przez prasę 

Ziy słuch czy bujna 
wyobraźnia? | 

Wczorajszy „Dziennik Wileński" pisze w 

sprawozdaniu z procesn Demhińskiego: 

Św. Wanda Pełczyńska (poseł na 
Sejm): Znam Dembińskiego oddawna. W 
czerwcu h. r. mówił mi, że wsiępuje do 
PPS. Ostatnie robiiam staranin, hy zna- 
Ježė mu jakąś pracę zarobkową. Świadek 
stwierdza, że jest zwolenniczką szkoły bia 

łoruskiej na' Wiłeńszczyźnie. 
Żaden ze sprawozdawców innych pism te 

go ostatniego zdania w. takiej formie mie sły 

szuł i żadne z piżm'-go nie podaje, a przecież 

są w Wilnie pisnia, kióreby miały więcej po 

wadów do. podchwycenia takiego zdania p. 

posłanki Pełczyńskiej, gdyby ono padło. 
x Pel-—mel. 

(DI TOO O OPTS 

Błogosławieństwo. Apostolskie . 
dla armii polskiej 

RZYM (aPt). Polska dęlegacja woj 
skowo - legionowa otrzymała dła sie 
bie i dla armi* polskiej błogosławień 
stwo apostolskie od Ojca Świętego Biu 
sa XI-go. 

Ziazd działaczy 
gospodarczych 
w Białymstoku 

BIAŁYSTOK, (Pat), W dniu dzisiejszym 
odbył się fu zorganizowany przez miejsco 

wą lzbę Rolniczą wojewódzki zjazd dzia 
łaczy gospodarczych zaszczycony obecno 
ścią p. ministra rolnictwa i reform rolnych 
Juliusza Poniatowskiego. Otworzył obrady 
komisarz lzby p. Mysikowski, po czym 
krótkim przemówieniem powiłał zjazd p. 
wojewoda białostocki Henryk Osiaszew- 
ski. Po trzech referatach na temał słanu 
rolnictwa w woj, białostockim I pracy nad 
jego podniesieniem eraz spółdzielczoś- 
cią rolniczą odbyła się dyskusja. Podczas   dyskusji przemawiał również p. min. Po- 
niałowski. 

Obniżka procentów od pożyczek i wkładów 
WARSZAWA, (Pai). Rada Banku Pol- 

skiego m jak dóńieśliśmy. wczoraj — ob-- 
niżyłe stopę dyskontową z 5 procenł na 4, 
| pół proc, i słopę od pożyczek zastawo- | 

  
Do nabycia w całym kraju | 
  

| “pols
ki 

SKLEP 

„wych z 6 proc, na 51 pėl proc; co ozna 
cza :pojenienis o pėl. proceni kredytów, 
udzielanych przez Bank Polski. S 

Jednocześnie z ią decyzją, na skuiek 
| akeji, podjętej. przez: ministerstwa skarbu, 

dokonane zostanie obniżenie stopy pro- 

cenłowej płaconej od wkładów przez 
banki prywatne I państwowe, PKO, KKO 

I spółdzielnie kredytowe. 

Obniżka ta wejdzłe w życie z dn. i 
słycznia 1938 r. | wynosić będzie zasadni 
czo pół procent, dla niektórych zał rodza- 
iów wkładów 1/4 procent | 3/4 procent. 

Zniżka oprocentowania wkładów w 
KKO 1 spółdzielniach kredytowych doko 
nana zosłała rozporządzeniem ministra 
skarbu z dn, 15 grudnia r. b. wszystkie In 
'ne Insłyłucje kredytowe obniżyły słopę 
procenłową na mocy uchwał swych orga 
nów nadzorczych. 

„Obniżenie oprocentowania wkładów 
przyczyni się do dalszego polanienia. ko 
szłów kredytu krėiko- | dlugolerminowe- 
go, jako ważnych elementów rozwoju go 
spodarczego. 

  

     
      

  

GALANTERII i TRYKOTAŻY 

„JANUSZEK“ 
Wiino, $-te Jańska 6 tel. 1969 

„poleca NĄ GWIAZDKĘ 

swetry, blużki, sziafroki, pijamy 

oraz wykwintną bieliznę damską 

j męską — po cenach niskich   в в ВОВЬ в ь в В В Ы Ь 

ii ki i i 
KORZYSTNE LOKATY 
PEWNOŚĆ i GWARANCJA 
CAŁKOWICIE POLSKIE 

  

WŁASNE Т 

w BANKU TOW. SPÓŁDZIELCZYCH Ę 
SPÓŁKA AKCYJNA = 

ODDZIAŁ w WILNIE Ė 
SKROT TELEGRAFI(ZAY | E 

TOWBANK — 
UL. MICKIEWICZA Nr. 29 „ЕЁ 

— DOM i SKŁADY TOWAROWE WŁASNE — = 

I wrati” il
 

WYGRANE 40-ej LOTERII: 
na nr л 10. 000 na r. Zł. 5.060 "acc. 

90777. Zł, 8.000 de 
„ padły w Wilnie na losy nabyte w - kolekturze 

„DROGA poSZCZĘŚCIA 
Wielka 44 Wilno © Mickiawicza 10 

Szczęśliwe losy 4 kłasy są już u nas do nabycia. 

'Ciągnienie geuź 5 styczmia 1938 roku. 

D/H St. , BANELi S-ka 
Wilno, Mickiewicze 22-a, tel. 8-49 

pe na nadchodzące Święta i Sylwestra: e 

  

— najlepsze i najtaniej]: r 

światowych winnie, ż wlasnej xczlayni 1 lucas: 35 zł 

Zastepsiws: F. Darvand 5 Co, „Bordeaux 4 Macau“: „kios 
Florian Blilcki Abaujszanto, Vermouth šwiatoweį marki AM Ra. 

Balloraco, Torino. Burgūndy C. Marly & Liger-Belalf, Mulis 

Si, Georges. 
Reisknja egzystuie od roku 1921. 
da na Kiesach. feeyma su 

T swlątecznys>, V 

odležaie, 

- własnej palarni, stale świeźć, 
"Znakomite mieszanki od' zł” 5.80 za 1 ką. 

  

Herbata własnego importu 1 ipakówia. w opakowaniu I na wėgū: нео В 

koloniaino-spožywcze, delikatesy, ' ANDYKI | 

Towary świąteczne i Inne ptactwo, wielki „e s > ŻW: 

ё Towar świeży. Ceny niskie. i 

Dostawa towarów do domów: samochodem = Na żądań” | 

Sz. Klientel! przysyłamy: po odbiór zamówień do domów | 

Prosimy zapamiętać tel. 8-49. 

UWĄGA: 

   

  

Podstawą racjonalnej pielęgnacji skóry 
s pmydła przetłuszczone 

M. Melinowskiege 
dają skórze miękkość i elastyczność. 

Laboratorium Chemiczno-Farmaceutycznė > 
„Warszawa, ul. Chmielna 4. ё 

ро nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach. 

ŻURA WIWA 
NATURA LNA 
"NIE BARWIONA 

T-wa browaru 

w Wilnie S.A. | eau  SZOPEŃ” 

FUTRA EikiEi 
SUKNA н ' Wilno, WIELKA 7, tei. 1155 | 

WEŁNY NA PODARKI 

JEDWABIE RESZTKI 
NOWOŚCI NA SEZON. — „CENY ZNIŻONE 

= oćż KONIAKI 
3 WINKELHAUSENA 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

     
  

   



| „KURJER* Nr. (4308) 

- Wybory w Sowietach 
(korespondencja oryginalna z Z. S. S. FB.) 

Sobota 11 grudnia była ostatnim 
dniem przed wyborami do Rady Naj 
wyższej ZSSR. Ulicami przeciągały 

- korowody samochodów, zdobnych w 
czerwone tarcze propagandowę, z któ 
rych rzucano ulotki, nawołujące ogół 
chywateli do masowego udziału w 
wyborczym święcie; szły  tysiączne 
rzesze robotników, chłopów i inteli 
gencji, niosąc w spracowanych dło- 
niach czerwone płachty chorągwi, 
transparentów, oraz olbrzymie portre 
ty komisarzy ludowych ze Stalinem. 
Woroszyłowym i Jeżowem na czele. 

Nieskończona ilość miniaturowych or 
kuestr rozbrzmiewała fałszem rozkrzy- 
czanych marszów. Ponad głowami da 
tły się narożne głośniki — jakiś nie- 
samowity hałas, to co się nazywa tu 
taj entuzjazmem, wstrząsał prostoką 
tami ulic. A ludzie wciąż -Szli... W 
świetle płonących pochodni widać by 
ło ich zmęczone, szare twarze, ich a- 
patyczne, beztreściwe spojrzenia, któ 
re uwypuklały to bezwolne podporzą 
ak owanie się partyjnej teraźniejszoś- 
ci. Nie byłó w nich nic z tego entuz- 
Jazmu, o którym piszą gazety, o któ 
rym tyle mówią sowieccy prowody- 
rzy. Szłi, manifestowałi, deptali w po 
dartym obuwiu oślizgły asfalt — bo 
zausieli. A na ich pochylone postacie 
pod jarzmem komunistycznej wolno- 
ści padały wilgotne płatki śniegu. 

I przyszedł dawno oczekiwany 
dzień 12 grudnia, dzień wyborów do 
sowieckiego parlamentu. — wielkiego 
święta Z. S. 5. R. Była mroźno. W-per 
spektywach ulic.pełzła: mgła. -Brobne 
igiełki szronu wisiały na „telefonicz- 
nych drutach, iskrzyły. się na gałę- 
ziach drzew, osiadały bielą na nasta- 
wionych kołnierzach palt i-kożuchów 
„duż od godz. 6 rano przea: lokata- 
mi wyborczymi gromadziły się'tłumy | 
rozentuzjazmowanych wyborców, wi: 
ły się zygzakami długie kolejki szczę 
Gliwych obywateli, których „przezna: 
czeniem już był udział .w tym wiel. 
ksm święcie państwowym, jakim są, 
wybory do Rady Najwyższej” — tak . 
podaje prasa. Ale to nieprawdal-:Bo : 
wlašnie tak jakwczeraj, tak i dziś. 
"r indneza nntuziązmu, podóbni do 

  

żysrych monastinaw przebiegali poje- 
dyńczo, — ) „kolektywnie“ ulice,- 
przystawali na kiłka chwil przed sto- 
ami „specjalnych kabin wyborczych* 

brali do ręki pióro i... na białej wybór 
tzej kartce, z wydrukowanym nazwis 
kiem jedynego kandydata, składali 
swój podpis. To imienne głosowanie, 
aczkolwiek nieprzewidziane ordynac 
ją wyborczą, jest zupełnie zrozumia- 
łe. Może ktoś spytać — dlaczego? Od 
powiedź na to będzie prosta, nieskom 
plikowana, tak, jak cały system bol-. 
szewickiego rządzenia. Bo przeciętny. 
obywatel sowiecki, żyjący w ciągłej 
niepewności, w ciągłej obawie przed 
możliwością interwencji w jego „pry 
watne” życie organów N. K. W., nie 
chcąc w razie wykrycia np. jakiegoś 
sabotażu wyborczego (skreślenie naz 
wiska kandydata), paść ofiarą czerwo 
nego terroru, składa swój podpis na 
wyborczej kartce, co go uchroni przed 
ewentualnym zakwalifikowaniem w 
poczet „wrogów ludu", To taki drob. 
ny szczegół, a jak wymowny. 

We wtorek 14 grudnia egłoszono 
kzęściowe wyniki głosowania. I tak, 
jak było do przewidzenia, na deputo-* 

„ wanych zostali „wybrani* wszyscy 
kandydaci wystawieni przez t. zw. 
„blok komunistów bezpartyjnych*: 
(czytaj przez partię). W «Moskwie. na: 
pierwszym miejscu stoi Stalin, dalej 
IMołotow i Chruszczew: w mosktews | 

„gradzie Zdanow, Kalinin, Litwinow; 
w Mińsku — Woroszyłow; w Kijowie 
Kosjor; w Taszkiencie — Kagano- 
wicz i t. d. Co się tyczy procentowego 
udziału wyborców, to wyraża się on 
średnio cyfrą 98,69/s. Np. w Moskwie 
na 2.739.783 wyborców głosowało 
2 715.985 t. j. 96,307 — w  Leningra- 
dzie na 2.383.149 wyborców głosowa- 
ło 2.244.825, t. j. 96,3%/0 — w Mińsku 
na 174.523 wyborców głosewało — 
175.558, t. j. 99,69/e. Ten wysoki u- 
dział procentowy wyborców, który w 
zasadzie winien był wyrazić się 1007/0 
— jest całkiem zrozumiały. Trudno 
jest przecież nie głosować, nie brać 
udziału w tym wiełkim święcie, jeżeli 
w każdej komisji na liście wybor- 
czej odnotowywało się tych, którzy 
brali udział w głosowaniu, a ci, któ- 
rzy nie głosowali mogą być w każdej 
chwili wezwani przez „władze kompe 

1 

TRIO 

BERLIN, (Pat). Kancierz Hitler wygłosił 
wczoraj przemówienie wobec 2000 robot- 
ników, którzy przybyli na zebranie w 
„Teatrze Ludowym”. Kancierz zapowie- 
dzłał I£ wkrótce zostanie rozpoczęta bu. 
dowa samochodów, których cena nie bę- 
dzie przewyższała ceny motocykla. 
"W ciągu kilku najbliższych mlesięcy   kiej obłąsci — Krupskaja; w Lenin- 

Kronika tygodniowa 

Pomoc zimowa 
Najpiękniejsza idea spółeczna lat 

ostatnich — „Pomoc zimowa” .obcho 
dzi w dniu dzisiejszym swoje święto.- 

„dak w starożytnym Rzymie, zmienia- 
ją się-w tym dniu rołe patrycjuszów i 
piebsu. Ministrowie, senatorowie, wo: 
jewodowie, prezydenci miast wycho- ; 
dzą na ulicę z piiszkami, prosząc o! 
datek. pa PA 

Ten najpiękniejszy wynalazek ra: 
sy germańskiej, rasy o dużym instyn' 
kcie sprawiedliwości, natrafił zrazu 
w Polsce na;pewne trudrośćj./In. wy- z 
nalazki tej samej marki spotkały się 
z dużo ,lępszym : przyjęciem. : Pocho- 
dzi to stąd, że społeczeństwa polskie; 
które albo żupełnić nie zna Zachodu? 
albo zna Zachód jedynie od strony“ 
wejścia do pierwszorzędnego kaba- 
refu; posiada przeważnie mylny pog- 
ląd na zagadnienie Pracy. : 

   

    

  Na Zachód od naszych granic za-,|- 
chodnich, aż do najodlieglejszej z 

wysp, na której stanęła stopa czło- 
wieka białego, wszędzie Praca jest 
uważana za przejaw energii człowie- 
ka sytego. Tylko u nas panuje dość 
rozpowszechniony pogląd, płynący 
od'Wschodu, że człowieka do pracy 
zmusza najlópiej głód. 

. * Plantator portugalski; czy holen- 
derski, istota mało «wrażliwa na nie- 
dólę Ludzkości, rozumie. jednak dos- 
'konale, jako stuprocentowy realista, 
że.nie tylko owce trzeba dobrze kar- 
mię, ażeby te dawały dobrą wełnę. 
— - Chłop, który morzy głodem dzieci 

i kónia, czyni to nieraz z koniecznoś- 
ci. Ale jakże inaczej, niż -bałwanem 
można nazwać  wlašciciela postepo- 
wego obiektu w mie'cie, czy nawsi, 
który nie rozumie zależności pomię- 
dzy pielęsnowaniem jabłoni i edży- 
wianiem dzieci ogrodnika? 

Ustalenie minimum egzystencji 
będzie najistotniejszym wprowadze- 

  

  

   dbac: kwiat 
egzołyczny nie upaja tak 
swym zapachem jak 
perłlumy 

i woda 
kwia 
iowa 

  

tentne“ dla udzielenia wyjašniei — 
a to rzecz przykra... W wyborach u- 
dział brać musiał każdy — to jest nie 
prawo, ale bolszewicki obowiązek. I 
ludziska głosowali „na lepszych sy- 
nów swego kraju”, których wydźwig- 
nęła ponad masy partyjne nomina- 
cja, wrzucali do urn szarawe koper- 
ty, spełniając rołę podrzędnego staty- 
sty w wielkiej inscenizacji „wybo- 
rów”. 

Przedstawienie skończone. Kurty- 
na spada. W uszach tylko jeszcze 
dźwięczą słowa Stalina — „nigdy jesz 
cze nie było na świecie takich napra 
wdę demokratycznych wyborów, ni- 
gdy! Nawet w historii nie znajdziemy 
podobnych przykładów”... To praw- 
da — w całej historii ludzkości nie 
zaajdziemy przykładu takich wybo- 
rów*, jakie ostatnio miały miejsce 
w Z. 8. 5. R. A _ Stan. 

L 

      
     
     

CAZIMI 
  

1 samochėd na 5 mieszkańców 
w Niemczech 

powstanie jedna z największych fabryk 
samochodowych. Samochód ten dzięki 
swej taniości będzie stanowił przedmiol 
wywozu. Samochody. te będą budowane 
w tak wielkiej ilości, (4 .w końcu Niemcy 
osiągną poziom, na jakim znajduje się 

E. Wedel 

  Ameryka, gdyż na 5 mieszkańców będzie 
wypadał 1 samochód, 

1 

Na świeta 
PIERNIKI ne czystym miodzie, 

KARMELKI aaa Ajas, 

MARMELADKI 7%-0ci. 
TORCIKI pralinowa i orzechowe 

różne =łodkie upominki 
polec. 

    

MONTOWANIE BLOKU 

DEMOKRATYCZNEGO. 
W sferach politycznych krążą uporczywe | 

pogłoski © tworzeniu się Bloku Demokraty- 

cznego, w skład którego weszły by następu- 

jace Stronnictwa: Polska Partia Socjalisty- 
czna, Klub Demokratyczny, Związek Lewi- 

cy Patriotycznej, Związęk Związków Zawo- 

dewych oraz organizacje młodzieżowe, zwią 

zane ideowo z tymi Stronnietwami, Nie jest 

jeszcze jasne stanowisko Stronnictwa Ludo- 

wego, którego stosunek do tege Bloku uwi- 

° ост się na Kongresie krakowskim. Na 
czele Bloku Demokratycznego stała by Ko- 

misja Porozumiewawcza wyłoniona z przed- 

stawicieli Stronnietw wchodzących w skład 

Bloku Demokratycznego. A 

WYBORY W:KOLE ROLNIKÓW 
OBRGCZONE. й 

Odbyłe się pod przewodnictwem 

Rdułtowskiego doroczne 

Koła Rolników. Przewodniczący złóżył spra 

wozdanie z działainości Koła. 3 

Po przyjęcia sprawozdania "kasowego 

złożonego przez p. Kacińbę i sprawozdania” 

kemisji rewizyjnej uchwalono sprawozdanie 

zatwierdzić, udztelająć zarządowi absolnto- 

riem. ž > й r 

Pos. Kozicki wygłosił referat o projekcie 
ustawy © wydobywaniu materiałów bitumi- 

cznych. Poe dyskusji uchwałono na następ- 

nym posiedzeniu Koła wysłuchać referatu o 

tymże zagadnieniu p. Ósłafina I poddać je 

szerszemu przepracowaniu. л 

Wybory członków Zarządu z grupy po- 

selskiej postanowiono dokonać w dniu 22 b. 

m. vaś grupy senackiej 21 b. m. 

sen. 

OSTATNIE POSIEDZENIE SEJMU. 
Ostatnie plenarne posiedzenie Sejmu 

przed feriami świątecznymi odbędzie się dn. 

(22 bm. po czym nastąpi przerwa do dnia 
15 stycznia 19538 r. 

ZJAZD. REKTORÓW. 3 
W czasie ferii zimowych na wyższych @- 

tzelnlach odbyć się ma w. Warszawie zjazd 
rękterów wszystkich wyższych uczelni w 

Polsce. Tematem obrad będzie sprawa zajść 
na uezelniach. 

CZY 0. N. R. BĘDZIE LEGALNY? 
W pierwszych dniach stycznia 1038 r. 

"ma być załegalizowany Obóz Narodowo-Ra- 
dykałny, Pismo „Fałanga”, któce dotychczas 

wychodzi jako tygodnik ma z dniem 1 sty- 

cznia ukazywać się jako dziennik, 

KOMISARZ W WARSZAWSKIEJ 
RADZIE ADWOKACKIEJ. 

W związku z nieporozumieniem na tle 

wyborów do Rady Adwokackiej, ma być wy- 

zraczony komisarz, o 

Pamiętaj o gwiazdce 2 

o Książeczce Premiowej PKO V-ej serii 

niem, tego pogranicza z Eurazją, ja- 
kim jeszcze jesteśmy; do szanowanej 
słusznie rodziny Zachodu. 

Eleganckie futro pierwszej damy 
małego miasteczka to jeszcze nie Za- 
chód Piękne bruki, piękne kwiaty, e- 
lcktryczność to dopiere wstęp. Praw- 
dziwy Zachód to dopiero kultura I 
sprawiedliwość. & 

Pomoc zimowa nie jest jałmużną, 
jak to sobie niejeden wyobraża, ale 
pcprostu zaliczką na pracę, zalieczką, 
przyjętą i popułarną, w świecie inte 
ligencji Każdy: grosz, kióry dziś 
wrzucimy do puszki to.centymetr no- 
wej jezdni, nowego chodnika w Wil- 
nie. Każdy kio kocha rodzinne mia- 
sto powinien te zrozumieć, 

к & * 

Istnieje jednak i drūga | strona, 
niejako margines pomocy. Wyczyta- 
liśmy niedawno z radością, że Bereza 
stała się przytułkiem ełementew prze 
stępczych. Dowód.to, że kiereńszczyz 
na kryminalna. poczyna mijać. Nie 
n.a jednak słusznej rzeczy bez ale? | 

Do „Berezy Arafił. jałiś posiadacz 
17 kamienic, wielki przerayfnik ze.   Śląska. Trafił człowiek. ale czy tra- 

siły Jego kamienice? T ile takich ka- 
mienie zbudowanych z niemnieiszej 
ud ilości cegieł, ilości łęz lutzkich, 
łejdactwa i oszustw zaajduje się w 
tej chwili w Polsce? 3 

Konfiskata dóbr nabytych złą dro 
gą, oto naturalne dopełnienie Pomo- 
«> Zimowej! Prawo własuości nie mo 
że być w tym wypadku „ciocią* w 
wiaciomym domu. 

Jeżeli Państwo zmusza do składa- 
nia wyjaśnień przed kratkami sądów, 
giona ludzi młodych i niedoświadezo 
nych, to tymbardziej ma prawo wy- 
magać rodowodu własności od ludzi, 
którym nie można zarzucić nadmiaru 
niedoświadczenia. 

Kamieniczki skanfiskowane przy 
dadzą się doskonale na zaopatrzenie 
w pierwszym rzędzie tych którzy 
Jałodość swoją poświęcili nie na bu- 
dowanie kamienic własnych, ale Pol 
ski. Dalej dla młodej generacji, któ- 
rą należy lepiej dożywiać w szkołach 
powszechnych. 

No, a możę przede wszystkim dia 
wzbudzenia w naszych masach ludo- 
wych przekonania. że pieniądz nie 

ogólne " zebranie | 

! 

"zysku za sprzedaż     

TUNGSRAM 
„ KRYPTON 
-ŻARÓWKA, JAKIEJ 
JESZCZE NIE BYŁO 

      
W L 

TUNGSRAM 
- KRYPTON 
W KAŻDYM DOMU 
  

NOWE PISMO „AKADEMIK*. 

W Warszawie ukazało się nowe pisme 

Związku. Młodej Polski:p. n. „Akademik*, 

„Jest to -organ młodzieży akademickiej przy- 

nałeżnej ideqwo do Związky. Młodej Polski, 

. ODCZYT ADYW. RABSKIEGG 
W STR. NARODOWYM. 

„Jak wiadomo, w związku: z komerszem 

Arkonii, władze Str. Narodowego: zawiesiły 

w swoim czasie w prawach członkowskich 

adw. Rabskiego i adw. Stypułkowskiego. Adw 

Babski został niedawno przywrócony do 

praw członka partii i ma nawet wygłosić od 

czyt w Str. Nar. na temat stosunków w ad- 

wokaturze, Natomiast adw. Stypułkowski 

nłe -podłegł ainneslii. Jak iwierdzą w ko- 

loch zbliżonych do Str. Nars афф Stypul- 
|: kowski zachowuje stanowłsko konsekwentne 

w słosunku do Sprawy wiziału w komerszu, 

ZJAZD STR. PRACY ZIEMI 

POMORSKIEJ. 

W dniu 6 lutego 1938 r. w Teruniu od- 
będzie się Wojewódzki Zjazd Strounictwa 

Ргреу Ziemi Pomorskiej, Zjazd ten zapowia- 

da stę bardzo lieznie. 

PROF. MICHAŁOWiCZ 

W LUBLINIE, 

w pierwszej połowie stycznia 1938 r. w 

Lublinie odbędzie się Zjazd -.ergautzacyjny 

Klubu Demokratycznego. Referat ldeowy ma 

wygłosić prezes Klubu prof.. Michałowiez. 

POETA ŁOBODOWSKI SKAZANY 
ZA ZRYWANIE GODEŁ 

PAŃSTWOWYCH. 
Sąd Okręgowy w L=blinie w Wydzinie 

Odwoławczym rozpatrywał ponownie jedną 
ze spraw poety Łobodowskiego, oskarżonege 

9 zrywanie godeł państwowych z urzędów 
1 różnych instytucyj państwowych. 

W rezultacie rozprawy p. Łobodowski 
skazany został na 2 miesiące aresztu у sa- 
wieszeniem, 

jest do nabycia wyłącznie złą drogą, 
Jeżeli jedna rasowa baba, wydrze 

w halach babie nierasowej 20 groszy 

nie jest to zwycięstwo nadmierne. Ale 
wydarcie owocu „zwycięstw* zabija- 
nych i rannych szeregowych przetnyt 
ników będzie zwycięstwem b. wiel. 
kim. z 

sw a 

Z tym jednym zastrzeżeniem łączą 
się z Poniocą, ofiarując na rzecz Po- 
mocy.skromne honorarium za kroni. 
kę niniejszą. Oprócz .tego każdemu 
spotkanemu znajomemu dygnitarza- 
wi wpuszczę do puszki 10 groszy, a 
każdej ładnej pannie groszy 20. 

Mam nadzicję, że drugą połowę 
ślubu niniejszego wykona każdy wii- 
nianin. Wykonać w tym roku o 50/5 
lepiej dzieło Pomocy Zimowej, niż w 
roku zeszłym, oto hasło dnia 19-40 
grudnia. - „ н 

Najpiękniejsza idea społeczną cza 
sów naszych, nie może spotkać się ze 
złym przyjęciem, w mieście dobrych 
sereli ё 

Kazimierz Leczycki, 

pięciorga śledzi, 

`
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4. AWERCZENKO 

„KURIER“ Ne. (4308) 

ŽART NA STRONIE 

Przestępcy 
Smacznie śpiącego prystawa z drugie- 

go rewiru, Buchwostowa, rozbudzono z 
zawiadomieniem, że chłopi przyeskorło- 
wali na badania dwóch płaszków: Sawę 
Szestichalkę | nieznanego, ukrywającego 
swoje imię I nazwisko. 

Protekuł, sporządzony przez gminę, 
stwierdził, że pojmani naruszyli „przepisy 
iraktujące o karach za obywatelskie nielo- 
lalnošei“, 

Pod tym — zwyczajnym, ludzkim ję- 
rykiem pisarz gminny opowiadał, że obaj 
poimani zachowywali się niżej wszelkiej 
kryjyki: Szesłichatka wdarł się do aren- 
dłarza Załmana, zniszczył wszystko, ranił 
rączką od pałelni jego żonę, a synowi 
urwał ucho; dosławiony do gminy, zbił 
wójła, dozorcy wywalił dwa zęby, a je- 
nu, pisarzowi, chciał nadwyrężyć przed- 
nie części ciała. ; 

Oberwane ucho i dwa zęby — zawi- 
aięte w zaskorupiałą, krwią przesiąkniętą 
izmatę — znajdowały się przy protokule 
w charakterze załączników. 

Drugi — nieznany — był podejrzany 
uż choćby dlatego, że, po złapaniu go 
w ogrodach, nie mógł wymienić swego 
Aszwiska, zaś podczas rewizji znaleziono 
przy nim paczkę ulotek, bombę I fałszy« 
wą, ryżę brodę. 

Po _ przeczytaniu tego Buchwostow 
gwizdnął przez zęby, podrapał się w nie 
ogolony policzek, wreszcie otworzył drzwi 
kancelarii i krzyknął dozorującemu: 

— Wpuszczaj kolejno! 
Wszedł wysoki, czarny chłop w krół- 

kiej siermiędze, 0 wąskich, kałmuckich 
pczkach ! włosach, wachlarzem rozpoście 
rających się na szyszkowałej,  kościstej 
głowie. 

Buchwostow ražno zbliżył się do 
niego: 

— Ech ly, Szestichaika!  Toble- nie 
$zesiichatką być, a... 

Władza chciała prawdopodobnie pa 
wiedzieć coś bardzo zabawnego, polega 
ącego na dowcipnym strawestowaniu na- 
rwiska Szesłichatki i jednoczesnym wy» 
śmianiu jego wyczynów, — lecz zamiast 
lego nieoczekiwanie dokończyła: 

— ..A bydlęciemi 
Potem przeszła do poważnego, urzę- 

siłowego tonu: 
— Donoszą, żeś ty urządził pogrom 

aendarza; urwałeś jego synowi ucho, zbł 
łeś wójta | wytłukłeś dozorującemu zęby. 
Wda? 

-rawda, 
-—- Spójrzcie — na — plasnął rękami 

prystaw. — On łaskawie raczył się przy- 
anać! Co ci złego uczynił arendarz? 

— Żydów zawsze tłukę, Przede wszyst 
kim za brak poszanowania dla władz, 

— Hm... awanfurować się, mimo wszys 
ko, nie masz prawa! 

— Jako? — rozłożył ręce indagowa- 
my. — Ja mówię: poczekajcie, pan gu- 
Bernafor wszystkich was powywiesza, a 
Bn — arendarz — osiro: co mi łam twój 
fgubernałor, ja go za trzy ruble mogę 
kupić... 

— Czyżby tak powiedział? 
— Pewnie-ż! Uważaj, mówię, będzie 

śwoje słowa znał pan prystaw! A on, pas- 
kuda, śmieje się: jeżeli wasz gubernator 
wart frzy rubla, tak prysława za pół rubla 
tbupić można. A-a, mówię... to tak? 

Prystaw nieoczekiwanie zaśmiał się: 
— Tak więc ty... znaczy, synowi 

uszko? 
— Na fest! Forrmalnie. Kombinowałem 

sobie. jeśli ły znieważył moją władzę, pa 
na prystawa, mam prawo twemu szczenia 
kow! uszy oberwač.., Mam, Forrmalnie: 

— Cha, cha! Ach, ty draniu! Tak, ale 
piszą žeš ty tam cały bal urządził. Za co 
łupnałeś pałelnią żonę arendarza? 

— Ona o żonie waszej wysokości nie 
bardzo... 

— А-а.. — kwaśno uśmiechnął się 
prystaw. — Dobrze, już o tym pogadamy 
x arendarzową. Tylko, brałku, źle, żeś ty 
wójta pokwasił; dozorcy zęby naruszył. 
Za co, hę? : 

— Oni takže: Ja mówię: nie ważcie 
się mnie brać, za par.a prysława się ują- 
łem, a oni na to: a cóż to twój prystaw za 
Likija > 18. ową 

481 CIESZYNSKIE 

Zadać wszędzie! 

Przedsławiciel: Handlowa Centrala Kresowa, 
Zygmunt Stoczkowski i Ska, Wilno, ul. Sie- 

rakowskiego 24/7.   
  

cacuśi Tak i powiedzieli — cacuśl Pociem 
niało mi w oczach... O władzy tek? No, 
I nabrałemż rozmachu! 

— Cha, cha, cha! Tyś, widzę, nie głu 
pak... a z zasadami! ldź sobie, Szestichat 
ka, w spokoju... Czekaj, wódkę pijesz? 

Buchwostow poszperał w kieszeni 
i wyjął pół rubla. 

— Masz... wypij łam gdzieš.:; 
— Forrrmalnie. Jabym jeszcze w spra 

wie butów do waszego miłosierdzia. Nie 
mam w czym chodzić, 

— Niech tam, Sztuczka z ciebie. Dam 
ci swoje, nawet dwóch miesięcy ich nie 
nosiłem.. Tak ły ją, znaczy, pafelnią? 

Prystaw, przyniósł buty. 
— Wasza wysokości! Może by jeszcze 

paltocik jaki.., 
— Te, tes. idž.: idź, dosyć tegol 

Žegnaj Szestichaikal Wiec mówili, że ca- 
cuś? Cha, cha, cha. 

— Kłaniam się waszej wysokości, 
Dyżurny wepchnął drugiego  pojma- 

nego. 
— A, sokole jasny! Skończyło się la- 

łanie... jakże lam program erfureki? 
Przed prysławem stał mały człeczyna 

o łęgiej szyi, w posirzępionej czapeczce 
dżokejskiej | milcząc, słuchał,,. 

Zmieniwszy ton, prystaw spojrzał nie- 
znanemu w twarz i sucho zapytał: 

m Wspólnicy byli? 
— Nie było — pokornie odrzekł nle- 

znany. 
— No, pewnie. Tegom się i spodzie- 

wał, Przecież widać, żeście czerwoniak... 
przyjdzie się z wami dalej, do miasta 
taszczyć. Hę? 

— Ja z miasta właśnie i jestem. 
— Ach, tak? Jakież fo wiatry przy- 

niosły was na syniuchińskie ogrody? 
= Czemu na syniuchińskie? Ja na Bor- 

kino jechałem, wasza wysokości, 
= A! Czemuż więc was niewinnie znie 

slawiono? Biedaczek.., 
— Diabeł opętał, prawdę mówiąc! 
— Na-a-a — prawdę? Co wy powie- 

cie? Pierwszy rez słyszę o udziale tego 
pana w waszych organizacjach. To znaczy 
on każe ludzi zabijać i bomby nosić! 

W razie śmierci 
jednego z Bisarzy 

Jeśli po śmierci tego wielkiego pisarza 

przypadkiem przemawiać mi się zdarzy — 

Już teraz plan gotowy w mojej głowie, 

nad smutnym grobem tyle powiem: 

„W towarzystwie był mile widziany, 

uśmiechać się umiał, wytwornie ubrany 

mial dar rozmowy, nienaganne maniery, 

grał świetnie w bilarda oraz pokera, 

wśród koni cenił arabską rasę, 

podróżować lubił; pierwszą najehętniej klasą 

Teraz w spokoju na zawsze zasnął”. 

Czemu — pytacie -—— o twórczości nie nie 
nadmieniłem? 

Nic wypada, by się o zmarłych źłe mówiło. 
+ 9. m. 
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ZGODA. 

— Jeden tylko raz w życiu bytem 
w zgodzie z proją żoną. ‚ 

— Mianowicie? 
— W mieszkaniu wybuchł pożar 

i ohoje jednocześnie popędziliśmy do 
drzwi. 

W RESTAURACJI. 

— Panie starszy, spadło mi pod 
stół dwa złote. Jeśli je pan znajdzie, 
odda mi je pan jutro. Jeśli nie, może 
pan je zatrzymać. i 

i 

WIĘKSZOŚĆ. 

Briand udał się kiedyś autem w 
towarzystwie kilku przyjaciół do swe 
go majątku w Bretanii. Po drodze 
spotkali stado baranów, które zagro- 
dziło szosę, tak, iż auto musiało przy- 
stanąć. 

-- Patrzajcie! — zawołał Briand, 
— jaka wspaniała większość parla- 
mentarna! : 

ZNA ICH. 

Znana powieściopisarka niemiee- 
ka, zapytana dlaczego nie wychodzi 
za mąż, odpowiedziała: 

— Mogę zrezygnować z tej przy- 

jemności z trzech powodów: mam 
psa, który warczy całe rano, papugę, 
która klnie po obiedzie, kota, który 
ucieka na noe! 

ZAGALOPOWAŁ SIĘ. 

= Jeśli się panu wydaje, że ja w 
to uwierzę, musi pan poszukać kogoś 
głupszego ode mnie! Bardzo wątpię, 
czy się ta panu uda! 
TEMPERAT 

Materialy do „Žartu na stronie” należy 
nadsyłać na adres /edakcji „Kurjera Wi- 

leńskiego” dla Anatola Mikulki. 

— Żadnego zabójstwa nie było, Chcia 
tem tylko posłraszyć... 

— Aha... Rzucisz ją pod nogi — lekki 
przestrach i szybko mijejące, pierwsze 
wrażenie,., czemu milczycie? 

Nieznajomy przestąpił z nogi na no- 
gg; powiedział: 

— Pijany byłem. A oni za siano.» irzy 
dzieści kopiejek... czyż można tyle? 

— Jakie siano? Co z wami? 
— lch siano, Ja do nich: sprawiedl- 

wości na was nie ma, a oni: jest, czy nie 
ma, a Waśka niech tyle płaci... 

-— Nie wiem, o co chodzi. 
Wasyl? 

— Czugrejew. Poczułem krzywdę. Mó 
wię: łacy owacy, nawet pyłu po was nie 

będzie... 
— Czekaj, miły? Komuś ty to powie- 

dział? 
— Arendarzowi. 
— No, dobrze. A przy czym łu bomba? 
— Nie przy czym, 
— Tak czemuś, do diabła, arendarza 

łu wplątał?! Skąd brałeś bombę? 
— Nie brałem jej, wasza wysokości, 

Po co mi ona?! Za cudzem nie upędzam 
się.., 

— Ty, braciszku, coś tu ogonem krę- 
tisz... Wariata stroiszl Chlopinę —— głu- 

pinę! 
— Głupi i jestem, Czyżbym inaczej 

tydziakom uszy rwał. 
Buchwosłow skoczył ku nieznanemu 

| chwycił go za gardło. 
"— Ty... jek się nazywasz? 
— A Sawa. U Czugrejewa w spi- 

chrzach służę Sawa Szestichatka. 
Prystaw odłrącił Szestichałkę | z ry- 

klem wybiegł do poczekalni. 
— Uciekł? Wypuszczono łofra? 
Zostawszy sam, Sawa podniósł brwi I 

westchnął, zwracając się w stronę portretu 
w złoconej ramie: 

— No, i jak tu robić... Nie wypijesz — 
źle, wypijesz — od razu frafiasz do aresz 
łu: tamtemu ucho z korzeniem wyrwiesz, 
innemu zęby... Jeśliś z takim charakterem, 
to uszu, bracie, ci nie słarczy... 

Skrócił z ros, 3. H. 

Co za 

  
  

GDBIGRNIK NAGRODZORY 

ZŁOTYM MEDALEM 
NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE W PARYŻU 

4LRMPY (3 PENTODY). 3 ZAKRESY FAL. 

ZASIĘG ŚWIATOWY. GŁOŚNIK O PIĘKNYM TONIE. 

CENA OBNIŻONA Zł, 2GQ) GOTÓWKĄ 
SPŁATY DO 15 RAT. 

€CHO 
Zjazd bezpieczeństwa i higieny pracy 

AE M "w Wine 
Komitet Bezpieczeństwa Pracy przy lzbie 

Przemysłowo-Handlowej w Wilnie organi- 

zuje, w porozumieniu z Radą Naczelną Związ 

ków Drzewnych w Polsce oraz Związkiem 

Fabrykantów Dykt i Fornierów, w dniu 19 

grudnia 1937 r. w Wilnie, I reglonałny Zjazd, 

poświęcony zagadnieniu bezpieczeństwa i hi 

gieny pracy w prywatnym przemyśle drzew- 

nym. 
W ramach Zjazdu, w którym wezmą u- 

dział kierownicy służby bezpieczeństwa pra- 

cy oraz delegaci prywatnych zakładów prze- 

mysłu drzewnego z okręgu Izby Przemysło- 
wc-Handlowej w Wilnie, wygłoszone zosta- 

ną liczne referaty. 
Poza tym wyświetlane będą dla uczestni- 

ków Zjazdu specjalne filmy z zakresu bez- 

pieczeństwa i higieny pracy oraz zwiedzany 

bedzię tartak, prowadzony wzorowo pod 

względem bezpieczeństwa pracy. 

  
Samolot poczłowy, krusujący siale na trasie Helsinki Sztokholm skapołował 
i obok miejscowości Norrviken na terenia Szwecji wpadł do zamarzniętego jeziora 
i znalazł się pod lodem. Tylko dzięki zastosowaniu doświadczenia fizykalnego, pole- 
gającego na wpompowaniu powietrza do wnętrza samolofu, udało się go wydobyć 

spod lodu, który io moment przedsławia nasze zdjęcie. 

  

  

Dziś, niedziela 
w restauracji       

  

Ry 

„ZACISZ 
z udziałem artystów na czele z p. Staruszkiewiczem 

  

££ o qodz. 17-ej 
FIVZ O'CLOCK 

  

Trochę smakołyków 

dlą najbiednielszychI 

Dorocznym zwyczajem rozstawionę zo- 

s'ały w eukierniach, piekarniach i sklepach 

spożywczych koszyczki na datki w naturze 

(dla dzieci gruźliczych. Kupując słodycze na 
święta wrzućcie trochę smakołyków dła tych 
najbiedniejszych. Pomocy w zbiórce i datki 
samych firm udzielają Bam rok rocznie, g 

więc i w roku bieżącym następujące sklepy; 

„Banel“ — ul, Mickiewicza. 

„Buza“ — ul. Wielka. 

„Fuks“ — ul. Wileńska. 

„Vranboli“ — uł, Mickiewicza. 

„Jannszewiex* —— ul. Zamkowa i uł. Ostro. 
bramska. 

„Jugosławia — ul. Mickiewicza, 

„Kondratowicz — ul. Wileńska. 
„Połoński — ul. Wileńska. 

„Leonard“ — ul. Miekiewicza. 
„Rudnieki* — ul. Mickiewicza 1 Wileńska. 
„Staszkiewiez* — ul. Wileńska, 
„Sxtrall“ — ul. Mickiewicza i Wielka. 

»Turan* — ul. Mickiewicza i Zamkowa. 
„Wedcł* — uł. Miekiewicza, 

„Węcewicz* — ul. Mickiewicza. 

„Zwiedryński* — ul. Wileńska. 

„Żebrowski* — ul. Zamkowa. 

Właąścicielom powyższych sklepów skła- 

damy na tym miejscu najserdeczniejsze „Bóg 
zapłać”; 

Komitet Opieki ną Dzieckiem 

przy P. T. W. 

= R: zp” 

1948118 ZNAWCĄ, WIĘ LACRIRSS 
PIJ HERBATĘ 

„z KOPERNIKIEM% 

K) 
AASZ, TOM, HANOLU HERBATĄ 

A. Diugokacki, W, Wrześniewskk 
Spólka Akcyjna - 

SKLEP W WILNIE, UL KICKIEWICZĄ 2% 

   
Za 5 groszy dziennie 

możesz mieć to, co daje teatr. kino, 
okręt itd. bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, uł. Jagielleńska 10. Tel. 13.70 
Ostatnie nowości — klasyczne — titę- 

ratura szkolna — naukowa. 
Czynna od tl do 19 godz, 

Kaucja 8 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł 50 gr. 

Okazyjnie do nahycia: 1) Rymowicz 
i Święcicki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część L (8 te- 
my) »= 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów).    



Co piszą © nas 
w Kownie 

W organie lewicowo-ludowym „Lie- 
tuvos Žinios“, Nr 279 z dn. 7. XII, rb., 
wychodzącym w Kownie, ukazała się ko 
respondencja z Paryża p. t, „Stosunki fran 
cusko-polskie", w której czyłamy: 

: Z okazji podrėžy min, Delbosa prasa 
francuska i polska dużo pisze o stosun- 
ksch łych państw. 

Po pakcie z Hiilerem z dn, 24 stycznia 
1934 r., czy może ściślej po pakcie 4, 
z czerwca r. 1933 tradycyjne polsko-fran- 
cuskie stosunki trochę się pogorszyły, 
Wprawdzie, sojusz nie był zerwany, to 
jednek były tarcia. Prasa francuska często 
pisze o ,„hiłlerofilskiej poliłyce Becka”, za 
rzuca Polakom nieprzyjazne  stosunki 
względem Czechosłowacji usiłowanie 

oderwania Rumunii od Małej Ententy itp. 
Polacy ze swej strony mają dość powo- 
ów do niezadowolenia. Przede wszyst- 

kim dlatego, że Polacy w tym sojuszu gra 
ją drugorzędną rolę. To bardzo się zary 
sowało w czasie ł. zw. pakiu 4., przeciw 
ko któremu prołesłowali Polacy, Protest ten 
nie był uwzględniony. Prołestowała i opo 
zycja. Wszyscy Polacy uważali, że dyrek 
foriat 4, jest nie do przyjęcia, Krążyły po 
gloski, że ten dyrektoriat ma zamiar zre- 
organizować Europę i nawet przekroić gra 
nice niektórych państw. Paki 4. zmarł, ale 
pozostawił przykre wrażenie. To samo po 
włórzył pakt francusko-sowiecki, da któ- 
rego byli proszeni i Polacy, ale który zo 
słał zawarły bez udziału Polski. Е 

Polska pretenduje do „„mocarstwowo- 
ści”, polski egolzm każe Polsce zostać 

równym partnerem w tym związku, Na wy 
sławie paryskiej w pawilonie polskim moż 
na było czytać, że Polska w r. 1951 bę: 
dzie miała 41 mil, ludzi. W tym samym 
pawilonie umieszczono wykres w którym 
były podane inwesłycje kapitału francus- 
kiego w Polsce: od Gdyni przez Katowi- 

* ee, Sosnowiec do Borysławia — wszędzie 
pracuje francuski kapitał, Myliłby się ten, 

kłoby sądził, że Inwestycyjny ten kapiłał 
zbliża oba narody. Kapitał szuka zysków, 

e francuski kapiłał, mając państwowe po 

parcie, przyniósł ze sobą swoje wcale nie 

dobre kolonialne przyzwyczajenie (7), — 
Nie tak dawny, ale jeszcze nie ukończony 

skandal żyrardowski nie wpłynął dodat- 
nio ne współżycie obu państw. 

Jek Polacy oceniają kapiłat francuski, 
kłóry przybył do Polski szukać 
przedstawia Kaden-Bandrowski w dziele 

„Czarne skrzydła”, Z tego, rzecz oczywi 
sło, nie wolno wnioskować, że fen kapi- 

łał jest niepotrzebny ale interes i miłość, 
$0 dwie różne sprawy. 

Do pogorszenia się siosunków francu 
sko-polskich przyczyniły się i-i. zw. błędy 
psychologiczne. Niemcy nazywali Polskę 
wasalem Francji a Francuzi nieraz tak us- 
fosunkowali się względem Polski, jak gdy 
by ona naprawdę byla tym „wasalem”. 
Choćby taki przykład: min, Beck oficjalnie 
przyjeżdża do Paryża i jest przyjmowany 
dość chłodno (Beck nie jest we Francji 
mile widziany jeszcze z tych czasów, gdy. 
był wojskowym ałasze). Pojechał Borihau 
do Warszawy. Został przyjęły w ten sam 
sposób, jsk min. Beck w Paryżu, Francuzi 
hiezadowoleni. To jednak była dla Fran 
cuzów nauczka, Gdy w r. 1936 we wrześ 
nlu, gen. Śmigły-Rydz przybył do Paryża 

№ о7 rząd Bluma spoikał go b. okazale I 
\ %iumfelnie, Polecy ferez płacą tą samą 

monetą min, Delbosowi w Warszawie 

Błądy psychologiczne można zauważyć 
fw prasie, W fych dniach wpływowy fran 
ćuski dziennikarz Pierre Dominique w „Re 
publique” napisał szereg artykułów prze 

Giwko sojuszowi francusko-czeskoslowac- 
klemu. Dominique zgadza się na oddanie 
Czechosłowacji na pożarcie Niemcom, a 

    

JEDYNIE NIESZKODLIWYW 
BOGACTWO ODCIENI   

zysków, | 

  

Francuzów zachęca zwrócić ironiem do im . 
perium, do swoich kolonij. Tak myślących | 
Francuzów jest dużo, Dopóki czasowo nie | 
była uregulowana kwestia  „korytarza”, 
dużo Francuzów proponowało oddać go | 
Niemcom na cenę pokoju. Takie oło hasła 
były dość częsło słyszane za czasów Stre 
semana i Briandes'a. Taka spekulacja cu 
dzym terytorium, nawet w b. wolnej nie 

zależnej prasie, ma swoją wymowę. Gdy 
Polacy po porozumieniu z Niemcami za- 
łatwili kwestię korytarza, ci sami Francu- 
zi, ktėrzy nie tak dawno spekuloweli „ko 
rytarzem“, z.rzucają Polsce, že ona sprze 
dała się Niemcom. Filozofowanie na ra- 
chunek Czechosłowacji, Polski | Litwy 
Francuzi uważają za rzecz normalną, inni 
jednak mogą być innego zdania. 

Jeżeli odrzucimy błędy psychologicz- 
ne i obrażone nieraz interesy kapitalistów 
francuskich w Polsce, to stwierdzimy, że 
te państwa nic nie różni, a wszystko łączy. 
Tradycje historyczne, kulturalna współ- 
praca, walka z ekspansją germanizmu — 
to są mocne węzły, 

Przeciwny nalurze flirt niemiecko-pol 
ski jest jo zjawisko czasowe. Możliwie, że 
min. Beck jest hitlerofilem, podobnie jak 

wyraźnym zwolennikiem Niemiec jest Wła 
dysław Studnicki, lecz akcja ani Becka, a- 
ni łym bardziej Studnickiego nie może 
zmienić faktów  historyczno-geograficz- 
nych. 

Polska bez sojuszu z Francją n'e bę- 
dzie zdolna utrzymać swojej niepodlegloś 
ci w dzisiejszych granicach, jak również 
Polska i M, Ententa dla Francji są niezbę 
dne. Nie z miłości w przeszłym roku Fran 
cuzi dali gen. Śmigłemu-Rydzowi dużą 
pożyczkę na uzbrojenie, ale z poirzeby. 
Po polskiej czy czechosłowackiej Sadowie 
nastąpiłby i francuski Sedan. To jest bez 
sporna prawda. 

W sprawie zawartego niemiecko-pol- 

skiego porozumienia na 10 lat i „pierw- 
szego zwycięstwa dyplomatycznego” Hił 
lera nie należy zapominać, że ta jest row 
nocześnie i zwycięstwo Polski, W ciągu 
10 lat, dopóki uzbroją się Niemcy kwes- 
lia koryłarza i G. Śląska nie jest na po- 
rządku dziennym, Nasiąpi to niebezpie- 
czeństwo po 10 lałąch, gdy Niemcy się 
uzbroją, ale to nie od Polski będzie zależ 
ne. Nie Polska musiała zabronić Niem- 
com zbrojenia, Trzeba przyznać, że Pol- 
ska była jedynym państwem, kłóre chcia 
ło czynnie wysłąpić przeciw hitleryzmowi 
(Gdańskie Westerplat). I po 7. Ill. 1936 r. 
Beck oświadczył, że Polska jest wierna 
Francji. Francja nie skorzystała z tej ofer 
ty. Jeżeli kto jest winny, to Francuzi mo» 
gą powiedzieć „mea culpa”. 

Polsko-francuskie stosunki psują pol- 

sko-czechosłowackie nieporozumienia. — 
Polacy względem Czechosłowaków czują 
stary żal, taki sam, jak Litwini względem 
Polaków. Gdy: Polska w najbardziej nie 
bezpiecznym momencie skupiła swoją ar 
mię dla obrony swoich wschodnich granic, 
Czesi zajęli sporne terytorium, Czeski 
Śląsk. Ten błąd Masaryk naprawił, ale na 
łym feryłorium nie odbył się plebiscyf. En 
tenta podzielifa to terytorium. To jest jed 
na z przyczyn nieporozumienia polsko- 
czechosłowackiego. Inne przyczyny mają 
sziuczny, a może i psychologiczny cha- 
rakter. W czasie niebezpieczeństwa może 
te przyczyny będą usunięte, Teraz jednak 
stosunki są anormalne. Po konferencji lon 
dyńskiej spodziewają się, że Delbos dą- 
żyć będzie do uregulowania stosunków 
Niemców sudeckich w Czechosłowacji. 
Možliwie, fo samo będzie czynił w Cze 
chosłowacji. względem. mniejszości pol- 
skiej. Włedy słosunki frencusko-polskie 
będą normalne, tym bardziej, że polska 
opozycja, która sianowi ogromną więk- 
szość, jest profrancuska | żąda porozumie 
nia polsko-czechosłowackiego, „,Pułkowni 
cy' nie są Polską”. 

Dopisek redakcji: Po oddzieleniu „ziarna 
od plew“ takich jak np. końcowe zdanie, o 
„pułkownikach”, które świadezy o nieznajo- 
mości stosunków wewnętrznych Polski w os- 
tatnich czasach, wiele można skorzystać z 
przeczytania tak obszernej opinii o Polsce. 
Umyślnie przytaczamy artykuł w całości bez 
žadnych skreśleń, gdyż tylko w ten sposób 
daje się uwypuklić, że wbrew oczekiwaniom, 
podejście autora artykułu bynajmniej nie 
jest nacechowane nienawiścią do Połaków, 
a odwrotnie, czuć w nim duch pojednawczy. 

Niedawno cytowaliśmy artykuł o podob- 
nym duchu, kióry ukazał się w jednym z 
pism wychodzących w Wilnie. 

Teraz znów to samo r'a miejsce po tam- 

taj stronie granicy. 

Są to niewątpliwie objawy pocieszające 
Oby ich było jak najwięcej! 

    

Do eszaminów 
przygetowuje doświadczony b. naucz. 
gimn w zakresie pregramu nowego 

4 dawnego tvpu gimn Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda, 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi. 

łeńskiego” po godz 730 wiecz lub 
telefonieznie nr 4-84, pokój 45, od 

godz. 11 rana do 7 wiecz. 
PR RIASNKTTAO KAASK AS KE DSS   
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Czwarty 

Wczoraj w procesie „grupy Dembiń- 
skiego” sąd rozpoczął  przesłuchiwanie 
frzech pozostałych świadków okrony o 
godz. 10.30 I po paru godzinach po zba» 
daniu bleglego oraz krėikich wyjaśnie- 
niach  Żeromskiej | ledrychowskiego 
zamknął przewód sądowy, ogłaszając 
przerwę do poniedziałku, do godziny 9, 
w którym fo dniu nastąpiły przemówienia 

stron, 2 & 
Pierwszy zeznawał świadek kpi. Siero- 

sławski, b. przełożony Dembińskiego w 
szkołe podchorążych piechofy, Uważał 
Dembińskiego za żołnierza dobrego. Cie 
szył się on opinią zdolnego i Inteligentne 
go. Wykonywał rozkazy sumiennie, 

ADW, SZERER, — Czy Dembiński był 
służbistą w dobrym znaczeniu czy обтла- 
€zał się Hzusowsiwemi 

ŚWIADEK SIEROSŁAWSKI. — Služ- 
błsią w dobrym znaczeniu. 

PROF. GUTKOWSKI. 

Następny świadek, PROFESOR GUT- 
KOWSKI, wydaje bardzo dobrą opinię © 
Dembiūskim I Jędrychowskim. Jędrychow 
ski przez pewien czas był ssysteniem przy 
katedrze skarbowości na USB. Po roku 
ziezygnował 1 tego stanowiska. Świadek 
ecenia go jako wybitną siłę naukową. 
Ostatnie Jędrychowski przygotowywał pra 
cę, którą świadek kwalifikował jako do- 

ktorską. : 

Schuss miał na seminarium referat o 
ubezpieczeniach. Referat ten ocenia prot. 
Gufkowski jako dobry ! mówił naweł w 
swolm czasie $chusowi, że pracę ię wy- 
drukuje mu, jeżeli lą odpowiednio po- 

głębi. 
Dembińskiego świadek xna również 

bliżej, Jako pracownika naukowego. Uwa- 
ża Dembińskiego I Jędrychowskiego za 
ludzi © wybitnych zdolnościach, Schusa 
za$ — o dobrych zdolnościach. 

Na pylanie obrony prof, Gutkowski 
wyjaśnia, że zna skrypt skarbowości, na- 
plsany przez Jędrychowskiego, ponieważ 
go sam aprobował. Jędrychowski pisał ga 
w ścisłym porozumieniu ze świadkiem. 
Przynosił do przepisania co pewien czas 
rękopisy. Świedkowi mówiono nieraz, że 
skrypt ten w niektórych częściach pisany 
Jest tendencyjnie. Przeglądał wskazane 
ustępy, które wywoływały fe zarzuły, lecz 
nie znalazł w nich nic zdrożnego. Byly 
napisane z obiektywizmem naukowym. 

Prof. Guikowski wyraża przekonanie, 
že tylko ci, którzy albo na prawie nie 
znają się albo są w swoich ocenach sublek 
tywni, mogi! wysunąć zarzuły fendencyj- 
ności politycznej pod adresem skrypiu 
lędrychowskiego. Śwladek zapisuje na 
plus skryptowi, że został w nim podany 
materał z Rosji Sowieckiej. Zaznacza przy 
fym, że w seminarium skarbowości specjał   

  

dzień procesu grupy 
Dembińskiego 

Bateeo przemówienia strom 
nie traktuje materiał z ZSRR dość cbszer- 
nie, ponieważ USB w pierwszym rzędzie, 
jeżeli chodzi o zakłady skarbowości w 
Polsce, predysponowane jest do badań 
finansowo-gospodarczych w fym kierunku. 

Jędrychowski napisał skrypt w ciągu 
sześciu miesięcy, inny pracowałby trzy 
lata. 

Prof. Gutkowski stwierdza kategorycz- 
nie, že nic nie jest wiadome, jakoby 
skrypt lędrychowskiego był wycofany z 
obiegu i zastąpiony drugim wydanlem po 
prawionym. QGrdyky zaś ktokolwiek to 
uczynił fo musiałby świadka zawiadomić, 
ponieważ skrypt ten jest przez niego 
aprobowany. 

AMERYKANKA ZACZYNA TAŃCZYĆ. 

Świadek Dmiiriewówna zeznaje na fe- 
mat tajemniczej Amerykanki z Legaciszek. 

Pod wpływem pytań adw. Szymańskie 
go posłać tej Amerykanki nabiera barw, 
zaczyna Żyć. 

Świadek mówi, że była to przystojna 
nłewiasta, lat 30, lubiąca fańczyć na sali 
głównego pawilonu domu wypoczynko- 
wego w Legaciszkach. Prowadziła chęinie 
rozmowy ze studontam! przez tłumaczy, 
ponieważ mogła porozumiewać się albo 
w języku angielskim, albo francuskim. 

Tańcząca Amerykanka Chan podała się 
za dziennikarkę angielską, która przyje- 
chała do Polski na krótki czas z wyciecz- 
ką nauczycieli. Chan na terenie Legacl- 
szek (była to iradycyjne święto” doży- 
nek, 15 sierpnła) zachowywała się po- 
prawnie, į 

Obrona zapytuje świadka, czy wi- 
dział jak Borysewicz żegnał się z Ame- 
rykanką. Świadek Dm. byla podczas po- 
żegnania Amerykanki na terenie kolonii, 
nie była zaś na stacji kolejowej. Przypu- 
szcza, że na stacji kolejowej nie był tak- 
żę | Borysewicz. ` 

— Dlaczego to przypuszcza panił 
ŚWIADEK DM, — Bo pofem grał w 

kridża, 
Przewodniczący. — No dobrze, alę on 

przecież nłe był przywiązany do krzesła. 
Obrona zadaje jeszcze pytanie świad 

kowi Żebrykowi, który stwierdza, że dru 
giego wydania skryptu Jędrychowskiego 
nie ma. 

STARCIE PROKURATORĄ Z ADW. 
SZUMAŃSKIM, 

Sąd przysiępuje następnie do badania 
biegłego w związku z zarzutem Boryse- 
wilcza, że ekspertyza ksiąg zawiera liczne 
błędy. Biegły potwierdza swoją poprzed 
nią opinię, co wprawia w zdziwienie Bo 
rysewicza. Wzruszą ramionami | mówi, że 
tego nie rozumie. 

Prokurafor Wolski składa potem sądo- 
wl zaświadczenie urzędu śledczego ze   

Lwowa © wydaleniu z PPS Jampolskiego 
innych dwóch osób, o których podczas 

przewodu sądowego mówiło się jako o 
członkach tej partii. 

Adw. Szumański oponuje przeciwko 
temu. Mówi, że temu zaświadczeniu nie 
można dać wiary chociażby z tego wzglę 
du, ponieważ treść jego świadczy o nis- 
kim poziomie intelektualnym autora. Mia 
nowicie w zaświadczeniu proces, który 
się odbywa, nazywany jest procesem ko- 
munistycznym | t. p. 

W odpowiedzi zabiera gios prokura- 
tor Wolski I podkreśla x naciskiem, że wy 
dawanie sądu o kwalifikacjach Intelektua! 
nych wyższych urzędników policji nie na 
leży do kompetencji adwokała Szumań- 
skiego. Poza tym prok. Wolski parę razy 
podkreślił, że wniosek tego rodzaju świad 
cry © nieznajomości procedury karnej 

| przez adw. Szumańskiego. 

Adw. Szumański wyprowadzony z tów 
nowagi, prosi sąd o wciągnięcie do pro- 
fokułu in exienso oświadczenia prokura- 
fora, który frzykrolnie użył pod jego ad 
resem określenia „nieznajomości proce- 
dury”, Mówi następnie, że skieruje tę spra 
wę na drogę dyscyplinarnego dochodze 
nia przeciwko prokuraiorowi. - 

Nieco później adw, Szumański próbu- 
je uzasadnić słuszność swego wniosku. 
przytaczając odpowiednie artykuły kod. 
postępowania, lecz sąd mu przerywa, mó 
wiąc, że fo €o czyfa jest znane i dotyczy 
biegłych a nie świadków. 

„KARTA“ BYŁA PO PROSTU D. С. 
„POPROSTU“, 

Żeromska wyjaśnia sprawę kolportažu 
pisma „Poprostu”. Koiporterów szukali 
przy pomocy różnych informatorów dru- 
kowanych, podających adresy agencji. By 
ły to roczniki PATicznej I t. p. Zwracali 
się m. in. do „Ruchu”, 

Jędrychowski mówi irochę na temat nie 
Jakiego Piofra Słuckiego, który, podając 
się za literata, wprowadził Dembińskiego 
w błąd co do swojej osoby I przed tym 
nim się poznano na nim zdążył podpisać 
deklaracię jednolitego troniu, 

Jędrychowski stwierdza, że , Poprostu” 
teoretycznie było pomyślane jako pismo 
samowystarczalne. Gdyby mogło dotych- 
czas rozwijać się w normalnych warunkach 
to by mogło mieć do 25 tysięcy nakiadu 
I zdołne byłoby utrzymać cały zespół re- 
dakcyjny. Płsmo finansowo położyły kon- 
fiskaty. 

Q „Karcie” Jędrychowski mówi: „Kar 
fa” była po prostu dalszym ciągiem „Po- 
prostu”, 

Po złożeniu przez obronę większej 
Ilości czasopism, książek | innych dowo- 
dów sąd zamknął przewód | ogłosił 
przerwę do jufra do godz. 9. 

RE (2).
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Próby poematu 
Poszukiwania forhtalne prowadzą wie 

lu poetów do poematu”, której to formy 
sens „muzyczny* postaram się niebawem 
sformułować nie wykraczając poza ramy 
liryki nowatorskiej. Ale jak to u nas... 
Doczepieno. natychmiast 
etykietę „powrotu do epiki”, Bezradność 
tej. maskarady. demaskuje w znacznej mie 
rze artykuł Jana Kotta w 12 n-rze „Prze 
glądu Współcz.* którego ostatnią część 
samieczęmy w skróceniu, „M. 

Nikt, zdaje się, dotychczas nie zwró- 
ci jeszcze uwagi *), że tradycyjne, „„pod- 
ręcznikowe” przeciwstawienie epice — li- 
ryki ustępuje obecne coraz częściej rów 
nie zresztą starej anłynomii: prozie — 
poezji. Przyczyn należałoby szukać. w-roz- 
woju zarówno: nauki o literaturze jak też 
i samej diłeratury, Po krytyce psycholo- 
gizmu w - -melodzie badań literackich tru- 
dne jest dziś j: + przeciwstawić rzeczywi 
złość pedmiołową i świat przeżyć autora 
— rzeczywistości podmiotowej ł. obiek- | - 
tywizmu obrazowi świata, a brak ogólnej , 
typologii stylu 'epickiego «i lirycznego ska- 
zuje na możność jedynie: intuicyjnego uży J 
wania łych: pojęć. ё 

@ drugiej znowu. strony poezja. coraz 

bardziej ułożsamia się z liryką; Rozwój 
poezji od czasów rewolucji symbolistycz= | 
nej zmierza wyraźnie, poprzez 'oczyszcze” 
nie poezji- z wszelkich elementów prozy, 
w kierunku liryki czystej, słara się zreali-, 
zować stormułowany przez. Pawła Valćry, 

postulat- niewyražalnošci, albo raczej nie“ 
 przefłumaczalności poezji na język prozy; 
postulat będący właściwie innym _okreśte- - 
niem zasady ssjedynej formy”. Proces ten | 
przejawił się także między innymi w :upad * 
ku rodzi poetyckich: nie dóść -lirycz- | 
nych, jak oda, ża, a przedć Rog 
poemat. а 

    

Dlatego" też podjęta” osłatnio... liczne 
próby, wskrzeszenia poematu (Dobrowol-"| 

ski, Czuch owski, Przyboś; Piętak, Rym=*|-- 
stanawiają, Zastanawiają ty: 

ej „ponieważ renesans poemaluprz 
chodzi-od $irony poetów awangardowych. | 
Po tylu receptach na liryzm, po próbach. 
jakby jego chemicznego wydestylowania 
z obszarów poezji, jak grudek złota z. 
płasku, czyżby obecnie w mury awangar- . 
dy wstąpić miał zdradziecki .„koń.trojań- 
ski“ wyklętej epiki? Sprzeczności, bynaj- 

        

   
  

mniej nie są pozorne, mamy prawo być. 
nieulni, 

Trudno . „przecież słosować sal poema- 
tu miary mechaniczne i nazwać fak utwór 
liryczny .o większej ilości wierszy. Jedność 
wizji, artystycznej, trudna do .przeprowa- 
dzenia w drobnym wierszu, staje się cal- 
kowicie niemożliwą do osiągnięcia. w -po- | 
emacie. Treścią utworu lirycznego može“ 
stać się rozwiązanie pewnych zagadnień 
formalnych, poemaiu nigdy, pomijając 
inne frudności, byłby śmiertelnie nudny. 
Zagęszczenie wizji poetyckiej, jej coraz 
bardziej śmiały i zwycięski antynaturalizm 
stwarza w wierszu atmosferę „wysokiego 
napięcia!, zabójczą, jak się okazuje, dla 
większości czytelników; poemat taki był- |: 
by może najbardziej śmiałym za wszyst- 
kich dotychczasowych eksperymentów, 
stałby się jednak na pewno zupełnie pra- 
wie nieczyłelnym. Zasady ksztattowania 
poemału są i muszą być inne. Ale trud- 
ność cała leży w tym, że kiedy poezja 

“stala się liryką, | jednocześnie wszelkie 
chwyty epiki zagarnęła zwycięsko proza. 
Z teoretycznego punktu widzenia próby 
stworzenia nowej formy poemału są walka 

„r prozą na jej własnym terenie — epiki. | 

W praktyce częściowo wprowadzono 
elementy pozapoełyckie, (ideologia, fa- 
buła) częściowo naśladowano dawne wzo 
ry (powieść poełycka).. Drogą -niebezpie- 
czną poszedł Marian Czuchnowski. 
'W poemacie Powódź i śmierć dał rymo- 
wany reportaż z ostałniej powodzi, mon- 
taż scen i obrazów, traktowanych kinowo, 
io znaczy z przewagą akcji nad jej psy- 
chologicznym umotywowaniem. Rolę wię- 

zi kompozycyjnej odgrywa tutaj, i to jest 
ciekawe, nie” shegdóta, lekko tylko za- 
rysowana dla ożywienia poematu, ale 
ideologia... Z niej wypływają i tłumaczą 
się artystycznie liryczne i pelne patosu | 
apostrofy od autora, będące zreszłą naj- 
lspszymi .parfiami poematu. Sa to wszyst. ; 
ko jednak chwyty charakterystyczne dla 
prozy, a, właściwie dla reporłażu, A nas | 
Interesuje właśnie wynik walki z prozą na 
terenie poemału, słan posiadania poezji. 
Nie jest on wielki, poza zewnętrzną cechą 
zrytmizowania języka, poetyckošė 'Powo- 
dzi I śmierci przejawia się jedynie w trak- 
towaniu fła, w tak dobrze nam znanej 
awangardowej technice przemienienia kraj 
obrazu, Ale kilkanaście, choćby najpięk- '| 
niejszych opisów przyrody, w których do- | 
chodzi do głosu poezja, to przeciaž sta- 
nowczo za mało, aby usprawiedliwić uży 
  

*) Pisaliśmy o tym kilkakrotnie. 
"Bea. 

„pogłębienie ij 

.się do gotowego, 
|.poemafu, dał utwór o wiele ciekawszy. 
PW. poprzednio wydanym zbiorze Legendy: 
"dnia'f nocy, w krótkim poemacie Zwycięst 

  

gest zupełałe naturalny, 

  

cie formy. poematu. Žywioiu epickiego 
nie zdołał Czuchnowski spoetyzować, pro 
za w Powodzi i śmierci zwyciężyła. 

Nie powiodła się również próba stwo- 
tzenia poemafu Stanisławowi Pięfako- 
wi. W poemacie Ziemia odpływa na za- 
chód, liczącym pięćset wierszy, na opisy 
wypada wierszy trzysta, z czego 160 po- 
święconych jest wyłącznie krajobrazowi. 
Statystyka jest często zawodną metodą w 
krytyce, ale w tym wypadku wyraźnie 
wskazuje 

kowanej, hanalnej fabuły — postoju woj- 
ska na wsi i związanego z tym konfliktu 
erotycznego, fabuły, która by łedwie wy- 

„starczyla na jakieś opowiadanko z czasów 

na głębokie nieporozumienie 
artystyczne. Dookoła wątłej, nieskompli--   

wojny, gromadzi autor Kalknaście opisów - 
zabaw wiejskich, przemarsz6wW i wymac-“ 
szów wojska, pór roku itd., wypełniają- 

cych 600/e wierszy poematu. " Opisy te ani' 
nie posuwają akcji naprzėd,- ani jej nie 

pogłębiają, nie grają także żadnej samo- 
dzielnej roli, są zwykłą „wałą”, zajęciem 
pustego miejsca, W, dodatku Ich tradycyj- 
na sielankowość, według schematu „wsł 
spokojna wsi wesoła”, estetyzowanie na 
weł w obrazach bitwy, ' na którą autor 
patrzy oczami malarza pejzażysty, stoi w 
wyraźnej sprzeczności z zamierzoną (przy 
najmniej) tragicznością anegdoty. Dla na- 
szych poełów, nawet chłopów z pocha- 
dzenia, wieś to ciągle Prze. impresjo- 

nisłyczny pejzaż: 

Z wotkami na włosach bose wychodzą dziewczyny do krów . 
deszcz myje łagodnych ich oczu urodę... Ž 

albo: 

dub: - 

Małe dzieci powychodziły z izb I w kałużach 
szukając nowego nieba brodziły długo bose... 

: Kobiety, nucąc rozpaliły ognie w izbach. 
Starzy .powychodzili na dwór, szeleszczący zmierzch 
zasłał ich jeszcze siedzących na przyzbach... 

Sielankowošė Pietaka jest rzeczywiście 
rozbrajająca, Któryś z krytyków porównał 
Ziemię z Wiesławem, odnajdując w obu 
utworach tę samą nutę rasowej polskości, 
i rzeczywiście wieś Piętaka przypomina 
niemal zupełnie obrazek Brodzińskiego, . 
tóżnica zdaje sią tylko w tym leżeć, że w 
Ziemi dziewczęta | dzieci nie noszą już 
bucików, ałe-chodzą'boso. 

Ten sam aufor jednak, kiedy zwrócił 
zastanego schematu 

Miałeś szesnaście lat, o pod siłą” tych nóg jęczeła z ziem a. 
„ Już wiedy woli twojej nie mógł złamać nikt. 
- Drżeli. dworscy, gdy z rozwianym włosem, na pianę. tocżącym 

koniu 

wo odnawia Piętak szczęśliwie tradycją 
dawno zapomniansgo gatunku literackie- 
go, romantycznego i powieści. poetyckiej. 

Całość przypomina Glaura lub Korsarza, 
przeniesionego na polską wieś, tym ra- 
zem podobną bardzo do Karpackich g6- 
rali. Ale reminiscencje historyczno-literac- 
kie stanowią właśnie swoisty urok Zwy- 
cięstwa. Konwencje -romałyczne zawiara- 
ją w sobie wielki ładunek poezji, dziś 
kiedy w pełni odczuwamy ich sztuczność, 
silniej przemawia artystyczność. -Oto jak 
ź prostego. ma: sadzi Re proticzny 
bohater: S 

  

    

pędziłeś. z czerwonym blaskiem doda w oczach 

jak mściciel do domu. 
A łą znowu Sirołą mógłby zaczynać się Korsarz: 

Aż nad ranem, gdy niebo na wschodzie 
uniosło się w czerwonych popręgach zorzy, 

stalową - przestrzeń przeszył twój dziki, wstrząsający krzyk: 

Poderwałeś się twarzą do góry i wyjącczerwonym chmurom 

swą pieśń grozy, 

popędziłeś na czarnym koniu po zbójecką dolę w ga : 

co tylko-miateš w piersiach sił. 

„Nawrėt ten do „poetyckiej powiešci“ 
romantyzm był 

przecież ostainim okresem władztwa poe 

zji nad epiką. Proza, albo schemał roman 
tyczny, czyżby miały to być konieczne 
konsekwencje odnowienia formy poema- 

„tu Tak należałoby sądzić z prób Czuch- 
nowskiego i Piętaka. Ale o ile beznadziej 
nym wydaje się usiłowanie utworzenia 
poemału realistycznego, poematu oparte 
go o fabułę, pozosłają jeszcze inne możli 

wości, „ll fauł prendre a Cósar tout ce 

qui ne lui eppartient pas“ — tak brzmi 
molło -newych 'Notes sur la poćsie Eluar- 
da i Bretona. Nałeży wydrzeć prozie wszys 
ko, co dzierży nieprawnie. Dziś, w smut 
nym okresie powsławania i rozrastania się 
nowych mitologij, zbiorowych pasyj i nie- 
nawiści, dla poematów tematu nie braknie. 
„Struktura miłu bliska jest strukturze poe- 
zji, zamiasł przerabia: na wiersze nowel- 
ki, należałoby pokusić się o poetycki wy 
raz mitu, Próbytakiej dokonano, jest nią, 
niemal niezauważony przez krytykę, poe- 
mał Aleksandra Rymkiewicza 
Tropiciel. 

Tropiciel jest poemałem wizjonerskim, 
w siedmiu pieśniach Rymkiewicz, jakby 
opętany „obrazotwórstwem”, rozwija komi 
czną wizję świata. 

Tropiciel przypomina męczący, a jed- 
nocześnie wspaniały sen, o którym zalew 
widzeń jest tak silny, że poszczególne 
obrazy przesłają się zrasłać w całości, ele 

menty fikcji 4 rzeczywistości nie pozwalają 
stę rozróżnić, pozostaje tylko rozkosz po-' 

dziwiańnia wspaniałej konkretności kształ- 

tów, które autor potrafi wywołać. 

„ Comte de Lautróamonł znalazł wspa 
niałego następcę, aie magia widzeń, choć 
by. najwspanialszych, zadowolić może tyl 
ko barbarzyńców. W alchemii poetyckiej 

| -najwyższezo rzędu wizje są literami alfa 
betu. który daje się jedrak odczytać. W 
Tropicielu do łaj drugiej głębszej warstwy 
poematu, do wielkiej metafory 'i naczel- 
nej wizji przedrzeć się trudno. Chwilami 
wydaje się, że autor uprawia wizjonerstwo 

dla wiizjonerstwa, że uczestniczymy w wieł 
kiej halucynacji poetyckiej i próżno jesł 
pyłać o sens. Tak jadnak nie jest, chociaż 
wiele wierzeń pozostaje całkowicie nieczy 
telnych, wiełu symbolów nie potrafimy 
odcyfrować i wyczerpują się one dla nas 
w swojej freści plastycznej, z wizyj rodzi 
się mit. 

Tropiciel jest poematem o iragizmie, o 
  

So įragizmje ludzkiego byto- 
wania na ziemi; wielkich wędrówek I wie- 
cznych przemian. „„| chociaż istnieje w 
Tropicielu wyraźna niewspółmiemość inte 
lektualnego ciężaru mitu z dego wspania- 
tymi poełycko wizjami, to jednak wska- 
zuja on nowe drogi poemafowi — t w o- 
rzenie mitologii! epoki. 

Jan Kott. 

JAN HIJSZCZA. 

    

'W FOLWARKU 
Wieje dom wołaniami okien otwartych 
ku nam — z pola wolno idącym. 
Wiatr u studni się czesze o fartuch 
koblety w władra blaszane wodą dzwoniącej. 

Jarzębin strugi drżą nad dziedzińcem, 
ośpiewują płoty jedwabiem cichym. - 

_Z objęć oczu w mrok wyrwane gościńce 
wozów furkotem przestają oddychać. 

Srebrem księżyt z obłoków skoczył na dachy, 
od stawów smugi wiigofne żabich skrzeczeń. 
Dzikłe mięty (lą się w powietrzu zapachem 
—— — faki wieczór, 

PO DANCINGU 
ANATOLOWI MIKULCE. 

Kończy się gwiazd panowanie. Bledną. 
Złocistą szminkę z nich rosa zmywa, 
dak w niepamięć — odchodzą w mgły siwe. 
To śmieszne, że rwodzić mogła niejedna, 

Milknę. Nikomu o tym nie powiem. 
Muzyki ogniom także ufałem. 
Nawet echa po bystrych. Przewiały. 
Westchnąć, Świt mnie powraca domowi. 

Znużona na piersi głowa opada. 
Pysznłałem: boskość w twarzy się czai, 
a to tylko ubogiej senności kraje. — 

Drżę w płaczu srebrnym zwierciadeł. 

(Wiersze z książki p. + „Wiosła pogubione”, która ukaże sią wkrótce). 

Ust z Warszawy 
Czym zajmuje się młodzież szkolna 

Okazuje się jednak, że poezja nie jest | tycznie i wykładowo, bez jakiegokolwiek 
jeszcze tak bardzo. niapopułarna w na- 
szyńń Kraju jakby sądzili niektórzy utyski 
wacze, Nie tak-dawno cała sala Teatru Na 
toctowego zośłała szczelnie «wypełniona 
przez publiczność z okazji akademii poś 
więconej Leśmianowi — gdy oto przy in- 
nej okazji inna sala teatru — tym razem 
Ateneum daje znów „pełny komplet"... W 
środę 8 grudnia o godz. 12 w południe 
odbyt się w Teatrze Ateneum „Poranek”, 
poświęcony współczesnej -poezji polskiej 

(ed roku 1918 do 1937, jak głosił af'sz), | 

Rzecz została w ten sposób pomyśla- 

na, że pielekcja była ilustrowana recytac 

įami. Prelekcja Ludwika Frydego w zasad 

niczych rysach omawiała rozwój i ewolucję 

polskiej poezji powojennej w zestawieniu 

t dawniejszą, a następnie główne kierun 

ki nowsże, Rzecz ujęta dość trafnie i cie 

kawie była specjalnie cenna przez nutę 
poważnego obiektywizmu na jak! zdobył   sią prelegent, ujmując rzecz ściśle anali- 

„łajsiniejszem uczuciem dziadów 

naszych, w 
Bardzo ładnie napisał Teodor Bujnicki 

recenzję „Drogi. leśnej” Jerzege «Putramen- 
ta*). A przecież muszę jakoś tę całość — 

zdawałoby się: Karmorijnę — rozczłonko- 
wać, muszę „szukać dziury w całym” i roz 
wiewać atmosferę = dobretliwej być może, 
al: i w życiu i sztuce groźnej. — narkozy. 

Artykuł Bujnickiego nazywą się „Triunaf po 

konanychi“? A wiec czy „Tryumf“ i ezy „po 
kenanych“? 

Żagarzystów — pisze Bujuioki — pokona 
no na odcinku społecznym i w ten sposób 
zwrócono literaturze. — Należałem do tych, 
którzy pierwsi „zeszli z barykady”, jeśli re 
zumieć ją jako prąd, czy szkołę polityczno- 

poety „walczałem nawet te rzeczy, uwa 
žając, że jest tu podobnie jak z protestami 
zbiorowymi literatów. Od tego się. ma w spo 
łeczeństwie pisarzy, aby wysłuchiwać ich 
indywidualnego, zdobytego wewnętrzną, in- 
tymną pracą zdania — gdzie treść i forma 
łączą się w niepowtarzalnyza wyrazie — a 

rie żeby ci luksusowi ludzie podpisywali 
zbiorowe dyktanda. Jeśli więc „szkėlka“ po 

i a rozsypała się wcześniej 
tnieć, to widzę w tym tyl 

wią artystycznego, a nie żad- 
ną klęskę. — Za.pokonańego może uchodzić 
tylko ten, kto sam w sobie załamał się i ska 
„pi'ałował, kto stracił nie rzecz akcesoryjną: 
taki czy inny „program, ale atrybut istotny 
siłę oką i sumienia społecznego. A to już 
ściśle indywidualna ja do udowodnie- 
nia za każdym razem. 

            

Czy — „try: umf*? , „Wracamy na pozycje 

„Zrozumialstwa“ į piissel mu, Wracamy bo 
gatsi o tysiąc doświadczeń formalnych i ide 
owych”... — pisze Bujnick! i wykazuie u Pu 
tramenta mickiewiczowskie zapatrzenia. Z 
wvwodów jednak wynika, że „toś, serdecz 
ny, ktoś kochany” prześwieca ЧЧ przyświeca 
tylko w opisach przyrody... Jakby nie ist- 
niat Mickiewicz z „Ody do młodości”, 
Mickiewicz z „Trybuny ludóW*, jakisy niena 
lezałę de obowiązków jrawego passeisty po 
kochać choć troszeczkę róvńićż i autórów 

„Wesbia” i tego co:pa kró 

      

     

  

ży Por. „Kol. Lit.“ z da. 6-b. m.   

eSZCZÓW... 
rii naszej „niezrozumialca”, pisał „pawiem 

narodów jesteś i papugą”! 

Myślę że w tym świetle passciści AD. 1937 
megliby uchodzić taczej za zubożonych niż 
wzbogaconych ideowo. 

Nie byłoby passeizmu, gdyby chcieli u. 
czyć się u „dziadów naszych, wieszczów” jak 
to się dajo. wyraz-.własnej epoce! Bujaicki 
chwali kolędze powłarzanie poety sprzed, lat 
stu, powtarzanie go na wąskim, najłatwiej 
szym (te chyba niewątpliwe?) „odeinku”. 
Pedsuń, Przyjacielu, swego „Pana "Tadeusza" 
sckwestratorom do lektury, a wówczas poga 
damy. Poczja nie powinna spaźniać się, bo 
bedzie w sytuacji jegomościa, który próbuje 
byc zabawny opowiadając „kawały z bro- 

dą”, 

Dlatego nie tryamfera a odwrotem jest 
dla mnie nowa książka Putramenta. Pewnie, 
ż» dojrzał i wiele się nauczył z „rzemiosłą”. 
Mle co stworzył? w czym nam dopo- 
mógł? Czy rola jego książki, wypełnionej 
-bez reszty odwrotem do wegeiatywnych wa 
lorów „natury” nie jest — ostatecznie — 
analogiczna do... prospóktów biur podróży? 
Jest w tej roli prawda i siła konstruktywna. 
ale jakże maleńka, minimalna, zredukowa 
na Spėjžcie z.jaką prawidłowością szuka so 
bie ta maleńka siła kc struktywna ujścia” 
— w wierszach sportowych, opiewając pierw 
sze (dopiero i tylko) stadium biologii zorga 
nizowanej przez ludzi. 

Socjologicznie poezja ta, te poezja Polski 
1937, a „raczej naszych ziem „Polski B'* nie 
zmoforyzowanej Polski -małego „rocznika 

statystycznego, kraju w którj autor tej pa 

je; a a. patrząc na to ie, można. do 
poezji czynnej, ambitnej i walczącej nama- 
wiać, kusić i łudzić, ale nie — wymagać i czy 
nić wyrzuty. Putrament nie dotrzyr 
programu-minimum stawianego sob 
-logu'' — stwierdz 
pedejmując tym 
<biemem odporne 

  

      

  

   
   

  

   

  

   

    

       i psychiczaej artystów, 

Awangardowość nigdy 
programem-minimuin: To te 
nas specjalnie wyjątko 
dziej róbi się: ją z po 
honoru, a u nas udaje s     

ntuje dła 
ją dla honoru, a 

| dobało się sali £ stanowiło dobrą, 

  

      

sygnalizowania własnych sympatii, czy an 
typafii artystycznych. To niewątpliwie so- 
lidne i beznamiętne podejście bardzo po 

nie 
przesłaniającą ramą dla tekstów. 

Teksty, traktowane jako ilustracje zou 
słały uszeregowane według pewnej myśli 

| mniejwięcej obrazowały rozwój 
historyczny (jeżeli można mówić 

o historii na przestrzeni 20 tat) liryki pol. 

skiej nowej. W paru wypadkach dla :lep- 
szego zobrazowania zostały obok siebie 
wypowiedziane teksty zupełnie  odręb- 
nych styłów, aby wyjaśnić ściślej różnice 

tych stylów. I tak więc np. został odczyta« 
ny wiersz Tetmajera dla lepszego następ- 
nie wyjaśnienia poetyki. Tuwimowskiej, 
wiersz Ostrowskiej dia wyjaśnienia chwy 
tów Pawlikowskiej, a wiersz... Słobodnika 
dla zestawienia z awangardysłą Przybo- 

siem. 

Oryginalnością odczyłu było to, że 

nazwiska autorów omawianych i rGito. 

wanych zosłały., zakonspirowane, 

nie podane do wiadomości audytorium, 

Zosłali poeci potraktowani anonimowo. 

Miało to swój niewątpliwy wdzięk, oczy- 
wiście jako eksperyment, Bardzo zabawna 

było później dopominanie się widzów @ 
ło kto napisał ten wiersz, a kło tamten 
Ponieważ jednak widzowie i tak chęfnia 
plączą nazwiska autorów — więc właści« 

wie na jedno wychodziło, O ile zoriente 
wałem się to prelekcja zosłała zilustrowa 
na ułworami następujących poełów (po- 
daję w kolejności. czytania): 

Broniewski, Lechoń, Tuwim, Wierzyń» 
ski, Leśmian, Tetmajer, znów Tuwim, 
Ostrowska, Pawlikowski, Słonimski, LL- 
bert, Słobodnik, Przyboś, Czechowicz, Sta 
chowski (?), Zagórski, Miłósz, 

Recytowali Wiercińska i Wilamowski. 
Zdumiewające i bardzo. przyjemne było 
u obu recyłatorów to że poetów młod- 
szych Noi AE jeszcze lepiej nid 

starszych. 

Osobne słowa należą się publiczności 

Była ło wyłącznie młodzież szkolna. Dla 
niej zreszłą została dostosowana prelek- 
cja. Reagowała ta publiczność doskonale, 

nadspodziewanie żywo - wiłała. wiersze 

poetów nowszych i co najważniejsze... wy 
pełniła salę zupełnie szczelnie, łącznia z 
ż miejscami stojącymi. Jeżeli dodamy, ż« 
tzecz była zorganizowana w dzień świę- 
feczny, a bileły uczciwie płatne... szfw 

baczki i sztubacy (warszawscy! — przyp. 
red.) zaimponowali nam swoim zaintere. 

sowaniem poezją. 

Ariel Pirmas: 

porzuca — czyżby x nadmiarų porywow?Ta 
atorska jest pianą na nowej. na 
ali<elity, To też,u nas biją w hę 
tycznej> „pselido» elicie. parodiano 

awangardy. Prosperują — pietrkiewicze. 

Istnienie : awangardy: prawdziwej-staje stę 
problemu nad PO upartóm stę 

> dyskutować. 

    

   
  

  

Józet Maśliński.



  

- Dekoracja zasłużonych 
W dniu 19 grudnia r. b. o godz. 

Hej w wielkiej sali konfereneyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego (ul. Marii Ma 
gdaleny 2) pan wojewoda wileński 
płk. Ludwik Bociański w imieniu Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 
pana Prezesa Rady Ministrów doko- 
na aktu dekoracji odznączeniami pań 
stwowymi szeregu zasłużonych osób 
z terenu miasta Wilna i województwa 
Wileńskiego: 

Krzyżem Komendarskim Orderu 
„Odrodzenie Polski* 

Dr. Władysława Dziewulskiego, 
profesora zwyczajnego USB — za za- 
sługi na polu pracy naukowej. 

3 

Krzyżem Ofieerskim Orderu „Odro- 
dzenia Polski“ 

Księdza Dr. Leona Puciatę, profe 
sora nadzwyczajnego USB — za zasłu 
Bi na polu pracy społecznej i nauko 
wej, księdza Adama Sawickiego — 
kanclerza Kurii Metropolitalnej, po 
słów na Sejm Rzeczypospolitej; Wła- 
dysława. Kamińskiego i Alfonsa Joza 
nisa — za zasługi na polu pracy spo- 
łecznej oraz Józefa 
naczelnika Okręgu 
Miar — za zasługi w słażbie państwe 
wej. zła SD 

Krzyżem Kawalerskim Orderu . 
„Odrodzenia Polski“ | 

Dr. Michała Brensztejna -— biblio 
tekarza USB za zasługi na polu praey 
naukowej, Witolda Houwalta — za 
zasługi na połu pracy społecznej o- 
raz Wacława Gizbert - Studniekiego, . 

kierownika Archiwum Państwowego, 
t inż. Ludwika Piegutkowskiego, rad 
cę Okręgowej Izby Kontroli —— za za- 
sługi w. służbie państwowej. z, 

Złotym Krzyżem Zasługi 

Ignacego Turskiego — za zasługi 
na połu spółdziełczości, Władysława 
Szumańskiego — za zasługi ną polu 
rozwoju Ligi Morskiej i Kolonialnej. 
Br. Adelę Wvsłouchową, Józefa Siaw 
„eile, Dr. Stefana Burhardta, Jadwigę 

>« „Brensztejnową, „Władysława . Toma- 
;; Mamskiego, „ Feliksa . Zawadzkiego.i 

  

„ „Wincentego:Luezyūskiego — za zasłu : 
gi na polu pracy społecznej, Mariana 
Jasińskiego, (po raz drugi) — 7а та- 
aługi w słążbie państwowej, Dr. Wik 

_ fóra Maleszewskiego i Jana' Oskwa- 
; „gek - Sierosławskiego — za zasługi w 
"zakresie pomocy i opieki nad bezro- 

botnymi, Inż. Ludwika Maculewicza 
| .—,2a zasłagi na pólu pracy w banko- 
-„ wości i pracy społecznej, Jana Brzo- 

„ zowśkiego. inż. Przemysława Grodz- 
kicso. Andrzeja Tyszkiewieza i Ada- 

5 ma Wolafskiedo — za zasługi na po- 
lu pracy społecznej * zawodowej, Dr. 
„Walerego Giedgowda, Dr. Józefą Ru 
zlarskiego i Dr. Mariana Siedleckie- 
.gO — za zasłngi na polu pracy žawo 
dowej. Jana Bufhaka, Wandę Hend- 
rich, Wande Halka-Ledóchowska, A- 

dama Ludwiga, Dr. Tadeusza Szeli- 
gowskiego i Leopolda Stanisława 
Sminalskiego — za zasługi na polu 

"sztuki. Jakuba Romanowieza, zastęp 
" te Mufieeo i Stefana Tnhan - Mirza 

Baranowskiego — za zasługi dla Zw. 
Religiinego Muzułmańskiego w Pol- 
zce, Ułłu Hazana Szymona Firfowi- 
czo i fzadka Zatączkowskiego — Pre 
zesa Gminy Wvznaniowej Karaim- 
skiej — za zasłuci dla Zwiazku Reli. 
giinego Karaimskiego w Polsce, Dr. 
Waleriana Charkiewicza — za zasłu- 
ki na połu pracy w dziennikarstwie. 
Eugeniusza Kukulaka i Adama Skar- 
žytiskiego — za zasługi na połu pracy 

| w bankowości, Dr. Adolfa Stanisława 

Na gwiazdkę 
Dobre książki dla dzieci i młodzieży 

posiada w w'elkim wyborze 

KSIĘGARNIA 

Geholhnera 4 Wollla į 
Wino, Mickiewicza 7 

W niedzielę, dn. 19 XII. 37 księgarnia 
otwarta 01 godz, 13 do 18-ej 

  

    

   

    

   

  

Sasinowicza == | 
Administracji: 

   
  

„Na święta 
polecamy znane z dobreqo smaku 

PiWA OKOCIŃSKIE 
: i PCRTER 

Reprezentacja i hurtowa sprzedaż 
w Wilnie, u, Lelewela 1     (róq Wileńsk ei 52 tel. 4.60   

mm STZPSEORE 

  

Norkiewicza i inž. Stanisława Wątar 
skiego — za zasługi w służbie samó- 
rządowej. 

Srebrnym Krzyżem Zasługi 
Dr. Wacławę Wróblową, Zofię Ka 

denacównę, Katarzynę Kitzmanównę, 
Leonarda Taraszkiewiczą, Maksyini- 
liana Błażejewskiego, Michała Brzo- 
stowskiego i Aleksandra Maksymilia 
na Obuchowskiego — za zasługi na 
polu pracy społeczuej i zawodowej, 
Józefa Tomaszewskiego — za zasługi 
na polu rozwoju rzemiosła oraz u- 
dział w Wystawie Przemysłu Metalo 
wego i Elektrotechnicznego, Janinę 
Zubelewiczową, Romanę Jacynową, 
Jadwigę Kwasowiec, Edwarda Bory- 
sowskiego, Marię Frankowską, Józe- 
fa Horodniczego, Czesława Iwanickie 
go, Jana Kęstowicza, Władysława le. 
beckiego, Konstaniego Lutkiewicza, 
Jana Pankonina i Marię Przewłocką 
ipo raz drugi) — za zasługi na polu 
pracy społecznej, 

nika Hołownię — za zasługi na polu 
rozwoju Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
Witolda Klingera — za zasługi w służ 
bie” lasów. państwowych. Łucjąna 
Pawłowskiego —— za zasługi w służbie 

| bezpieczeństwa publicznego, Kazitnie 
rża Rusieckiego; Adama Wysokińskie 
go (po raz drugi) — za zasługi w służ 
bie państwówej, Michała Domaszęwi 
сло — za zasługi w zakresie pomocy 
ł opieki nad * bezrobotnymi, Matka 

Mariana de Latour — za zasługi na. 
polu pracy zawodowej, Antoniego Wa 
łeriana Januszkiewicza, 

Feliksa Żebrowskiego — za zasługi 
na polu pracy zawodowej w handlu, 
Dr. Adama Bonasewiezą i Dr. Anto- 
niego Turuto — za zasługi w służbie 
państwowej i na polu pracy społęcz- 
pej, Ibrahima Smajkiewicza — za za 
sługi dla Związku Religijnego Muzuł. 

mańskiego w Polsce, Sewerynę. Nar- 

kiewicz - Jodko, Stanisława Włady: | : 

sława Nielubszyca, Jana Piątkowskie 

go i Rajmundą Rodziewicza — ża za-- 

sługi w służbie samorządowej, Alper 

tę Romaszęwiczową, Mariana Ciemno 
tońskiego i Emila Rozenkrąnca — za 

zasługi w służbie samorządowei i na 
polu pracy społecznej, Jerzego Witko 
— za zasługi na polu pracy zawodo- 

wej. i społecznej w rolnictwie. +    

Brązówjm Krzyżem Zasługi | 
Władysława Światłowieża, Barba 

rę. Drozdkową, Jana Tatarelisa i Pe- 
fiksa Kolatowicza — za zasługi na po 
lu pracy społecznej, Józefa Kieliszka, 

Wacława Szymeczkę. Adama ĆwiĘWń 
skiego, Kazimierza Mizuro, Sylwest- 

ra Gołosta, Feliksa Suchoekiego.. Wa- 

cława Stanisława Marciniaka, Wacla. : 

wa Pietkiewicza i Władysława Gilew- : 

skiego — za zasługi na polu praey: 

społecznej i zawodowej. Konstantego 

Przychódzkiego. Jana Kanclerza, Ja 

na Madziewicza i Franciszka Beczkow 

skiego — za żasługi na polu pracy za 

wodowej. Wojciecha Gołebiowskiego 

= za zasługi na polu pracy zawodo- 

wej w handlu i społecznej. Józefa Gi 

nejkę — za zasługi w służbie państ- 

wowej (po. raz drugi), Marię Barówne 

— га zasługi na polu pracy w fnstyfu 

cjach ubezpieczeń społecznych. 
SAlSi MZ 24 23 ATS 

WĘGIEL górnoślaski 
pierwszorzęd. 
jakości 

koncernu „PROGRES*, Katowice 
wagonowo | tonowo w Szczelnie za- 
mknietych I zaolombowanych wozach В. 

poleca firma 3 

ž k M. DEULL Ist” 
Biuro: Wilno, Jagieliońsks 3, tel. 81 
Bocznica własna i składy: Kijowska 8 
tel. 999. Waga gwarantowana 

Ceny konkurencyjne | 

  

AAAABADAEZAKAAAKADZA AL ŁŁABAZEAZGARORABKŁE SA 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o g. 8.15 wiecz, 

WALĄCY SIĘ DOM 
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Oryginalne wyroky Polskiego 
Przemysłu Ludowego i Sztuki Ludowej 

Tkaniny dekoracyjne | ubraniowe, Inane'i wsk iane. Hafty, ko- 

-ronki, wyroby koszykarskie, ceramiką ze wszystkich ziem polskich 
oraz inne wyroby lugowe iak: płótna, 

backie można nabywać 

Przemysłu Ludowego 
w iL R o 

u Baezerze 
Zamkowa 8, telefon 6-29 

2 АНО Atak : 

ręczniki, obrusy I sieci ry- 

Zarzecze 2, ielefon 16-63 
я DETRL 

Romana Milkow-. 
skiego, Józefa Buczyńskiego i Domi. 

Eugeniusza. 
Kudrewicza, Włodzimierza Pikiela i 

     
  

„KURIER“ Nr. (4308) 

 Majmitoy jeekenć guiakakowy 
DLA CAŁEJ RODZINY! 
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Zakończenie Tygodnia Społ. „Odrodzenia” 
Dzień wczorajszy (stódmy)] był ostat. | kle ciekawy referat prof. O. Haleckiego, 

nim w programie fegorocznego Tygodnia | p. 1. „Misja dziejowa Polski”, jest omó- 
Społecznego S$. K. M. A. „Odrodzenie”: | wiony w dzisiejszym artykule wstępnym 
Przed południem, wskutek nieprzybycia | „Kur, WI“, 
do Wilna St. Skwarczyfsklego, referai 
miał tylko prof. Fr. Bossowski, na temat: 
»„Oplnła katolicka”. Prelegent poruszył w 
nim kwestię obiektywizmu, prawdy jako 
zasadniczego i podstawowego warunku 
katolickie] opinił, 

Popołudniowy, b. oryginalny | niezwy- 

||| WA GWIAZDKĘ! | 
ZABAWKI — UPOMINKI! — Przybory marmurowe 

Po przemówieniu prof. H. nastąpiło 
formalne zakończenie prac Tygodnia. 
Uczestników i protektorów żegnał kurator 
„Odrodzenit”, prof, Jaworski. Następny 

przyszłym w Lublinie. c—k. 

  

LALKI - Wieczne pióra: Hibumy-foto, Papeteria 
GRY Galanteria skórzana, Karty do gry 

OZDODY WŁ. BORKOWSKI 
CHOINKOWE! Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372 

  

Tydzień Społeczny odbędzie się w roku. 

    
_ Dzwony betleemskie.... pasterka.... 
kolędy z całego świała.., Jak miło 
jest w uroczysty wieczór wigilijny za- 

siąść w gronie najbliższych przy od- 
biorniku Philipsa i słuchać wspania: 
łych audycyj świątecznych. nadawa- 
nych przez rozgłośnie całego świata. . 
7-obwodowa superheterodyna 
Philips 4-38 jest wymarzonym pre- 

"zentem gwiazdkowym, który sprawi - 
wielką radość wszystkim bez wyjątku! +3] 

  

     
            
    

  

      

  

   

      

  

160 ton bomb spaało 
na Nankin 

TOKIO, (Pat). Główna cesarska kwa: 
tera komunikuje, № samołoty japońskie 
do chwili zajęcia Nankinu rzuciły na mie 
sto przeszło 160 ton bomb, które trafiły w 
obiekty wojskowe I w punkty koncentra 
cyjne wojsk chińskich. Eskadry japońskie 
nawiedziły stolicę Chin przeszło 50 razy. 
Ogśłem w tych nalotach brało udział prze 

szło 900 samolotów. 

ZBIÓKA W JAPONII RA OFIARY. 

TOKIO, (Pat). W całej Japonii zorgani 
zowano zbiórkę na rzecz ofiar bomi 
wania kanonierki „Panay“. B 

Stowarzyszenia amerykańsko-japońskic 
biorą udzlął w iej akcji . Lista. składek bę 
„dzie zamknięta 15 stycznia, a zebrana żu- 
ma zostanie więczona ambasadzie ame: 
rykańskiej w Toklo. 

  Dzieci w Skandynawii również robią zabawki na choinkę,



Tabela loterii 
4-ty dzień ciągnienia tl 

1 i! ciągnienie 

Główne wygrane 
100.000 zł: 111680 
15.000 zł: 65916 

"5.000 zł.: 63927 
2.000 zł.: 40258 121519 166473 
1.000 zł.: 100480 44151 44821 

158059 124591 128973 157204. 
500 zi.: 143875 44871 > 71865 

55478 © RU 
400 zł.: 2194 8668 12802 12310 

26243 22650 58898 75867.: 72272 
70959 95235 95875 141702 146036 

“158835 162088 177708 . 
` 800 ZL: 88 3859 32725 21864 
42850. 50222 53932 64047 71517. 
109640 119235 125921 130368 
133594 141514 161819 167290 
169393 . 169545 177297 ' 177723 
187543 : 

250 24.; 5785 5018 5478 .20572 
2497828625 32539 32692. 37650 
41426 43498 49317 -54286 60780 
65609. 65920 72195 74896. 84161. 
92801 . 97380 160626 106188 
109789 114639 / 120053 - 121318 
122280 142699. 142495. 144765 
153643 -161015 179261. 186930 
189297 > ŚJ 

. Wygrane po 200 zł. 
759 1450 2871 915 3194 - 547: 608 

287 4015 85 299 5018 410 567 6466 
(105 848 8231 589 993 9047 96 403 
110358 454 621 11284 12180-374 997 
313637 901 14081 395 334 98 15372. 
"267 16229 339 480 976. [7590 604 
18071 182 288 382 ISIGI 287*338 661 |- 
874-962 20194 21801 22015 186 470 
529-677 755 23144 24813. 016.7 25406 
26790 902 27805 28331 444 689 7 
665 20457 95 510 73368 * 840 480 
80149 631*31168 456 82272 372 33618 
34576 636 841 56 91 35062 257 26182- 
STABO „0,7 ‚ 

-. 98056.872 044 30503 989 46255 403 
42293 789 43380 44866 45107 64 886, 
1740 935 46058: 150 268 '359 952 (TLG5 

klasy 40 Loterii Państw. 
189 87749 847 88295 667 952 89447 
90085 463 723 44 91608 61 791 92651 
93017 68 411 58 602 94011 4338 780 
98 868-966 95470 539795334 83 91654 
98095 497 667 834 99178 204 307 585 
766 100841 101831 102040 103327 98% 
663 796 104111 3099.840 105438 38 561 
83 819 106369 976 784 875 107077 132 
293 594 108127 51-681 109665 719 
110113 593 625 996 111039 265 402 
12405 52 113856 
114462 737 78 114015 548 178 

959 116500 82 689 978 117270 799 
118017 427 883 119251 825 685 
120528 868. 121014 2038 645 701 
123073 292 394 124211 510 125141 
126062 132. 568 700 127105 404 
47.604 755 128103 92 240 507 86 
818 129216 629 84 736 180406 766 
131892-132100 489- 138297327 469 
184102 219 57-558 135600 -47 694 
186217 98.319 629 853 957 137602 
159 189212 140497 141023 150 389 
142276 671 1484130 619 748 845 79 
924 34 144720 146180 637 815 
147181 149149 757 928 150419 613 
78 813. 

152357 423 661 52 742 153205 64 455 694 
831 154108 436 990 155094 247 398 581 197 

156067 229 340 911 157106 '09 889 158598 
„807. 159090“ 727 160422 606 161476 78 750 
162233 464 723 163534 11 164418 953 166848 
53 160164 461 72 047 170542 873 171660 025 
173877 115119 468 176694 204 177071 414 
176224 43 774 834 179060 121 377 

180588 181741 978 182176 429.656 
183874 496 717 184039 185160 705 
971 186074 117 272 646 839 78 
187890: 579 738. 913 188041 83 242 
74 741 189780 807 -60.801 190693 
191216 8380 69 192377 712 65 192878 
82 194063 255 712 

Wygrane po 50 zł 
320 851 1311 816 2539 47 609 878 

987 3622 4543 784 5101 6843 7338, 
414 744 866 8742 9325 76 586 10194 
262 B 568-11598 046 12161 291 807 
'844 13792 14173.710 16173 19096 455 
20276 390 434 812 21530.733 22160 
328 23728 56 25583 26459 .27017 
28217 29029 203 508 30086 31406 710 
33497.34841 35257 666 174 924 36258 
388 697. 37852 66 „ zał 

38153 208 841 40014 67 328 41820 
410.651,48031 343 876 921.87 40i5%-459 628 630 885 43442 634 44054 
72-988-50280 651 758 848 51079 .586 
62028 261 89 442 911 54204 58 961 
55197. 782 993 57012: 58101 87 888: 
913 68 58081 759 60078 828 952 
61562 62129 366 634 905 62381 
64820 983 -65360 407 718 66017 34 

- 881: 67496 .68320_ 589. 7887170266" TIGGT: 
„72103 580-894 974 „T3425- 862 „934 62 
"74341 75001 807 ; ž 

— 76023572 84 893 998 77321 407 503] 
78535 -845: 19187 205 80495 -61633 748 

1902 45287 834 979 84 46929 54 47548 
4806440044 890 195 50024 821 549 
51825.82 760 52112. 667.764 68 978 
53248 -742 54145 467-:55117 873 620 
1078 56174 231 548 T84 57135 839 
(187 58050 516 59803. 60533 62 690 
"61188 460 62750 847 64067 959 69 
„65201 823 66899 67291 68115 61 
432 687 767 69409 70271 617 71544 
72467 708 78011 369.74559 75182 
'217 484 655 °   82137 939-83605 632 64746 86000 81 | + 78642 79402 61561 93 -852 82010 

{ 194238 

padła na nr. 76217 

| 159751 

KURIER Ne, (4308) 

349 533 63 692 530899 500 965 84962 | 50262 08 480 51884 52260 554 85894 86668 67019 387 589 618. 88725 53434 887 973 56632 880 57182 484 
90011 22 575 958 91038 739 522 :92088 59990 60067 235 61255 62171 322 
438 93268 320 88T 94395 445: 95085 445 637 63375 64027 375 66058 403 
336 946 96355 465 97480 523 44'99198 853 67585 68068 69006 425 561 10873 
751 985 100174 467 101141 843 59 72759 74189 15155 76433 897 77610 
104193 427 105363 472 106127 „310 78238 316 442 79466 848 81972 83520 
107030 165 322 108554 614 109141 546 84613 85064 174 453 627 86082 575 
827 10123 233 789 855.55 112215  |945 88430 80895 01271 792 92065 271 

115145 95 204 693 912 116184!722 08 93798 05387 820 68 97555 
669 117818 911 352 118155 655 769 
119618 971 120756 122086 97 563 
TIT 123195 124337 126225 688 
127785 86T 128513 658 129148 256 
350 59 130567 943 132269 890 8 
921 134393 969 135197 584 136114 
288 137322 814 138199 139211 875 
146082 275 141211 727 931 142011 
143677 146889 147965 148767 
149299 381 484 150788 151830. 

152144 69 416 545 638-729 TT 814 153183 
71 615 154536 B71 155086 165 376 907 
156233 151262 158207 159194 160256 87-605 
161570 916 162529 B85 153153 619 164367 
493 509 198“ 165261 83 716 167224 695 966 
166179 298 751 170750. 982 171303 173464 - 
643-848 88 174037 175045 423 -808 176009 
177197 215 178020 485 179140 648 768 

180070 88 576 833 977 181138 154 
70 182108 675 183319 802 184274 
875 185086 114 330-186085 256 79 
429 75 937 187815 875 188405 742 
89 987 190718 191155 807 565 767 
81 192008 289 600 972 193523 858 

671 157 

188979 

lil ciągnienie 

Główne wygrane * 
Stała dzienna wygrana 20.005 zł. 

10.060 zł. na nr. 11351 167736 
5.000 zł. nr nr. 66556 151750 
2.096 zł. na nr. nr. 5388 51642 

107224 123878 128846 154666 184209 | 
1.000 zł. na mr. ar. 147786 173673 
500 zi. na nr. nr. 18419 20513 27341 

60154 63469 64264 95122 102523 
137797 144277 158939 186889 _ — - 
1490 zł, -na nr. nr. 9992 19343 45061. 

64307 159293 : 2 
300 zł. na ar. nr. 10623 30433 

56099 58494 66304 .67303.96461 15824, 
153653 г FA . 

250 zł. na ar. nr. 4518 3717-5538; 

15796 40441 (97988 99136. 152419. 

115472 

PoE 151946 

Wygrane po 200 zł. || 
121 1331 6066-2806 3209:368- 675 

500 12340 681 13602 14072 91 123 81 
841 15506 53.790 16249. 27. 78611464 
75 17641 094 18136 300 472 10208 
[22678 156 23704 24572 25432 610] 
26475 "27387 28608 216 29076: 30281 
32529 33980 3455 775 35852 36473 
100 88436 47 654 30500 40880 41890     44008 581 90 48443 482 ZWI 

  

Skład Wędlin M. ŻYTKIEWICZA 
t.ickiewicza 24. Tel. 15-14 

Na nadchodzące święta poleca Szanown. Klienteli wielki: wybór różnych 

171291 

124130 

134468 

995 

191816 927 192669 
815 194733 ) 

„Wygrane po 50 zi. 
° 680 781 1925 2625 916 44 3485 706 
4419 6012 599 640 951 123 
11904 12019 52 842 13115 14055 156 
216 15544 16944 18538 19454 661 
20920 35 21108 24 22369 546 721 
23087 533 25335 26598 29987 

31694 812 32037 33070 34109 35063 
801 30887 40381 902 64 41499 42252 
44562 969 46053 48014 | 
54014 55611 57683 58024 936 59724 
60615 62087 705 036 64173 527 65348 
547 66047 331 60003 308 

70099 639 913 73265 74161 75335 
404 76194 78867 79105 568 741 80839 
81302 85831 86370 586 616 87258 334 
88036 69260 450 | 

90176 92624 912 95688 053: 96162 
203.320. .773 -, 97101 
101852 163006 142 229 408 105165 
153 106680 887 107394 888 108112 13 
148 112128 716 > : 

926 

W každym domu 
na stole wigilijnym Smaczna i tania ryba 

156 

116033 133 

125978 26463 

189248 

98899 99446 88 650 956 101284 103404 
104062 810 65 106097 107647 108327 
168 487 709 109588 110701 44 111124 
997 113519 89 

314353 116015 579. 866 117005 958 
116348 906 119982: 120490 532 95 
123124 303 646 
126279 129521 46 - 910 18006 550 
131163 333 183674. 
947 38122 140204 141542 142115 78 
140492 939 146337 636 148221 149066 
272 389'563 657 150585 922 152450 6 
669-802 155069 24 0555 727 156076 
;15772-0158199 798 998 159206 163558: 
1760 -164302 506 744 165485 097 534 
166076 355 167653 169485 598 170237 

175207 907 
176983 177406 81 59 180337 444 507 
181470 182259 183164 184509 848 37 
185442 TT8 974 186276 94 347 187166 

125534 

136760 

193167 

9442 

50352 

98678 . 100378 

2 117789 
118772 837 119282 982 120128 121387 
956 70 123217 

1131750-131750 61 132012 133591 758 
134603 -85733 ‹ 136008 137206 138636 
143297 144080 601 58 
146144 643 14 

528 

145194 557 
7187 149185 150749 

44 152192-153741 028. 155809 156431 
533. 157688. 158506 159972 161288 987 

t Tada s" > [MADE 896 808 &! 8 17655 s 4748 5843 2008 „8065 9813 BL 101651 asa 4О о0 GU 10 nA 186337 
182869 188106 394 

681 908 104233 346 TT - 

j IV clągnienie 

Wygrane po.200 zł. 
9 479 545 628 742 1195 1219 1781 

166008 

190871 

i 

1027 2255 2496 2592 4404 4985 5323 
89 5626 73 5765 6123 6788 7036 7652 
8257 10024 489 505.611 728 931 11340 
12408 13096 14199 15580 16535 17074 
81 483 18845 19020 152 308 20249 
21153 22035 384 912 24593 25054 742 
26001 28799 29767 942 30982 31141 
33009 37426 796 38440 824 39195 
43223 81 44162 651 46645 915 47060 
495 515 B11 48475 49250 532 50666 
9 782 51437 633 52092 993 53299 54466 
560 836 55053 691 714 57418 58247 
59212 544 813 908 60213 61402 62311 
986 64285 704 65489 68176 264 400 
835 913 69271 70516 72699 739 73312 
571 919 74524 77091 159 365-567 78479 
504 79863 80194. 547 137 81157 522 
'914 83424 891 84334 961 85701 932 
*86350: 73 838-88225 530 90892 91440 
664 92281 563 994 93315 456 . 717 
94617 96512 97566 98432 876 99494 
534 686 100501 803 101061 102779 
105718 106536 934 65 107279 - 604 
1658167 711 109765 989 111105 402 && 
7112086.582 998 113906 114011 150 
115977 117146 :119250 123976 126167 
671 855 931 127459 128931 129459 
644 839 ‹ 131100 132406 134191 934 
136346 721 138519 779 139948 140467 
76 667 141161 142341 606 .144456 903 
145055 146253 569 901 147349 149992 
150120 910: 

153041 154277 956 155275 690 
156357 157680 159882 160563 161241 
354 558 162403 .164323 - [65042 258 
166292 168517 708 159324 746 170791 
929 171497 665 172840 173767 998 
195171 722 171022 179164. 180534 
184220. 843 185163 — 186782 188225 ! 
636 619 6! 189117 935. 193004 *e
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  Wygrane po 50 zł. 
571 2123 34 3916 4080 4747 6444 

7218 5062 9446 10471 678 13297 031 
14458. 259 17827 912 19185 953 20081 
21685 22365 773 23889 24430 25758 
26081 574 848 27675 28242 30104 
"32687 33882 35551 38167 76 40553 801 
4184942102 359 404 584 755 45018 
„46243 466 -671:.49799 50972 51316 783 
52778. 53047 320 55618 742 945 57582 
624 708 73 59265 9 942 60170 564 
62016 32 349 64243 752 65396 454 
'68140 "370.622: 71038 - 186 72873 96 

| 73358 77616. 78191 919 79114 80913 
81024 152 82088 83186. 94698 928 
87279 91438 696 92000 688 95 93718 
"946R1'95181 359 98108 645 97483 883 
100611 101879 102417 103070 104051 
217.635 105873 106432 88 94 109308 
449 111434 112287 630 114211 636 
860 116013 78 119678 120546 121836 -|- 
122791 123484 719 125273 127231 117 
m2 128863 120432 40 130263 591 734 
138911 134361 135093 „671 137572 
138068 409 139163 141567 765 142487 
835 143055 144100 677 771 933 146127 
537 147608 148028 148 362 149653 
150184 154037 

154011. 908. 156480. 661 158643 
160563 161026 689 163791 -164906 
166864 167030. 369 449 786 687 918 
168073 170658 929° 174501  I4T85T 
178187 '832 (52504 184706 185721 
187005 180536 190502. 191458 871 
92436 2 ..     
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LAT A 

ААА _ Zawiadomienie 
D/H. T. ODYNIEG wł. 1. Malicka, ul. Wieł' 

  

morska, 
Dersze mrożene — czyszczone — bez głów (ka 19, powiadamia P.. T., Klientelę, že nad- 

wędlin — czyste mięso wysyła póki zapas starczy, | szedł wagon wysortowanuj porcelany. Fonie-   w porozumieniu z. firmami 
  

pierwszorzędnej jakości po- cenach dustępnych       | Nasz świąteczny program. 
„pierwszy. polski film 

w-g, nieśmniertelnego arcydz 

+    
   

Od dnia:25 b. m. |- > ' ‘ 
za jedną skrzynię 60 (pięćdziesiąt) kg; dor- 

|. Szy, z opłaconą dostawą do każdej stacji ke- * 
łejcwej na terenie całej Polski, — Wyszcze- 
gomieni odbiorcy otrzymują.od ceny stalej 

znižki:i placą za skrzynię: 

reprezentacyjny prod. 1937—38 r, 

KA 
ieła St. Moniuszki 

do1sze 
‚ po cenie stałej 

zł. 50 — (nięćdzięstątj 

" 50 (pięćdziesiat kg.) 

chuwawcze, szkoły, 
kasyna, więzienia itp. 

zł, 40 (człerdziećci 
  

  

Początek o godz. 12-8j. P, s. 

į Pepė 
(WIĘ 

Głośny film egzotyczny 

Moko 
tów na rybę "vigilijną, 

  

CASINO 

BEN 
    

ZIEŃ Z KAZBY) 

Poczatek o godz. 12-ej. Sensacyjne wznowienie! 
, Nowe opracowanie. 

-HUR 
Monumentalne 

W roll glównej 

Ramon Novarro 
Nad program: DODATKI 

przekazem pocztowym. 

arcydzieło 

  

MELIOSJ 
Początek o g: 2ej: S 

Fred Mac Murray 1 Jaan Parker. 
' "Niectownane scęhy walk z indianami. 

Najnowsze arcydzieło znakomitego reżysera Kinga Vidora 

a zatraceńców" 
Tempo — Akcja 

Nad progran: AKTUALNOSCI 

Hurtowy Skład FUTER 

— Romans 

  

Chrześciiańskie kino < 

SWIATOWID | „i 
W-g słynnej bow.eści St Żeromskiego... 

WIERNA RZEKA 
W rolach głównych: Baśka Orald, Cybulski, 

CHŁODNIA RYBNA W 
posiadającymi ' 

"GDYNI 
   

zł, 46 (€zterdzieści pięć): 
klasztory, plebanie, hotele, "peusjahaty, ja- 
dłodajnie, szpitale, sierocińce, zakłady wy- 

kuchnie akademickie, 

skiepy detalicznej sprzedaży: skłepy koloni-- 
alne, spożywcze, konstmy, spółdzielnie itp., 
jeżeli nie mogą. otrzymać dosszy u hurtowni- 
ków zbierają zamówienia od swcich klien- 

zł. 36 — (trzydzieści pięć) 

płacą hurtownicy za- jedną, sk.zynię; dorszy 
przy zakupie partii począwszy:od 50 (pięć- 

„dziesięęiu) skrzyń dorszy. 

CHŁODNIA RYBNA V/ GDYNI 

telefony: 12-50 craz 17-78 
wysyła dorsze po otrzymaniu pieniędzy - 

  

[FUTRA 
w hurtowni 

są zawsze tańsze — wybór większy 

WIRSKI 
WILNO, NIEMIECKA 37, i-e piętro 

  

  

Obwieszczenie | 

  

waż w tym dziale zawsze jest ogroniny nat- 
łok w godzinach popołudniowych, Kierowni- 
„two firmy „Odyniec“ uprzejmie prosi. Sza- 

nowną, Khentelę o łaskawe czynienie zaku- 

pów.w godzinach rannych. Jednocześnie do- 
ncsimy, że rozpoczęliśray tanią sprzedaż 
przedgwiaząkową serfisów, których ostatnio 
otrzymaliśmy do 3000 sztuk. 

  

  
  

O 
do. sprzedania na Zwierzyńcu 

UL. DZIELNA 40 

  

  

  

ABŃs2A AMAN A DAD KŚAK AŚ AAA MA AAA AGA AA AAA KKA 

- - Handel i Przemysł 
TTYYYWYFYTYYYYTYYYYYTYYYYYYVYYYVYYYTYYYVY 

Modne, gustowne KOSZUŁE, KRAWATY, 
bcnžurki, pijamy, szlafroki W. NOWICKI 
Wilno, ał. Wielka 30. Galant "ia, swetry, bie- 
lizna. у 

  

  

POLECAMY NA ŚWIĘTA mieszanki od 
2 zł. Fabryka czekelady „Nemi” — Wiluo, 
Dybrowskiego 8,1w podwórzu: 

NA GWIAZDKĘ! Duży wybór piyt Gtrzy- 
mała i poleca firma P. LACKA —— Wiluo, ui. 
“Wielka Nr. 5. : 

AŠAASAAAAASAAAAAAAASAAAAA ŽAS AAA A AAA AAA 

  

PIANINA, FORTEPIANY, FISHARMONIE, 
nowe i okazyjne; pierw szorzędnych krajo- 
wych i zagranicznych fabryk od zł. 150 s>rze- 
daje na raty H. ABELOW — Wilno, Niemie- 
cka 22 (wejście z ulicy). й : 

  

FORTEPIAN mały w dobrym stanie 
sprzedam za 250 zł. Krakowska 34—1. 

AAADÓA KASK AAAA ADAC KAKA AAAA ŁAD AADA AKG BA 

Y"yz"evYYYYPYPYYWYWYTYV" | 

"siępne, Porady 

RZE 
L EE. 

DUALOK (Alu, 

J. Piotrowicz=Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Uhoreby skórne 
weneryczne 1 kubiece, ut. Wileńska qr, 34, 

tel: 16-66 . Przyjnuje od 5—7 wiecz, 

3 DOKTOR 
Woititfseon 

Choroby Skórne, wcńeryczne | raoero. 
płciowe. Wileńska 7, tel 10—67 trzyjmeje 
codzień od g. 9—12, w niedzielę GU. 5—5, 
— 

    

Di. MEDYCYNY 

s. BAGINSKI 
ul. -Pilsudskiego 1 u 2, tel: 6-817 

Ё powrócił 

i sie 
DOKTOR MEL, 

_ Zygmunt Kucdrewicz 
choroby: wenezy *zne, skórne moczopłciowe 
ut. Zamkowa 15, tel::19.60 Przyjmuje w godt. od B—1'i od'3- 3 . © 

DOKTOR MEL. 
J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne 

     

  

tle.   

Przyjmuje w goL.. 8—%, 12 
Zamkowa 8-m. 9. 

„AKUSZERKI 
TYTYTYYYYWYYVYVYYYYYYTYVYTYYYYYYTYYYVYYTYY 

AFUSZERYA : 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rane da godz. 7-e! 
wieczorem. UL Jakuba aJsińskiego 6—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

4. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaž leczniczy 1 elektryzacja Ul, Gródz. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKĄ 

Smialowska 
Graz Gabinet Kosmetyczny, admtadzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wWągtów, pie- gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmt dzające, wańny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy» 

bezplatne. Zamkowa 26—6. 

- „Junosza-Stępowski, Węgrzyn, Słelańs- i:i inni. *Nad: program: A1RAK 
Uprasza się. 0, przyBywanie na-początki seansów: 5—7 9, w niedzielę i święto.od i-ej 

Kino BARS| 
2 Sensacyjny fiim 

6 żywej akcji 

W rałach głównych 

  

Premiera, 1) Walka o życie w wielkim aęropianie, zaginionym 
w chmurach. Wstrząsająca N a b szdrožach 
4 žastrofa kolejowa w f imie 

Nowe przygody Tarzana 
HERMAN BkLAX, <zempion ulimpijski. Początek o godz. 2-ej 

'  "Rozbawiona šo m. | OGNISKO | .-.--. Marta EGGERTH 
=, BLOND CARMEN 

  

tumor. filmie 

© LiCs TACJI | 
W snyśl par, 83 rozporządzenia Rady Mi- 

qistrów z dnia 26. Vf.1982 r. © postępowa- 
niu egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. 
UR. P. Nr..62, poz..680;,, Urząd Skathowy 
w Łidzie podaje do ogólnej wiadomości, że 
dnia 27 grudnia 1937 r. o godz, 10 w lokalu 
zubowiązanego w m-ku Raduń, celem uregu- 
lcwania zaległych należności Zakładu Ubez- 
pieczeń społecznych i Żydowskiego Banku 
Ludowego — Raduń, odbędzie się sprzedaż 

„£ licytacji niżej. wymieńionej: ruchomości: 

  

    

“t kasa ognioirwala, duża zi.'700. { 
Zajęty przedmiot możua ogłądać dnia 27 

<grudnia:1937 r. od godz. $ do.10 w lokalu 
zobowiązanego. : 

Kierownik Urzędu Skarbowe, o   tryskającym 

Nad , pregram-"UROZMALCONI "DODATKI,  Bocr. seans. © 4-ej, w niee. i ów, o 2-6). 

į 

21. EKEMAN   PRACA 

  

POSZUKUJĘ. solidnego współnika chrze-) 

  

BO HURLOWNI tytoniowej na Wileńsz- 
czyźnie poszukiwany: wspólnik chrześcijanin 
z3 współpracą i kaj 
Zgłoszenia pod „Furtownia N.* w Redakcji. —° 

SPRZEDAWCY 
przemysłowe i większe warsztaty — poszuki- 
wani na miasta wojew. północn 
Artydał nowy „pateniowany, wysoka prowi-“ 
zia. Oferty „Kurjer Wileński" pod „Patent* 

YYYY*""TYPYPYYYTYSYYTYYYYY" 

   
   

4 pok., 

itałem 15—20 tys. zł. 

  

odwiedzający - zakłady” 

wschodni         
  

   

kuchni ze ws 
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E LOKAL 
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ścijanina z /większyra kapitałem do urucho- DUŻY LOKAL go Wyaujęcia na fabrykę mienia na prowincji młyna motorowego i in--| lub iune przedsiębiorstwa, Juža sala i Vika 
nych gałęzi przemysłu, mających duże wido- | ko. Tamże lokal na wę ię lub mą- 
ki na pewodzenie. Adres w Redakcji K. W. Sarni ałym urządzen i mieszka r 

: ystkimi wygodami. UŁ 
Nikódema 6, w pobliżu płace: Ostrobraraskie 
go Dowiedzieć się u dozorcy domu. 

  

POSZUKUJĘ mieszkania - 2—3 pokojo- 
wego ze wszeikimi wyga! 
ministracji „Kur. WiLÓ. ped miesskanie. — 

POTRZEBNE mieszkania *B-pokójewe re 
wszystkimi wygodałni. Oferty de Admin istny 
"eu „Kur. WiL“ pod B pokoi, 

dainai. Oferty dó Ad-



  

   
  

ZNAKOWANE W DEKALUM 
уу У 

  

RÓB POLSKI. 

Najbogatsze kobiety Świata 
Ameryka i Japonia — dwa kraje mi- 

lionerów, posiadają przedstawicieli olbrzy 
mich fortun nie tylko płci męskiej. Płeć 
piękna tych krajów posiada również wiele 
swych reprezentantek w świecie finanso- | 

  

wym. Są to jednak kobiety najczęściej 
spokrewnione z rodzinami milionerów ta- 
kich, jak Vanderbildt, Astor, Rockefeller 
czy Woolworth. Za to Japonia szczyci się 
jedyną posiadaczką wielkiej fortuny. Jest 
nią'pani Yone Suzuki, wdowa po skrom- 
fym fabrykancie cukru, który umierając 
zapisał jej swą małą fabryczkę w prze- 
mysłowej dzielnicy Osaki, 

Ale pani Yone Suzuki nie należy do 
kobiet, które, owdowiawszy, prowadzą 
skromny żywot, czerpiąc swe utrzymanie 
z renły wdowiej. Po śmierci męża ener- 
giczna kobieta, zapoznawszy się z wszel 
kimi. sprawami handlowo-przemysłowymi, 
postanowiła prowadzić dalej przedsię- 
biorstwo męża, i osiągnęła nadzwyczajne 
rezultaty dzięki swej rozwadze, pracowi- 
tości i żelaznej energii. Jeszcze podczas 
wojny świałowej zdołała ona pokierować 
sprawami swego przedsiębiorstwa tak, że 
przyniosło jej ono około 100 milionów 
yenów, ponieważ pani Yone Suzuki, poza 
rafinerią cukru zabrała się do handlu ry- 
żem i na dostawach tego artykułu w krót 
kim czasie zrobiła majątek. Co prawda, 
przez podbicie cen ryżu, który jest w Ja- 
ponii artykułem pierwszej potrzeby, ściąg 
nęta na siebie powszecną nienawiść, tak, 
że raz naweł musiała ratować się uciecz- 

KREM i PUDER 

ŹRÓDŁEM 
MtODOS   

  

ką z miasła na wieś, gdzie żyła czas ja- 
kiś pod przybranym nazwiskiem. Później 
pani Suzuki stała sią w krótkim czasie 
właścicielką szeregu rafinerii cukrowych, 
browarów, olbrzymich plantacyj trzciny 
cukrowej i bawełny, walcowni żelaza 
i warszłałów okrętowych. Posiada nawet 
własną flotę handlową, składającą się z 
kilkunastu jednostek o łącznej wyporności 
około 10 tysięcy ton. Majątek pani Yone 
Suzuki oceniany jest na sumę 35 milionów 
funtów ang. 

Ale w Ameryce jest takich milionerek 
więcej, Barbara Hutton, spadkobierczyni 
słynnego Woolwortha, wyszła za mąż w 
roku 1933 za gruzińskiego księcia Mdiwa 
ni, który poprzednio był mężem Poli 
Negri, a później Louisy van Alen, spadko- 
bierczyni Astorów. Pożycie Barbary Hut- 
ton z Mdiwanim bylo niedługie. Wyszła 
po raz drugi za mąž za hr. Haugwitz Re- 
wentlov, zapewniwszy swemu poprzednie 

mu mężowi „skromną” rentę. Posiada ona. 

majątek, szacowany na 40 milionów do- 
larów. ; 

Przykładem prawdziwie amerykańskiej 
ekscentryczności jest milionerka Ann   

Gould, spadkobierczyni Jay Goulda, któ 
ry jej zapisał 25 milionów dolarów. Ta 21 
letnia panna znana we wszystkich wytwor 
nych lokalach Stanów Zjednoczonych od 
Ney-Yorku do San Francisco, poznała w 
jednym z nocnych klubów niejakiego 
Spencer Meadera, właściciela rozległych 
posiadałości w Texas, akłora filmowego 
z zawodu, Poznanie nastąpiło około 11 
wieczorem, a około 2 w nocy młodzi uda 
li się do urzędnika stanu cywilnego, który, 
klnąc na czym świat stoi, rad nie rad mu- 
siał się ubrać i dać im ślub. Jednak w 
niecałe dwa miesiące później Ann Gould 
rozwiodła się z Meaderem i wyszła za 
mąż za cowboya z Kalifornii, H. El- 
stury'ego, 

Margaret Strondge Cuevas, siostrzeni- 
ca Johna Rockefellera, o której mówiono, 
że małuzalemowy milioner ją wydziedzi- 
czy, otrzymała w spadku pokaźną sumę 
kilkunastu milionów dolarów. Pogłoski o 
wydziedziczeniu pochodziły stąd, że mat- 
ka jej, Bessie Rockefeller, wyszła za mąż 

wbrew woli „uncle Johna”, Uchodzi ona 
za jedną z najbogatszych i najwytworniej- 
szych Amerykanek. 

  

Mentalność Chińczyków 
Ww, zamieszkałych w 

skich Szanghaju, krą- 

    Wśród Europej 

dzielnicach cudzoz 

ży od wielu lat opowieść o kraweu chińskim, 

który uszył dla jakiegoś cudzoziemca nowe 

spodnie od razu z łatą. Zdarzenie, napozór 

śmieszne, w gruncie rzeczy bardzo ciekawe 

dla poznania psychołogii chińskiego rzemieśl 

nika, mialo następujący przebieg: Europej- 

czyk zamówił u krawca Chińczyka parę spo- 

duż i dał mu dła erientacji parę swoich sta- 

rych spodni. Chińczyk skopiował spodnie, a 

ponieważ stare. spodnie miały zacerowaną 

łatę, Chińczyk wyciął w nowych spodniach 

dziurę odpowiedniej wielkości i zacerował 

dja starannie. 
Mogłoby się zdawać, że mamy tu do czy- 

nienia z przejawem bezmyślneści u robetni- 

ku chińskiego. W rzeczywistości zdarzenie 

rzuca ciekawe światło zarówno na stył pra- 

cy u Ghińczyków, jak i pewne cechy umy- 

słowości eurepejskiej. I dlatego warto ją pod 
da* bliższej analizie. 

  

    

  

Najlepszy prezent na gwiazdkę 
$tarajmy się, aby dzieci nasze były nie tylko zadowolone 

lecz i szczęśliwe 
Nie ma chyba takiego dziecka, które by 

nie cieszyło się perspektywą Gwiazdki, nie 
zaklinało w myślach wszelkich sił magicz- 
nych, aby Św. Mikołaj przyniósł mu coś bar 
dzn pięknego. 

W miarę możłiwości też rodzice myślą 
{ - © swoich pociechach, kupują zabawki, łako 

— Ee. sprzęt sportowy i książki, 

1 Dobrze jest jednak, gdy prezent ofiard: 
wany nie tylko daje radość dziecku, lecz u- 
Czy je i przynosi nit korzyść. ; į . 

"Takim prezentem, który spelnia (e wa- 
runki jest książeczka oszczędnošciowa K.K.O. 
m. Wilna, którą przezorna matka, lub ojciec 
imoże ofiarować dziecku z wkładem poczto- 
wym — przynajmniej kilku złotych. 

Zasadnicze K. K. 0: przyjmuje już wkła- 
- dy od I zł. Ponieważ jednak powstające w 
tym roku Szkołne Kasy Oszczędności oparte 
o K. K. O. mają-w swym regułaminie punkt, 
że każdy uczeń dopiero od 2 zł. ma prawo 
posiadać książeczkę oszczędności iudywidu- 
aluą, dobrze byłoby ową sprezentowaną na 
Gwiazdkę książeczkę ropocząć od owej su- 
nty przepisowej dla 5. K. O., aby tym sa- 
mym niejako zjednoczyć wszystkie dżieci 
oszczędzające xe sobą i związać je wspólnym 

prawem. 
Nie sądźmy, że szkolne kasy oparte o 

К. К. ©. to jakaś sucha bezduszna organiza- 
cja 

Są one żywą korporacją młodzieży, któ- 
ra wkłada na swych członków nie tylko о- 

buwiązek składania pieniędzy, lecz i wciąga 
ich do aktywnego społecznego życia w peł- 
uyn: zrozumieniu odpowiedzialności wobec 
siebie samych, swych rodziców, swej szkoły 
i Państwa. 

Dziecko, które posiada kartonik, wykle- 
jeny znaczkami, chociażby na najmniejszą 
sumę groszy orientuje się, już doskonale, co 

fa jest oszczędność, kształci swój charakter 
w wałce z marnotrawstwem. Stawia sobie 
cele, do których samo dochodzi, dzięni ciu- 
łaniu drobn; :h nawet sum i cele te osiąga. 

Czy to w formie wycieczki upragnionej, 
Czy to nart, czy sanek itp. rzecz apionych 
już za „własne”, bo własnym w» iem wo- 
li i przezornością zebrane pien я 

    

  

  

  

   

  

„Nadto należąc do Szkolnej Kasy Oszczęd- 
ności dzieci całej Polski za pośrednictwem 
„Gazetki Oszcżędnościowej* „ma“ 
korespondowa „, wymienia: 
strzeżenia i ria przynosi 
ła praca w S. K. O„a tych jest wiele. 
nieskoń *zenie wiele, Komunalna Kasa Oszczę 
dnośći stara się bowieim wyróżniać 
ciulaczy, przesyłając im czy to ks 
pagandowe, czy to ołówki, organi 

okazję 

             
  

    

     
wv- 

  

  

Ostatnie z okazji nadchodzącej Gwiazd- 
ki K. K. O. m. Wilna swym najwzorowszym 
Szkolnym Kasom Oszczędności urządziła w 
Szkole Powszechnej Nr. lt przedstawitnie 
teatrzyku kukiełek starannie wyreżyserowa- 
ne przez pp. Badowskich. 

Przedstawienie to przeniosło młodocianą 
publiczność w świat-fantazji, Dzieci nie po- 
siadały się też z:radeści. Uzuły się naprawdę 
nagrodzone za swą wytrwałość w oszczędza- 
niu. Miały wiele prz;je ności. . W antrak- 
tach p. Badowska, jedna z aktorek teatrzyku 
wprowadziła dowcipną konferansjerkę z dzie. 
ciakami, cd których dowiedziała się, że w 
okresie 15 września br. do chwili obecnej 
powstało przy KKO z górą kilkanaście no- 
wych Kas Oszczędności na terenie Wilna, že 
dzieci bardzo chętnie do tych kas należą. 
Obccnie zaś liczba oszczędzających milusiń- 
skich przekracza 8 tysiące i ma tendencję 
do stałego wzrostu. 

Owe budzenie ducha przezorności i ź 
z ołówkiem w ręku w najmłodszy 

dns z najbardziej społecznych czynności 
KKO w całej Połsce, gdzie wszędzie powsta- 
ja i rozwijają się SKO dzięki zrozumieniu 
rodziców i nauczyciełstwa. Dcbrze wiedzą 
bowiem wychowawcy iż prz szły rzemieśl- 
nik, kupiec, przemysłowiec i urzędnik będzie 
miał bliski kontakt z instytucjami finanso- 
wymi takimi, jak KKO. Beczie składał tam 
swcją gotówkę, ubiegał się o pożyczkę. Sta- 

ję się więc oni swych wychowanków za 
młodu z instytucją tą zapoznać i niejako za- 
przyjaźnić. Stąd też, aby prezent gwiazdko- 
wy był naprawdę prezentem korzystnym daj 
my dziecku swemu, istocie najbardziej ko- 
chanej, coś, co jest nailepsze Książeczkę 
Oszczędności KKO m. Wilna, która stanie się 
nia tylko najwier zysa przyjacielem na 

całe życie, lecz i sprawi przyjemność należe- 
nia do 5. K. O. 

Na razie w szeregu 5. K. O. opa 
K. K. O. m. Wilna wysunęły się na pierwszy 
płan jako wzorowe: 

5. K. O. Szkoły Powszeclinej Nr. 
$. K. O. Szkoły Powszechnej N 5 

S. K. O. Szk, Powsz. „Nasza Szkoła”, 

$. 

      

  

  

  

   

    

    

   

  

„ K. O. Szkoły Powszec ej Nr. 11 
SKSO. ły Powszechnej Nr. 26. 
Ss. K. O koły Powszechnej Nr. 32 we 

ws Kuprianiszki. ź 
:8. K. O. wymienione .ozwijają się pięk- 

nie Sprzyja temu dobra wo!a dzieci, ofiar- 
na t dzielna praca nauczycielstwa, kierowni- 
ków $. К, О., oraz przychyłne nastawienie 

rodziców. 
Sądzić należy, że suna łych energii sta- 

le będzie wzrastać, co podniesie zarówno za 

   

          

cieczki krajoznawcze, ohchody i pogadanki | możność oszczędzających I da Połsce przy- 
W szkołach sztych dzielnych i przezornych obywateli.   

Krawiec chiński, nieobznajmiony z taje- 
manicą europejskiego: kroju, nie jest w sta- 

nie połapać się, co w tym stroju jest śmiesz- 
rym p tkiem, a €o ma wartość užytko- 

wą. Nie widzi on różnicy między i 

niera dziurek np. w marynarce jedynie w 

tym celu, by je następnie za 

ciem dziury w spedniach, któ ą oczywiście 

znów słarannie zaszywa. Zdarzenie uwypu- 
kla w sposób ja y śmieszne cechy euro- 

pcjskiego stroju, które wleczemy za sobą od 
bardzo dawna i one to naraziły naszego Eu- 

repcjczyka na uszkodzenie nowej pary spo- 

dni 

Winę pónosił tu lakże tradycjonalizm 
chińskiego rzemieśinika. Praca była zawsze 
w Chinach bardzo tania, brak zaś było ma- 

teriału i narzędzi. Ghińskie wyroby cadzien- 

nego użytku były i są liche i krótkotrwałe 
(jak dzisiaj wyroby amerykańskiej, nato- 
miast ksztalt i forma tych rzeczy nie uleg- 

ły zmianom od tysięcy lat, dzięki czemu Chiń 
czycy doszli do mistrzostwa w kopiowania 

wzorów. Gdy więc krawiec otrzymał parę 

spodni jako wzór, zgodnie z tradycjonaliz- 
mem swojej psychiki skopiował je tak ideal- 

nie, że łata starych spodai odżyła z powro- 

tem w nowej parze. a. b. 

            

  

   

  

  

  

_„KURJER* Ne. (4808) — 

OSRAM ÓW EWNĄTRZ MATOWANE DAJĄ 
WIATŁO. UŻYWAJĄC MAŁO 

TYLKO DOBRE ŚWIATŁO CHRONI 

OSRAMOW ki 
ENĄCH GWARANTUJĄ MAŁE ZUZYCIE PRĄDU. 

  

    
  

Michał Radziwiłł 
zostanie przymusowo 5рго- 

wadzony na rozprawę 
Michał Radziwiłł, który był wezwany 

na rozprawą nie stawił się. Wobec fego 
sąd zarządził przymusowe sprowadzenie 
ks. Radziwiłła z Warszawy. Jeśli książę 
powróci przed terminem drugiej sprawy, 
będzie oddany pod nadzór policyjny. 

Fundacja badowy domów 
wypoczynkowych 

Dnia 4 listopada rb. Min: r Opieki Spo- 
łecznej zatwierdził statut nowej Fundacji, ut- 
wcrzonej przez p. Anielę Jabikowską, p. J6- 
zefa Jabłkowskiego oraz Domy Towarowe 
Benci Jabłkowskich: w Warszawie i Wilnie. 

Celem Fundacji jest budowa domów wy- 
peczynkowych, aby umożliwić nracownikom 
spędzenie urlopów i week-endów w możli- 
wie najlepszych i najzdrowszych warunkach. 
Własny dom wypoczynkowy zapewni im 
komfort, higienę, rozrywki sportowe i to- 
warzyskie. 

W tych dniach wybrany będzie zarząd, 
Ktćry przystąpi do realizacji tych planėw, 
świadczących o poczuciu społecznym i oby- 
wałelskim fundatorów. 

    

   

    

  

  

UN NOUVEAU PARFUM 

  

  
   

чч 

Pod zarzutem 
łapownictwa 

Na wokandzie lidzkiego Sądu Ókr. zna- 
lazła slę głośna sprawa urzędnika starost 
wa w Szczuczynie Nowogródzkim, Fran- 

ciszka Strzałkowskiego, oskarżonego o ła 
pownictwo. 

Według aktu oskarżenia sprawa przed 
stawia się następująco: w 1933 r. Teodor 
Krupowica, emigrant z Ameryki, zamie- 
rzał nabyć działkę ziemi od Br. Huszczo- 
wej we wsi Dorgiewicach, pow. szczuczyń 
skłego, W fym celu aby załatwić sprawę 
przepisania tytułu własności ziemi Krupi- 
ca w fowarzystwie J. Huszczowej udał się 
do sekrełarza Urzędu Ziemskiego w Szczu 
czynie — Fr. Strzałkowskiego. Sirzałkow 
ski po wysłuchaniu peałycji Ktupicy oświa 
dczył, iż wyjedna mu zezwolenie na kup 
no ziemi I zażądał za usługę 600 zł. 

  

Krupica nie posiadał przy sobie 600 
zł. I zaproponował Sirzalkowskiemu na 
razie 30 zł. — resztę pieniędzy wypłacić 
miał później, Dowiedział się o tym sta- 
tosta Kowałskj i sprawę skierował na dro 
gę sądową. EE. 

Na przewodzie sądowym oskarżony 
oświadczył, że padł ofiarą zemsty I intryg 
| do inkryminowanego mu przestępstwą 
mle przyznał się, 

W wyniku przewodu sądowego za- 
padł wyrok uniewinniający Fr. Strzałkow= 
skiego. * i 

Oskarżał podprckurato: Pigolewski. — 
Bronił adw. J. Wagner. p : 

Prokurator zapowiedział apelcję. 

Hr. Drohojowski 
na czeie chłopskich „plutonów 

Proces © zajścia strajkowe w Małopolsce 
W dalszym ciągu procesu o zajścia 

strajkowe w Małopolsce środkowej roz- 
poczęto postępowanie dowodowe, 

Świadek Bielecki opowiada, że strajk 
chłopski rozpoczął się spokojnie w dniu 
19 sieronia. Dopiero później zaczęły sią 
zajścia. Świadek słyszał, jak kobiety pod- 
judzały mężczyzn, krzycząc, że jeśli ktoś 
nie pójdzie z gromadą, tego dom należy 
zniszczyć, Świadek wraz z innymi poszedł 
na skraj lasu, gdzie widział jak po powro 
cie dalegacji od słarosły, tłum podzielo- 
no na poszczególne grupy, które ruszyły 
w kierunku wsi, 

W. sobotę 21. sierpnia, gdy. przyjechał 
t Pawłosiowa wiceprezes Stronnictwa Lu 

Skazanie b. administratorów „Jutra” 
Warszawski Sąd Okr. ogłosił wyrok 

na Aleksandra Sendlikowskiego i Ta- 
deusza Póckha de Amenschilda, admini- 
stratorów nieistniejącego już pisma „Ju- 
tro". Aleksander Sendlikowski stanął 
przed sądem oskarżony o przywłaszczenie 
ponad 54,000 zł swego krewnego, p. To- 
masza Popławskiego, za. kłórego to pie 
niądze powstało rzekomo pismo „„Jutro', 
oraz o oszustwo, polegające na zacewnia 
niu osób, u których zaciągnął znaczne po 
życzki, iż pismo doskonale prosperuje. 

Tadeusz Póckh de Amenschild, kierow 
nik działu reklamy pisma, oskarżony był 
o współudział we wprowadzaniu w bląd 
osób, pożyczających pismu pieniądze, 
oraz © szanfażowanie firmy „Kosmos“, 
Miał on mianowicie pod groźbą wydru- 
kowania w „Jułrze” artykułu, pomawiają 
cego f. „Kosmos” o sprzedawanie słarych 
wybrakowanych odbiorników radiowych 
firmy „Philios”, domagać się od dyrektora 
f. „Kosmos” pieniędzy. 

Sędzia Łaszewski, tozpoznający spra- 
wę w trybie jednoosobowym, wydał wy- 
rok, skazujący Aleksandra Sendlikowskie 
go za przywłaszczenie 54,000 zł na 1 i pół 
roku więzienia i za oszustwo na rok wię 

zienia, łącznie na 2 lata więzienia. Tadeusz 

Póckh de Amenschild skazany został na 
rok więzienia, 

W krótkich motywach sąd podkreślił, 
że stosunkowo łagodny wymiar kary na 
osk. Sendlikowskiego podyktowany został 
szczerym przyznańiem się do winy. Sąd 
nie uznał za wskazane zawieszenie kary,   

gdyż oskarżeni zdawali sobie sprawę za 
swoich czynów i to stanowi moment obcią 
żejący, który Sąd przyjął przy wymiarze 
kary. W stosunku do Sendlikowskiego sąd 
zaliczył dotychczasowy areszt i zwolnił 
go z więzienia za kaucją 500 zł, 

Oskarżenie popierał prok. Karski, obro 
nę wnosili adw, adw, Myśliniecki, Czar- 
kowski i Jankowicz,   

dowego p. Gruszka, świadek widział, że 
„na tysinie jakoby włosy wyrosły”, W ten 
sposób określa świadek las wideł, kos, 
kłonic i innych narzędzi, w które uzbro- 
jeni byli chłopi, 

Następnie świadek opowiada, że mó- 
wiono mu, iż w specjalnym plutonie znaj 
dują się cieśle i kowale i ten właśnie plu- 
ton, nazwano plutonem saperów. Świadek 
w krzyżowym ogniu pyłań obrony podłrzy 
muje swoje twierdzenie. Ustalono poza 
lym okoliczność, że ojciec świadka, od 
dwóch łat ma proces cywilny z oskarżo- 
nym Kasprzakiem, 

Następny świadek, szewc z Pawłosia- 
wa, Jakub Kostka, był zastępcą komendan 
ta plutonu w tragicznych dniach. Zeznaje, 
że w czwartek 19-go sierpnia gajowy Ma 
zurkiewicz zawiadomił go w lesie o alar 
mie we wsi, W karczmie, względnie w Ka 
sie Stefczyka spotkał Kasprzaka i hr. Dro 
hojowskiego, kłórzy zaproponowali roz- 
dzielenie ludzi na plutony. Ludzi podzielił 
hr. Drohojowski, który również: polecił 
stworzyć oddział seperów-z narzędziami, 
oraz pluton żandarmerii. 

Opowiada on również, że prezes 
Gruszka po przyjeździe wzywał chłopów 
do zachowania spokoju i rozejścia się de 
domów, 

EISS TIK A TRASZ W OE ZE SESI STS 

Rewelacyjne zmiany 
w Łoterii 

Od Dyrektora Polskiego Monopelu Ło- 
teryjnego otrzymaliśmy następujący, komu- 
   

Nawiązując do wyjaśnienia udzielonego 
prasie przed Kilku dniami doszedłem de 
przekonania, że do pewnego stopnia można 
pegodzić dążenia graczy obu rodzajów, mia- 
nowicie powiększając ilo” ś wygranych kosz- 
tem ich wysokości, zachować jednak możli- 
wość wygrania na jeden łos wiekszej kwoty. 
Poiega to na tym, że, zachowując wysokość 
dotychczasowych wygranych, a nawet po 
części je podwyższając, dzieli się los na 

zą ilość części z tym jednak, że cena 
02 losu nie będzie zmieniona W 41 więc 
loterii los podzielony będ ie na 5 części. Ka- 
żdz część kosztować będzie 10 zł. Ogólna 
ilość łosów zmniejszona będzi ze 195.000 
du 160.000. Wygrana milion złotych jest za- 
chowana. Główna wygrana I klasy wynosić 
będzie 180.060 zł, w П — 175.600, w HE — 
156.000. W ten sposób na jedną część losu 
przypadnie wygrana mnieisza w IV kl. za- 
miast 250.000 200.000 zł.. w Y klasie zamiast 

00 zł. 20.000, w II klasie 25.000 bez zmia- 

    

   

    

     

ny w HI klasie zamiast 25.0060 — 30.060 vł., 
ale z drugiej strony zamiast jak dotychczas 
czierech wygrywających, będzie ich pięciu. 
Szanse wygrania zatem dla wszystkich gra- 
czy wydatnie wzrosły. 

Oczywiście najniższa wygrana powiętć« 
szcna jest do 62.50 zł, tak aby po potrące« 
niu 20 proc. odpowiadała ona cenie losu do 
klasy następnej. W ten sposób więc powięk= 
szena zostaje ilość wygranych, a z nią i szaa 
ss wygrania, a jednocześnie pozostawia się 
mcżliwość wygrania całego miliona 
100.006, a nawet 125,000 i 150.000 zł. Jeżeli 
więc ktoś chce wygrać większą sumę może 
wziąć wszystkie 5 części losu. 

Nie dałoby się tego drugiego osiągnąć pra 
stym rozbiciem wygranych na mniejsze kwe 
ty. Mam wrażenie, że tym nowym sposobem 
zadowolni się jeżell nie wszystkich graczy, 
to w każdym razie znaczną ich część. Z tą 
myślą wprowadza się na próbę ten nowy By*. 
stem oparty na zasadzie, iż zwieksza się i!oś6 
raniejszych wygranych. zachowuje się jed“ 
nocześnie możliwość wygrania większych 
sum. я 
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s „KURJEN“ Nr. (4368) 

zoięraroąicy Starcie pom'ędzy pepesowcami 
s7E A Ww CENP 

Wielka 10. Tel. 24-01. 
Dziś sklep otwarty od godz. 1—6 po poł. 

  

"KOLEJOWE. 

  

Onegdaj koło godziny 7 wieczorem dosz- 
łe w Wiłnie do starcia pomiędzy członkami 
miedzieży pepesowskiej 1 gropą narodow: 
ców. 

Przebieg tego zajścia był następający: 
Wieczorem w mieście ukazały się grupy mło 
dzieży pepesowskiej, która rozdawała ułotki 
w związku z niedzielnym zebraniem, organi 
zowanym przez PPS dla uczczenia pamięci 
tragicznie zmarłego Pierwszego Prezydenta 
zeczypospolitej Polski, Gabryela Narutowi 
era. 

Jednocześnie w mieście ukazały się gru- 

py narodowców, którzy pozrzucałi ulotki o 

wiseu antykomunistycznym, mającym się 

również odbyć w niedzielę. 

Na ulicy Dominikańskiej, w pobliżu gma 
cht Komendy Poliej!, spotkały się dwie ta 

kie grupy. Femiędzy członkami grupy pepe 

sowskleį, a młodymi narodoweami wynikła 

    

i narodowcami w Wilnie 
Interweniująca policja zatrzymała kilku uczestników bójki 

  

sprzeczka, która przeszła w kłótnię i bójkę. 
Nu ulicy wytworzyło się zbiegowisko, Kilka 
oróh należących do ohydwóch grup zostało 
dotkliwie potarbowanych. 

Policja szybko interweniowała, rozpra- 
szając zbiegowisko 1 bijących się. Kilku opor 
nych na czele z członkiem Stronnictwa Na 
redowego niejakim Orszewskim zatrzymana 
I edstawiono do aresztu policyjnego. 

e o 

Wezeraj zatrzymani stanęli przed sądem 
starościńskim pod zarzntem wywołania zbie 
gowiska i zakłócenia spokoju publicznego. 

Wyrok jeszcze nie został ogłoszony. (e) 

Gopierajcie pierwszą w Kraju pół. 

dzielnię ŚPrzeciwgrużliczą w powiecie 

  

  

NOWOCZESNE 
Meble Gvasanrowane 

Komplety i pojedyńcze 
POLECA 

RA. № Е #Ф 
byly kierownik firmy 

M. WILENKIN 
Tanio, warunki dogodne 

Wilno, Niemiecka 4 m. 20   > ‚ Pracownia na miejscu 
wileńsko » trockim         

  

Tabela loterii 
3-ci dzień ciągnienia III 

Et ciągnienie 

Główne wygrane 
15.080 zł: 119382 175240 
10.000 zł.: 46027 82928 164024 
6.000 zł.: 42601 188829 
2,000 zŁ: 73316 112817 44318 

50306 
© 1000 zł: 37129 50866 
178004 183992 151129 

500 zł.: 6614 34814 36757 80489 
172993 46394 148195 135940 
163796 45632 

400 zł.: 16321 25942 31270 
30817 47368 57728 106261 127745 
153901 

300 zł.: 16228 20133 64163 
75220 89181 94887 102911 109342 
113879 137656 140462 144257 
173592 186483 192882 

250 zł: 21946 28091 - 35764 
47979 54841 69299 77988 86706 

55510 

99055 102152 102452 107228 
213725 114453 111089 123685 
231621 133248 131621 187779 
A50804 156627 158014 
192602 194572 

Wygrane po 200 zł. 
496 650 726 1297 818 2088 887 

8078 80 846 4061 470 526 790 5202 
47 413 605 727 886 6016 93 7019 
8251 637 9583 801 12 931 10518 
20 11411 741 859 907 12450 
3428 818 946 14627 99 866 15147 
684 16038 109 85 391 450 639 
27060 18441 968 19091 615 35, 

20445 566 22891 902 23592 689 
803 24621 25009 27085 509 28031 
29664 03082 483 534 668 81024 81 
109 32418 641 66 767 33147 446 
84205 35409 672 86502 58 949 
87153 592 680 758, 

38196 39702 70 902 40252 478 
41878 480 983 42454 932 438182 511 
44163 45498 855 966 76 46095 172 
837 47248 516 47 77 821 48231 
49056 98 206 642 769 50807 851 
61819 966 52315 991 53062 285 418 
877 64390 465 844 55027 89 60 113 
484 651 66019 512 848 84 67482 
679 58083 166 815 651 710 87 50 
59457 725 600387 73 883 823 932 
61145 833 583 710 986 62015 244 
412 842 64 63021 265 468 676 787 
989 64812 66126 527 710 67146 70 
68986 69158 6512 673 768 935 
70042 262 84 396 71106 439 839 

285790 

  

  

ktasy 40 Loterii Państw. 

12284 978 73160 82 418 989 74631 
923 51. 

78056 101 79; 986 79454 627 833 
80409 504 81040 548 700 813 82103 
490 545 773 802 975 83585 680 84543 
792 956 85095 231 49 362 477 599 
806 86250 397 405 22 87111 906 
83572 4 650 89636 90061 678 778 
885 91042 5 336 408 546 791 02820 
907 93212 94519 87 850 95151 309 
571 96068 220 640 07184 356 563 965 
98633 854 957 99526 100211 846 757 
102162 92 365 542 790 103203 897 
104098 295 577 134 848 79 105145 06 
204 877 106385 107250 360 108403 
616 743 109448 606 892 110020 232 7 
:84 (}11967 73 112515 44 118190 459 

Seo 149 408 990 115162 383 742 117002 
118 398 575 630 40 839 119495 816 23 1189177 
386 803 120384 487 121167 122639 46 718 
123009 515 37 124794 126181 431 621 127563 

125002 334 907 129314 420 662 880 130249 
430 895 019 46 131065 187 773 132223 133252 
08 234620 832 69 135196 136502 600 130135 

544 880 139229 307 044 873 140403 752 
141030 101 322 142210 309 829 143406 814 
977 144223 471 85 923 65 145144 148 146587 
617 874 147304 148415 58 797 809 36 150406 
66 151124 212 677 776 819 

152597 153271 497 154351 165004 222 815 
156109 872 157021 158732 269399 867 160128 

572 161022 162265 877 900 163058 890 164159 
409 648 626 165358 106187 768 856 167158 
300 632 168116 674 170715 29 372502 173052 
191 175178 434 544 615 176282 174457 073 
148 76 178740 179874 418 180101 504 19 706 
36 181378 754 182861 183325 434 554 104766 
185642 196245 00 460 794 853 ©07 187244 
979 189104 649 687 199211 404 93 681 180993 
191451 514 600 193147 

Wygrane pa 50 2 
183 1458 617 21 2979 3169 709 842 

999 4317 5515 753 6032 7221 366 518 
49 678 717 57 8209 563 682 804) 43 
312 650 89 859 10613 12224 470 906 
13671 14273 803 16024 592 16890 
17260 499 880 18346 19056 62 418 

20609 21505 700 22661 23365 24812 
49 913 25058 581 26659 939 27121 547 
889 28594 701 29075 86 402 685 30081 
622 31468 739 32414 87 83129 890 
34334 409 35199 352 480 553 662 
37096 

88160 478 669 39718 40018 701 
41187 202 857 42626 711 43676 937 
44824 587 838 905 45572 5564 896 
46892 47211 48254 780 49096 878 
566 863 963 50125 218 51260 52120 
830 72 542 916 54657 810 65589 
95 56774 865 57530 619 794 68409 
588 611 848 59436 60086 587 681 
61628 62002 656 720 63126 28 888 
921 64059 65326 66075 67810 407 
516 68043 125 69188 576 601 
70448 74 71538 72880 73682 74704 

a 

76034 877 932 77206 88 322 78568 
79045 191 952 73 80638 81008 136 
457 5086 82006 236 987 83044 7 170 
84050 1 880 85198 460 983 84090 
828 88517 31 89438 00027 445 504 
674 01097 258 79 392 92479 555 59 
689 762 93331 794 04120 936 85033 
361 695 988 96801 70 97287 354 737 
83 987 98061 812 99209 100327 414 
414 547 818 101270 102075 192 103153 
270 316 676 10423] 330 651 106264, 
107768 108760 109009 106 632 110096 
207 617 111756 112425 783 113468 
510 93 726 879 936 

114499 871 116434 40 116429 118601 119368 
184 121291 765 122248 657 606 123034 759 
927 124032 486 126251 672 129759 120091 
97 423 740 130357 131246 602 133095 303 
184289 364 135140 223 774 136680 137008 
423 51 791 18R272 246 130056 769 62 140087 
591 141978 142517 144859 145206 321 021 649 
718 49 146300 408 147149 570 622 707 149057 

452 149022 738 150447 692 083 800 045 
151949 

153789 864 154175 477 155163 741 156713 
157408 688 158930 158150 265 304 646 161179 
720 162463 165434 762 954 168341 430 169781 
317 654 84 730 170079 171670 743 112797 
173067 80 174035 417 743 820 175008 573 
850 176354 816 177388 178583 601 179404 
545 80 883 180557 900 181612 182817 972 
183473 59 184693 185695 732 850 196446 
187911 188082 477 571 643 180617 191025 
185 302 192028 845 293490 934 194090 268 
125 

HI ciągnienie 

- Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana zł, 20.009 

padła na numer 6047. 

75.000 zł. na Nr. 38047, 63252, 
30.000 zł.: 144135 
10.000 zł.1 28032 60508 69381 

90777, 
5000 zł.: 49457 118074 189572 
2006 zł.: 32335 71490 153981 
1000 zł.: 34867 112849 153289 

156104 170459 
500 zł,: 4439 43512 50445 58132 

103854 113332 178700 188429 194133 
400 zł: 16252 27747 69654 70165 

109303 109792 114324 118660 138533 
141994 143075 

800 zh: 6865 19104 28237 34530 
35296 66261 74324 98922 104205 
106905 122738 136370 150167 160503 
162198 162391 170531 183075 185166 
188771 

250 zł,: 4253 8745 12461 24102 
25589 35285 46599 51011 56606 57735 
65859 81288 90709 94025 98416 
104239 105062 105891 167875 108385 
110206 111816 127525 129152 130018 
132039 135274 144045 157858 163025 
172932 173114 180807 185791 192678 

Wygrane po 260 zł. 
234 4182 5771 908 9044 814 554 

12637 867 18125 789 15007 486 712 
16353 17195 18703 69 20903 22443 
517 26923 27903 28671 80575 81569 
38018 392 84087 142 36218 87586 
88323 662 811 977 39104 854   965 75124 702 959.   40403 41723 992 96 43002 860 

44022 855 45679 716 992 46260 47148 
48095 374 40156 431 638 51428 52365 
470 68598 715 994 54147 786 934 
56065 405 740 57925 658108 60457 
61593 64386 682 942 65200 671 66084 
998 67199 985 68288 362 814 900 
69033 606 71137 884 73104 877 
14609 76284 770 77264 19155 974 

81010 746 83281 84256 86212 41 
464 920 86321 699 87876 88044 90789 
91104 94391 929 96225 97424 800 
98277 99054 386 100128 481 102078 
103009 136 261 104338 105886 108449 
9(2 109898 431 688. 964 110172 945 
961 111286 586 999 112855 69 113004 
191 832 

114608 115345 447 583 674 116264 
486 117829 115835 792 876 119163 
446 61 880 977 121149 122455 65 617 
124004 766 125319 79 444 929 126439 
127157 88 129691 131271 707 134565 
730 135718 36 134022 139872 140848 
987 14101 102 143436 97 143741 
146165 538 882 147674 789 148534 
150804 151104 21 

158165 154552 157097 158265. 841 
154074 906 160778 163877 628 164197 
925 166080 287 167062 276 429 
169797 938 170629 718 171902 172825 
178765 174420 175485 176995 177030 
170858 182698 183018 184806 185109 
801 186093 461 754 189746 190116 
863 404 981 1949%0 444 

Wygrane po 50 zł. 
42 721 2182 694 4402 828 5028 

6388 8450 9551 10352 11414 848 
14341 15811 65 975 16196 428 17426 
19595 810 20734 22156 24484 25493 
26349 547 60 28009 

30518 81502 82589 912 36114 87091 
119 38565 41514 43500 947 44200 822 
519 46746 852 49350 60689 51864 
53411 501 57430 58265 59277 676 
794 862 

60200 61511 68506 28 64562 65838 
66258 67971 89 68132 827 71830 
72034 267 18631 708 917 74090 144 
814 76379 77670 990 78334 19038 
762 80704 82763 85598 86376 909 
36 87759 88380 552 89221 067 

92652 874 03384 04229 95902 98242 
804 44 100634 101469 763 902 102482 
105164 106249 107872 774 108255 
686 751 923 109016 648 110251 805 
112569 683 

115258 116501 671 117210 784 
118186 213 464 12333 932 122377 
124329 711 9 979 125377 925 126442 
127101 422 129347 86 595 13277 
133063 952 185185 186908 137696 
188100 208 139300 427 141622 777 
143067 502 144048 145399 733 149919 

152585 692 155789 157746 159628 
160635 162347 615 164886 507 681 
166013 167148 634 168151 649 170560 
983 172841 22 173416 918 174080 
185438 683 883 178722 179798 

180528 181499 808 184088 130 
304 186829 189291 355 913 192616 
193298 194361 

IV ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

10382 590 666 939 98 12763 18440 
16581 786 17828 18481 10781 

20099: 21495 22229 542 23246 24550 
791 25405 819 26511 27117 28388 
29462 72 633 81284 473 956 32802 
543 34679 858 35019 36664 37552 
38472 811 39356 811 48 89 

40947 41241 401 42864 43221 54 
926 45955 46512 47382 854 959 48563 
50068 565 52237 53440 64280 705 301 
55623 56285 538 57882 618 871 59481 
070 680 905 60266 574 61567 872 
62284 68666 972 64085 66406 67156 
761 68392 818 69238 748 70479 71408 
72993 74160 15769 77238 909 79547 

81046 160 660 890 84000 85084 
86606 892 87326 509 88267 89366 701 
90597 846 91710 891 93205 622 04159 
143 888 95450 832 97066 290 98276 
824 99031 949 
101384 102692 103086 104961 105195 
282 107786 833 108122 109095 443 
798 882 111428 94 112389 118251 881 

114485 718 84 115092 627 — 727 
116374 623 834 957 119809 120198 
306 122264 124662 125418 677 782 
126055 127218 128422 516 129169 
788 180042 879 132771 133083 624 
765 184715 185062 272 859 480 
186169 b82 137698 138320 403 923 
141072 588 142104 143825 718 
145788 146008 963 147072 760 148466 
571 149362 548 913 25 150321 151472 
626 

152315 154880 152267 421 601 
157514 158102 159506 651 160713 
163636 164160 165196 167298 824 805 
168000 853 169160 372 573 171811 
173810 176158 875 178840 179376 922 
180807 182300 184370 185724 186283 

625 188606 1 84 
ias 960 osa odorę 191 

Wygrane go 56 zł. 
528 621 1227 84 2065 562 815 3731 

5034 69 477 561 631 7080 8803 982 
10044 202 13513 643 14058 501 784 
16174 17883 18006 282 19136 57 782 

20170 883 22028 848 937 25689 
26278 949 27756 28195 80282 31182 
32058 83250 881 792 84600 35512 
96931 873880 684 971 89131 32 455 

40227 526 70 41425 44245 46374 

443 47172 788 48096 623 51492 818 
53229 360 56122 57353 58001 59988 

63134 896 418 64223 67848 68111 
75 72008 382 411 780 74166 995 
78646 80155 606 908 82298 63703 
88713 89563 90141 91803 98354 94670 
96880 97817 911 : 

101925 102929 103465 105158 701 
107770 108170 263 889 110059 242 
168 111708 17 112238 61 118940 

*" 115021 579 667 116395 606 117447 
118037 475 120498 12132) 454 934 
123814 124373 126655 838 127076 411 
128504 42 733 130051 850 60 181138 
13642; 674 137461 138791 975 130664 
140137 266 141594 673 745 143647 
149206 982 150091 213 152565 788 
153314 768 154019 904 156191 157502 
677 158101 838 161994 163452 165820 
166780 167890 168358 169659 172245 
809 174446 527 930 178638 — 180594 
181229 635 182349 187018 189439   338 688 625 4126 6892 7888 8191 193101 306 194097 

190690 | 

  

  

OGŁOSZENIA 

Rurjera Wileńskiego 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego" 

Ul. Biskupia nr. 4 

e-+       

  

    

      

   
   

   DRUKARNIA INTROLIGATORNIA & 

| „ZNICZ“ 
Wlino, ul. Biskupla 4, 

Telefon 3-40) 

Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy- 
towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 

: roboty drukarskie ; 
WYKONYWA 

= PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE 

TTT 
    

  

BUTY 
OFICERSKIE 
ORAZ RÓŻNE OBUWIE 
są: sleganckie, mocne tanie 

TYLKO „Z PRACOWNI 

W.PUPIAŁŁO 
Ostrobramska 25 

3 
i 
3 
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OEDZK ARIE WRZOPRE RO PRKRIACOSZOZ RK RZE 70. WRO RZORACO ROZOWE: TROW FRI  TODZEODZ SCO TRERTSZY! OTOSCZAKĆ 

KONRAD TRANI > 

ZERESTA 
Robert Vicini, który dotychezas słuchał w milcze- 

nin, z pochyloną głową ku ziemi, słów hrabiny, dodał 
cicho: 

— Żaden z Gozzieh nie splamił się nigdy doniesie- 
diem. Henri ugryziby sobie raczej język, aniżeli zdra- 
dził policji moje nazwisko. Cóż to zresztą obchodzi 
Anglików? Była to sprawa prywatna między dwoma 
Korsykanami. Henri poznał mnie, kiedym przystąpił 
40 niego na schodach hotelowych. Poznał mnie i przy- 
witał się spokojnie... A przecież nie miał z pewnością 
iadnych wątpliwości eo do mych zamiarów, Wiedział, 
że przynoszę mu śmierć! Milezał jednakże i nie starał 
ię przeszkodzić ciosowi... 

— A więc Pierre Barroux miał jednak rację, ut- 
rzymując, że pan jego stale obawiał się czegoś... — 
zauważył Jim Nording. — Podkreślał to parokrotnie, 
nie umiał jednakże powiedzieć nie bliższego o powo- 

fach tego strachu. 

Jenny rozpłakała się nagle. 

> Tyle krwi, tyle krwi... ipoco? dlaczego- Z po 

wodn nienawiści rodowej, która poczęła się przed 

czterysta pięćdziesięciu laty! — kala. — Nie rozn- 
miem! Nie mogę tego zrozumieć! Biedny, biedny Ar- 

mand. Co się stanie z biednem dzieckiem, które nig-   

dy nie widziało swego ojca i nie wie, co to jest malka? 

Czy i jemu grozi straszna, okrutna śmierć? 

—. Armand jest ostatnim z Gozzich, a poza tem 
jest synem mojej siostry — odparł zdumiony Robert. 
— Kocham go jak własnego syna. Nie spadnie mu 
włos z głowy! 

— Dziwni są ci ludzie północy — myślał przy- 
tem — nie znają elementarnych zasad życia. 

W pobliżu Ventimiglii tuliła się do wyniosłej 

skały niewielka urocza willa. Wszystko błyszezało w 

niej świeżością, poczynając od czerwonych dachówek, 
a kończąc na sztachełach ogródka. 

Piotr poprzysiągł Madeleine, że po doświadcze- 

niach londyńskich rzuci raz na zawsze niewdzięczne 

rzemiosło kasiarskie i poprzestanie na skromnym ży- 

wocie małego rentjera. Przysięgi tej nie zamierzał ła- 

mać, mimo to jednakże postanowił osiąść jak najbli- 

żej granicy... Ostrożność nigdy nie zawadzi... W rze- 

czy samej malownicza willa leżała w odległości nie- 

spełna kwadransa pieszej drogi od terytorium wło- 

skiego, 

Madeleine Mairon, podniecona i zdenerwowana, 

stała przy furtce, wytężając wzrok i słuch. 

—- Pierre, jadą! Czy widzisz ten samochód? To 

z pewnością oni! 

Piotr był wprawdzie spokojniejszy, ale zato da- 

leko mniej zachwycony, niż Žana.   

— Kochanie, prawdę mówiąc, niezupełnie cię ro- 
zumiem — powiedział zatroskanym głosem —- czy nie 
uważasz, że to zbytek oryginalności zapraszać właśnie 
do nas urzędnika Scotland Yardu oraz jego małżonkę! 

— Głupstwa gadasz —- powiedziała Madeleine 
stanowczo. — Jaki tam znów Scotland Yard! Jim i 
Jenny przyjeżdżają do nas z wizytą prywatną. 

Auto zatrzymało się przed domem i w chwilę póź- 
niej Jenny i Madeleine padły sobie w ramiona. Jim 
natomiast tak zbaraniał na widok eleganekiego, przy- 
stojnego pana w białych spodniach i koszuli z suro- 
wego jedwabiu, że zapomniał uścisnąć ręki gospo- 
dyni. 

-— Ależ, ałeż... to Pierre Barroux! -- 

wreszcie. 

Słysząc le słowa, Jenny podniosła głowę i spoj- 

rzala na Piotra z takiem oslnpieniem, jakdyby ujrza- 
la widmo! 

— Pozwolą państwo, to mój mąż, Pierre Mairon 
— przedstawiła go Madeleine z uśmiechem. Zachowy- 
wała się przytem tak swobodnie, jakgdyby wszystko 
było w najlepszym porządku i metamorfoza imć pa- 
na Pierre'a Barroux czemś najzupełniej naturałnem. 

Ale nie zdołała zachować powagi i widząc osłu- 
piałe twarze gości, wybuchnęła głośnym śmiechem. 
Tymczasem Jim przyszedł już nieco do siebie i wzru- 
szając ramionami podał Piotrowi rękę, Jenny poszła 
za jego przykładem. Boże, co za dziwny świati 

(D. e. n.). 

wyjąkał



и
 

Echa radiowe 

800, dziewięćset, 
milion I 

Otrzymałem wczoraj wykaż przyrostu 
radigabonentów na dzień 1 grudnia r. b. 
dość ogólna radioabonenłów wynosi — 
801.349, przyrost za miesiąc grudzień — 
30,459 radioabonentów. Są to cyfry b. po 
cieszające. Spróbujmy zabawić się w hypo 
tezy. Miesiąc grudzień jest zwykle miesią 
tem większego przyrostu ze względu na 
święta. B. wiele ludzi ma bowiem słuszny 
zwyczaj kupowania radia na podarki świą 
leczne. Istoinie, czyż może być lepszy po 
<lorek świąteczny, zwłaszcza na wsi. W 
iwiązku z tym zwyczajem iłość radioabo- 
nentów w grudniu przekroczy zepewne 
900 tysięcy. A kiedy będzie molion? Py- 
łanie to ciśnie się niewątpliwie na usta. 

  

Milion przekroczymy zapewne w poło 
wie, lub w końcu lutego. Będzie ło nie- 
wąipliwie wielkie święto radiofonii _pol- 
skiej, poczem rozpocznie się już dłuższe 
*spinanie się do... drugiego miliona? 

Zajmiemy się teraz statystyką okręgu 
wileńskiego, 

Dyrekcja Wileńska. Stan na 1 listopa- 
Je 51,44% radioab. 

Na 1 grudnia 54,700. — Przyrost 3,259 
radioab. 

Miasto Wilno. Na 1 Hsiopada 13,818 
radioab, 

Na 1 grudnia 14,329 radioab. — Przy- 
zosi 311 radioab, 

» * * 

B. ciekawa jes! statystyka przyrosiu w 
miastach | na wsi, Wiejskich słuchaczy li 
czyła Dyrekcja Wileńska na dzień 1 Ilsto 
pada 22,635, na 1 grudnia 24,616. — Przy 
rosi 1.981. 

Słuchaczy w miastach i miasieczkach 
jest więcej. Na dzień 1 listopada było ich 
28,806, na dzień 1 grudnia 30,084. — Przy 
rost 1,271. 

Przyrost ten jest b, charakierystyczny. 
Okazuje się, że wieś szybko zaczyna do 
pędzać miasio. Pomimo większej ilości 
adiosbonenłów przyrost na wsi jesi więk 
szy, niż w miasiach. Nasuwa ło eo Ipso 
myśl o podziale programów na Wilno Ni 
1 i Wilno Nr. 2, na program miejski i rol 
niczy, jeżeli jeszcze nie w eterze, to przy 
najmniej w kalendarzu. Ogłoszenie „dnia 
solniczego“ — kio wie czy nie byłoby re 
s$ormą wskazaną? Skoro bowiem cyfry ra 
dioaboneniów są prawie równe (najmniej 
sze nasze miasteczka można raczej zali- 
€żać do wsi) trudno wymagać, ażeby wieś 
ustąpiła miasłu, czy też na odwrół. |. 

Froski 
A." MIGRENO -NERVOSIN" 
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Giełda zbożowo-towaroówa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 18 grudnia 1937 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja. 
kości, za 100kg. parytet Wilno, przy nor 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
ł-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby-—w mniej- 
szych liościach. W złotych i 
Żyto I stand. 696 g/l 22.7) 23.25 
==: 00 22— 2250 

Pszenica I 4d a 27.25 27.75 

R RB SĄ 2650 27.- 
Jęczmień! „678/673, (kasz.) —  — | 

„ I „68,3 1850 19 
„ ME „ 6205, (past) 1750 18— 

Owies | . 468 ‚ 21.75 2225 
» И о» 445 . 19.50 20.50 

Gryka s 0%. 17.50 18— 

Mąka pszen. gat. I 0-—50% 42.50 43— 
„ я » |I-A 0—65% 41.75 41.75 

„o. „ Il 30—65% 34.50 35,— 
3-8 „ ULA 50—-654 28.50 28.75 
„ „ о” » №Ш68—70% 25— 25.50 
а „ pasiewna 21.25 21.75 

żytnia gat. I 0—50% 34.50 35,50 
S 1 „ 10—65% 32— 32.50 
- " „ Н 50—65% 23— 2550 

@ „ tazowa do 954 2450 25— 

„ złemnlaczana „Superior* 31.50 32— 
Otr szenne średnie przem. 

3 Ршпа. E 15.— 15.50 

„ żytnie przem stand. 14.25 14.75 

Wyka 19.— 20— 
Łubin niebieski 13.75 14.25 

Slemię Inlane b. 90% f-co м, 5. 1, 44.— 44.50 
Łen trzepany Wołożyn 1480.— 1520— 

” * Horodziej — 1800,— 1840 — 

с „| Traby 1480.— 1520— 
* „— Мюгу 1350.— 1350— 

Len czesany Horodziej 1980 — 2020— 
Kądzie! horodziejska 1480— 1520.— 
Тагдамес тосгопу 780.— — 820.— 

- „ Wołożyn 939.— 
  

Dziś Dariusza | Nemezjusza 

  

| GRUDZIEŃ | 
19 Jutro Teofila | Zenona 

; Wschód słońca — g. 7 m. 41 
Niedziela | zachód słońca — g. 2 m. 5i 
TI 

Spostrzeżenia Zakładu . Meteorołogi USB 
w Wilnie dnia 28.X31. 1937 r. 

Ciśnienie 753 

Temperatura średnia -|- 1 

Temperatura najwyższa -|- 2 

Temperatura najniższa: © 

Opad — 11,8 

Wiatr — południowa - wschodni 

Tend. barom.: — spadek, wiecz. bez anian 

Uwagi — pochmurno, deszcz. 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 
w dnin 18 grudnia 1937 r. 

Pogoda o zachmurzeniu przeważnie du- 

žym z zanikającymi opadami śnieżnymi. 
Stopniowy spadek temperatury. 

Umiarkowane wiatry północno - zachod- 

nie i północne. 

"WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Jundziłła — Miekiewicza 33. S-nów Mań- 
kowicza — Piłsudskiego 30. Chróścickiego 
i Czaplińskiego — Ostrobramska 25. Filemo- 

nowicza i Maciejowicza — Wielka 29 i Sa- 

rola — Zarzecze 20. 
Ponadto stale dyżurują następujące ap- 

teki: Paka — Antokolska 42, Szantyra — 

Legionowa 10 i Zajączkowskiego — Witoł- 
dowa 22. 

  

  

   
   

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne _ 
Telefony w pokojach 

TERRA NEDES SDB TRWOSIEZZZOREKAZA 

Z KOLEI. 
— Teatr kolejowy „Ognisko“ K. Р, W. 

w Wilnie (Kolejowa 19) dzis w niedzielę 19 

grudnia wystawia baśń fantastyczną Korze- 

niowskiego p. t. „Pan Twardswski“ z udzia- 

łew baletu Sawiny-Dolskiej. Początek о & 

8 wieczorem. Bilety wstępu po 30 gr. i 50 gr. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Nadzwyczajne Zekranie Inżynierów. 
Dnia 19 grudnia 1937 r. o godz. 18 w sali 

Stawarzyszenia Techników Połskich w Wil- 

nie przy ul. Wileńskiej Nr. 33 odhędzie się 

zebranie inżynierów stowarzyszomych w: 

Związku Polskich Inżynierów Elektryków, 

Związku Inżynierów Chemików R. P., Stowa 

rzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich, 

Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, 

Związku Inżynierów Drogowych R. P., Spo- 

łecznym Zrzeszeniu Inżynierów R. P., Pol- 

skim Związku Inžynierow Budowlanych, 

Związku Polskich Inżynierów Lotniczych, 

Stowarzyszeniu Inżynierów Wodnych R. P. 

Stowarzyszeniu Architektów R. P., Stowa- 

rzyszeniu Techników Polskich, oraz niezrze- 
szenych. 

Zebranie ma na celu zajęcie stanowiska 

wobec zamierzonej nowelizacji ustawy o ty- 

tule inżyniera, przewidującej nadanie tego 

tysułu absolwentom średnich szkół techni- 

eznych. 
Wobec wyjątkowej wagi sprawy, niżej 

podpisane organizacje upraszają kolegów o 

jaknajliezniejsze i obowiązkowe przybycie. 

Stowarzyszenie Techników Polsk. w Wilnie 

Związek Inżynierów Kolejowych. 

Stowarzyszenie Elektryków Połskieh. 

Stowarzyszenie Architektów R. P. 

Hotel EUROPEJSKI 
  

    

„KURJER“ Nr. (4308) 
Tao 

NIKA 
Ze ZWIĄZKÓW i SPFOWARZYSZEŃ 

— Opłatek Katolickiego Koła Abstynen- 
tów odbędzie się dnia 19 grudnia rb. (nie- 

dziela) o godz. 18 w lokalu przy zaułku Ber- 

nardyńskim 8-4. Wstęp tyłko dla ezlon- 

ków. 

RZEMIEŚLNICZA 

— Sprawa terminaforów. Rozporzą- 
dzenie wojewody wileńskiego w sprawie 
stosunku liczebnego terminatorów do za- 
trudnionych czeładników w warsztatach 
rzemieślniczych ołrzymało  nasiępujące 
brzmienie: 

„Pojedyńcze warsziaty rzemieślnicze 
wszystkich zawodów rzemieślniczych win 
ny przestrzegać następujących nosm iloś- 
ciowych przy otrzymaniu i kształceniu ter 
minatorėw: 

1) na uprawnionego do trzymania 
i kszłałcenia uczniów mistrza — właści- 
cieła warsztatu — 2 terminałorów; 

2) na każdego słałe zatrudnionego w 
warszłacie czeladnika 1 terminator. 

Stałe załrudnionym czeladnikiem jest 

taki, kłóry po odbyciu terminu, złożył 
egzamin czeladniczy | nie był przyjęty 
de pracy na krótki oznaczony termin". 

RÓŻNE 

—  Koniroła dzlała!nośc: towarzystw 
litewskich. Władze adminisiracyjne prze- 
prowadziły kilkudniową konirolę działal 
ności lifewskiego Towarzystwa św. Kazi- 
mierza, oraz Litewskiego Towarzystwa Rol 
niczego. Zbadano księgi |! gospodarkę 
obu tych Towarzystw. Jak słychać, stwier- 
dzono szereg poważnych uchybień. 

— Dzlš w Biedziełę wszystkie księgarnie 

polskie otwarte będą od godz. 1—6 wiecz., 

c1 da możność szerokim rzeszom pubłiczno- 

4a zwiedzenia pomysłowych wystaw gwiazd. 
kewych oraz zaopatrzenia się w książki na 

podarki świąteczne. Е 

BARANOWICKA | 
— Wielki Kiermasz  Przedšwiaievany. 

Wzorem lat ubieglych odbędzie się w dniu 

19 i 20 grudnia 1937 r. w Baranowiczach w 

godzinach od 11 do 20 „Kiermasz Przedšwią- 

teczny* w lokała Domu Parafialnego przy 

uł Hołówki. Kiermasz urządza nowozorga- 

nizowana płacówka spółdzielcza Koło Li- 

g' Kooperatystek i zaprasza wszystkich na 
wystawę i zakup przedświątecznych artyku- 

tów, jak: wędliny trwałe, drób bity, dziczy- 

tna, grzyby, owoce świeże i suszone, sery, 

marmelady, konfitury, pieczywo świąteczne, 

słodycze, ryby żywe i potrawy z ryb i śledzi 

Poza tym komplety serwet Inianych samo- 

działów i trykotów. Ceny niskie, dła wszy- 

stkich dostępne. Wielki wybór, bogato uro- 

zmaicony, Pokazy przyrządzania potraw wi- 

gilijnych. Zarząd. 

s RER E PO TZN C ZRAER 

Dr. K. Siucki 
Choroby wewnętrzne ż dzieci. 

Pa powrocie z Wiednia przyjmuje przy ul. 
Szosowej Nr. 3 w Baranowiczach, tel. 219. 

„ELEKTROKARDIOGRAF“ 
specjały aparat do badania czynności serca. 

  

Najkorzystniel ! najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Paznański” 
Lida — Rynek 

Staranna obsługa Ceny stałe 

      Popierajcie placówkę chrześcijańską 

„Bławat Polski” 
Sprzedaż bławatów, konfekcji dam- 

skiej * galanterii | 
Lida, Mackiewicza 1 (obok apieki 

  

Pierwszorzędny > Ceng stępne. po-sejmikowej). Ceny niskie — stałe 

Telefony © vakojach Winda osobowa Właściciel 1. Miskiewicz 

LLA   

Na gwiazdkę dla wiinian 
Regionalny Społeczny Komitet Radiofo- 

nizacji Kraju w porozumieniu z Polskim Ra- 

diem i Zrzeszeniem Kupców Gałęzi Radiote- 
chnieznej organizuje w Wiłnie od 19 do 27 

grudnia x. b. 

PLEBISCYT 
na najefektowniejszą wystawę 

diowego. 
Każda z niżej wymienionych Firm po- 

siada swój numer umieszczony na wystawie. 

Każdy mieszkaniec Wilna i okolic może 

oddać jeden głos na tę wystawę, która wed- 

ług jego zdania jest najefektowniejsza. 

Wystarczy na zwykłej kartce papieru na- 

pisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika 

plebiscytu, dokładny adres oraz numer wy- 

stawy sklepowej wybranej przez siebie. Kart 

ki płebiscytowe należy wrzucać do specjal- 
nych opieczętowanych skrżynek, znajdują- 

eych się w sklepach, które biorą udział w 

konkursie. 
Sąd konkursowy w dniu 3 stycznia 1938 

roku przyzna cenne nagrody uczestnikom ple 

biscytu, rozłosowująe je w stosunku propor- 

cjenaltym między najliczniejszymi grupami 

sklepu ra- 

97): — odpowiedzi.   

Pierwszą nagrodę — samowar elektrycz- 

ny m-ki Termo-Vertex ofiarowała firma Jan 

Sa'asiński. Wśród dalszych nagród należy 

wymienić imbryki elektryczne, żelazka elek- 

tryczne, grzejniki, odbiorniki radiowe, lam- 

py biurkowe, komplety żarówek, latarki ele- 

ktryczne i inne, ofiarowane przez sklepy 

radiowe, które wymieniamy w kolejności 

numerów wysław, 

1) Art-Ruhber — ul. Wielka 15. 

2) Dzwon — uł. Wileń.sa 21. 

3) Żejmo — nl. Mickiewicza 24. 
4) Elektron — uł, W. Pohułanka 2. 

5) Ogniwo — ul. Ś-to Jańska 9. 
6; Radio-Motor — ul. Wielka 10. 

7 Radio-Prąd — ul. Wiłeńska 8. 

8) Salasiūski — ul. Wileńska 25. 

9) Uniwersal — ul. Wielka 9. 

10) Wojcznk — ml. Wileńska 38. 

11) Wajman — ul. Trocka 17. 

12) Girda — ul. Zamkowa 20. 

Specjalną nagrodę otrzymują równieź 

dwie firmy, których wysławy otrzymają naj 

większą liczbę głosów publiczności, biorącej 

udział w płebiscycie. Wszystkie wymienio- 

ne firmy chętnie udzielają wszelkich infor- 

macyj. 5 
  

Zakaz odbycia 
wiecu „Falangistūw“ 
Na dziś zwołany został przez Ruch Mło- 

dych do lokaln przy ul. Fatarskiej wiec pod 

hasłem „Folksfront wrogiem Przełomu”. Na 

wiecu tym miał przemawiać redaktor „Fa- 

largi", który specjalnie przybył z Warszawy. 

Starostwo Grodzkie nie zezwoliła jednak | 

ną odbycie tego wiecu. 

Bezrłatna poradn'a 
przedślubna I małżeńska 
Dnia 5 grudnia rb. została otwarta w Wil 

nie przy ul. Zamkowej Nr. 8 Poradnia Przed 

ślnbna i Małżeńska Wił. Koła Zjednoczenia 

Polskich Lekarzy Katolików. Poradnia ta 

ms za zadanie udzielanie porad przedślub- 

nych i małżeńskich oraz szerzenie eugeniki 

według zasad etyki katolickiej. Porady są 

bezpłatne. Poradnia jest czynna codziennie 

oprócz świąt. 
Godziny przyjęć: dla niewiast, w ponie- 

działki i czwartki w godz. 10-11 rano, we 

wiorki i soboty w godz. 5—6 wiecz. 

Dia mężczyzn: we środy i piątki w go- 

dzinach 5—6 wieez. 

Wysiedleni ze strefy 
nadersnicznej 

Decyzją wojewody wileńskiego wysiedle- 

ni zostali ze strefy nadgranicznej na stałe 

mieszkańcy Leonpoła w powiecie brasław- 
skim Lejzer i Maria Jofowie oraz na okres 

5 lat mieszkaniec Turmontu Jcjne Gendler. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHUŁANCE. 
— Popoładniówka. Dziś, w niedzicię 19 

grudnia o godz. 4,15 przedstawienie popołud 

mowe wypełni komedia w 5 obrazach S. Be- 

keffiego p. t. „Niensprawiedltwiena godzina”. 

Ceny propagandowe. к 

— Wieczorem o godz. 8,15 współczesna 
szłuka w A ktach M. Morozowiez Szczepkow- 

skiej p. t. „Walgey sie dom“. 

WEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 
-— Dziš, w niedzielę odbędą się dwa przed 

stawienia o godz. 4 i o godz. 8,15 wiecz. Oba 

widowiska wypełni najnowsza operetka E. 

Kalmana p. t. „Diabelski jeździec". z K. Dem 

bowskim w roli tytałowej. 
— Rewia Sylwestrowa. Wiele różnorod- 

nych czynników złoży się na widowisko pod 

ogólnym hasłem humoru i wesołości, jakim 

ma być „Rewia Sylwestrowa”, 
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RADIO 
NIEDZIELA, dnia 19 gradnia 1937 r. 

8,00 — Sygnał czasu; 8,05 — Dzienik po 
canny, 8,15 — Audycja dla wsi i Gazetka R l 
miecza; 8,30 — Informacje dła Ziem Półne- 
tno-Wschodnich; 8,40 Muzyka; 8,00 -- 
Transmisja Nabožeūstwa i kazanie; 10,30 — 
Muzyka symfoniczna i chórałna:; 11,30 - - 
Reportaż; 11,57 — Sygnał czasu; 12,00 He - 
nał; 12,03 — Poranek symfoniczny; 13,00 - 
Życie literackie Wilna, felieton Terzego Ba- 
niewskiego; 13,10 — Smocza jaskinia — fra ' 
ment z powieści „Straszny Dziadunio“ Mari: 
Rodziewiczówny; 0 — Muzyka obiadc- 
wa; 14,35 — Andycja dła wsi, transmisja z 
wystawy radiowej w Sierpcu; 15,15 — Ро- 
wiastki i piosenki: Duży Mikełaj i mały Mi- 
kcłajek — opracowała Lila Wojciechowska. 
16,05 — koncert kameralny; 16,45 — Aniel- 
ca i życie — powieść mówiona; 17,00 Pod- 
wieczorek przy mikrofonie; 18,00 — Chwil- 
ka Biura Studiów; 18,10 — Koncert organe 
wy Franciszka Nowowiejskiego (Transmisja 
z kościoła Franciszkańskiego); 19,00 — Ni- 
colo Paganini — słuchowisko; 19,40 — Re- 
poriaż z konferencji robotniczej w Łodzi; 
19,50 — Co słychać na świecie, opowie Ser 
giusz Soroko; 20.05 — Wieczór świetlicowy 
w wyk. zespołu „Kaskada'”; 20,30 — Program 
na poniedziałek; 20,35 — Wil. wiad. sport.; 
2040 — Przegląd polityczny; 20,50 — Dzien 
aik wieczorny; 21,00 — Wied, sportowe: 21,15 
— „Kukułka wiłeńska* — Obraza moralno- 
šo; — Teodora Nieściuszko, C. J. Foxa i Ta- 
deusza Szelłigowskiego; 22,00 — Recital śpie 
waczy Marii Wrońskiej; 22,25 — Jan Brahms 
— Sonata G-dur, op. 78; 22,50 — Ostatnie 
wiadomości; 23,00 — Koncert życzeń; 23,80 
—- Zakończenie. 

  

   

   

  

    

PONIEDZIAŁEK, dnia 206 grudnia 1937 

0,15 — Pieśń; 6,20 — Gimnastyka; 6,40 — 
Muzyka; 7,00 — Dzienik por.; 7,15 — Mu- 
zyka; 8,00 — Audycja dla szkół: 1) Wigilia 
na Wyspie Niedźwiedziej; — pogad., 2) Mu- 
tyka; 11,40 — Zabawki choinkowe; 11,57 — 
Sygnał czasu; 12,00 — Hejnał; 12,03 — Au- 
dycja południowa; 13,00 — Wiadomości z 
miasta i prowincji; 13,05 — Ryby i przemysł 
rybny — Pogadanka Antoniego Gołubiewa 
10,15 — Wyjątki z oper i baletów; 14,00 — 
Nowości muzyki lekkiej; 14,25 — Nasi pi- 
iarze — Joól — M. Gawalewicza; 14,35 — 
Audycja przed gwiazdką; 14,45 — Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospodarcze; 15,45 
Z pieśnią po kraju; 16,15 — Trio salonowe 
P. R.; 16,50 — Pogadanka; 17,00-— Gigan- 
tyczny teleskop — odczyt: 17,15 — Koncert 
thóru bułgarskiego „Gusła”; 17,50 — Poda- 
danka i wiad. sport.; 18,10 — Skrzynka ogół 
na w opracowaniu Tadensza Łopalewskiego; 
18,20 — Kwadrans instrumentów dętych; 
18,35 — Gawęda regionalna „Wigilia Pana 
Jacka* — monołog Ciotki Albinowej; 18,50 
— Program na wtorek; 18,55 — Wil. wiad. 
sportowe; 19,00 — Audycja żołnierska; 19,30 
— Dyskutujmy — Matka i córka; 19,50 — 
Pegadanka; 20.00 — Wiedeń dawniej i dziś 
— koncert; 21,40 — Nowości literackie; 22,00 
— „Arcydzieła muzyki sumfon.* w przerwie 
okcło godz. 20,45 — Dziennik wieczorny i 
pegadanka; 23,00 —— Muzyka na dobranoc;   23,30 Zakończenie programu. 

KOMUNIKAT 
Wobec pojawienia się na rynku małowartościowych naśladownictw 

naszych znanych od wielu lat I cenionych patentowanych za Nr. 152 qilz p. n. 

DWUWATKI 
prosimy wszystkich Р, T Pałeczy, aby przy kupnie ailz zwracali baczną 

uwagę na naszą firmę i żądali wyraźnie jedynie DWUWATEK 

Wiadomości radiowe 
© ŻYCIU LITERACKIM WILNA. 

W niedzielę 19 grudnia o godz. 13,60 Je- 

rzy Baniewski omówi ostatnie wydarzenia 

w wileńskim świecie literackim. 

DUŻY MIROŁAJ I MAŁY MIKOŁAJEK. 
Pewien młody piekarz, który wyrabiał 

pierniki, zrobił z ciasta ogromnego Św. Mi- 
kcłaja. Ponieważ zaś mu trochę ciasta zo- 

stało, z resztek zrobił i malutkiego Św. Mi- 

kołaja. Kiedyś o północy, kiedy to zaczyna- 

ją rozmawiać przedmioty martwe, duży Mi- 

kcłaj bardzo się wyśmiewał z Małego Miko- 

łajka. Tymczasem nikt nie chciał kupić wie! 

kiego, więc wysechł na wiórek, małego zaś 

kupili biedni ladzie na gwiazdkę dła chorego 

dziecka. Taka będzie treść powiastki radio- 

wej. urozmaiconej piosenkami, pióra Lib 

Wejciechowskiej, która będzie nadana z wi- 

leńskiego studia w niedzielę 19 grudnia © 

godz. 15,45. 
ROK 1287. 

Wieczór świetlicowy, który w niedzielę. 

"19 gradnia o godz. 20,05 wypełni występ po- 

pułarnego i doskonałego zespołu „Kaskady” 

przedstawi radiosłuchaczom, eo się będzie 
działo w Korkożyszkach za łat 50, czyli w 
roku 1987. 

Nawet orto nie mają co jeść 
w Sow'atach,.. 

PAT komunikuje z Nieświeża: 

Dzieci szkołne z nadgranicznej wsi Kołki, 

gn: zaostrowieckiej, na polu pokrytym śnie- 

giem, tuż obok zasieków kolczastych stano- 

wiących granicę państwową z ZSRR, złapały 

olbrzymiego orła bielaka, którego rozpiętość 

skrzydeł wynosi około 3 m. Orzeł przefru- 

nął resztkami sił druty graniczne i usiadł na 

śniegu po naszej stronie, Był on tak zagło- 

dzony, że hez trudu dał się złapać. Wygło- 

dzonego i zmordowanego orła dostarczono 

do szkoły, gdzie natychmiast nakarmiono go 

mięsem. Orzeł po kilku dniach dobrego od- 

żywiania nabrał sił i stał się niebezpieczny 

dla otoczenia. Szkoła powszechna w masyw- 

nej skrzyni odesłała orła w darze do zwie- 

rzeyńca w Wilnie. 

Fabryki Gicz 

„SOKÓŁ 
w. kwaśniewski i F. Pacholczyk 

w Warszawie. 

Tajemnicza zabójstwo 
w Grodnie 

W necy na 18 b. m, nieznany Sprawea 

wtargnął do clepłarni ogrodn miejskiego i 

uderzeniem siekiery w giowę zabił Gerasiń- 

czuka Aleksandra, stróża ogrodu miejskiego. 

"Tło zahójstwa nie jest znane. 

Ofiary 
Podczas popisów mistrz. strzelań artysty 

Dworskiego w rest. „Zacisze* p. Kazimierz 

Dziatko zainicjował zbiórkę na FO. М, 
podczas której zebrał zł. 21 gr. 10. Kwota ta 

została złożona w administracji naszego pi- 

sma. 
A —— m mmm m m к 

Firma „HALINA“, Lida, Suwalska 55 
poslada w wielkm wybo:ze na skladzie 
bieliznę damską, męską I dziec nną. py- 
jamy, bonjourki, swetry, szlafroki i inne 
nowości sezonu Ceny stałe lecz niskie 

Wiašciciei M. Slusarczyk 

    
   
     

  Niezwykle oryginalne zdjęcie, przedsła- 
wiające karmienie gołębi przez lifościwe- 
go urysłę w sercu Londynu na placu   Trafalgar.
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  PRESTO 
lampowa 

superheterodyna 
* 

    
  

              

na długoterminowe spłaty ! 

„KURJER“ Nr. (4306) 

    
              
                    

                    

           
          

    

MAESTRO 
5 lampowa 
superheterodyna 
x 

OPERA 
lampowa 

superheterodyna 
* 

            

        

  

            
  

    
    

                                  

    

  

Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

„ poleca BROŃ, AMUNICJĘ i przybory myśliwskie. 

Zapalniczki i kamyczki monopołowe oraz karty do gry 
brydżowe, pokerowe i inne. Duży wybór żarówek elektr.   
  

ВП UR ARE CJĘ 700 Em p p „Oj M с — - 
ЗЕ 2 » z 

12 > 
| | 934      

   

   
W FIRMIE a 

Najtańsze źródło zakupu żyrandoli, abażurów, lamp biurowych i season 
oraz wszełk, rodzaju grzejników (kuchenki, żelazka i £ d.). Dogodne war. spłaty 

8 

Į AKG B. WAJMAN, Wilno, uz: 
  

  

Pierwszorzędna Mechaniczna Wytwórnia Wędlin 

A. ffiedziewicza 
Lida, ul. Suwalska 52, tel, 24 

poleca na święta: dobrej iakości najrozmaitsze wyroby masarskie, a w szcze» 
gólności szynki wędzone na jałowtu. 

Firma nagrodzona złotymi medalami na wystawach ws Włoszech w 1931 roku 
i w Poznaniu w 1935 roku. 

Zamówienia zamiejscews — wysylam odwrotną pocztą. Ceny niskie, 

  

  

Plerwszorzędna Krajowa Mechan. Wytwórnia Wędlin 

Al. Wersockiego 
Lida, ul. Suwalska 9, telefon 7 - 

poleca Sz. Kiienteli: najwyższe gatunki wyrobów masar= 
R skich oraz szynki świąteczne po cenach najniższych. 

Firma nagrodzona medalem w 1928 roku na wystawie w Poznaniu. - 

Zamiejscowym klientom' wysyłam zamówienia pocztą.   
  

— 

'Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera 1 L. Grohmana 
Spółka Akcyjna w Łodzi: 

urządzają w dn.od 25 listopada do 74 arudnia b.r sprzedaż przedświąteczną 
swoich wyrobów pe cenach tabrycznych wyłącznie w firmie į 

Skład Manufaktury 6. i l. lzykzonowie 
Baranowicze, Szeptyckiego 27 

Jednocześnie firma G. i [, Izykzenowie polece: Wielki wybór wyrobów jedwab- 
nych, wełnianych i bawelnianych 1! materiałów na płaszcze damskie. Ceny niskia     
  

    

„REKORD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
r J ODBIORNIKDW 

| 

  

   F || ELEKTRIT - RADIO 
A J Najdogodniejsze warunki spłaty, 

Vi — Ceny niskie — 

    

    

  

Spółdzielnia Producentów Ryb 
w Wilnie 

Sprzedaż ryb żywych i śniętych. 

  

    
Wiino 

Rynek Drzewny 
rėg 3-go Maja 

i Kasztanowej 
Zarzeczna 19 
Imbary 43 
Rynek Kalwaryjski 
Antokolska 17 

  

Brasław 
ul. Nowiato 21-a 

  „Słonim 
Plac Handlowy 

Gredno 

ul. Magistracka 
Hale Rybne 

Warszawa 
ui. Skórzana 10 

  

  

Obwieszczenie 
О LICYTACJI - NIERUCHOMQGŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilejce, 
urzędujący w Wilejce prz Sądzie Grodzkim 
na zasadzie art. 679.K. „. 0: obwieszcza, że 
w dniu 26 stycznia 1988 «. od godziny $ ra- 
nr, w sali posiedzeń Sądu Gredzkiego w 
Wilejce odbędzie się sprzedaż z publicznej 
licytacji nieruchomości Justyna Muraszki, 
składającej się z *Ja części uroczyska „Rud- 
nia położonego w gminie Żodziskiej, pow. 
wilejskim, wojew. wileńskim, obejmującego 
powierzchni 105,8751 ha ziemi różnego „ro- 
dzaju, która stanowi własność Justyna Mu- 
raszki. Nieruchomošė fa ma urządzoną księ- 
gs hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy 
Śrdzie Okręgowym w-Wilnie Hip. Nr. 541. 

Powyższa nieruchoiność została: oszaco- 
wana na sumę zł. 22500. Sprzedaż zaś. rozpo: 
cznie się ed ceny wywołania t. j. od kwoty 
zł. 15.006 

Licytant przystępujący do przetargu no- 
winien złożyć rękojmię w gotowiźnie w łwa 
cie zł. 2260 albo w takich papierach wartoś- 
ciowych bądź w książeczkach wkładkowych, 
instytucji, w których wolno um'eszczać fun- 
dusze małoletnich, i że papiery wartościawe 
przyjęte będą w wartości 5А części ceny giet- 
dowej. Przy licytacji będą zachowane usta- 
wowe waruuki licytacyjne, o ile dodatko- 
wym publicznym obwieszczeniem nie będą 
podane do wiadomości warunki odmienne; 
łe prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
i» licytacji i przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez za „ jeżeli osoby te przed 
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, 
że wniosły powództwo » zwolnienie nieru- 
chemości łub jej części od egzekucji i że 
uzyskały postanowienie właściwego Sądu, 
nakazujące zawieszenie egzekucii. 
gu ostatnich 2 tvcodni przed licvta 
oglądać nieruchomość w _ dał powszednie 
od godziny 6 do 18, akta zaś postępowania 
egzekucyjnego można prz "adać w Sadzie. 

W myśl rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 22. © 1937 r. "Dz. Ust. 
Nr 42, noz. 54) stawający do przetargu win 
a. przedstawić zezwolenie Urzedn Woiewńda 
kiego: Wileńskieso na prawo kuptua powyż- 

szej nieruchomości. 
Wilejka, dn. 17. XIL 1937 r. 

Komornik 

   

  

  

   
   

      

   

   
    (podpis nieczytelny). + 

  

EST RER ST ESRT 

  

Ogłoszenie 
Zarząd OGchotaiczej Straży Pożarnej 

w Baranowiczach 
ogłasza 

przetary ofertowy 
na wydzierżawienie kina własnego, położo- 
nego w Baranowiczach, przy ulicy. Moście- 
kiego Nr.: 14. 

Przetarg rozpocznie się od kwoty złotych 
:znej tenuty dzierżawnej wzwyż. 

    czej Straży Pożarnej w Baranowiczach (ul. 
Mościckiego 14) w. kopertach zamkniętych 
da godziny t0.dnia 27.grudnia'4937r. | |. 

Do. oferty należy dołączyć kwit Kasy Stra 
ży Pożarnej na wpłacone wadium w wyso- 
kcści zł. 600. t 
+ Otwarcie oferi nastapi w dūiu 27 grūdnia 
1937 r. o. godz. 19 w kancelari! Zarządu Stra- 
ży (ul. Mościckiego 14). 

  

   

  

Śzczegóło warunki do przejrzenia w 
kancelarii Straży codziennie ed godz. 10 
da godz. 14. 

Zacząd Straży zastrzega „obię prawo od- 
dania dzierżawy z wolnei ręki, niezależnie 
od wyników przetargu, ewentualnie na pod- 
stawie przelargu ustnego. 

Baranowicze, dn. 14. XII. 1937 г. 

7a Prezesa Zarządu 
(—) B. Awinowicki 

Wiceprezes i N.czelnik Stražy 
[-) M. Koltiu 

Sekretarz 

  

Przetarą 
Wydział Gospodarczy: Zarządu Miejskie- 

go w Wilnie ogłasza na dzień 22 grudnia 
1587 r. na godz. 10 nieograniczony przetarg 
ofi 

  

wy na roboty kominiarskie w domach 
„jskich na rok 1938. SE 
Warunki przetargu są do: przejrzenia w 

kancelarii Wydziału Gospodarczego, ul. Do- 

minikańska Nr. 2, oficyna II, pokój 107. 

Oferty należy składać pod. tymże adre- 

sem w zapieczętowanych kopertach, załą- 

czając kaucję zł. 100 i znaczek. kancelaryjny 

na zł, 2, w: terminie najdalej do dnia 22 gru- 

"dnia 1937 r. do godz. 9 m. 30. 
. Zarząd Miejski w Wilnie. 

   

  

    

należy składać do biura Ochotni-. 

   

   
я M . 

ЛАИ 
cniretyzmis 
„neTWO 1а ch 

stosuje się 2-3 tabletek # 
A Toga! 3luh 4 razy dzien 

A nie. Togal jest dobryri 
| środkieńn przeciwbólowy 

== 

        
    

       

  

   

    

  

  

  

NAJLEPSZE- ZDJĘCA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 
Baranowicze, Szeptyckiego 49 

EEEE ©   

  

  

PierwszorzędnaMechaniczna 

WYTWÓRNIA WĘDLIN 

A. RODZIEWICZA 
Szczuczyn Now., Piłsudskiego 57 
poleca na święta dobrej jakości naj- 
rozmaitsze wyroby masarskie. Zamó- 
wienia zamiejscowe wysyłam odwrot- 

ną pocztą. Ceny niskie.       

  
ABARID 
„USTRONIE 

w Baranov.''"zach 
Wytwórnia humoru i be. lej zabawy 
Program w grudniu: 

Występują 
1) Duet šplewno-ianeczny 

Roume, 
2) Bawi publiczność urocza i znana wo- 

dewilistka Lili, 
%) Znakomita tancerka „wariete* 

Dina Denuta 
zachwyca gości artakcyjnymi tańcami. 
Przygrywa Świntet Muzyczny FiCLENĄ 

    

  

  

Kup na Gwiazdkę 
doskonałą, gwarantowaną maszynę do szy: 
cia, haftu, endlowania, m kowania xa 160 
złatych gotówką — ratam piski Dom Han- 

  

    

  

  dławy KRY , Zwierzyniecka 6. 
Wydz. ajcie cennika darmo.      

     
   

       

      

  

    

    CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. pized tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 80 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, I koinuaikaty 60 gr, 
za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ue 500%. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem '10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja .nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze+ 
żeń miejsca, Ogłoszenia są przyjmowane w godz, 9,30 — 16.80 I 17 — 19 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
noszetiem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 671, z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: > 
Konto P,K.O. 700.312, Konte rozrachun 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Baudurskiego 4. 

Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tei. 99—czynna od godz.-9,30—15.30 

Drukarnia: tel, 3-40, 

   owogródek, ul. Bazyljańska 35 2 ód: 
Lida, ut, Ułańska 11 Ё 
Baranowicze, ul, Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonitn, 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

3-go Maja 6 r 

Oddziały: N 

    

    
    

       
     

  

    

    
    

     

ta Wsi, W miejscowościach; gdzie nie ma 

  

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2,60 

  

      

- Druk. „Z


