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Już nie pamiętam przy jakiej okazji 

i na jakiem zebraniu to miało miejsce. 

„Nie słyszałem tego sam, ale opowiadano 

mi. Być może fakt taki wcale nie miał 

miejsca, a jest to tylko legenda, jedna z 
wielu, jalkie już powstały i jeszcze pow- 

staną dookoła postaci generała Żeligow 

skiego. Mniejsza o to, fakt czy legenda, - 
bo charakteryzuje doskonale i sytuację 

i trafność oceny sytuacji. 

Było to bodaj przed paru laty. Odby 

wało się jakieś zebranie, na którym mie 

li się zejść przedstawiciele rolnictwa ca- 
łego województwa.  Ustalano po kolei, 
kto, jakie sfery rolmicze reprezentuje, 
a więc znaleźli się tam i ziemianie 1 о- 
sadnicy. Gdy ceremoniał sprawdzania o 

cności zakończono zabrał głos gen. 

Żeligowski izapytał.: „No dobrze,, a kto 

tu reprezentuje, znaczy: drobnego tutej 
szego rolnika?*. Pytanie wywołało kon- 
sternację. Co było dalej i kto przema- 
wiał potem, nie wiem. Zresztą mie po- 
trzeba wiedzieć. I tak wiadomo, że nikt 
z przemawiających nie potrafiłby ma to 
pytanie odpowiedzieć. 

ZIEMIANIE I OSADNICY. 

Ziemianie i osadnicy są to grupy, je- 
żeli chodzi o liczebność, nie bardzo róż- 
ne, jeżeli chodzi o stanowisko społeczne 
— bardzo podobne. 

Obie grupy: ani każda z osobna, ani 
razem wzięte, nie stanowią większości 
ludności rolniczej. Chyba nie wynoszą 
nawet 10% ogółu tej ludności, a mimo 
to nic kto inny, a właśnie te dwie grupy 
decydują faktycznie o wszystikich spra 
wach rolniczych. i terenowych, którą są 
pozostawione do decyzji samorządowi 
terytorialnemu 'i gospodarczemu. Podo- 
bieństwo obu grup polega na uprzywilejo 
waniu 'w prawąch społecznych i w pra 
wach wywierania wpływu na bieg życia 
miejscowego. To uprzywilejowanie w 
pewnych wypadkach: jak np. w stosun 
ku do osadników, jest wynikiem spec- 
jalnej polityki władz administracy jnych 
i sprężystej organizacji tej grupy, w in 
nych wypadkach, np. gdy chodzi o zie- 
miaństwo, opiera się na tradycji, na fak 
tie wyższego poziomu kultury, stopnia 
wykształcenia no i zamożności. Nie moż 
ma mieć do nikogo żalu, że, skoro ma on 
jakieś przywileje nie rezygnuje z nich i 
umie je wykorzystać. 

Natomiast można i należy domagać 
_się;-aby przyszły bieg wypadków „wyró- 
wnał różnice usunął przerosty, upełno- 
prawnił wszystkich dotychczas pomini; 
tych i zapommianych. 

FIKCJE. 

Polskie prawodawstwo nie zna sta- 
nów, tak jak je znało ustawodawstwo 
Polski przedrozbiorowej i ustawodawsi 
wa zaborców. Równość wobec prawa, 
równość kodeksowa, stwarza sugestię 
całkowitej, faktycznej równości w ir: 
nych dziedzinach, a więc i w dziedzinie 
gospodarczej i w dziedzine społecznej i 
w dziedzinie politycznej. 

Sugestia ta jest fikcją, podobnie jak 
są fikcjami: znajomość prawa, dobre po 
informowanie o sytuacji na rynku. ko- 
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nieczne dla dokonania tranzakcji po słu 

sznej cenie, jak jest fikcją zgoda na wy 

słanie do ciał samorządowych, czy do 

izb ustawodawczych tych, a nie innych 
| łudzi. 

Przy, zbyt niskim stopniu kulury u; 

mysłowej i gospodarczej nie może być 

mowy o upełnoprawnieniu obywałteis- 

kim i ma to nie porad. nic żaden praw- 

'nik, żaden idealista. żaden psendo:demo 

krata, żyjący dotychczas wspomnienia 

„mi Wielkiej Rewolucj: Francuskiej. 

   

|.  Upełnoprawnienie nadanę przezź u- 

(stawy stwarza ramy, daje możność do 

dziatania w ikierunku faktycznego, npeł 
'noprawmienia, do uczynienia z przed- 

miotu, nad którym państwo sprawuje 

władzę, podmiotu suwerennej władzy 

j państwowej. 

LUDWIK XIV WYRAŻAŁ SIĘ JAŚNI LT 

Ludwik XIV rządzące Francją miał 
odwagę powiedzieć: „państwo to ia“. 

Nasze „czynniki miarodajne" niechęt- 

nie przyznają się do swej roli natorwiast 

lubią przemawiać w imieniu powszech- 

ności:: „My, przedstawiciele hudności ca 

łej Wileńszczyzny, Nowogródczyzny itd. 

itd.''. 

Nikt jakoś przeciwiko temu nie pre- 

testuje, nikt nie zabiera głosu rawet 

przeciwko listom aindydatów do rady 

gminnej ma zebraniach wyborczych. Mil 

czenie jest znakiem potwierdzenia, — 

mógłby ktoś powiedzieć. 

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim oddziałom wojskowym, insty 

tucjom. zakładom naukowym, organiza 
ejom i wszystkim osobom, które przesła 
ły mi życzenia w dniu t0 listopada.     

  

Nie zawsze. iPytanie zadane dziecku, 

albo człowiekowi, który pytania nie re 

zumie, spotyka się najczęściej z mi'czą 

cą odpowiedzią, która wcale nie ozua- 

cza zgody. 

Nie wystarczy pyłtać, trzeba pytanie 

wyjaśnić, trzeba nauczyć. odpowiadać 

na pytania i to nie talk. aby odpowiedź 

wyrażała pogląd: mauczyciela, ale by w 

odpowiedzi naprawdę znalazły 

poglądy ucznia. 

wyraz 

Drobnym "rolnikom Wileńszczyzny, 

a więc tym, którzy stanowią trzon zalud 

nienia naszej ziemi, potrzebna jest do- 

bra szkoła obywatelska. 

PRZEDHISTORYCZNA TAKTYKA. 

W dzisiejszych czasach nawet w woj 

sku, gdzie dyscyplina stanowi przysło- 

wiowy fundament sprawności, mie po- 

trzebują. - żołnierzy:pionków. żołnierzy 

nie umiejących walczyć samodzielmie, a 

tylko-w wyrównanym szyku ina komen 

dę. Obywatel tym bardziej powinien być 

indywidualnością. 

Ludzie, których od czasów przedhis 

torycznych mikt o mie nie pytał, a jeżeli 

o co i pytał to przedtem narzucał odpo 

wiedź, mie umieją niczego chcieć, do ni 

czego dążyć. 

Ludzi tych z tej racji pomawia się al 

bo o bezmyślność, albo, gdy zaczynają 

coś robić, o skłonność do komunizmu. 

Tymczasem tego człowieka dopiero 

trzeba uczyć chcieć i uczyć dążyć do cze 

Zagonowa szlachta Podkarpacka u P. Prezydenta Rzplitej 

  
Onegdaj P. Prezydent Rzplitej przyjął na dzie dzińcu Zamku Królewskiego, w Warszawie hołd 

Zw. Szlachty Zagonowej Podkarpackiej, która w liczbie kilkuset 

wzięcia udziała w Święcie Niepodległości. Zdjęcie ńasze 

celem 

Prezydenta R. P. 

przybyła do stolicy, 

przedstawza P. 

przed frontem przedstawicieli Zw. Szlachży Za gonowej Podkarpackiej. 

Podziękowanie Marszałka Smigłego-Rydza 
za przesłane życzenia | 

Ich mmogość jest dla mnie wyrazem 
głębokiego współżycia łączącego społe- 

czeństwo z armią. 
(©) Edward Śmigły-Rydz.   

- Wilno, Niedziela 15 Listopada 1936 r. Dziś ]Ą stron Cena 15 gr. 

ILENSKI 
zież są drobni rolnicy? 

  

goś, razem z ińnymi, w zgodnym wysił 
ku społecznym. 

ROLA SAMORZĄDU? 

Szkoła powszechna i te zdobycze, ja 
kie dajs młodzieży wiejskiej służba woj 
Skowa mie wystarczą, o ile później, po- 
czynając od 22 roku życia, będzie pust 
ka, o ile mie będzie uczciwej i dobrze po 
myślanej organizacji dołów społecznych 
o ile nie zostanie odpowiednio zorgani 
zowana praca na najniższych szczeblach 
samorządu. 

Odpowiednio — to znaczy tak. by 
każdy należący do gromady czuł się rze 
czywiście pełnoprawnym  obywatełem, 
piastującym w swym ręku cząstkę zbio 
rowej decyzji. Każdy musi wiedzieć. że 
ami pan X, ani pan Y, dlatego, że są w 
dobrych stosunkach z policją, nie będą 
mieli większych praw, ami większego 
wpływu na przebieg wyborów, że nie zo 
staną z tego powodu wybrani do rady 
gromadzkiej, czy gminnej. 

Dziś jest pod tym względem bardzo 
wiele nieufności. By tę mieufność przeła 
mać trzeba wielu jaskrawych dowodów 
szezerości, trzeba głośnej akcji, która by 
w sposób wyraźny i bezwzględny wyple 
niła 'wszelkiego rodzaju przejawy ›‚0т- 
ganizowania wyborów i „obsadzania 
stanowisk* przy pomocy wyborów sa- 
morządowych. : 

OD WEWNĄTRZ. 

Gdy są rozważane sposoby podniesie 
nia gospodarczego Ziem Wschodnich, 
wystuuwa się zwykle cały szereg trudnoś- 
ei” Nie można wydatkować zbyt wiele 
pieniędzy na Wschodzie. gdy na Zacho 
dzie burzą się bezrobotni przemysłowi. 
Nie możną przerzucić. na Wschód bezro 
botnych przemysłowych, bo wówczas za 
czną się burzyć bezrobotni rolni. 

Funduszów mie zaangażowanych w 
walkę z bezrobociem nie ma. 

Błędne koło. 

W smutnych rozważaniach nad dre 
gami wyjścia mie bierze się pod uwagę 
tylko jednej rzeczy, a mianowicie tej dy 
namiki, która drzemie niewykorzyst 
przez nikogo, wśród l 
miejscowej ludności. 

ana 
drobno-rolniczej 

Wszelkie przebudowy gospodarki pry 
mitywnej na wyżej-zorgaąrizowaną uda 
ją się, albo wówczas, kiedy: się przepro 
wadza je całkowicie z zewnątrz. tak, jaik 
to czyniły państwa europejskie w kolo 
niach, ałbo wówczas, kiedy się je prze 
prowadza zdecydowanie od wewnątrz. 

Obecnie ludność Wileńszczyzny ma- 
sowo mie bierze żadmegę/ udziału w prze 
budowie i rozbudowie $ospodarczej kra 
Ju. Nie jest do tego cełu w żaden sposób 
zorganizowana, ani w żaden sposób po 
ciągnięta uczuciowo. Ludność ta obec- 
nie jest tylko kulą u mogi organizato- 
rów, życia gospodarczego i polityczne- 
go na tym terenie. 

Chcemy, aby było inaczej i wierzy 
my, że ten rozwiąże zagadnienie Ziem : 
Wschodnich w Polsce, kto naprawdę po 
trafi się oprzeć ma miejscowe j ludności. 

Piotr Lemiesz.
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Dziś zbiórka na pomoc zimową 

_ Jeszcze jedną klauzule traktatu 
- wersalskiego wymówiła Rzesza 

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro informacyj 

ne donosi: Delegacje niemieckie w międzynaro | 

  

niąe to zgrilnie z ustępem 2 art. 3 tego układu 

z mocą natychmiastową. Również rząjl niemiec 

dowych komisjach rzek Ren, Dunaj, Elba i Od , ki odmawia podpisania umowy o takimże cha 

ra złożyli przedstawicielom reprezentowanych 

w tych komisjach rządów następujące oświad- 

czenie na piśmie: 

Swoboda żeglugi na wszystkich drogach rze 

cznych i równouprawnień wszystkich  żyją- 

cych pomiędzy sohą w pokoju państw na tych 

drogach w ciągu nieomal 100 lat przed wojną 

światową stanowiły podstawę owoenej współpra 

cy krajów położonych nad spławnymi rzekami. | 

Wbnew zasadzie równouprawnienia w Wer 

salu i w tej dziedzinie wprowadzone na nieko 

rzyść Niemiec sztuczny i sprzeczny z interesa 

mi żeglugi system, narzucający Niemcom sisłą 

kontrolę międzynarodową jej dróg rzecznych. 

przekazano bowiem w mniejszym lub większym 

stopniu prawa suwerenne Niemiee pod tym 

względem komisjom międzynarąłowym z sze 

rokim udziałem państw, których ziemie nie le 

2а mad brzegami danych rzek. 

Rząd niemiecki usilnie stara się © usunięcie 

tego nieznośnego sposobu załatwienia kwestii 

przez inne. układy. 

komisjach międzynarodowych w długotrwałych 

Pełnomocnicy niemieccy w 

rokowaniach usiłowali najpóźniej rło dnia 1 

stycznia 1937 roku wytworzyć taki stan rzeczy, 

który dałby się ze stanowiskiem Niemiec pogo 

dzić. Rokowania te nie dały żadnego sktuku, 

gdyż inne uczestniczące w komisjach państwa 

nie 

systemowi, nie dającemu się pogodzić z suwe 

mogły zdecydować się na położenie kresu 

rennością Niemiec. 

Wi stosunku do rzeki Ren najbliższy i naj 

ważniejszy sąsiąl przybrzeżny Holandia jw ma 

ju rb. 

A właśnie w żegludze na tej rzece nieodzow 

nie przyłączyła się do stosowanej umo 

wy. 

ne Są wyraźne stosunki. 

Również i na Elbie nie udałb się zastąpić 

rozstrzygnięcia wersalskego przez nowe i usu 

nąć stan rzeczy, przy którym 4 państwa nie po 

brzeżne bez szczególnych interesów 

wych na tej rzece, 

  

  
' wczoraj most Toledo. 

: | stańczych bombardowało pozycje rządo- 
Ža 4- | * . żegługo | we po drugiej 

były gwarantami swobody 

żeglugi na niej. Dla niemieckiej części górnego | 

biegu tej rzeki dotychczas działa bez udziału 

Niemiec 

rzem generalnym Francuzem, 

1930 r. prowizorycznie bez zgody Niemiec. 

komisja międzynarodowa z, sekreta- 

ustanowionym w 

Na Dunaju dziesięcioletnie zabiegi u państw 

leżących nad Dunajem o przywrócenie udziału 

Niemiec międzynarodowej komisji dunajo- 

wej nie dały żadnego wyniku. Zgłoszone w koń 

cu maja rb. przez rząd Rzeszy niemieckiej z 

w 

całym naciskiem żądanie rewizji umowy o Du 

maju, pamimo wszelkiej pojednawczości Nie- 

miee również nie posunęło sprawy naprzór. 

Wrtszcie mocarstwa chcą utrzymać w mo 

‚ uutedeone samowolnie Niemeom ogranieze- 

nie suwerenności Niemiec w żegłudze po kana 

1е cesarza Wilhelma. 

Rząd Niemiec nie może zgodzić się ma dal 

Sze znoszenie wskazanego wyżej stanu rzeczy i 

dła tego czuje się zmuszonym do pświadczenia, 

że zawarte w traktacie wersalskim postanowie 

mia o drogach żegługi rzecznej w granicach Nie 

miee i oparte na tych postanowieniach umowy 

p żegludze uważa odtąd dla siebie za nieobowią 

zu jące. 

Rząd niemiecki zgodnie z tym postanowił 

wymówić zawarty dnia 4 maja rb. układ o mo 

dus vivendi w sprawie żeglugi na Renie, czy-   

rakterze dotyczącej Elby. Od tej chwili ustaje 

współpraca dalsza Niemiec z wersalskimi ko 

misjami do spraw żeglugi rzecznej. Pełnomoce 

mietwa delegatów Niemiec w tych komisjach z 

dniem dzisiejszym wygasają. | 

Jednocześnie rząd Niemiec komunikuje o 

wprowadzonym przezeń zarządzeniu: żegiuga 

  

na rzekich znajdujących się w granicach Nie 

miec jest otwarta dla wszystkich państw znaj ! 

  

     

  

   
   

    

Pracownicy 

  

W dniu 16 b. m. jako w pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za duszę 

„+ 

Prof Dr. med. Aleksandra Karnickiego 
Dyrektora Państw. 

w kościele św. Jakuba o godzinie 9 m. 30 

o czym zawiadamiają 

dujących się na stopie pokojowej z Rzeszą nie 

miecką. Nie będą czynione żadne różnice w trak 

towaniu statków obcych i niemieckich. Obową 

zuje to także w stosunku de opłat żeglugowych, 

zastrzega się jedynie rząd niemiecki, iż na dre 

gach rzecznych innych państw rościć sobie bę 

dzie prawa do wzajemności. i 
Poza tym rząd niemiecki uprzedzi władze że 

glugi rzecznej niemieckiej, że mają one wejść 

w ukłądy z władzami żeglugi państw sąsiednich 

i zawrzeć w sprawach tej żeglugi dotyczących 

stosowne umowy. 

Szkoły Położnych 

Państw. Szkoły Położnych.   

  

Jak usunąć antyse- 
mityzm w Polsce 

LONDYN (Pat). Jeden z najwybitniejszych 
działaczy żydowskich w Angtiį Lord Melchett 
ngłasza w tygodniku „Spectator artykuł o za 
gadnieniu żydowskim w Polsce. 

Lord Melchett stwierdza, że antysemityzm 
ugrupowań prawicowych w Polsce pozostają- 
<ych pod wpływami ideologii Hitlera pcha lud 
ność żydowską w Połsce w objęcia lewicy, któ 
€a z natury rzeczy skłania się do komunizmu. 

W tych warunkach jest banizo pożądanym 
oświadcza Lord Melchett, aby ludność żydow 
ska znalazła pomiędzy narodowym socjalizmem 
a komunizmem wyjście. Zdaniem lorda Meł- 
chetta, takim wyjściem jest jedynie syjonizm,. | 

pm
 
w
 

znajdujący wyraz. w emigracji żydowskiej de p 
| Palestyny. 

Powołując się na badania statystyczne, lord 
Melchett podkreśla, że gdyby się dało z Polski 
usunąć co rok ludność żydowską w wieku 19— 
20 lat, to w ciągu 20 lat obecna liczba ludności 
żydowskiej uległaby zmniejszeniu do połowy, 
a w ciągu 40 lat pozostałoby w Polsce już tył 
ko 14 proce. liczby ohecnej Żydów. 

Stosując taką taktykę wobec Żydów w Poł 
ste, możnaby bez trudu w stosunkowo niedłu 
gim czasie, a mianowicie w ciągu około 30 1. zre 
dukować ludność żydowską do rozmiarów, w 
kiórych przestałaby ona stwarzać poważne t 
ności polityczne w kraju. 

Biprąc w nachubę ludność żyłowską w ogó 
le w Europie, a więc i poza Polską, również 
Żydów w Niemczech, Austrii, Czechosłowacji i 
Rumunii całe zagadnienie żydowskie sprowadzi 
łoby się do stosunkowo prostego zadania emi 
gracyjnego rocznie 60—70 tysięcy młodych Ży 

"dów w wieku od 19—20 lat. 

  

kuny nad Madrytem 
MADRYT. (Pat.) Korespondent Hava- | 

sa donosi, że kolumna powstańcza puł- 
kownika Tella operująca wzdłuż drogi, 
prowadzącej do Toledo zaatakowała 

12 bateryj pow- 

stronie rzeki Manzanares. 
Artyleria rządowa odpowiadała wszy- 

stkimi swymi działami. 
Atak kolumny płk. Tella rozwijał się 

w kierunku San Sicho i Calle de Anto- 
nio Lopez. Ulica ta znajduje się w od- 
ległości 300 metrów od lewego brzegu 
Manzanares. 

Po obu stronach w akcji brały udział 
samoloty i tanki. 

Wojska rządowe odpowiedziały na 
atak kolumny płk. Tella gwałtowną ka- 
nonadą dział i ogniem karabinowym żoł- 
nierzy i milicjantów, ukrytych na da- 
chach i w mieszkaniach domów na uli- 
cach Pose de la Syerios i Paseo Impe- 
rial. Siedem tanków rządowych przedo- 
stało się przez most Toledo, ale musia- 
ło się wycofać pod ógniem autylerii po- 
wstańczej. Jeden z pocisków padł w po- 
bliżu płk. Tella, który został lekko ra- 
niony odłamkiem w głowę. 

  

Studio Rytmo — Plastyki Tanecznej 

KOŁAKOWSKIEJ-ŚMIETAŃSKIEJ   przyjmuje zapisy Pań i Dzieci 12—1, 18—20 
indywidualne iekcje tańców towarzyskich" 

Nowość sezonu El-Son, Passo-Doble i inne. 

W. Pohulanka 19—12-a. 

  

  

OD 16 DO 25 

TANIE JEDWABIE 
Crópe (4aroc. w gładkich kolorach (4.80). . . . 

Cioquć w kratkę na bluzki i suknie (7.60). . . . 

Matt — czysty jedwab na suknie wizytowe (11.40) . 

Maroc.-Raye — jedwab z wełną (9.80) . . . . 

Poza tym na wszystkie jedwabie ustępstwo 10*/ 
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Kapitan Manzanera zajmuje obecnie 
ze swymi legionistami Calle de 'Antonio 
Lopez po lewej stronie rzeki. Powstań- 
cy zdobyli kilka ufortyfikowanych do- 
mów. . _ 

W Madrycie, w wielu miejscach od 
pocisków artylerii powstańczej wybuchly 
pożary. W płomieniach, zdaje się, stoją 
dworzec kolejowy De las Delicias, za- 
kłady tytoniowe i „szkoła weteryna- 
ryjna. 

SALAMANKA (Pat). Komunikat 

głównej wojsk powstańczych dlonosi: 

W południowych dzielnicach Madrytu odpar 

ła 7 dywizja przeciwuderzenie nieprzyjaciela, | 

przy czym wojska rządowe poniosły roważne | 

straty. | 

kwatery   

Poduzas przeprowadzonego pošcigu matraži 
ły wojska powstańcze na przeszło 300 nieprzy 
iaeielskich trupów, wśród których znajdowali 
się ewlzoziemey, zwłaszcza obywatele sowieccy. 

Przy jednym z zabitych znaleziono rozkaz, wy 

dany przez sowieckiego generała i meldunek 
francuskiego majora, dowodzącego 6ddziałem 
międzynarodowym. 

Wpjska powstańcze umocniły w ostatnich 

dniach swe wysunięte naprzód pozycje i Hokoń 

czyły budowy szańców na zajętych ulicach Mad | 
rytu. 

Rozgłośnia w Teneryfie donosi, że składają 
ty się z kilkunastu osób zarząd komunistyczne 
go związku zawodowego opuścił również Mad 

+ udając się de Walencji. 

dyczenia zagraniczne dla Marszałka Smigłego-Rydza 
WARSZAWA (Pat), Z okazji nominacji pam 

Marszałek Śmigły-Rydz otrzymał życzenią od na 

stępujących wysokich osobistości  izagramicz- 

nych. : 

Z Austrii — od gen. Zehnera, podsekretarza 

stanu w m'nistersywie obrony krajowej. 

Z Belgii — od gen. H. Denis, ministna obro 

ny narodowej i gen. van «ten Bergena, szefa szta 

bu głównego. 

Z Czechosłowacji — od gen. Kejci. 

Z Estonii — od gen. Laidonera, naczelnego 

dowódcy anmii estońskiej, gen. Lilia, ministra 

obrony narodowej i gen. Reekia, szefa ształyu 

armii estońskiej. 
  

Z Francji — od premiera Bluma, od mar- | 

szałka Petain, od gen. Gamelin i od ministra | 

wojny Daladier 

Z Włoch od wiceministna wojny gen. Paria- 

ni, od ministra spray. zagranicznych hr. Ciano 

i od wiceministra spraw zagramicznych Bastiani 

ni. 
Z Japonii od imimistra spraw iwojskowych 

gen. Terauchi. 

Z Łotwy od naczelnego dowódcy armii ło- 

tewskiaj ;gem. Berkisa. 

Z Niemiec od gen. Hermana Goeringa i od 

marszałka polnego Bilomberga. 

Z Więgier — od gen. Roedera, ministra obro 

ny marodowej. 

Z Rumunii od ministra obrony 

gen, Angelesou. 

Ze Szwecji od gen. Nygrena, szefa sztabu 

marodowej 

armii. 
Z Wielkiej Brytanii — od ania polnego   

Deyeraila, 

Poza tym madesłali depesze. : gen. Faury, gem. 

Coselschi z Rzymu, p. Devey z Chicago, b. mi 

nister pełnomocny Rumunii Wietor Cadere, b. 

minister pełnomocny Łotwy w Wiarszawie Gros 

wald, obecnie minister łotewski w Paryżu, to 

warzystwo polsko - jugosłowiańskie w Zagrze 

biu, towarzystwo polsko - łotewskie w Rydze, 

zarząd banku francusko - połskiego w Paryżu, 

towarzystwo polsko - szwedzkie w Stokholmie, 

zarząd towarzystwa francusko - polskiego ko 

lci żelaznych, stowarzyszenie połsko - włos 

skie z Wenecji. 

Pan Marszałek Śmigły Rydz wysłał na po 

wyższe depesze podziękowania telegrafiiczne. 

WARSZAWA (Pat). Według informacji uzy 

skanych przez PAT. z okazji nominacji pan 

Marszałek Śmigły Rydz otrzymał około 30.000 

telegramów oraz ponad 11.000 listów z życzenia 

mi £ wyrazami hołdu. 

Kieł mamuta znaleziono 
w Lublinie 

LUBLIN (Pat). W pobliżu rzeźni miejskiej, 

robotnicy wykopali kieł mamuta długości 1 
mtr. i o przekroju 15 em., wagi 20 kg. 

Według opinii znawców kieł ten leżał w 

ziemi okpło 20 tys. lat. Wykopałisko umieszcze 

no w muzeum miejskim. 

W r. 1934 znałeziono również kości mamu 

tą na przedmieściu Mury. Jezuickie w Lublinie. 
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О tegorocznej | 
emigracji do Łotwy 

Okres pracy polskich robotników 
rolnych w Łotwie jest już na ukończe- 
niu. Obecnie każdego tygodnia przez sta 
cję graniczną w Turmontach przyjeżdża 
kilkaset robotnic i robotników wracają- 

_ cych do domu na zimę. Czas więc na 
podsumowanie wyników tegorocznego 

„sezonu. Emigracja sezonowa jeżeli cho 
dzi o Polskę mie jest rzeczą nową. Ma- 
my jeszcze- w pamięci niesłychany w 
dziejach: eksodus chłopa polskiego do 
Niemiec „na saksy” i emigrację do Fran 
cji nie mówiąc nic o szeregu mniej- 
szych terenów. Los tych ludzi poza gra- 
nicami państwa nie powinien być oboję 
„tny i nieznany dla szerszego ogółu w 
. Polsce, tym bardziej, że jak mas poucza 
„historia tamtych emigracyj nie odbywa- 
ły się one bez strat dla mas jako narodu 
i państwa. 
"W pierwszym rzędzie chodzi o roż- 

strzygnięcie kwestii czy robotnik nas: w 
Łotwie znajdował się w bieżącym roku 
w warunkach umożliwiających mu nor- 
malną pracę i zaoszczędzenie pewnej ilo 
ści gotówki: czy też był on w położeniu ' 

pariasa zasilającego obce gospodarstwo 
swą pracą bez widocznej dla siebie ko- 

Podstawą, na jakiej oprzemy swój 
sąd w itej sprawie będzie służyć: 1) oso- 
biste zapoznanie się z sytuacją robotni- 
ków w 30-tu gospodarstwach w 7 róż- 
nych okolicach Łotwy; 2) informacje 
robotników o warunikach pracy w 10 
gospodarstwach sąsiednich; 3) informa- 
cie zebranie od 30 robotników w tej sa- 
mej gminie lecz poza gospodarstwem; 
4) osobiste zetknięcie się z robotnikami 
przychodzącymi ze skargami do Konsu- 
Jatu R. P. w Rydze lub przebywającymi 
czasowo w biurze pracy Łotewskiej 1z- 
by Rolniczej w Rydze; 5) listy robotni- 
ków pisane do Konsulatu R. P. w Rydze. 

Materiał ten przekonuje nas, że wię- 
kszość robotników polskich znajduje w 
gospodarstwach łotewskich objektywne 
warunki pracy i zarobek przewidziany 
w kontrakcie. Natomiast 20—30 proc. 
z całej liczby około 30.000 naszych ro- 
botników pracujących w sezonie ubie- 
głym w Łotwie warunków tych nie znaj 
duje i jest krzywdzone w różny sposób: 
przez gospodarzy. 

Najczęstszym powodem  nieporozu- 
mień jest niewypłacenie części lub ca- 
łości zarobku przez gospodarza. Chodzi 
tu o zatrzymanie wynagrodzenia za 1 
miesiąc w razie odejścia robotnika do 
drugiego gospodarza, nieuzasadnione po 
trącenia z zarobku lub wydalenie z pra- 
cy bez wynagrodzenia za pracę. Drugie 
miejsce zajmuje kwestia niedostateczne- 
go żywienia jako wynik dążności gospo 
darza do zaoszczędzenia na wydatkach 
związanych z utrzymaniem robotnika. 
Wspólne jadanie robotnika z gospoda- 
rzem nie może być dowodem jednako- 
wych warunków wyżywienia, często bo 
wiem urządzane są t. zw. „zajedki* pole 
gające na tym, że po takim wspólnym, 
a b. skromnym obiedzie rodzina gospo- 
darza, po odprawieniu robotnika zasia- 
da ponownie do stołu. Trzecim zkolei, 
co do częstości: powodem skarg robotni- 
ków na gospodarzy jest złe lub niemo- 
ralne obchodzenie się gospodarza, 
czwartym — nieodpowiednie _ warunki 
noclegu i ostatnim — ciężka praca przy 
braku odpoczynku. 

„Jest rzeczą  charakterystyczną, że 
najmniej skarg jest na ciężką pracę, bez 

a ; © 

Nie zwiekaj! 
Jeszcze dzisiaj kup pu- 

szkę OVOMALTYNY. 
Jej działanie odżywcze 
iwzmacniające udo- 
wodni Ci odrazu, że 

OVOMALTYNA 
Dra WANDERE 

jest niezbędna dia utrzymania zdrowia 

i redości życ: 

Wszędzie do. nabycia, 
k Najekonomiczniejsza puszka > kg. 

    

    

porównania więcej na złe wyżywienie i 
obchodzenie się gospodarza. 

Duża ilość pokrzywdzonych robotni 
"ków, a itakże rodzaj skarg mie pozwala 
przejść nad tym do porządku dziennego. 
Emigracja nasza do Łotwy nie nosi cha- 
rakteru bezładnych wędrówek z miejs- 
ea do miejsca, tak jak to było w Rosji 
przedwojennej. Organizacja sprowadza- 
nia robotnika z Polski do Lotwy i roz- 
działu między poszczególnych gospoda- 
rzy, przeprowadzana jest w sposób z gó 
ry obmyślany pod kierunkiem organów 
rządowych polskich i łotewskich. 

Warunki pracy emigrantów są regu 
lowane corocznymi umowami polsko- 
łotewskimi. Łotewska  lzba Rolnicza 
wraz z gęstą siecią rejonowych biur pra 
cy powołana jest do czuwania nad pra- 
widłowym . wykonywaniem umowy 
przez każdego gospodarza i robotnika. 
Zdawałoby się więc, że ilość pokrzyw- 
dzonych robotników przez gospodarzy 
powinna być zredukowana do mini- 
mum. W rzeczywistości jest jednak ina- 
czej. Konsulat w Rydze jest zasypywa- 
ny poprostu skargami pisemnymi i ust- 
nymi. 
Szczupły personel Konsulatu pracujący 

i tak ponad normę i możliwość fizycz 
ną nie jest w stanie opanować tej całej 
powodzi ludzkich bied i nieszczęścia. Do 
tego należy dodać tmudność roztoczenią 
opieki nad emigracją wskutek wielkiego 
jej rozdrobnienia. Nie ma chyba w sezo 
nie ani jednego większego gospodarst- 
wa w Łotwie, w iktórymby nie praco- 
wał polski robotnik, nie ma przy tym 
gminy z której nie byłoby jakichś 

skarg skierowanych do Konsulatu. Jas- 
nym jest, że przy takim stanie rzeczy je- 
dynie skuteczną opidkę mad robotni- 
kiem może roztoczyć tylko Łotewska Iz- 
ba Rolnicza dysponująca licznymi od- 
działami (biurami pracy) na prowincji, 
wspólnie z miejscowymi oddziałami ad- 
ministracji. 

O tym, jak ta opieka wygląda niech 
świadczy stan i utrzymanie punktów 
zbornych przy biurach pracy Ł. I. R. a 
także obchodzenie się ze znajdującym 
się tam czasowo robotnikiem. Wprost 
skandaliczne stosunki poł tym wzglę- 

dem panują na punkcie zbormym przy 
ryskim biurze pracy (Parka iela 6). 
Brak choćby najprymitywniejszych wy- 
gód dla robotnika, który tu nieraz tygo- 
dniami czeka na pracodawcę, nieopala- 
nie lokału, niewydawamie żywności ani 
pieniędzy ma przeżycie -— niech będzie 
tego dowodem. 

Robotnicy śpią ma gołych ławach 
lub na podłodze marznąc z zimna i cier- 

piąc głód. Traktowanie robotnika, który 
znajduje się przeważnie w krytycznym 
położeniu bez pieniędzy i pracy jest cza- 

sami wprost oburzające. 
Cały szereg faktów wskazuje, że rów- 

nież i na prowincji postępowanie władz 

Kronika tygodniowa 

Na marginesie „zajść 
(Głosy naszych współpracowników) 

Coroczne zaburzenia listopadowe, ja- 
kie się powtarzają na Uniwersytetach na 
szych zasługują na rozważenie sine ira 
et studio. Nie zamierzam poruszać tutaj 

streny humanitarnej tych rzeczy. Każdy 
gwałt skierowany przeciwko jednostce 
godzien jest potępienia, zwłaszcza jeżeli 

jest połączony z przewagą liczebną. 
Co prawda w praktyce wszystkie uni 

wersytety świata stanowią chroniczne 
„ognisko zaburzeń, Sam widziałem roz 
ruchy akademickie w Bolonii, w którymś 
tam roku ery faszystowskiej. Były to 
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8 
7 URZĄDZENIA NADZW: 

PRZECIWZANIKOWE AA 5 
(ANTIFADING) 

6 ULTRANOWO: 
CZESNA KON- 
STRUKCJA 

2 OGROMNY ZASIĘG 

3 DO ZŁUDZENIA 8 
NATURALNE ODTWA- 

4 PIĘKNY WYGLĄD 

ZEWNĘTRZNY 

5 3 ZAKRESY FAL (FALE 
ALTRAKRÓTKIE) 

5 lampowa ultranowoczesna superheterodyna o 7 к 
obwodach strojonych w cenie dostępnej dla każdego 

  

8 PRZEJRZYSTA KO 
ŁOROWA SKALA 

9 UPROSZCZONA 
DO MINIMUM 

10 NAJNOWSZE TY- 
PY LAMP (SŁYNNA 
PENTODA A L 4) 

11 ZUPEŁNE 12 SPRZEDAŻ 
WYELIMI. 
NOWANIE 
STACYJ LO. 
KALNYCH 

NA 
DOGODNE 
1 NIEWIEL- 

«
ч
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r” SZA KOSMOS RĄDIO : 
+ bo Demonstracja i sprzedaż na dogodne raty i 

NIESIE we wszystkich firmach radiowych. jA 

у 
łotewskich względem polskiego robot- 
nika mie jest bezstronne. W niektórych 
wypadkach władze łotewskie postępują 
tak, jak gdyby im na polskim robotniku 

wcale mie zależało. Wskutek dewaluacji 
łata robotnicy utracili około 60 proc. za- 
robków. Władze łotewskie jak dotych- 
czas zachowały się obojętnie wobec o- 
czywistego i niesłusznego pokrzywdze- 
nią całej 30-tysięcznej rzeszy robotni- 

czej, tak jak gdyby ci ludzie byli natrę- 
tami, gwałtem wciskającymi się przez 
kordon graniczny, a mie siłą roboczą: 
która dźwiga na sobie główny ciężar go- 
spodarki rolnej, tej podstawowej gałę- 
zi produkcji Łotwy. Straty poniesione 
wskutek dewaluacji łata powinny być 

wyrównane. Nawiasem musimy łutaj 
dodać, że obniżka zarobków w Łotwie 
wisikutek dewaluacji zrównała się z za- 
robkami miejscowymi w (Polsce, należy 
więc przewidywać trudność rekrutacji 

w roku przyszłym, o ile w przyszłej u- 

STT RIPE TESTAI STS RPL LTR 

tedy organizowač demonstracje nie anty 
žydowskie, ale anty — angielskie. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że wina w sto 
sunkų do tego szerok$ęygo nurtu antyży 

dowskiego (antysemiekim, trudno to naz 
wać, ponieważ nie zwraca się przeciwka 

Arabom), ciąży i na społeczeństwie poł- | 
skim. Stosunek do syjonizmu, polityka 

rybaka Kassa przyjmowana 

ścią. Nawet urzędowe postawienie na 
forum międzynarodowym sprawy emi- | 

przez min. Becka, | 
wywołało. ; 

gracji palestyńskiej 
większego wrażenia nie 

Społeczeństwo / polskie mało interesują 
procesy twórcze. Cóż dziwnego, że nie 
bardzo zdaje sobie z tego wszystkiego 
sprawę i nasza młodzież. 
    jednak zajścia tak odbiegające od na- | 

szych listopadowych, jak niebo włoskie 
od naszego. 

! 

Gdy bym teraz był nauczycielem w 

szkole mieszanej, 
| dziecko żydowskie do chrześcijańskiego 

Od czasu deklaracji Balfoura antyse- . 
mityzm nie ma już podstaw logicznych. 
Żydzi odzyskali swoją ojezyznę, 
rozwija się w tempie naszej Gdyni. — 
Żydzi emigrują do Palestyny. Jeżeli iłość 
emigrantów nie jest wielka, wina to An- 
glików, a nie Żydów. Gdyby antysemici 
całego Świata byli logiczni, 

która. | 

| 

musieliby | 
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jest przez | 
społeczeństwo polskie z dziwną okojętno | 

przyprowadziłbym | 

i powiedziałbym mu tak: „Uderzyłeś go | 

przed chwilą i użyłeś słów znieważają- ; 
cych. A czy ty wiesz, że kiedyś przed 

wojną spotkało to twego ojca? Czy zda 
jesz sobie sprawę, że ten mały Żydek ma 

już swoją ojczyznę, do której wyjedzie 
z chwilą, kiedy dorośnie, A Polska bę- 

dzie mu pomagała tak samo do odzyska 

mowie nie będzie podniesione wynagro: 

dzenie za pracę. "i 
Kończąc formułujemy następujące. 

wnioski tyczące się tegorocznego sezoą 

nu pracy: ' 
1. Większość robotników znalazła w. 

roku bież. w Łotwie normalne warunki 

pracy i możność zarobiku. LP 
2. Stosunkowo duża część robotników. 

została pokrzywdzona w różny sposól+- 
przez gospodarzy przeważnie bez żad.% 
nego późniejszego odszkodowania. iš 
“8. Powinno dąžyč się do bardziej оТа 
jektywnego, usprawnionego i szybszegga 
rostrzygamia sporów między robotniyg 
kiem i gospodarzem. 

4. Dewalnacja łata odbiła się fat>l- 6 
nie na nastrojach 'wśród naszych e 
gramtów co jest zapowiedzią trudn: е 
w rekrutacji w roku przyszłym o ile zde 

robki w Łotwie nie zostaną odpowied:: 
nio podniesione. iš 

{ 

Bohdan Kopeč. 

Ё 

nia Niepodległości jak Amerykanie, Włc” 
si, Francuzi dopomogli Polsce do odzy-= 

| skamia Niepodległości. Tak samo: jak ty. 

kolega twój jest synem narodu, który pra 
snie wolności. 5 

Sądzę, że ta odrobina frazesu histež 
rycznego miałaby większe -powodzenic> 

niż frazesy sentymentalne. 'Ale nie tylkc£ 

trzeba mówić, tą drogą trzeba iść. ° 

Zawieszamia wykładów, kary, sadza— 
nia, czy nie sadzania, cała ta ...upologif 
czna polityka to tylko poprostu półśro_ 

dek. Środkiem radykamym byłoby 
stworzenie osobnego Uniwersytetu. Ży-, 
dowskiego. „I-go powiedzmy Uniwersy 

tetu Pałestyńskiego z tyticzasową siedzi 
bą w Polsce" (bo jeden już jest wt 
Palestynie). Sądzę, że zarówno oba 

rządy t. j. Polski i Palestyski, jak i mię 
dzynarodowa finansiera żydowska będą 
w stanie taki Uniwersytet szybko zbudo 
wać. l 

r Projekt ten jest jedynym środkiem. 
zmierzającym do gruntownej zmianył 
atmosfery w Uniwersytetach naszych. 
Młodzież żydowska. posiadając własne 

życie wewnętrzne, nie będzie wyrastala 

w niechęci do Polski. A to jest rze+ 

czą b. ważną. Dziś Państwo Polskie
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Jan Kiepura chce nabyč 
„Dolinę Szwajcarską“ 

i zbudować w Warszawie atelier filmowe 
Dażą sensację w kołach finansowych wywo 

łało wystawienie na licytację w Warszawie sze 
regu wartościowych obiektów, zarówno w €en 

trum miasta, żak i na przedmieściach. 
Na dzień 14 grudnia wyznaczono sprzedaż 

przymusową 21 różnych nieruchomości opisa 

ych przez wierzycieli. Wśród. licytowanych 
obiektów, znajdują się także trzy nieruchomo 
Ści, stanowiące własność Warszawskiego Towa 
rzystwa Łyżwiarskiego, a znane pod popularną 

mazwą „Doliny Szwajcarskiej”.  Dwupiętrowa 
kamienica przy ul. Szopena 5—9, wraz z przy 
degającym olbrzymim parkiem i urządzeniami | 

sozrywkowymi, Sprzedana ma być w drolze 

przymusowej, pizy 

łącznie na 545.000 zł. 

czym Dolinę oszacowano | 

! 
I 

| 
| 

| 

Poza tym z młotka sprzedanych zostanie 10. 
budyrków fabrycznych upadłej sp. ake. Pe-Pe- 
Ge, które znajdują się na Pradze przy ul. Ot 
wockiej. 

W związku z licytacją „Dołiny Szwajcar- 
skiej* pojawiły się ponownie pogłoski, że ku 
pić ją ma Jan Kiepura, który zamierza na jej 
terenach pobudować nowoczesne atelier filmo- 
we. 

Gdyby Kieępurą faktycznie wybudował w 
Wlarszawie nowoczesne atelier filmowe — mo 
że wpłynęłoby to w jakiś sposób na polepsze 
nie naszej sztuki kinematograficznej, któna do 
fychczas wlecze się-w ogonku za innemi pań 
'stwami, 

Malženstwo Johna Barrymore 
Słynny artysta filmowy John Barrymore, RY obecnie 54 łata, poślubił onegdaj 28-let 

hią Elainę Barrie. 

J 

1dw 

Adw. Zygmunt Hofmokl-Ostrowski (ojciec), 
tóry, jak wiadomo, poza działalnością obroń 

а, zajmuje się także. działalnością literacką, 

wystąpił do XI wydziału cywilnego Sadu Oksę 
kbwego z pozwem na tle naruszenia praw autor 
kich. 

| Głośny był w swoim czasie proces prowadze 
ny przez adw. Hofmokl-Osirowskiego z powo 
iłu użycia przez jedną z wytwórni filmowych 

niże 4% 

„Zabawka“ to nie zabawka... 
Hofmokl-Ostrowski skarży ponownie wytwórnię filmową 

nazwy śztuki „Zabawka do scenariusza filmo 
wego. Prawomocnie zasądzono wówczas na 
rzecz autora  kilkutysięczne odszkodowanie. 

Przegrany proces nie odstraszył jednakże wyt 
wórców filmowych i jedno z biur warszawskich 

ponownie nazwało posiadany obraz „Zabawką”*. 
Tym razem adw. Hofmokl-Ostrowski żąda od 
Szkodowania w wysokości 6.000 zł. 

  
  

| 

! 

XViil-a rocznica zawieszenia broni w Londynie 

  
W] 18-tą rocznicę zawieszenia broni, przypada jącą na dzień 11 listopada, odbyły się w sze- 
regu stolic europejskich, a szćzególniej w Łondynie i Paryżu tradycyjne uroczystości. Kulmi- 
nacy jnym punktem uroczystości w Londynie, było złożenic wieńca przez króla u stóp pom- 
nika ku czci poległych. — Zdjęcie nasze przedstawia uroczystości ohok pomnika ku czci 

poległych w Londynie. 

Paryż bez tramwajów 
Wzrastający z każdym dniem rozwój ż szyb 

kość komunikacji ulicznej w wielkich mia- 
stach sprowadza powolne ale nieodzowne wy 
cofanie tramwajów z ruchu licznego. Tramwaj 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
Język litewski „chiński i hinduski 

na uniwersytecie warszawskim. 
Nowy spis wykładów na Uniwersytecie Józe 

Ja Piłsudskiego wprowadza szereg wykładów lim 

wistycznych zarówno języków mniejszości na- 

'odowych, jak i 

Wprowadzone będą specjalne lektoraty języ 

ukraińskiego. Pozatem na 

będą 

języków egzotycznych. 

ów litewskiego i 

Jniwersytecie Warszawskim 

język hinduski (narzecze — Bengali) przez lek 

ora hindusa, Goschala i język chiński przez 

ektora dr. Ju-Yoei. 

wykładane 

Urzędnicy lwowskiego „Phoenix'a* 
śpią w biurach. 

Od szeregu dni trwa strajk okupacyjny u- 
zędników w Iwowskim oddziale Tow. Ubezpie   
zeń „Phoenix*, W pokojach biurowych urzę ' 
inicy poustawiałli przyniesione z domu łóżka, ' 

szłożyli sienniki i 

oźni biurowi. 
materace. Strajkują również 

Zając o 5-ciu nogach. 

Roliuk Jan Hodec, zam. w Sławęcinie na Ka- 

szubach, zastrzelił szaraka wagi 14 kg. 

Zając-olbrzym okazał się niezwykłym zwie 

rzęciem o 5 nogach. Piąta noga wyrastała mu 

pośrodku pomiędzy obiema łapkami przedninni. 

Była ona nieco krótsza od dwu pozostałych i 

mogła służyć przez czas jakiś tylko do podpie- 

Najbardziej ciekawa jest ta okolicze 

ność, że pięcionogi zając zapewne przed kilku 

laty został postrzelony w przednią lewą łapkę 

właściwą. Łapka miała zgruchotaną kość i zwi 

«ała na skórze. Wskutek: wypadku „nadliezbo- 

noga okazała się potrzebną i przez długi 

czas spełniała doskonale rolę zastępczą, o czym 

świadczy budowa i zdrowie okazu. 

Szkoda tylko, że myśliwy spożył zdobycz i 

zachował jej dla studiów. nad niezwykłym 

rania się. 

wa“ 

nie 

wybrykiem natury. 

Otyłość jest często skutkiem 
złej przemiany materji 

Zioła „Cholekinaża” Nr. 2 i 3 odpowiednio dawkowane usuwają obstrukcję 

ten najważniejszy czynnik skłonności do tycia. 
Broszury szplatnie w laboratorjum fizjologiczno-chemicznym 

„CHOLEKINAZA“ H. NIEMOJEWSKIEGO, Warszawa, Nowy Šwiat 5 

oraz w aptekach i składach aptecznych 

roczy od triumfu do triumfu. Od Pa- 

yża do Londynu. Ale każde jutro jest 
asłonięte chmurami. A kiedy piorun 
derzy, wówczas ludziom iest potrzebna 
bomoc. ludzi, a narodom, pomoc -naro- 

ów. Mieć 'wszędzie przyjaciół. Oto pod 
stawa każdej zdrowej polityki. 

Jeżeli chodzi o Środki doraźne, to 

rdybym byłykomendantem policji, uży- 
rałbym do uspakajania rozruchów stu- 
pir nie policjantów, ale policjant 

. W walce mężczyzn jest zawsze "oś 
mą W walce płci obojga było 

by: w tym wypadku, raczej coś zupełnie 
nnego. I jeszcze jedno. Jeżeli w słyną- 
ym ze swobód Paryżu, Londynie, czy 
flowym Jorkuszbierze się 500 osób, za 

az jak z pod ziemi wyrasta charaktery 
ityczna postać stróża porządku. I tylko 
ledno miejsce ma Świecie  majbardziej 
właśnie burzliwe t. j. aula uniwersytec 

ka obywa się bez niego. 
Nie jestem zwolennikiem posyłania 

a Wszechnice nawet policjaniek. Ale 
owimnna istnieć akademicka straż hono 

owa, złożona z akademików ostatniego 
oku. Przydałyby się jakieś piękne 
jtroje i kito wie, czy nie tylko zyskały 

by na tym uroczystości, ale i szyby 0- 

ienne. 

| adresem „gorącej młodej krwi“! 

  

A teraz na zakończenie parę słów pod 
Nie 

przemawiam językiem. sentymentaliz- 
mu, ponieważ młode pokolenie dzisiej- 

sze jest zdaje sigy raczej realistyczne i 
pozytywne. Będę mówił ięzykiem roz- 

sądku. 
Polska w tej chwili ma istotnie szan 

se zostania wielkim mocarstwem. Po wi 
zytach paryskich i londyńskich jaknaj 
pomyślniej zakończonych, po bliskim 
wejściu do grona 4-ch wielkich mo- 
carstw, po realizacji czterolatki która się 
rozpocznie za lkilka tygodni, kraj masz 
stanie niewątpliwie u progu pomyślnoś 
ci. Pomyślności właśnie dla młodych i 
najmłodszych. 

W tej chwili każde zaburzenie wew 
nętrzne; jest wodą na młyn propagandy 

obcej, która mie omieszka tego wykorzy 
stać. Prasa zagramiczna, 'w swojej częś 

ci Polsce miechętnej, może osłabić efek 
ty zdobyczy londyńskich, zamknąć tere 

ny przed Żydami (emigracja nie jest fi- 

lantropią, nie wpuszcza się emigranta, 
którego nie chcą gdzie indziej), utrudnić 
stosuniki handlowe! A tego wszystkiego 
nie chce przecież żadna „gorąca krew. 

Ona chce jedynie szczęścia, jedynie po 
myślności Ojczyzmy! Kazimierz Leczycki   

Światowy kongres i wystawa antyałko- 
holiczna w r. 1937 w Warszawie. 

Na zaproszenie rządu Rzeczypospolitej odbę- 
dzie się w r. 1937 w Warszawie światowy kato 
licki kongres antyalkoholiczny. 

W. ub. sobotę odbyła się w sali Instytutu 
Akcji Katolickiej w Warszawie (Nowogródzka 
49) konferencja prasowa pod przewodnictwem 
ks. gen. Olszewskiego. Wygłoszono cały szereg 
referatów o akcji do walki z alkoholizmem. 

‚ № czasie trwania kongresu, który ma odbyć 
się. we wrześniu następnego roku zostanie zor 

ganizowana międzynarodowa wystawa przeciw- 

sikdkalbyą 

„Ul. Alkazaru“ w Krakowie. 

Donoszą z Krakowa, że na ul. Gołębiej umie 
szczono w nocy tabliczki z napisem: uł. Alkaza- 
RU. Z polecenia władz tabliczki zostały usunięte. 

Australia stała się 
większa 

Terytorium Australii „powiększyło się* nie- 

dawuo o 7 i pół milionów km kw. powierzchni 

przez przyłączenie do niej ziem położonych pod 
biegunem Południowym, które dotąd będą nosiły 
nazwę Amstralijskiego Antarktyku. Terytoria te 
obejmują wszystkie wyspy i tereny z wyjąt- 
kiem posiadłości francuskiej, Ziemi Adelina na 
południe. od 60% szerokości połudn. i pomiędzy 
160% a 45? długości wschodniej. Część lądowa 
składa się z płaskowzgórza, wznoszącego się do 
wysokości 3000-m., jejsłinia brzegowa ma ok. 
3200 km długości. Część: terytorium įprzytączo- 
nych oliecnie do republiki australijskiej oddaw- 
na już jest znana jako doskonały teren połowu 
wielorybów. Ponadto przewidywany tu jest roz 
wój rybołówstwa, chowu lisów i zbiór jaj ping- 
'winów. Bogactwa mineralne australijskiego An- 
tarktyku nie zostały jeszcze dokładnie zbadame, 
ale już obecnie sygna'izowane są wielkie połkła- 
dy węgła na odcinku „brzegu Rossa. 

  

UDERZENIE obcasa o twardy bruk musi być 
złagodzone, gdyż w przeciwnym razie niszczymy 
obuwie i zdrowie. Na obcasach BERSON SPORT 

chód staje się elastyczny 

| o zamachy petardowe na sklepy 

  

  

ze swoją powolnością, spowodowaną koniecz- 
ścią ścisłych przystnków i zwolnień na skrzy 
żowaniach ulic nie wytrzymuje konkurencji z 
kolejką podziemną i autobusami. To też w Pa 
ryżu, gdzie przepisowa szybkość tramwaju nie 
może przekraczać 20 kłm. ma godzinę, stają 
się one zupełnym anachronizmem i prawdziwą 
przeszkodą w ruchu ulicznym. 

Po wycofaniu dorożek z ulic paryskich przy 
szła kolej na tramwaje, których ostatnia godzi 
na wybije na wiosnę przyszłego roku. Wszyst 
kie linie tramwajowe zastąpione zostaną odpo 

wiednią ilością wygodniejszych į znacznie szyb 
szych autobusów. Naskutek tych zmian rozbu 
dowana zostąnie znacznie linia kolejek „met- 

ro, a szczególnie na krańcach miasta. Za przyk 
ładem Paryża pójdą niewątpliwie wkrótce wszy 
stkie większe miasta niemieckie, z których Ber 
lin dziś już stara się powoli wycofać koewwję 
śródmieścia. 

„Wileńskie zamachy 
petardowe“ 

w Sądzie Najwyższym 
Do izby karnej sądu najwyższego wpłynęły 

akta pierwszej sprawy z licznej serii procesów 
„żydowskie, 

organizowane przez członków b. Obozu Nara 
dowo-Radykalnego. 

Skargę kasacyjną wnieśli obrońcy 3-ch stu 
cdentów z Wilna: Goniewicza, Bonarowskiego & 
Kuczyńskiego, skazanych w 2-ch instancjach na 
kary do trzech lat więzienia za przynależneść 
de potajemnej organizacji i urządzania zama 
chów przy pomocy śrądków wybuchowych. 

  

Na koncercie 
Synek: — Mamusiu, to taka nudna 

muzyka, możeby oni coś innego, nasta- 
wili? 

Matka: — Syneczku, to nie jest nasz 

Philips, orkiestry się nie nastawia. 

  

ufaj! PUDER ABARID-ng/epszy dla delikatnejceng 
  

" Fabrykanci wykupili i zniszczyli 
„wieczną zapalkę“ 

W swoim czasie głośnym był w całej Euro 
pie wynalazek wiedeńskiego chemika dr. Ringe 
ra t. zw. „wiecznej zapałki*, Wynalazł bowiem 
masę chemiczną, którą pocierając, otrzymywało 
się płomyk normalnej zipałki, Masa umożliwia 
ła zapałane się z górą 600 razy, a ponieważ 
koszt takiej zapałki był minimalny, można by 
ło uważać zapałkę za „wieczną*. Ponieważ wie 
ezna zapałka wyrządzałaby wielką konkurencję 
fabrykom zapałek, przeto postarały się fabryki 

o wykupno patentu. Onegdaj odbył się w Wied 
niu ostatni akt pogrzebu tego wynalazku, likwi 
dacja „Oesterreichischer Ringer Zuendstab* — 
G. m. b. H.* Dr. Ringer otrzymał wysokie pd 
szkodowanie. 

„. W ten sposób wynalazek, który mógł się 
stać dobrodziejstwem, został wykupiony przez 
'kapitał, produkujący zapałki szwedzkie gorsze 
i znacznie droższe.



CZE 
Wieści z Nadbałtyki 

'WYBRZĘŻE POLSKIE 
— LICZNE MIELIZNY ZATOKI PUCKEEJ. 

w jej zachodniej części stanowiły poważną prze 

szkodę dla łodzi rybackich. Obecnie prace po- 

głębiarskie kontynuowane są na kilku odcin- 

kach. rą zakończeniu h rybacy 

Helskiej*oraz Kępy Oksywskiej, Kępy Rewskiej, 

Puckiej i Swarzewskiej będą mogli bez trud 

ności dostać się do Pucka, Trasa pogłębiona. 

wytyczona jest bojami (wielkie pływające bacz 

ki żelazne, zakotwiczone na, dn'e), 

LITWA 
— SEJM UCHWALIL USTAWĘ 0 

OBOZACH. PRACY. : 
Sejm uchwalił ustawę o obozach 

przymusowej pracy, w których będą u- 
mieszezane osoby, karane przez organy 
administracyjne. Również zostało uch- 
walone uzupełnienie ustawy o nadzwy- 
czajnej ochronie państwa, mocą którego 
osoby niebezpieczne dla porządku pub- 
licznego mogą być zamykane w oho- 
zach koncentracyjnych. 

— OŻYWIENIE LITEWSKO-NIE- 
MIECKIEJ WYMIANY TOWARÓW. 
Otwarcie małego ruchu graniczego li- 
tewsko-niemieckiego spowodowało zna 
czne ożywienie w przesyłaniu posyłek 
do Niemiec i z Niemiec. W komorze cel- 
nej oraz na stacji kolejowej w Wierzbo 
łowie ożywienie to zmusiło do zwiększe 
nia liczby pracowników w tych urzę- 
dach. 

— ZAMACH NA KOMISARZA РО- 
LICJI,W GIŽACH. 

Dewiadujemy się obecnie, iż 9 listo- 
pada o godz. 18 do lokalu komisariatu 
policji w Giżach (pow. wyłkowyszkow- 
ski) wszedł nieznany osobnik i strzelił 
dwukrotnie do komisarza L. Lietuwinin 
kasa. Strzały okazały się śmiertelne i 
Lietuwininkas zmarł na miejscu. 

Następnie morderca usiłował zabić 
obecnego w komisariacie policjanta 
Marksza jtisa, jednakże ehybil. Na miej- 
sce wypadku: przybył niezwłocznie na- 
ezelnik policji kryminalnej Pamatajtis, 
który zarządził dochodzenie. Morderca 
jest poszukiwany. 
| — „SEUŽBA PRACY“ STUDEN- 
TÓW — POLAKÓW. Walne zgromadze 
nie członków Zjednoczenia Studentów 
Polaków Uniwersytetu Witolda Wielkie 
go po ożywionej dyskusji uchwaliło 
wprowadzić powszechną „służbę pracy““. 
Każdy członek Zjednoczenia obowiąza- 
my jest poświęcić choć parę godzin w 
miesiącu na pracę społeczną. 

„ . — WIECZÓR KU CZCI H. SIENKIEWICZA. 
15 listopada br. w sali Gimnazjum Polskiego 
Im. A. Mickiewicza w Kownie odbędzie się wie 
czór ku czci Henryką: Sienkiewicza w 20-lecie 
Jego śmierci. 

w mierzei 

ŁOTWA 
„ — 11 bm. ODBYŁO SIĘ WIELKIE 
SWIĘTO ARMII i bohaterów poległych 
w zwycięskiej bitwie z armią Bermon- 
dta w roku 1919 pod Rygą. Bitwa ta 
zapewniła niepodległość Łotwie. Po zło 
żeniu przez prezydenta państwa wieńca 
na cmentarzu wojskowym, w obecności 
rządu, generalicji, korpusu dyplomatycz 
nego i wojska, oraz po przemówieniu 
prezydenta odbyła się wielka defilada 
wojskojwa. 

> TURNIEJ SZACHOWY — koresponden- 
cyjny pomiędzy Rygą a Szwecją zakończył się 
po 2 latach wygraną Łotwy 4:1. Ze stromy Szwe 
aji brały udział 4 kluby, w Rydze — 1 „Klub 
Seniorów, 

ESTONIA 
GEN. LAIDONER O WYBORACH DO 

ZGROMADZENIA NARODOWEGO. Naczelny 

wódz ammii estońskiej gen. Laidoner w wywia 

dzie prasowym oświadczył iż twierdzenie w me 

morandum 4 byłych prezydentów na temat sła 

bości armii estońskiej całkowicie mija się z 
prawdą, Tak sprawnej ; tak dobrze wyposażo 

mej armii oraz mocno zab.zp'eczonych granie 

jak obecnie. Estonia jeszcze nigdy mie miała. 

Wojsko estońskie nie zajmuje się polityką nie 

weźmie udziału w wyborach do zgromadzenia 

narodowego. Gen. Laidoner wycofał swoją kan- 

„ dydaturę. 

mi 

  
| poczet sztandarowy Związku Peowiaków 

  

„KURJER“ z dnia 15 listopada 1936 r. 

  

Święto Niepodległości Polski 
"w Łotwie i Estonii 

W dniu polskiego Święta Niepadleg- 
łości odbyło się w Dyneburgu uroczyste 
nabożeństwo w obecności konsula R. P. | 
Buynowskiego, dowódcy dywizji letgal 
skiej gen. Bacha, prefekta, burmistrza 
miasta oraz przedstawicieli kolonii pol 
skiej. 

Wieczorem na bankiecie, wydanym 
w konsulacie R. P. gen. Bach wygłosił 
dłuższe przemówienie: w którym złożył 
życzenia w imieniu społeczeństwa, ar- 
mii i miasta. Gen. Bach podkreślił głę 
boką przyjaźń, łączącą naród polski i 
łotewski oraz sławę oręża polskiego, od 
dającego nieraz usługi narodom zaprzy 
jaźnionym. W zakończeniu gen. Bach 
wzniósł toast na cześć Rzeczypospolitej 
Poiskiej oraz Marszałka Śmigłego-Ry- 
dza, który szczególnie jest bliski armii 

Setny numer polskiego pisma w Łotwie 
Sto tygodni temu, — 24 grudnia 1934 roku — 

ukazał się w Rydze pierwszy numer ,„NASZE- 

GO ŻYCIA — jedynegó pisma polskiego w Łot 

wie. Obeonie otrzymaliśmy numer setny. 

Pismo to było spadkobiercą prac i *dei, przy 

świecających zamkniętemu w Dyneburgu pismu 

codziennemu „DZWIOŃ*, wychodzącemu ongiś i 

pod redakcją p. Kazimierza Leczyckiego, 

łotewskiej przez swój osobisty udział w 
walkach o niepodległość Łotwy. 

Z okazji Święta Niepodległości To- 
warzystwo Zbliżenia Polsko-Estońskie- 

go w Tartu zorganizowało uroczystą a- 
kademię. Na akademii m. in. byli obecni 
prezydent miasta gen. Tonisson oraz 
prof Uluotos, który wygłosił referat na 
temat stosunków  polsko-litewskich z 
punkiu: widzenia historycznego. Wilno 
oświadczył prelegent—aczkolwiek znaj 

duje się na terytorium historycznie li- 
tewskim, moralnie i etnograficznie nale 

ży do Polski. Z Wilna wyszło wielu sła 
wnych Polaków, miasto to stało się ko 

lebką najlepszych sił wojkowych, które 
tam rozpoczęły walkę komspiracyjną o 
niepodległość. 

  
„Nasze życie'* ukazywało się regularnie, in 

formując liczną polonię łotewską przedewszyst 

kim o życiu Polski. Pismo, świeimie robione tech 

„Mcznie, prowadzone przez zdolnych dziennika 

rzy, b. posłą do Sejmu łotewskiego j Jarostawa 

Wilpiszewskiego i p. Miż-Miszyna, zdobyło sc- 

bie zasłużoną popularność wśród Polaków w 

  

Policja węgierska składa kwiaty ustój mauzoleum na Rossie. 

Peowiacy w $więto Niepodległości 
14 tm. w sali Federacji PZOO odbyła się u- | W. apelu wzięli udział.: wicewojewoda Gin 

roczystość obchodu Niepodległości, zorganizowa | towt-Dziewałtowski, pik, Janicki, wiceprezydent 
ną przez Koło Wileńskie Zw. Peowiaków, połą ( miasta Nagurski i wiceprezydent Grodzicki, dy- 
czoma z nroczystym apelem poległych w wal- | rektor KIP. inż. Głazek, nacz. wydziału urzędu 
kach o niepodległość z okręgów - wileńskiego wojewódzkiego Jasiński, myr. Peszyński, mjr. 
mińskiego i kowieńskiego. Spaczyński, macz. wydz, personalnego dyrekcji 

Zebrani w sali peowiacy i peowiaczki stanęfi | poczt i 'telegrafów Mueller, władze Związku Peo 
w zwartych szeregach pod udekorowaryni ; ©- 

piersiem Marszałka Piłsudskiego. Światła w sa 

li były przyćmione krepą. Przy popiersiu stanął 

Abel 

przeprowadzi peowiak, major Maksymilian Os 

sowski, składając następnie raport prezzsowi ko 

ła, senatorowi płk. Dobaczewskiemu. i. się pole 

głych odczytywał mjr. Ossowski przy głuchym 

wiaków i zaproszeni goście. 

Po skończeniu odczytywania listy poiegłych 

peowiaków i peowiaczek artysta dramatyczny 

teatru mą 'Pohułance Zdziśźyw Mrożewski. recy 

tował trzy wiersze K. Wierzyłńskiego ze zbioru 
„Wolność tragiczna, a mianowicie „Listopad 

1918 r.', „Rozmowa г Baryką“ i „Nocny po-   

    

Pióra Waterman 'a | e 
  

Andrzej Gide wyrzeka sę komunizmu 
Pisma donoszą, że w najbliższym czasie uka | jestem odpowiedzialny za tych wszystkich, któ 

że się nowa książka Andrzeja Gide'a p. t. „Po- | rzy czytają me dzieła. Sę rzeczy ważniejsze dia 
wrėt z ZSRR“ Od dawna już krążą wersje, že mnie, niż ambicyjki osobiste i niż interesy 
znakomity francuski beletrysta wyrzekł się ko- | Związku Sowieekiego. Te rzeczy — to ludzkość, 

Rutynowany 

munizmu. iej „osy i kultura“. | 

NAUCZYCIEL M U z Y Ki 

Dziś już nie ulega wątpliwości, że tak jest. 
We wczorajszym numerze „Figaro ukazał się 

udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 
Ceny przystępne. — 

fragment ze wstępu do tej książki. Gide pisze 
tam: a 

„Jeżeli nawet myliłem się dotychczas, to cie- ul. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp. 
szę Się, że wczas przyznaję się do błędu, gdyż   

  

  

5 
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CHRONI RĘCE ZMIĘKCZAJĄ 
CY i WYBIELAJACY $KORĘ 

*o*PRĄŁATOW 
PE R FECTION 

Z muzyki 

Pianista 
Szura Czerkaski 
Artysta. uczeń Józefa Hofmana, px 

raz pierwszy wystąpił w Wilnie z włas 
nym recitalem w piątek 13.XI. Olśni 
odrazu jedną stroną swego talentu, fe 
nomenalną techniką. Niezmiernie suro 
we wymagania stawiane dziś muzyko 
w tym zakresie przyzwyczaiły nas dd 
bardzo wysokiego poziomu. Czerkask 
wybija się ponad najlepszą normę. 

Pokazał ją w doborze niezmiernie 
trudnych sztuk. „Wariacjach* Brahmsą 
na temat Handla, w błyskotliwym „Ka 
lejdoskopie* Hofmana, pociągający 
swymi pianistycznymi efektami, w 2-c 
„Poematach walcowych* na lewą rękę 
Zadokumentował tu pianista nadzwy 
czajną samodzielność lewej ręki, ale 
tego rodzaju utwory raczej mogą zadzi 
wić, niż zrodzić to wzruszenie, które 
daje prawdziwa sztuka. Wreszcie Fanta 
zja Don Juana Liszta okazała wszyst 
kie naprawdę imponujące, możliwośc 
pianisty, dysponującego ponadto og 
romnym temperamentem i ekspresją 
dynamiczną. 

Pozatem posiada artysta trafne od 
czucie poszczególnych form („Mazurek 
c-dur* i „Valse Willante“ Chopina) 
bardzo piękny zróżnicowany ton o wy 
razistym piano (np. w „Nokturnie* Cho 
pina). 

Fle muszę też wyłuszczyć parę za 
strzeżeń: zdaje się być rzeczą .pewną 
że z im wybitniejszą indywidualnością 
artystyczną mamy do czynienia, tym 
większe stawiamy wymagania. 

To też zaniepokoić może, że artysta 
nie ma całkowitego zrozumienia dlań 
wymowy pauz. Najbardziej dało się tol| 
odczuć w „Wariacjach* Brahmsa, gdzie; 
zbyt nikło były zaznaczone granice mięk 
dzy poszczególnymi tak różnorodnymi 
w fakturze harmonicznej i stylu  cząst- 
kami. Prócz tego, kto wie, czy ta nad- 
zwyczajna łatwosć techniczna nie pro- 
wadzi Czerkaskiego do przesady, mian. 
nadmiernie szybkich temp (w Bachu, 
Brahmsie), do pewnego lekceważenia 
liryzmu w interpretacjach (najbardziej 
ucierpiała na tym „Ballada* f-moll Cho 
pina). Zarzut braku liryzmu stawiam, 
mając na myśli wykończenić artystycz- 
ne poszczególnych fraz muzycznych, 
które może być osiągnięte na drodze 
świadomej pracy i jest wykładnikiem 
dojrzałości artystycznej. 

Fle powtarzam — zastrzeżenia zrodził 
właśnie olśniawający talent Czerkaskie- 
go, który nie tyle wzrusza, ile fascy- 
nuje. hhk, 

Dwa nowe hufce baręsrzy na terenie 
Wileńszczysny 

Na terenie powiatu oszmiańskiego 

powołany do życia hufec oszmiański z siedzi 

bą komendy w Oszmianie, zaś na terenie powia 

tu wileńsko-trockiego został utworzony hufiec 

wileńsko-trocki z siedzibą komendy w Wilnie. 

Pełnienie obowiązków hufcowych zostało powie 

rzone d-howi Judyckiemu Wiktorowi i phm. Le 

wandowskiemu Wincentemu. 

został



CHWILA BIEŻĄCA 
"W ILUSTRĄCJI 

       

  

Doroczne posiedzenia Polskiej Akademii Literatury. W siedzibie Pol- 
skiej Akademii Literatury w Warszawie. odbyło się doroczne posie- 
dzenie Akademii. Zdjęcie przedstawia fragment posiedzenia, z protek- 

torem Hkademii gen. Śmigłym-Rydzem na pierwszym planie.   
Wielka rewja armii przed Na- 

czelnym Wodzem. W dniu Świę- 
ta Państwowego 11-go listopada, 

odbyła się na Rozdrożu w War- 

szawie, przed Naczelnym Wo- 

dzem Marszałkiem Edwardem 

Śmigłym-Rydzem,. w obecności | 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej 
i Rządu, wielka rewia, jedna z 

największych dotychczas w Pol- 

sce Niepodległej oglądanych, , 

wszystkich rodzajów broni pol- 

skiej siły zbrojnej. Zdjęcie u gó- 

ry przedstawia moment po zło- 

żeniu wieńców na stopniach 

Belwečeru przez najwyższych 

dostojników Państwa z P. Pre- 

zydentem R.P. i Naczelnym 

     

     

  

   

    

   

   

   

  

   

      

   

   

            

    

Bez komentarzy. Punkt werbunkowy obrońców Mad 

w stolicy Hiszpanii Pod jakim hasłem odbywa się 

bunek, świadczy portret czerwonego dyktatora na ścia 

  Nowy pretendent karlistów hisz- 

pańskich do tronu. Po śmierci 87- 

letniego,Don Alfonso Carlosa kar- 

liści hiszpańscy wysunęli na kan- 

dydata do tronu 

jego  siostrzeń- # 

ca, księcia Ka- 

  

  
Maszyna do pisania nut. Jedna 

z firm frankfurckich zaczęła produ- 

   

       

Pomnik Marszałka Jjefa Piłsudskiego na Podhalu. W Makowie Pod 

  

  
: s. 

rola Habsburga. й Wodzem Mafszałkiem Śmigłym- halańskim odbyła siqiroczystość odsłonięcia pomnika ku czci Mar- kować maszyny do pisania nut, 8 | Rydzem na czele ' Zdjęcie na | s. | 1 szałka Józefa Piłsudskgo i nadania Jego imienia domowi wypocayn- rozwiązując tym samym problem, Zdjęcie | lewo przedstawia P. Prezydenta R. P. na trybunie reprezentacyjnej, w rozmowie: ż Marszałkiem kowemu Rodziny Kolbwej. Pomnik został wybudowany na stokach który dawno już zaprzątał głowy na prawo, | Śmigłym-Rydzem, przed rozpoczęciem defilady wojsk. Zdjęcie z prawej przedstawia Marszałka górskiej rzeki Skawy.h tle oprawy 'eśnej Zdjęcie przedstawia odsło- różnych wynalazców. 
Śmigłego-Rydza, wkładającego do pochwy szablę, ofiarowaną mu przez armię. 

nięty pomnik. 

JM   
| (J 

  

Laureat nagrody Nobla. Prof. 
Otton Loewen z Grazu otrzy- 

trzymał w roku bież. nagrodę 

Nobla z zakresu medycyny za' 

pracę i badania chorób ser- 

r Pierwsze fototelegramy prasowe z Londynu do War- 

szawy. Onegdaj po raz pierwszy w dziejach fototelegrafii 

polskiej otrzymano w Warszawie fototelegramy prasowe 

(fotografie transmitowane drogą telegraficzną) z Londynu, 

przedstawiające moment przyjazdu i powitania na dworcu 

    

     

  

! 

cowych. " linitstra oraz pos2czeg6lne momenty Zz wyda- 
go cześć przyjęć. Dla uwypuklenia sprawnošci 

bow wo ki ją Stada Neeikpulise зезение: KONW mie czasu, przyjazd min. Becka na dworzec Wiktoria w Lon- 

4 dynie nastąpił o godz. 1645, zaś o godz 18.55 były już 
| w Warszawie gotowe fototelegramy z momentu tego przy- 

_ jazdu. Na zdjęciu na prawo u góry moment powitania 

min. Becka. Na zdjęciu u dołu min. Back w rozmowie 

z Lady Crambern. małżonką podsekretarza Stanu w bryty(- 

skim M. S. Z., podczas rautu, wydanego przez ministra 

Edena. Na zdjęciu na prawo u dołu min. Beck w rozmo- 

wie z małżonką angielskiego ministra Spraw Zagranicz- 
nych. p. Eden, oraz przewodniczącym międzynarodowego A, 
komitetu nieinterwencji w sprawy wojny domowej hiszpań- 

skiej Lordem Plymouth, podczas rautu, wydanego w am- 

basadzie R P. w Londynie. 

„Japońskie szyldy na chińskich 
kolejach. W Shan Hai Kwan, 
jak i na innych licznych dwor- 
cach kolei Pei-Ping, obok na- 
pisów w chińskim języku u- 
mieszczono napisy japońskie. 

Zdjęcie na prawo. 

  
Wręczenie chorągibfonowi sto- 

łecznemu. Onegdapdbyła się na 

placu przed kościołę Garnizonowym 

w Warszawie urocłość wręczenia 
baonowi stołecznemchorągwi ufun- 

dowanej przez Zarzim. st. Warsza- 

wy. Na zdjęciu ent wręczenia 

chorągwi dowódcy ou stołeczne- 

go przez min. Sw Wbjskowych 
gen. Kasprkiėgo 

(i ЭМИ 

  

Samolot im: wojewody 
Jaroszewicza. _ Zdjęcie 

przedstawia fragment u- 
roczystości poświęcenia 

samolotu im. woj. Włady» 

sława Jaroszewicza, ko- 

misarza Rządu m. st. War- 

szawy. ufundowanego z 

okazji X.lecia urzędowa- 

nia wojewody, przez lud- 
ność stolicy. Samolot zo- 

stał przekazany armii na 

ręce gen. Rayskiego. 

L 

    

  

  

    

   

  

   

Twórca hiszpański legii cudzo- 
ziemskiej, a jednołśnie prawa rę- 
ka generała Franc ten. Millian 

Astray, opuszcza towarzystwie 

dwóch oficerów sztagłiwnej kwate- 
ry powstańczej. Dolajjego osoby 

urosły już w Hiszpiillegendy. W 

walkach w Marokku hl Astray stra- 
cił prawe oko 

Teren walk w Hiszpanii. 

Madryt i jego okolice, 

gdzie obecnie toczą się 

najzażartsze walki mię- 

dzy powstańcami. a woj- 

skami rządowymi. 

(LJ k MU            



   
   
    

   

    

   

    

   

    

   
    

    

  

    

  

    

  

    

    
   
    

    

   
    

   
     

  

    

    

   
    

  

   
    

   

    

   

   

    
   
   

    

     

   
   

   
    

          

    

    

   

   

„KURJER“ z dnia 15 listopada 1936 r. 

ernacki skazany na 8 lat wiezienia) pzy 
Wi 

a> „ga 

zoraj sąd apelacyjny w Wilnie | do popełnienia występków zmuszania | riuszem komuny i świadomie prowadził Aa dka 8 $ basa ai 

al Sprawę Romana Biernackie- | przemocą przeciwników strajku do za- | robotę wywrotową. i BÓLE GŁOWY ZĘB : ‘ 

legata centrali ZZZ. w lutym rb. | niechania pracy*. Odpowiada to art. 154 Od wyroku pierwszej instancji odwo | ЕНО EA | 

aw zatargu strajkowego w lidz- | $2 KK. w związku z art. 93 $ 2 i 251. łała się zarówno prokuratura jak i obro JĄ parkzcie JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ Jl 
s + ° * 1 . URE : TTT UTI LLS k 

Ardalu* 1 „Niemnie*, Oraz Broni- Malewski zaś został oskarżony o to, na. | OkyciwALNE PRoszki./MIGRENO - NERVOSIN'"zKOGUTKIEM 

i na zakład dla niepoprawnych | 
Malewskiego, lidzkiego działacza | że „15 marca rb. w osadzie Niemten Wczoraj Biernacki nie przyznał się | Й SĄ.TYLKO JEDNĘ, MB 

skazanych przez sąd okręgowy W | przez wygloszegie podezas publicznego | rėwniež do winy i twierdzil, že postę- AC Ua a k ai ia   na karę wiezienia na 3 i 2 lata za | zebrania strajkūjących robotnikow hu | powal zgodnie z instrukejami centrali 

ywanie strajkujących  robotni- | ty szklanej przemówienia i przez | 777,, której był delegatem, że starał się 
o popełniania przestępstw. oświadczenie, że urzędnicy huty, zbi'ra | załagodzić zatarg iże na wiecu zarzu- : 

® + * ° * ” . a e 

ątek sprawy sięga znanych straj- | jący podpisy robotników, deklarvują- | canych mu okrzyków nie wznosił. Mi- Pytanie dla doświad- 

  

„Ardalu* i w hutach szklanych | cych chęć przystąpienia do pracy, lewski również do win ; 2 i : ‹ į s y nie przyznał 

en* koło Lidy, które wybuchły SĄ ŻMIJAMI, KTÓRE NALEŻY się. czonych gospodyń 

prezy EE: PEN žė . SWIADEK SZURIG, SEKRETARZ Jeżeli środek do prania pozwala prać bez tru- 
płace i nie przestrzega: p i jako przeciwwagę ich akeji zorganizo GENERALNY ZZZ., du. jeżeli udnie e NO siai Raw jeżeli 

aw obowiązujących ustaw, a Т ее Ь у si GRONO : 2 t 
a o ' i = y L Nica ы wać pikiety przed mieszkaniami robot potwierdził to, że Biernacki postępował | Pierze gruntownie, a przytem chroni bieliznę. je 

potem w okresie najwię 5 ników — nawoływał do popełnienia zgodnie z dyrektywami ZZZ. Oświad- żeli wreszcie jest tak łatwy w użyciu, że nie- 

zenia umysłów częściowo został ° Les ei kas Še R 2 A 

у ° Y | zbrodni, pozbawienia życia urzędników | ęezył także, że o przeszłości Biernackie- pigi TA S 
wane, według twierdzenia lidz- СЛ La ‹ @ i 2 

i huty i występków RZA RE go centrala ZZZ. nie nie wiedziała. Po- | do prania. Godzą się z tym wszystkie gospody- 

przeciwników strajku do zaniechania stępowanie Biernackiego w okresie jego | nie i dlatego mówią o Radionie jako idealnym 

  
PA Tai RAY: iecia pracy“. Art. 154 $1 w związku - r : środku do prania. Bez trudu, bez szkody dla PRZEZ ELEMENTY „ podjęcia pracy ;. : 3 współpracy z ZZZ, šwiadezylo o nim OO O y 

KOMUNISTYCZNE. PARDO: bardzo dobrze. P. Szurig na tej podsta- | gowna 
5 Е A Podczas śledztwa prokuratura ustali | wię uważa wiec, że nastapiło calkowite || 

Z wrakowa, 4 I cza z W | ła, że Roman Biernacki posiada bogatą | gdrodzenie obie ot stoyieiji ego HI nana h 6 : 

u* z ane a” R przeszłość krysninalną. By: karany kil Puokaiotos akipdeoėi 4 ee] dk g'ena zę 'W l dzieci 
m A, ZD 777 kakrotnie za kradzieże. oszustwa i tał głości tezy oskarżenia. Obrena 2 L > | Tworzenie się zielonego osadu na zębach 

ił się do hHdzkiego au oe: | szerstwo oraz, że był podejrzany o dzia Sia, i Ga 77, jest došč częstym zjawiskiem u dzieci. Przyczy 
ą © pomoc. W hutach „Niemen łalność komunistyczną. Sukiennieka Andrejew w długich i WE na — niedostateczne czyszczenie zębów. Z tege 

iast inicjatywa strajku wyszła z Na rawie w sądzie okręgowym czerpujących przemóweiniach podważa powodu pozostają w zębach resztki pożywie- 

niezorganizowanych robotników e — : S | Ji zarzuty aktu oskarżenia. nia, a przede wszystkim lepkie resztki cukru, 
: sha ы На Biernacki z początku nie przyznał się kóre powodkiia: Kao 2 ! 

tórz łosili gotowość należenia : : : Sad: ł wine Bi cki łk ro ją tworzenie się kwasów. Kwasy 

o” yta a. SB“ | do tej przeszłości i oświadezył, że wszyst REEDA 150 2а СайКО | zę swej strony wywołują odwapnienie emalii 

Z. i prosili ten Związek o objęcie ko to jest wicie udowodnioną i biorąc pod uwagę | i umożliwiają w ten sposób powstawanie na żę 

wam Нр DZIEŁEM JEGO BRATA BLIŹNIAKA | 59 przeszłość skazał go bach. plośńiewek: 
ie. keje obu fabryk zaj 

Plateno A ka ARE. 

z aa stanowisko | Władysława Romana Biernackiego. Po Na E LAT Зр EMI S paai pe os 
sunku do żądań robotników. Strajk | tem jednak, wobee niezbitych dowodów, ЛЕ AKLADZIE DLA NIEPO- |oraz PASTĄ DO ZĘBOW ODOL. Pasta ODOL 

iągał się. Dla poparcia robotników | przyznał się do tych sprawek. PCE Dora ym S М ое оан лй аченыа н 

lu“ i „Niemna“ Zwiazek Klasowy Prokuratura dążyła do udowodnie- | W stosunku do Malewskiego wyrok pier ym pRyjoBaS je czysty oddec 

, zorganizowali dwukrotnie jedno- nia, że w strajkach lidzkich maczali rę | wszej instancji został zatwierdzony. 

e strajki powszechne w Lidzie. ce komuniści i że Biernacki był emisa- Włod. : 

łaśnie w tym czasie na widownię : 

dkow w Lidzie wypłynęła osoba, Światowej sławy Siarczano-jodowe kąpiele błotne EZ 
na Biernackiego, jako delegata NAJWIĘKSZYM WYBORZĖ 

pograc? RI (Łoć 
S ias KK ENMIE ( HB WW CH poleca najstarsza firma | 
t oskarżenia zarzuca Biernackie- 

e „27 lutgeo br. w Lidzie przez wy Zvakomite skutki przy reumatyzmie, padagrze, neuralgiach, ischiasie, chorobach kobie- $ FAR 

i = S. — 

    
  

      : zn „j cych (bezpłodność). chorobach stawów, serca, przemiana materłi, chorobach źołądka 

Ee. Podczać DIE A" Ada kiszek i wątroby. pa Kuracja djetetyczna. m Bibljoteka. — Czytelnia. — Muzyka. л Wil Ni k i 

ówienia, podkreślającego koniecz Sport, — Wspaniały park. — Idealny wypoczynek. — Pierwszorzędny państwowy hotel — ilno, Niemiecka 20, tel. 338 

podjęcia zdecydewanej walki o : Zakład kąpielowy cały rck otwarty. — Tanie życie. Obsługa fachowa i solidna. 

ę warunków bytu klasy robotni- Żądajcie irformacyj i cenników - Kemeri, Kurverwaltung. : 
  

  

  v Rzeczypospolitej Polskiej, zakoń 
‘во okrzykiem „Niech żyje rewolu 
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ijemy poniższy komunikat: zacji eksportu, nie oferuje się towaru cif porty | kancelarii, ponieważ pensji na te wydat Sąd skazał defraudanta na 6 lat wię 

  

Techników i Myśliwskiego oraz właści 
cieli trzech lcekali nocnych dla ustalenia 
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skór futrzanych, na razie tylko króliczych, 2) 

ilmo eksportuje do U. $. A. skóry futrzane, 

У, len, po części zioła lecznicze. Palącą 

cznością według p: Starczewskicgo jest ы w " BR „ eso SIS нраг еа › 
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ibija się fatalnie na wywozie. Np. Wy wysy "> od ponie ni owak; ądź też partie = prac : ogal . 
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WYMIANA MIECZOW 
istnieje rozpowszechniony pogląd, że czasy 

Wiislkiej: Poezji « Wielkich Poetów przeminęły 

jeżeli nie bezpowrotnie, to w każdym razie 

    

ma długo. istotnie mało jest dziedzih w których 
teorja automatycznej degeneracji nie natržųsa 

się tak wyraźnie z wiary w automatyczny po 

stęp ludzkości i jej kultury. Przy największej 

mawet dozie krytycyzmu w stosunku do zielo 

nych lat ludzkości nie można bez zastanowie 

nia się przejść obok bądźcobądź kompromitu- 

jącej perspektywy: „na początku* był sam Ho- 

mer, potem „już tylko* Wergiljusz, potem „je 
go. uczeń* Dante — Oni to (mimo wewnętrznej 

hierarchii) wraz z innymi poetam: dawnych 

czasów stanowią Himalaje niedostępne zupeł- 

mie nawet wyobrażeniu o poezji jakie może s:ę 

zjawić obecnie. Gdzieś około XIX wieku (w 

jego. połowie?) zostały zagubione przez poetów 

tajemnice wielkości, nastąpił odpływ energii, 

geniuszu na tym polu. Niegdyś umiano przy 

pomocy jakichś mitycznych sekretów doskona 

łtęść arlystiyczną łączyć z prawdą ludzką, aby 
drogami jakiejś zapomnionej alchemii związa 
ły się w wielkość dzieła. Potem tajemnice wy 

marły, tak jak nprz. wymarły tajemnice goty- 

„ku w architekturze i dziś można go tylko pod 

rabiać, lub zaniechać. Szezątkowe odruchy wiel 

  

kości (Wyspiański, Błok) — nie psują koncep 

© a tylko ją utwierdzają. „Nie wszystko bo 

wiem mrze znagła, a każde życie miewa i swo 

° 3е odruchy pośmiertne. - 

Przytoczony pogląd nie jest poglądem 
moim — kołacze się w mniej lub bardziej uś- 

wiadomiony sposób w koncepcjach wszystkich 

dudzi z rozpaczą zestawiających „obecny stan 

poezji (nie tylko polskiej...) z jej dawnymi 

szczytami i poziomem... od którego się zaczy- 

mała liczyć. Adoptuję ten pogląd ibo będzie on 

wygodny jako przesłanka recenzji, a także ze“ 
względów rycerskich: Szenwald *) nie wykręca 

się (w posłowiu swego poematu) od ewentual 

nych zarzutów akademickości. W walce o dro 

gi regeneracji — jaką zamierza z nim stoczyć 

ta recenzja niechże i onc — z urzędu niejako 
wróg pseudoklasycyzmu — nie wykręca. się 

' zdawkowymi momsensami № rodzaju „wielkości 
się jeszcze kiedyś ukażą” i t. d. Recenzja mu 

si wkroczyć na własne pole Szenwalda, na are 

mę akademicką, humanistyczną, a nie emocjo 

malną. 

Bo emocjonalnie, uczuciowo będzie być mo- 

że bliższe mi „łeniwe nieuctwo, osłaniane sztu 

czną mgłą pozornego eksperymentatorstwa“ na 

szych awangardystów i nie awangardystów niż 

„Scena przy strumieniu* ubiegająca się o kwa 

lifikację pracy proseminaryjnej fantasmagory 

-cznego Uniwersytetu Poezji. Milsze będą mi 

tamte prace, nie dłatego, żeby były zręczniej- 

sze, lub piękniejsze, ale dlatego, że w najhar 

dziej twardych z pośród nich widzę tylko na 

inne drogi skierowany odruch tej samej hi- 

sterii. Widzę ten sam odruch walki z małością. 

Buntownik i wyznawca bywają równie tragicz 

mi w stosunku do swoich wrogich czy wyznawa 

mych Bogów, tylko, że czasem buntownik bywa 

głębiej prawdziwy, bo kardziej beznadziejny. 

, Lucjan Szenwald buntownikiem nie jest. 

TABORY I TRENY 

Szenwald mówi o „wielkoludach*: „Długo, i 

troskliwie pracowałem w ich laboratoriach — 

i uznanie tej pilności jest jednym z niewielu 

„zaszczytów, o kitóre się ubiegam. Jeżeli do sta 

*bych moich strof, tem ważnych, że usiłują zło 

wić puls współczesnego życia, przedostało cię 

nieco potężnego ducha, który czerpać z naj- 

piękniejszych ksiąg świata było i jest radością 

nie do opisania — niechże to na początek wy 

starczy”. 

IPo uznaniu tej pilności i przyznania, że stro- 
ty bynajmniej nie są słabe i złowiły nie tylko 

puls współczesnego życia, ałe co więcej złapa 

ły tony najbardziej dominujące we współczes 

nej (na złość autorowi) poezji — przejdziemy 

do krytyki konkretniejszej. Zasadnicza posta 

«wa Szenwalda nie jest postawą artystyczna, 

iecz poza — artystyczną, mianowicie humani- 

styczną, Sprawdza to- zamieszczenie przy koń- 

cu książki własnej analizy dziełka. Jest to bar 

*) Luejan Szenwałd — Scena przy strumie- 

miu, poemat. Warszawa 1936, nakładem F. Hoe- 

sięka. . 

MNA 
„KURJER% z dnia 15 listopada 1986 r. 

Pod redakcją Józefa Maślińskiego 
ARA : 

a pod Szenwaldem 
dzo wygodne dla czytelnika — humanisty, ale 

zdradza i rozprasza uroki poetyckie. „Kuchni* 

nie należy się wstydzić, ale pocóż ją demón- 

strować z zapałem godnym nowych prac twór 

czych. Wprawdzie znamy takie pensjonaty w 

uzdrowiskach, gdzie celowo kuchnie są oszkło 

ne i przechodnie mogą stwierdzać przez szybę, 

że gotuje się uczciwie, ale właśnie to jest ści- 

sły wykwit epoki komercjalnej — nie wyraža 

żadnych tęsknot „walczącego ludu (chyba fał. 

szywe jego tęsknoty — że cheą się także na- 

patrzyć na zupę, a nie tylko jeść). Niestety či“ 

nieśliśmy takie wrażenie: Szenwaid napisał pee 

mat o tęsknotach walczącego ludu, a teraz „BY 

ta panów humanistów: panowie mieszćzifhie, 

oceńcie czy uczyniłem prawidłowo? Ten me- 

lanż, mieszanina pierwiastków z pozoru rewo 

lucyjnych (nie wykraczających poza wyleniały 

socjalizm i komunizm) 2. pierwiastkami czysto 

mieszczańskimi czyni z genialnego chyba poe- 

ty Szenwalda reprezentacyjny okaz. Szenwald 

w tak znakomity sposób skupia w sobie wszyst 

kie pierwiastki i tęsknoty pseudo-rewolucyj- 

nej (nie mówię pseudo-marksistowskiej, ale pseu 

do-rewolucyjnej) mieszczańskiej inteligencji od 

Piaseckiego do Słobodnika, że rozprawka nad 

jego dziełem ma miły smak rozprawy z całą 

jedną stroną żyjącej poezji polskiej, a specjal 

nie warszawskiej. 

GAJ STRATOWANY 

Szenwald, mimo że szuka patronów wśród 

Wielkich Umarłych nie jest ich dzieckiem — 

nie jest nawet ich uczniem, jest tylko ich pod- 

patrywaczem. — Nie ma z nimi łącznika bezpo 

średniego. Podszedł do nich od strony smaków, 

wzruszeń raczej odbiorcy — humanisty. „,Czer- 

pać z najpiękniejszych ksiąg światła jest radoś- 

cią nie do opisania* — tak jest, może rozkoszą 

nawet, ale zdaje się, że w tej rozkoszy kilku 

„progów Szenwald nie przestąpił, zdaje się że 

uchwycenie kilku nieprzestąpionych jest moż 

liwe i zdaje się, że wskazanie ich będzie miłe 

i samemu autorowi. 

Szenwald jest natomiast nieodrodnym dzie- 

ckiem poezji polskiej żyjącej, może genialnym 

dzieckiem i wykazanie związków z nią będzie 

mniej miłe samemu. autorowi. Związki z wczes- 

nym Skamandrem są bardzo głębokie — Szen- 

vald prezentuje tę samą poezję pośrednią, któ 

rą wyrażał Lechoń, czy Wierzyński (późniejszy) 

czy Tuwim (częściowo). Szenwald poezję pośre 

dnią wyraża w sposób majkonsekwentniejszy 

i sam jeden wystarcza za obraz całego Skaman 

dra późniejszego, Kwadrygi i t. d. Idzie mi o 

postawę kulturalną, a nie o efekty. wyrazu. 

Szenwald jest tym który najbardziej ufnie od- 

dał się złudzeniu, że artyzm i poezja są zjawi- 

skami tożsamymi. Nie chcę postawy humani- 

stycznej, ani artystyczno-technicznej potępiać, 

ale należy im wyznaczyć właściwe, pomocnicze 

miejsce. „WWolałem raczej urazić ornitologów 

niż popełnić jeszcze jeden grzech artystyczny” 

— mówi poeta tłumacząc się dlaczego dla oca- 

lenia „rozwiązania obrazowego i wersyfikacyj- 

nego”. popełnia nonsens przyrodniczy. Ależ tu 

jesteśmy nad rwącym nurtem pseudo-klasycyz- 

mu. Przecież do poezji jest conajmniej tak bli- 

sko, a w każdym razie nie dalej od prawidło- 

wości przyrodniczych, niż do prawidłowości... 

obrazowych czy wersyfikacyjnych. 

Nie chcę mówić, że nie wolno popełniać 

anachronizmów w dziele artystycznym  —ale 

hierarchia anachronizmów, kolejność w jakiej 

się chroni przed nimi — jest najbardziej de- 

maskująca. Zwłaszczą ta rzecz jest nie do prze- 

baczenia w liryce dydaktycznej, czy epice. By- 

łaby jeszcze do przebaczenia i na scenie (Szek- 

spir!) i w filmie — ale nigdy w wierszu rea- 

łistycznym(!) ,.którego przeznaczeniem jest zo- 

stać książką dydaktyczną (!), Niektóre klucze 

do Wielkości są uchwytne i dostrzegalne na 

przykładzie Dantego (też poety dydaktycznego 

jak Mickiewicz — Szenwald), (a nie „czystego“ 

fantasty jak Szekspir (Słowacki — Czechowicz). 

Cechą zasadniczą Dantego było, że ogamiał 

pewien całkowity obraz świata poza artystycz- 

nego, że miał światopogląd (w najszerszym zna- 

czeniu) uporządkowany i dopiero ze skrzyżowa 

nia Wiedzy i Artyzmu wyrosło drzewo żywej 

Poezji. Nie znaczy to, że musiało wyrosnąć, 

ale mogło wyrosnąć. Tymczasem monszalancja 

i to w stosunku do przyrody, pamiętajmy: na- 

uczyciela chyba niemniej ważnego, a bardziej 

- tura "to" pole 

-znia z autentycznym, 4 nie podrobionym 

< ь- 

niezawodnego niż cała kultura ludzka (a kul- 

najwłaściwsze do zabaw w ana- 

— obacz Słowacki) jest tylko gro- 

madzeniem kamieni w doniczce. Chimery na ka 
tedrach gotyckich mają swoją całą podbudowę 

symboliczną, mistyczną i t. d. Jeśli jednak zna 

leźlibyśmy pod ostrołukiem wizerunek słonia 

w jaskółczem gnieździe — pomogłoby to nam 

otrząsnąć się ze złudzeń, że mamy do czynie- 

stylem. 

chronizmy 

OGLĄDAMY POBOJOW (SKO. 

Na ołtarzu wersytikacji Szenwald składa 

najdziwaczniejsze ofiary. 

„Lecz sławiąc rozmaryny chwał 

mie wspomniał nic o liliach z gumy” 

„rozgrzane kąty harców i karty książek. 

„Ty śpiesz się powoli! Nierówny rachunek! 

Z dwóch części umowa się składa. 

Pamiętaj, smarkaczu, jest jeden warunek, 

którego nie spełnisz, to biada". 

Również świadoma próba gramatycznego pry- 

mitywu, celem nadania wierszowi barwy naw- 

pół ludowej 

„Czeka w chacie matka syna 

niespokojna spóźnionego. 

jest chybiona — bo przydaje posmaku mart- 

wej sztuczności. Msglibyśmy gromadzić i pię- 

trzyć zarzuty pedantyczne — upoważnia nas do 

tego sam autor przez swoją akademicką posta- 

wę. Wilimy jednak je ograniczyć i 

z innego jeszcze aspektu. 

podejść 

Książkę czytamy z prawdziwym wzrusze- 

niem, z radością, a przecież ani razu nas nie 

potrafiła szarpnąć silniej, ani zagłuszyć w nas 

murtu krytycznego, ani oślepić tak abyśmy za- 

pomnicli że przerzucany kartki papieru. Skąd 

ta różnica pomiędzy nią a Szekspirem, Słowac 

kim i „przejmującym poematem Shelley'a — 

„Ałastor, czyli Duch Samotności'? A właśnie 

stąd, że mamy do czynienia z pseudo-klasycvz- 

mem, a nie dziełem klasycznym. Jakie kryte- 

rium? — A! między innymi i takie proste: 

olbrzymia większość radości płynących z lektu- 

ry „Sceny przy strumieniu* płynie z oddycha- 

nia powietrzem znanym w Wielkich poetów. 

Przypominamy sobie: tu „Godzina myśli”, tu 

„Sen nocy letniej", tu „A to wam się podoba?“ 

Aura tych dzieł kojarzy się nam w sposób przy 

jemnościowy z prawdziwymi wstrząsami jakie 

odnosiliśmy przy ich lekturze teraz ta au- 

ra krąży nad fragmentami „Sceny i znaczna 

część przyjemności płynie właśnie z przypomi- 

nania sobie tamtych autorów. Są „przerobieni** 

w sposób tak kulturalny i nie płytki —że nas 

to cieszy i umila lekturę. Ale... Obawia-- Się, 

że utwór nie wytrzymałby jednej konfrontacji: 

gdybyśmy nie znalii „mistrzów — urok książki 

zmniejszyłby się a nie podniósł. I to jest właś- 

mie miara pseudo-klasycyzmu, najlepszego pseu 

doklasycyzmu, granica największych jego suk 

cesów. 

LINIA MAGINOTA 

Celem tej recenzji była ostra krytyka ksią 

żki reprezentacyjnej dla pewmego odłamu pol- 

skiej poezji (odłamu reprezentacyjnego). Książ- 

ka jest tak bogata, że prosi się o rozprawę 

obszerniejszą od niej. Nie możemy sobie poz- 

wolić na ten luksus, a byłoby to jedyne uczci 

we, bo współmierne z wysiłkiem artystycznym 

autora — podejście. Zamiast tego oddajmy jej 

kilka sprawiedliwych honorów. 

(Pseudoklasycyzm polski powojenny — 

osiąga tu szczytowy wyraz. Poemat jest 

w swoim rodzaju — jedynym zjawiskiem w 

ciągu ostatnich paru lat — a wyjątkowym w 

ciągu ostatnich kilkunastu. Jeżeli jest tylko 

znakomitą modlitwą, ale bez łaski uświęca 

jącej, jeżeli jest tylko zdobieniem domu dla 

oczekiwanego gościa, jeżeli jest tylko 

waniem drogi wichrom natchnienia  —speł 

nia swoją wielką-i dobrą rolę. Jest wielkim 

akłem ekspiacji jaką polska poezja (ściślej war 

szawska) składa w rocznicę: niepodległości (o 

ironio!) za lata utalentowanego niechlujstwa 

i grandziarskiiego tupetu. 

toro- 

Jeżeli natomiast ma być początkiem drogi 

ku własnej wielkości poetyckiej-autora — to 

na początku tej drogi autor popełnia kilka 
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LITERACKA 
JAN HUSZCZA. 

Rymy dziecęce 

MŁODY SZERMIERZ IDEI 
Zygmuś mamusię zachwyca: 

Stanął na rogu uliey 

1 ю Dmowskim książeczki 

wtyka żydóweczkom. 

DZIELNY JERZYK 
Choć zęby go bolą, nie płacze Jerzyk 

a nawet Śmieje się tylkc i śwista, 

bo wie, że mazgajów do worka bierze 

Straszny Komunista. 

PILNA JADWISIA 
Pilnie się uczy nasza sześcioletnia Jadwisis 

prześcignęła nawet starszych od miej chłopak 

Wezoraj zaległwie literki umiała, a już dzis 

uapisała na tablicy „pol Ska dla Po la kų 

BIERZMY PRZYKŁAD 
Zawsze podezas słonecznych miesięcy lata 

Zosi na lody daje pieniądze tata. 

Nie myślcie jednak, że Zosia lody kupuje: 

Zosia silną ma wolę, nad sohą panuje, 

Zosia oszezędza, rzuca grosiki do skarłbc 

gipsowej, 
Zosia lata, każdego 

Zbiera pieniądze na fundusz prasowy 

„Warszawskiego Dziennika Narodowego. 

CZASOPISMA LITERACKIE 

— Skamander, nr. listopadowy — zawi 
wiersze Dobrowolskiego, Gruczanki, Łobod 

skiego; Rogowskiego i innych. Na uwagę jed: 
zasługuje przede wszystkim wiersz Jasnorz) 
skiej p. tt „Obserwacje w pociągu' rafino 
nym humorem i fakturą przypominający 
wno już nieoglądany „pazur poetycki' Ра 
kowskiej. Pozatem tuwimowskie przekład 
Puszkina, fragment monografii J. Wasiu 
skiego o Kopernikiu, proza p, Jensena w ф 

kładzie Iwaszkiewicza, artykuły: Helsztyńs 
go —o Przybyszewskim, Turny — e Conrać 
i Krońskiego — o pornografii, wreszcie o 
do zet słuszny artykuł Fr. Siedleckiego o w: 
czesnych przekładach z poezji rosyjskiej i 
cenzje Krzywickiej. Rewizjonistyczną wobec 
ckiej legendy okładkę rysował  Włodzim 
Padlewski. 

— Studio, nr. 8. — Zawiera prozę Juli 
Przybosia, artykuły: Brezy — o Parandows 
Gombrowicza — o subiektywizmie wobec t. 
„wielkich problemów”, Napierskiego — © 
rzyńskim (dokończenie) i Miciūskiego — © 
kowskim zjeździe filozoficznym. W dziale 
torecenzyj redaktorskich mamy wypowiedzi 
lu Kurka — o „Linii* i A. Sterna — o „No 
Sztuce. Uzupełniają nr. recenzje prozy — 
kowskiego i wierszy — Napierskiego. 

—Sygnaly, nr. 23. — Zawiera wie 
Weintrauba i Żakieja, tuwimowski przekła 
Niekrasowa (dziwnie słaby: — lecz. mu sł 
łem... i t. p.), prozę Duhamela, Kowals 
ga * li, attynały: Zofii Lissa — o wypierą 

przez reprodukcję mechaniczną wirtuozów 
zyki, A Kowalskiej — o Dabicie i Gojana 
o zjeździe filozofów, recenzje Górskiej, Ho 

dra i Bruno Schulza ( której komentarze w 
stawieniu z cytatami znakomicie nadają się 
camera obscura), utwory humorystyczne 
lendra i in., oraz artykuły polityczne. 

— Środy literackie, nr. 5. (pod zmienł 
redakcją — T. Bujniekiego). Zawierają wie 
Miłosza, Putramenta i Zagórskiego, artyl 
Herbaczewskiego — o prądach w literatur: 
tewskiej, Byrskiego — o teatrach sowiech 
Dobaczewskiej i Putramenta — o liryce 
leńskiej i Ordy — © urbanistyce i sprav 
teatralnych. Poza tym recenzje książek, wyś 
i czasopism, kronika kulturalna ostatniego 
rocza, kronika białoruska i litewska. 

fałszywych kroków. Ściga pewną fikcję pd 

— jaką są dzieła klasyczne. A te dzieła to 

ko poszczególne wyrazy wielkich żywych 

tów. Dotykając ich dzieł, naśladując (podra 

jąc!) ich kształty, wiązania i architrawy p 

glądamy się w odbiciach, transpozycjach 

tów — w ich dziełach. Te dzieła, a nie 1 

oglądamy twarzą w twarz. I popełniamy bł: 

potencjale grzechu kardynalnego: upadab) 

my i zestawiamy siebie (żywych) z utwor 

Popełniamy błąd równy i w grzechu i w 5 

kach temu błędowi, jaki popełniają bunto 

cy formy — przeciwstawiają się... utworom 

wnym. W ten sposób porównuje się lub 

ciwstawia rzeczy z różnych płaszczyzn — i 

tyzm bierze się od zewnętrznej strony. Ina 

było z Dantem, kiedy wziął Wergiliusza 

rękę i poprowadził go w gaje mitologii wła 

i kształtów których Wiergili nie przeczuwź 

Jerzy Zagórski.
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W sprawie wyjaśnienia 
W, „Kurjerze Wileńskim z dnia 12 5- 

p artykuł załytułowany.: „Wawrzyn akade 

i przedsławia się...“, podpisany 

zaatakował pana Antoniego Rączaszka, 

zy tej sposobności, mimochodem wbił szpil- 

Zjazdowi Działaczy 

-go. To znaczy nie Zjazdowi, bo Zjazd, 

y odbył się przed dwoma laty, nie jest 

pą do atakowania, tylko chyba jego organi 

rom. Jako „takowa* pragnę 

prawie wyjaśnienia. 

literami 

Kulturalnych z roku 

zabrać głos 

ie chodzi mi o obronę pana Rączaszka, 

ego znam zbyt mało. Zdaje mi się tylko, 

idznaczenie spotkało go nie tyle za referat 

joszony na Zjeździe, ile raczej za działal 

burmistrzowską w Grodnie, gdzie podob 

dzielnie służył sprawom kultury, co się nie 

stkim bunmistrzom i prezydentom zdarza. 

tak było istotnie — należałoby 
nian. Oni wiedzą Mnie chodzi o zjazd. 

zapytać 

wołany został z inicjatywy Rady Wiileń- 

Zrzeszeń Artystycznych. Dlaczego ma być 

mnym“? Nic słynnego nie zrobił i nie miał 

Pgo zamiaru. Inicjatorom chodziło popro- 

o skomunikowanie się z ikul- 

lnymi na prowincji. „Działaczami kultural- 

1° — to znaczy ludźmi, kitórzy po: małych 

tęczkach interesują się takimi 

otrzebnymi rzeczami, jak poezja, muzyka, 

działaczami 

mikomu 

a, którzy zajmują się na własną rękę i 

żadnej zmikąid pomocy jakimiś badaniami 

graficznymi, historycznymi, albo zgoła ma 

tycznymi. Chodziło o to, żeby tym ludziom 

możność wypowiedzenia się, nawet wyża 

się, żeby nawiązać z nimi jakiś stały kon 

policzyć siły. 

Zjazd nabrał niepotrzebnego, nieprzyjemne 

ozgłosu, rzuciła się na inicjatorów prasa 

ienna, przypisując im jakieś niesamowite, 

wspólnego z rzeczywistością nie mające 

sy. Zjazd liczył na jakieś trwalsze zain- 

owanie się społeczeństwa, może na 

pomoc czynników miarodajnych dla kultu 

ch tęsknot i aspiracyj prowincji. Nie uda 

ę. Trudno. Jakież tu mogą być „owocne 

je? 

ja- 

rezydjum R. W. 7. A. wzięło na siebie ut- 

ywanie kontaktu z prowincją, 

mi właśnie uczestnikami byłego Zjazdu, 

tórych czynnej i nieustannej pomocy opar 

ę dalsza współpraca R. W. Z. A. z ośrodka 

dalszego 

owiatowymi. 

a czym «ona įpolega? Ot, mic „słynnego”. 

Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych roz- 

ądza wcale bogatą czytelnią pism artysty 

:h, lterackich, społeczno-kulturalnych poł 

, francuskich, niemieckich. Wysyła *o pa 

ni na prowincję, na ręce byłych uczestni 

Zjazdu. Ci otrzymane miesięczniki: i tygod 

  

  

„KURJER* z dnia 15 listopada 1936 r. 

graficzne, o jakąś informację w sprawie takich, 

czy innych studiów. Wówczas prezydium R. 

W. Z. A. zwraca się o odpowiedz do któregoś 

z zawsze uprzejmych, zawsze ofiarnych profe 

sorów U. $. В. 1 potrzebne dane komu nale 

ży — wysyła. Czasem przyjedzie ktoś z pro- 

wincji i zajrzy na Ostrobramską pogadać © 

wszelkich troskach. Czasem się komuś jakąś 

książlkę jprześle... I koniec. Czy to jest praca 

owocna w skutki? Trudno powiedzieć. W każ 

REPREZENTACJA 

dym razie jedno jest pewne: nie wadzi nikomu. 

Nie utrudnia niczyjej pracy organizacyjnej, 

ani społecznej, nie zbiera żadnych składek, nie 

urządza zbiórek, nie stawia nikomu żadnych 

wymagań. Odbywa się niejako na marginesie 

normalnego uspołecznionego życia. A jeśli jest 

zbyt powolna, albo zbył nikła w stosunku do 

rozmachu i rozgłosu innych prac, niemniej w 

żadnym wypadku nie zasługuje na drwiny. 

Wanda Dobaczewska. 

  

m N, KAMENMACHER 
8 A. OKUŁOWICZ 

Wślmo, Mickiewicza 9, tel. 757 

(wejście z ulicy Śniadeckich) 

   
  

  

„|  Buława rzeźbiona 
_. przez włościanina 
dla Marszałka Śmigłego-Rydza 

Na uroczystym posiedzeniu rady miejskiej 

Łańcuta uchwalono nadać obywatelstwo honoro 

we Marszałkowi Śmigłemu Rydzowi, oraz ufun- 
dować stypendium Jego imienia dla ucznia, oby 

watela łańcuckiego, celującego w nauce i strze- 

łaniu. 
Wiejski artysta, wyłościanin z pow. łańcuckie 

80, wyrzeźbił artystyczną buławę w drzewie, Bu 

ława ta zostanie wręczona w darze Marszałkowi 

Śmigłemu Rydzowi. 

60-lecie „Starej baśni” 
W roku 1876, a więc sześćdziesiąt lat temu 

po raz p'erwszy ukazała się w druku „Stara 
baśń* jedna z najświetniejszych powieści Józe- 
fa Ignacego Kraszewskiego, która po dzień dzi- 
siejszy nie straciłą mic ze swego uroku, z jak'm 
zobrazowała legendę Piastowską, 

Przy tej sposobności przypomnieć również 
mależy, iż J, I. Kraszewski, który odznaczył się 
niezwykłą płodnością pisarską, w tymże 1876 
rolku wydał jeszcze utwory następujące: „Dzień. 
Trzeci Maja* (utwór dramatyczny), dalej „Lu- 
bonie*, powieść z czasów Mieczysława I-go i 
wreszcie „Bracia Zmartwychwsłańcy', powieść 

z czasów Bolesława Chrobrego. 
Ro R kis i Oa, 5 

Kropla drąžy skalę 
„ Zawsze byłem zdrów, aż nagle łaka drob- 

nostka powaliła mnie* wzdychają często star- 
si ludzie i nie umieją sobie zdać sprawy z przy. 
czyny tego zjawiska. A przecież sprawa jest 
prosta. Jak kropla drąży skałę, tak każdy wy 
siłek pozostawia ślad w organizmie. Nie czuje- 
my tego, ponieważ pochłania nas praca, przy. 
tłaczają troski. Nie mamy czasu myśleć o 
sobie. Aż pewnego dnia skała pęka pod. drą- 
_żącym działaniem drobnych kropli. Organizm 

. się załamuje i stwierdzamy poważną szkodę. 

Nie czekajmy więc na katastrofę. Wzmacniaj- 
"my organizm codziennie, pijąc na: Śniadanie.   smaczną, energiotworczą Ovomaltinę. 

REM DO RĄK C£EDIB O MIŁEJ WONE 
KKORĘ WYGŁADZA.„.OD MROZU CHRONI 
  

„Niedziela na boiskach sportowych 
Ww STOLICY: 

Progrem niedzielnych imprez stolicy 

przedstawia się następująco: Na boisku Polo 

nii mecz piłkarski Polonia — Warszawianka. 

w 

į W gmachu Cyrku mecz bokserski 'Okęcie — 

"PZL. W lokalu Nowości mecz bokserski Polo 

nia. — Fort Bema, Na boisku Skry mecz piłkar 

ski Skra — Marymont. Na boisku Legii mecz 

piłkarski Legia — Zorza. 

NA PROWINCJI: 

W Krakowie mecz półfinałowy o puchar Poł 

ski pomiędzy reprezentacjami Ligi i Krakowa. 

| Pawłowski, Lasota, Pająk, Zižka, Kret, Majeran, | Hebdy i Baworowskiego. A 

"Baj, Krawczyk, Korbas, Szeliga, Zembaczyński. 

| Poza tym odbędzie się w Krakowie mecz bok 

serski /Wista — Makabi. 

| W Poznaniu półfinałowy mecz o puchar Pol 

ski Poznań — Pomorze. Skład Poznania: Ma- 

: rek, Dusik, Betscher, Jakubowski, Kaźmierczak. 

| Zaremba, Skrzypczak, Musielak, Mikołajewski, 

| Przybylski, Markiewicz. Skład Pomorza: Wy- 

( czyński, Maliszewski, Puźlak, Dziwisz, Stok, Lu 
bawy, Wierzejewski, Suchocki, Nawrocki, Da 

niey, Kowalski. Poza tym odbędzie się w Pozna 

W) Łodzi mecz o puchar kibiców ŁKŚ. — 
Touring, zapaśnicze mistrzostwa okręgu i me 

cze bokserskie IKP. — PKS. (Śląsk) oraz Ha 

koah — Wawel (Kraków). 

W. Gdyni mecz bokserski pomiędzy HPC. z 

Poznania i Flotą w Gdyni. 

ZA GRANICĄ. 

W Berlinie sensacyjny mecz piłkarski Niem 

gy — Wiłochy. 

We Wrocławiu mecze siatkówki i koszy- 

kówki pomiędzy warszawskim AZS, a Deutsche: puszczają w kurs po swoim miasteczka, 

kilku tygodniach odsyłają do Wilna, by ' Skład Ligi: 

ian otrzymać nową paczkę. Czasem na: 

kie Fst z zapytaniem o. jakieś dane bib'io 
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Powieść sensacyjna 

—- Jak się miewa panna. Wingrove? — zapytał 

bodnie. — Wszystko лу porządku, no to chwała 

u. Proszę dziś dobrze uważać. Szczególnie w nocy. 
stety, nie mogę dziś wrócić do Chesterhills, ponie 

jednak pan jest na miejscu, jestem najzupełniej 

ojny. Czy czytał pan ostatnio gazety? — rzucił 
z niespodziewane pytanie i w napięciu oczekiwał 

owiedzi. — Nie? Nie warto? Swięta racja! Niema 
nie ciekawego. A więc do jutra. Proszę pozdrowić 

mnie pannę Wingrove. 

Późnym wieczorem zajechał przed Highate. Ca- 

samochód, w którym siedzieli czterej mężczyźni. 
szczycie pałacu powiewała żałobna flaga. opuszczo 

o połowy masztu; wokół panowała cisza i mrok. 
ko w dwóch czy w trzech oknach połyskiwał:s 

atło. 

Murphy zakołatał do bramy, musiał jednakże pa- 
rotnie powtórzyć alarm, nim pojawił się posępny 

wierny. 

— Proszę zameldować lady Shelley, że chcemy 

ią pomówić — powiedział madinspektor, odsuwa- 
bezceremon jalnie rozespanego człowieka na stro- 

i dając przejście towarzyszom. Przychodzimy 
prawie urzędowej. Proszę nas zaprowadzić do lady 

kazać tym panom pokój, gdzie znajdują się zwłoki 

a. 

Odźwierny zatrząsł się ze strachu. ale bez słowa 

„JX światło i poszedł przodem. prowadząc nie- 

Albański, 

czyk II, Wasiewicz, Dytko, Skóra, Matjas, Szerf . 

ke, Wilimowski, Wodarz. Skład Krakowa: — | 

  

Kotlar 
* 

Joksz, Gałecki, 

gią a Sokołem. 

We Lwowie zawody 

niu mecz bokserski pomiędzy warszawską Le 

tenisowe z udziałem 

"Studentenschaft. 

W. Paryżu mecz piłkarski Paryż — Buda- 

* peszt.   
zwykłych gości długiemi korytarzami zamku. Dwaj 

polieyjni zniknęli w pokoju, gdzie złożone łakarze 

  

zostały zwłoki łorda, Murphy natomiast, oraz jesz- 

cze jedem urzędnik, udali się do pokojów lady She- 

lley. 
Cierpliwość ich jednakże została wystawiona 

Minęło już pół godziny od chwili, 
zameldować, a lady wciąż kazała 

na ciężką próbę. 
kiedy kazali się 

czekać na siebie. 

Wreszcie Murphy raz jeszeze przywołał poko- 
jówkę i powiedział: 

— Proszę uprzedzić lady, że jeśli nie stawi się 

tu w przeciągu kwadransa, będziemy zmuszeni 

wejść do jej sypialni. 

Pokojówika zniknęła, weszli natomiast lekarze. 

— Natychmiastowe ustalenie przyczyny zgonu 
okazało się niemożliwe — oświadczył jeden z nich 
— w każdym razie dostrzegliśmy szereg bardzo za- 
stanawiających symptomatów. Bardzo możliwe: że 
śmierć nastąpiła w wyniku zakażenia krwi wywoła- 
nego jakąś trucizną. Zmaleźliśmy podejrzaną rankę 

na policzku... 
Tym razem lady Margaret dotrzymała oznaczo- 

nego jej terminu. Stan jej jednakże był taki, że słu- 

żąca musiała ją podtrzymywać. Twarz lady Shelley 
była szara i pomięta. Napróżno starała się ukryć 
zdenerwowanie pod maską wymiosłości i chłodu. 

Murphy przeniknął ją matychmiast. 

— Jesteśmy zmuszeni prosić panią o szereg 
wyjaśnień — zaczął bez wstępów. — Interesuje nas 
przedewszystkiem sprawa nagłego zgonu lorda She- 

lley'a, oraz kilka spraw z okresu dawniejszego, jak 
naprzykład zniknięcie małej Grace Lyndsell, śmierć 

sir Viliama Lyndsella, narodziny syna lorda Shelle- 
y'a. Wzywamy panią do udzielenia wyjaśnień zgod- 

nych z prawdą. 

Nadimspektor mówił głosem twardym i zimnym. 

Każde jego słowo, jak cios straszliwy, spadało na 
siedzącą naprzeciw niego kobietę. Katastrofa przy- 
szła najzupełniej niespodziewanie i to pozbawiło ją, 

panowania nad sobą. Przez całe życie kroczyła z zi- 
mną krwią drogą, którą uważała za najstosowniejszą 
dla urzeczywistnienia swoich ambitnych planów. 
Powodzenie towarzyszyło niezmiennie wszystkim jej 

posunięciom. Wskutek tego nabrała niezwykłej pew- 
ności siebie. Nigdy nie przeszło jej nawet przez 
myśl, że sprawy tak dawne i przebrzmiałe mogą 

jeszcze wyjść najaw. Pozbawiona z natury skrupu- 
łów, nigdy nie czuła wynzutów sumienia i zaprząt- 
nięta była tylko aktualnemi kłopotami. Dziś rano 
zdołała właśnie szczęśliwie pozbyć się bieżących 

trosk i oto magle — wszystko rozsypało się w gruzy. 

— Nie rozumiem pana — powiedziała ochryp- 

tym głosem — starając się zmusić do posłuszeństwa 

rozstrzęsione nerwy. 

— Będę się wobec tego wyrażał jaśniej — od- 
parł Murphy spokojnie, a jego dobroduszne zazwy- 
czaj oczka mabrały złowrogiego wyrazu. — Będące 

sekretarką sir Lyndsella — podjął nie spuszczając 

z miej oczu — doprowadziła pani do zniknięcia ma- 

łej Grace Lyndsell. Wiemy o tem z całą pewnością 

na zasadzie zeznań ówczesnego ogrodnika Lymdsell 

House: który był współwinnym tej zbrodni. Wiemy 
również, w jaki sposób obdarowała pani lorda She- 

lley'a spadkobiercą tytułu i majątku. Wreszcie w 

przedmiocie śmierci sir Villiama Lyndsella... 

Złamana kobieta po raz piewszy znałazła w so- 
bie dość siły, by się pzeciwstawić oskarżeniu. 

— Umarł na udar serca — wykrztusiła. — Był 

już od lat chory... 

(DOC BY
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Studenci okupowali--- 
Dom Akademicki 

W mieście wczoraj żadnych ekscesów nie zanotowano 

Bójki już ustały. Dwukrotnie wypo- | 
, lewą stronę; 

wiedzieliśmy o nich ujemną opinię. 

Pałkarstwo i awantury nie mogą być 

w żadnym wypadku środkami walki po 

litycznej. 

Okupowanie Domu Akademickiego 

to co innego. To już tylko manifestacja 

- nie pozbawiona zresztą pewnych akcen 

tów humoru akademickiego. 

Manifestacji tej nie należy brać tragi 

cznie. Rozumiemy, że perspektywa ,ob- 

lężenia* działa na wyobraźnię studen- 

tów. Bądź co bądź impreza niezwykła. 

Podobno, że studenci, pozostali w mieś- 

cie zazdroszczą swym oblężonym kole 

gom. : 

Natomiast blokada, jako šrodek wy 

muszenia ustępstw ze strony Rektoratu 

pomyślana naiwnie. 

Jeżeli młodzież domaga się od rekło 

ra wydania zarządzenia, które by naka 

zywało Żydom siadanie na audytoriach 

po lewej stronie, to postulat ten nie jest 

realny. 

Rektor nie może wydać 

rządzenia, bo byłoby ono sprzeczne z 

prawem. Mówi się, że to tylko przepis 

administracyjny, jędnak i przepisy admi 

nistracyjne nie mogą być sprzeczne z u- 

stawami. Sławiany jest wymóg; kiłórego 

żaden rektor nie może uwzględnić. Mo 

że być tyłko mowa o zwyczaju zasiada- 

nia na tych czy innych ławkach, ałe wła 

dze nie mogą tego sankcjonować. 

Młodzież powinna to zrozumieć. Po- 

zatem nie wolno zapominać, że przecież 

nauka jest pierwszym obowiązkiem stu 

denta. Obawiamy się, że 

takiego za- 

młodzież na- 

sza lubi o tej prawdzie zapominać. A to 

nie jest rzecz błaha. To objaw smulny, 

"nawet bardzo smutny. Lenistwo rozkła 

dało siły dawnej Polski. Lenistwo i a- 

narchia. Z powodu tych cech jesteśmy 

dystansowani przez inne narody. 

Młodzież akademicka lubi mówić o 

konieczności rewolucji moralnej, o dy- 

namice energii narodowej i t. p. Naj- 

gruntowmiejsza rewolucja — to przeła-. 

manie naszej straszliwej wady lenistwa 

i wady anarchii. 

Jest źle, że studenci masi nie lubią mó 

wić ma ten temat. A. G. 

Dzień czorajszy przyniósł znaczne orlpręże- 
nie w mieście. Do późnego wieczoru nie zanoto 
wano żadnych wystąpień na ulicach miasta, ja 
kie miały miejsce w ciągu poprzednich dwóch 
dni. PE | 

W mieście panował spokój. Tylko większa 
ilość policji, którą spotkać można było wczo 
raj na każdym kroku, Świylczyła o tym, że 
zamieszki studenckie nie zostały jeszcze całko 
wicie zlikwidowane, że coś się jeszcze szykuje./ 

Po mieście pełzły rozmaite słuchy i pogło 
ski w większpści nie odpowiadające prawdzie, 
lecz pogłoskom tym przysłuchiwano się, bowiem 
atmosfera, którą wytworzyły zajścia dni minio 
nych, była jaknajbardziej odpowiednią. 

Panujący jednak w ciągu całego dnia spo 
kój rozproszył nastroje niepewności, które pa 
nowały w mieście w godzinach porannych, kie 
dy to liczono się z możliwością dalszych agre 
sywnych wystąpień. ` 

Wieczorem ulice zapełniły się tłumem prze 
chodniów. Na ul. Wielkiej i Zamkowej space 
rująca publiczność poruszała się chodnikami mi 
mo wiłgotnej nieprzyjemnej pogody zwarią ma 
są zapełniającą całą szerokość chodników. 

Większe ożywienie zapanowało również na 

ul. Miekiewieza, która szczególnie onegdajsze 
go wieczoru świeciła pustkami. Żywiej też bylo' 
w cukierniach, które stały się onegdaj widow 

nią antysemiekich wystąpień, o których pisaliś 
my we wczorajszym numerze „Kurjera*, 

Konferencja u Rektora 
© Na godz. 12 zwołał J. M. Rektor lo sali III 

USB. zebranie prezesów wszystkich polskich or 
ganizacyj akademiekich dla wysłuchania opinii 
ytowarzyszeń akademiekich o przyczynach zajść. 

Na zebraniu tym wysunięto postulaty, które 
już onegdaj przedstawione zostały Rektorowi 
przez delegację wyłonioną przez wiec samozwa 
gzy na dziedzińcu Skargi, 

  
  

1) Przesadzenie Żydów w audytoriach na 

2) Umorzenie postępowania dyscyplinarnego 

| przeciwko ujawnionym uczestnikom zajść. 

Postulaty te poparli wszyscy delegaci co 

świadczy o wzroście nastrojów aniysemickieh 
wśród młodzieży. Natomiast przedstawiciele nie 
których organizacji piętnowali ostro stosowane 
metody i protestowali przede: biciu studen 
tów Żydów. ST 

Ponieważ Rektor nie uwzględnił tych po 
stułatów, studenci postanowih zwołać ad hoc 
wiece akademieki. Najodpowiedniejszym ku te 
mu iniejscem był Dom Akademicki na Górze Bo 

ufałłowej. Wiadość o tym lotem błyskawicy ro 
zeszła się po mieście. Wszyscy wiedzieli, że » 
godzinie trzeciej odbywa się wiec, przyczym 
opowiadano również że „buntająca”* się mło 
dzież studencka w Wilnie, za przykładem swych 
kolegów z Politechniki Warszawskiej, postano 
wiła ekupowač główny gmach Uniwersyteiu. 

Sądzonp wobec tego, że po wiecu studenci 

ruszą zwartym pochodem w kierunku miasta, 

jak to miało miejsce onegdaj, na: dziedziniec 
riotra Skargi i tam usiłować palą okupować 
gmach uniwersytetu. 

Akademicy sastanaiii okupo- 
wać... Dom Akademicki 

Wiec zgromadził większą ilość akademików. 
Na wiecu delegaci zapoznali zgromadzonych 

z ustosunkowaniem się p. Rektora do wysunię ; 

entuzjastycznie | tych postulatów. Uenwalono 

wniosek 0... okupowaniu Domu Akademickiego. 

Można powiedzieć, że będzie to okupacja 
dość wygodne. Kuchnia, łóżka, spiżarnia są na 

miejscu, ba! nawet czytelnia, sala sportowa. Ma | 

być nawet orkiestra. Okupacja więc nie nastrę 
czała wielkich niewygód dla wykonawców tego 
postanowienia, to też wśród obecnych w Domu 

Akademickim studentów zapanował wesoły na 

strój. 

Żawsze wygodniej... okupować własny dom. 
Wiec w którym uczestniczyło według otrzyma 

nych przez nas ze źródeł wiarygodnych do 700 
osób trwał prawie całą godzinę. Mówcy wzywa 

li młodzież ilo kontynuowania walki, zanim wy 

sunięte przez nieh postulaty nie uostaną uwzględ 

nione. 
: 

Przybycie Rektora do TOT 
5 Akademickiego 

Na wieść o zapadłej uchwale przed godziną 
piątą do Domu Akademickiego przybył J. M. Re 
ktor prof. Jakowicki, który wezwał przedstawi 

cieli zbuntowanych studentów do zaniechania | 
ckupacji i rlalszych wystąpień. 

Akademicy oświadczyli na to, że zgodzą się 
zaniechać dalszych wystąpień jeżeli Rektor 
przyjmie przedstawione postulaty. 

Rektor nie nie odpowiedział i wezwał po | 
raz drugi studentów do zaniechania okupacji. 

W okupowanym Domu Akademickim pozo 
stalo, jak zdpłaliśmy stwierdzić ze źródeł dob 
rze. poinformowanych od 400 do 500 osób, w 

, tym około 250 stałych mieszkańców tego domu. 

| Rządy objął specjalny Komitet. Na czwartym 

piętrze ulokowano przedstawicielki płei pięk 

nej. Dolne piętra zajęli studenci. Z Domu Aka 

demickiego nikogo nie wypuszczają i nie wpu 

szezają bez speejalnych przepustek, które wy 

daje wymienieny Komitet, w czyim ręku spo 
czywa cała władza. 

W ten sposób Dom Akademicki został odcię 

ty oxl miasta, (e) 

w okupowanym domu 
Jest godzina 21 z minutąmi. Idziemy na Gó 

rę Bouffałową zbadać sytuację na miejscu. Pa 
da drobny, gęsty deszcz. Lampy rzucają błade 
światła na obłocone chodniki, ale dom akade 

mieki tonie w powodzi świateł. Palą się wszyst 

kie okna. 
Przechodzimy chodnikiem przy Gimn. Zyg. 

Augusta, patrząc na okupowany gmach. Na chod 

nikaeh prawie pustka. Spaceruje kiłku panów   w czarnych kapeluszach i z nastawionymi koł 
nierzami. Od czasu do czasu podjeżdża doroż 

ka. Wysiada przy mnie jakiś pan, który stara 
się wejść do domu, ale studenci nie wpuszcza 

ją, tylko przez półotwarte drzwi udzielają in- 

formacyj w sprawach związanych z tym czy in 

nym akademikiem. 
Młodzież ma manifestować aż do chwili wy 

wałczenia swych uchwał powziętych na wiecu. 

Żywności starczy na dłuższy czas. Brakuje 

jakoby masła i chleba. Spiżarnie domu zostały 
przed tym zappatrzone w żywność. 

Bratnia pomoc wydała wczoraj wieczorem 

odezwę z apelem dostarczenie paczek żywnoś- 

ciowych. 
O godz. 23 zapanowała cisza. Cisza obowią 

zywać ma do godz. 8 dnia dzisiejszego. 

W dniu dzisiejszym 
Pmgram dnia dzisiejszego jest następujący: 

O godz- 8 pobudka. 

O godz. 8.30 na tarasie domu odśpiewane 20 
staną „Kiedy ranne wstają zorze”. 

O godz. 9 Śniadanie, a po Śniadaniu w sali 

gimnastycznej odprawiona zostanie msza Św. 
przez księdza, który ma specjalnie tam przybyć. 

0 godz. 13 obiad. 

O gorlz. 23 udanie się na spoczynek. 

W, przerwach odbywać się będą narady po 

szezególnych prganizacyj. 
W domu zorganizowano 

informacyjną i t. p. 
Na czele komitetu stoją: Prezes Bralniej Po 

mocy — Kiełkiewicz i Prezes Młodzieży Wszech. 
— Świeżewski. 

Z domu nie wypuszcza się nikogo, tylko chy 
s 
i to pod warun- 

„gz RE 

służbę lekarska, 

| ba w b. ważnych sprawach 
kiem powrotu. 

Wezoraj wieczorem zwolniono kilkudziesię- 
ciu studentów, którzy po załatwieniu swych 

| spraw przyszli z powrotem. 

Po „wizycie* w łomu wracamy do miasta. 
Rzucamy okiem jeszcze raz na cały gmach. Po 

tarasie spaceruje straż akademicka w opaskach 
a przed kratami bramy wjazdowej gromadzi się 

kilkadziesiąt osób — widocznie rodzice, znajo 

‚ mi, przyjaciele. 
! Czy długo potrwa „okupacja“? Zapewiite kił 

, ka dni... J. N. 

  
  

"aejonalma kosmetyka KLYTIA INSTITUT 

  

  

Dzisnieńszczyzna potrz 
buje szybkiej pomocy 
Badania komisyjne, przeprowadzi 

w pow. dziśnieńskim dla określe 
skutków tegorocznej posuchy, wykaz 

12.097 gospodarstw 
w 1.417 miejscowościach, 

którym konieczna jest pomoc ze strq 
państwa. 

Po szczegółowym zbadaniu posia 
nego materiału, Wydz. Powiatowy w Q 
bokiem dokonał podziału gmin we 
stopnia nieurodzaju zbóż jarych na 

4 grupy: 
do pierwszej grupy najbardziej posz 
dowanych zaliczono gminy: — пК( 
jewską, szarkowską i hermanowską, 
drugiej—pliską i hołubicką, do trzecie 
zaleską, łużecką i prozorocką i do cz 
tej, najmniej poszkodowane gminy 
jażnieńską, głębocką, paraiianowską, p 
pliską i dokszycką. Jednakowoż i w 
czwartej grupie gmin, rolnicy bez 
mocy panstwa lub też społeczeńs 
obsiać pól nie będą mogli. 

Ilość nasion potrzebnych dla zaspo 
jenia najbardziej palących potrzeb z w 
ną 1937 r. ustalona została następują 

owsa 700 tonn, jęczmienia 100 to 
i nasion strączkowych 90 tonn. 

Cyfry te nie wyczerpują całkowitej a 
pomocy, z jaką należałoby przyjść rd 
kom dla złagodzenia skutków tegor( 
nej posuchy, gdyż wskutek nieurod 
siana łąkowego, koniczyn i słomy Z 
jarych powstał również duży 

niedobór pasz. 

Produkcja mleczna, oparta na o 
mującej cały powiat sieci spółdz 
mleczarskich, stanowi obok uprawy 
najważniejszą gałąź dochodową rol 
Stan ten 

zmusza rolnika do wyzbycia się 
mlecznego gospodarstwa, 

co może spowodować w  przyszł 
ujemne następstwa dla powiatu. W 
tego konieczne jest także przyjśc 
pomocą rolnikom w postaci kred 
na zakup pasz treściwych i zalicze 
dostawę mleka. 

ED PZ CEZ EZ 

DOKTÓR 

M. BREJDBORD 
Choroby dzeci 

Wilno, ul. Trocka 5, tel. 12-99. 

Ordynuje od godziny 8—9 i 4—7 pp. 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

W. Dowgiałło 
Wilno, ul. Ś-to Jańska 6. Tel. 2 
Polecą materjały w wielkim wyborze, osta 

nowości na sezon jesienno-zimowy. 

RARE PUDRY,KREMY 

Witeprozyent Piotrkowa Uzjembiłło skazany na rok Więzie 
W Piotrkowie przed Sądem Okręgowym to 

czył się proces przeciwko bojówce socjalistycz 
nej z wieeprezydentem Piotrkowa Wł. Uziem 
biłło na czele. 

Sprawa przedstawia się następująco: 
24 maja br. w czasie pochodu Str. Narodo 

wego doszło do starć między członkami tej or 

ganizaeji a socjalistami. 
Interwencja policji chwilowo położyła kres | 

starciom. Pod osłoną policji pochód udał sie 
do kościoła, gdzie odprawione zostało nabożeń 

„stwo, poczem uczestnicy pochodu udali się na 

plac Kościuszki, gdzie miał odbyć się wiec. 
W tym czasie uczestnicy pochodu zostali zaa 
takawani przez socjalistów z którymi wywiąza 
ła się bójka. Interwenjująca w tej sprawie poli 
cja została cbsypana kamieniami, w wyniku cze 

gp jeden z policjantów służby śledezej Maciej 

  

  

Uderzeniem nogi w brzuch 
zabił człowieka 

Wczoraj o godzinie 6 wieczorem za 
alarmowano policję, iż przy zbiegu ul. 
Kijowskiej i Piłsudskiego zamordowano 

człowieka. 
Na rogu tym znajduje się trzeciorzę 

dna restauracyjka, w której „zabawia- 
do się* przy kieliszku kilka osób. Po 

wyjściu z piwiarni na ulicy: wynikła 
sprzeczka, podczas której jeden z uczest 
ników libacji, jak następnie stwierdzo- 
no Wiktor Wiszniewski -« (Hrybiszki 4) 
kopnął z całych sił nogą w brzuch Anto 
niego Zyngiela (Raduńska 56). 

Uderzenie było tak silne, że Zymgiel 
padł na chodnik. Na miejsce wypadku 

| wezwano pogotowie ratunkowe, lekarz 
, którego stwierdził zgon, została zmiaż- 

dżona arteria. Wiszniewskiego zatrzy- 

mano. Na miejsce wypadku przybyli wi 

ceprokurator na miasto Wilno, p. Kawec 
ki, sędzia śledczy Ochocki oraz oficero 
wie i funkcjonarjusze wydziału śledcze- 

go. ` 

Zwłoki przewieziono do 
przy szpitalu św. Jakóba. 

kostnicy 

(e).   

Jankowski wostał ciężko ranny. 
Aresztowano kilkanaście osób, a 

urzędnika magistratu Mieczysława Dobiee 
znanego PPS-wea, który usiłował rozbroić 
downika P. P. Branickiego, pełniącego w 

czasie służbę. 

Pierwszy jako świadek napczny zez 

nadkom. Janikowski z Częstochowy, któ 

ciążył w swych zeznaniach bojówkarzy 
stycznych. Świadek zeznaje, iż widział ja 
bieeki usiłował wyrwać karabin przod. B 
kiemu. Następnie zeznawał kierownik k« 
riatu P. P. Nickles, który zeznał, iż nastrć 

mu był bardzo wmogi i zachodziła obawa 

nych wystąpień. Olszewski, naczelnik wyd 
śledczego oŚwadczył, że widzał wśród de 
strantów wiceprezydenta Uziembiłłę, który 

z bojówką socjalistyczną usiłował rozbi 
chóył. Zeznania kom. Olszewskiego w całe 

cigglošci potwierdził św. Stanisław Zwol 
który zeznał, że widział jak  wiceprez 
Uziemhiłło brał czynny udział w akcji r 
nia pochodu, oraz dopadł jednego z uczest 
pochodu, któremu wyrwał transparent i sa 
zniszczył. 

Po przemówieniach prokuratora i obro 
sąd wydał wyrok, mocą którego wicepre: 

,„Uizembiłło skazany został na rok więzienia 

Zielonka na półtora roku więzienia, dzie 
innych oskarżonych na kary od roku do : 
sięcy więzienia, a sześciu pozosłałych z 

dowodu winy sąd uwolnił. W związku z, 
kiem skazującym, wiceprezydent Uziembił 
być zawieszony w urzędowaniu.
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OMOKSKA WYSIAWA 
РУЕ 

Chodząc po tych 16 wagonach które 
chomiła Dyrekcja Kolei Państwowej 
uruniu, ściślej p. dyr. Dabrzycki, cały 

s myślałem sobie „Koniecznie trze- 
taki pokaz urządzić dla : Wilna 
ileńszczyzny". 
Bardzo dobrze zorganizowano tę re- 
mę starodawnej dzielnicy Pomorskiej, 
ożą ją już od lipca, pokazywano 
oruniu, Gdyni, Bydgoszczy, Warsza- 

, Białymstoku. Grodnie, teraz jest 
ilnie, z Wilna pojedzie do Lidy, Ra- 
ja, Kielc, potem Kraków, Górny 

sk, Poznańskie. 
Wysiłek organizatorów szedłw dwuch 
unkach : pokazanie wszystkiego co 
Pomorzu warte jest widzenia, poka- 
ie na materiale naukowym, że Po- 
ze jest ziemią nawskróś polską. 
idzimy tu dowody kultury naszej 

morskiej krainy, która w swych dwóch 
ważniejszych ośrodkach posiada np. 
rchiwum Torunia 6564 dokumenty, 
D tomów akt, 1000 planów dużego 
zenia 'historycznego. Kapitalne ar- 
a Pełplina, są również bogate, 22 tys. 
ów, Biblie Gutenberga, a jeszcze 
hełmu i prywatne Krekowskich z 
(owa, reprezentują przeszłość i po- 

tu są w fotografiach. Największą 
joteką regionalną jest toruńska 
tys. tomów. | 
Miasta reprezentowane na wystawie 
btografiach przeważnie są następu- 

: Torun, Pełpłin (miasto cystersów 
kupów chełmskich) ze swymi bo- 
mi zbiorami sztuki kościelnej, Żu- 

(klasztor Norbertanek), Żarnowiec, 
erski z XV m.) Benedyktyni, Wiele 
swą piękną Kalwarją, Kaszubska 
jcaria Ėz lasami  tucholskimi i 
iczónymi jeziorami, Piszeczno, luu- 
B, Rożental, Lipy, Wejherowo, (ongiś 
ność króla Sobieskiego), Košcieszyna, 
o z najstarszych miejsc na Pomorzu, 
zy, klasztor z ХИ м. г pięknymi 

rami, a pozatem całe pobrzeże: 
hrnia, (Gdynia, Hel, Swiecie przez 

szedł etruski handeł bursztynem, 
w z zamkiem krzyżackim, Chełmno 
sjące już w X w. l dalej, dalej, po 
larszych śladach polskich. 
idzimy fotografie kurhanów, gro- 
grodziszcza pogańskiego, osad 

pdnych, fotografie pięknych portre- 
biskupów chełmińskich w Pełplinie, 
zeum Mielžynskich w Poznaniu. 
pokami ukazane są dzioje tej ziemi, 
bkresu rzymskiego 1-—400 lat po 
stusie, wykopaliska z pod Gostko- 
okres lateński, 500 lat „po nar. 
stusa, ceramika z Lubicza ze sło- 
skiej osady r. 1100. Reprodukcje 
mentów m. Chełmna, sprawy por- 

morskie, modele dawnych i no- 
okrętów, oświata 16 pism ludo- 
od połowy XIX w. fotogr. Cejnowa 

hna, Derdowskiego Jarosza, litera- 
poetów i działaczy kaszubskich, 

ki i pistna tłoczone szwabachą, 
„Biedaczek* dla ;biednego ludu 

ł Sjerp Polaczek w Toruniu 1849 r., 
„Sto irantowek* w Świeciu wyda- 
dziwaczną polszczyzną miejscową... 

kė umiejętnie, starannie zebrana, 
wiona. Jest i trochę folkloru, ce- 
ki] trochę modeli sprzętów, muszle 
lorama morza z jej brzegiem. Tego 
a mało. Żeby tak jeszcze ryby, 

, stroje ludowe. 
a wystawa jest bardzo dobrą nauką 
dową dla młodzieży szkolnej. Ko- 
nie by trzeba dać poznać w ten 
b naszą Wileńszczyznę. Może by 

1 Dyr. Kol. o tym pomyślała? 
Hel. Romer.   

„KURJER* z dnia 15 listopada 1936 r. 
  

Organizacje litewskie w pów. braslaw- 
skim likwidują się same 

Trzy oddziały litewskiego towarzy- 
stwa św. Kazimierza w powiecie brasła- 
wskim, a mianowicie w miejscowości 
Gierwiały i Nagiany, gm. rymszańskiej, 
oraz Nowej Wsi, gm. opeskiej, w dro- 
dze własnych uchwał zlikwidowaly się 

cyjne. Decyzje swe zarządy oddziałów 
motywowały brakiem zainteresowania ze 
strony miejscowego społeczeństwa pra- 
cami towarzystwa (Pat.), 

| i powiadomiły o tym władze administra- 

| 
| 

Zakaz zgromadzeń 
Wilensko-Trocki zakazał odbycia 

się zgromadzeń publicznych Stronnictwa Naro 

dowego w Ostrowcu i Mejszagole, które miały 

się odbyć w dniu 15 bm., ponadto zakazał urzą 

Starosta | dzenia zgromadzenia Polskiej Partii Soejalisty 

| cznej w tymże dniu w Nowej-Wilejee, motywu 

, jąc względami bezpieczeńsiwa i spokoju publi 

| cznego. : 

Zebranie Komitetu Pomocy Zimowej 
W moniedziałek dnia 16 bm. o godz. 18 

w małej sali konferencyjnej Urzędu Woj. odbę 
dzie się zebranie Prezydium 
Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym, 

= 

Obywatelski czyn 
kolektora 

Prezydent miasta przyjął właściciela kolek 

tuwrv loteryjnej p. J. Wolanowa, który zadekla 

rował, iż w ciągu 4 miesięcy zimowych pokry 

wać będzie koszt 400 porcyj ciepłej strawy 

dziennie dła bezrobotnych mieszkańców War- 

szawy. 

Prezydent Starzyński wyraził ofiarodawcy 

podziękowanie za tak obywatelski czyn, dekla 

rację zaś przekazał Stołecznemu Obywatelskie 

mu Komitetowi Pomocy Zimowej dla Bezrobot 

nych. 

Toms WE, 

Miastą chcą być... 
wsiami 

W! ostatnich czasach poczęły napływać do 

ministerstwa spraw wewnętrznych liczne pety 

cje ze strony samorządów mniejszych miast w 

wschodnch 0 województwach  centrałnych i 

przeniesienie tych miejscowości do kategorii 

gromad wiejskich i wykreśłanie ich ze spisu 

gmin o uprawnieniach miejskich! Petycje te 

spowodowane są ciężką sytuacją samorządów 

które wolą zrezygnować z uprawnień miast, 

pociągającyciu za sobą duże wydatki personal 

nc i różne świadczenia o charakterze publicz 

nym. Mi i 
ч mik 2-2 MA m i WJ 

Osadzenie w więzieniu 
komunistów 

Z 18 osób aresztowanych podezas likwidacji 
jaczejek komunistycznych w Widzach, pow. bra 
sławskiego — 6 zostało zwplnionych po przepro 
wadzeniu dochodzeń, a w stosunku do pozosta 

łych 12 osób zastosowano areszt, jako Środek 

zapobiegawczy, osazając je w więzieniach wi 
leńskich. 

Nowa Biblioteka 
(WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 

tyczne oraz lekturę dla młodzieży 

Mickiewicza 23/m. 5 
— Ceny bardzo przystępne — 

  

  

  

IDEALNIE GOLĄ! 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  

pierwszorzędny 
WĘGIEL Górnośląsk. konc. 

„Progres“ poleca 

M. DEULL 
WILNO, ulica Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Włąsna bocznica: ul. Kijowska 8, tel. 9-99 
Dostarczamy tonowo w wozach zaplom- 

bowanych loco piwnica. 
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obry puder podnosi urode! 
Używajcie tylko 

   PUDRU HIGIENICZNEGO 
Laboratorjum Chemiczno-Farmaceutyczne 

>) M. Malinowskiego 
Warszawa, Chmielna 4 

Do nabycia we wsżystkich pierwszorzędnych firmach. 

wtorek dnia 17 bm. w tejże sali o godz. 18 ple 
narne zebranie Wydziału Wykonawczego Oby 

Obywatelskiego ' watelskiego Komitetu Zimowej Pomocy Bezro 
we | botnych. Bl 

Wiadomości radiowe 
„RYKOWISKO JELENI* 

Transmisja z lasów pomorskich. 

Dnia 15 listopada Polskie Radio nada dla ra 

diosłuchaczy całej Polsk niezwykle ciekawą au 

dycję utrwaloną na płytach. Będzie o godz. 14 
| „Rykowisko jeleni*. Wielce ciekawy i trudny 

do uchwycenia ten moment z życia łasu i zwie 

s*ząt udało się uchwycić sprawozdawcy radiowe 
mu — Józefowi Wysockiemu. Audycja ta zain 

teresuje bez wątpienia wszystkich słuchaczy. 

WAŻNE ROCZNICE W NIEDZIELNYM ,PROG- 
RAMIE RADIOWYM. 

Dnia 15 listopada niedzielny program radio 

wy przyniesie w swych audycjach odźwierciad 

iemie dwóch ważnych dla Polaków rocznic. O 

godz. 19.50 Toruń nadaje audycję, poświęconą 

piętnastoleciu Polskiej Macierzy. Szkolnej w 

Gdańsku. O godz. 19.00 szkic literacki nadany 

z rozgłośnui krakowskiej przyniesie wspomnie 

nia o Wielkim autorze „Trylogii — Henryku 
Sinkiewiczu w 20-stą rocznicę śmierci. Prelegen 
tem jest prof. Ignacy Chrzanowski. 

LUDWIK SOLSKI — JAKO KS. PIOTR 
SKARGA 

w audycji radiowej. 

W związku z uroczystościami ku czci Księ 

dza Skargi, jakiet miały miejsce w bieżącym 

roku — Polskie Radio nadaje szereg audycji poś 

cze pamiętają może jeszcze nadawane na wios 

nę siuchowisko Miłaszewskiego p. t. „Pokłon za 

zwycięstwo oraz Iransmisję uroczystości war 

szaskich, poświęconych ks. Skardze. Zakończe 

niem tych audycji w radio będzie fragment „Ka 
zań Sejmowych* w wykonaniu nestora aktorst 
wa polskiego Ludwika Solskiego. Audycję tę, 
utrwałoną na płytach dla archiwum Polskiego 

Radia i zaoptrzoną komentarzem autora książ 

ki „Ku czemu Polska szła — Autora fiórsk'e 
go, usłyszą radiosłuchacze dnia 15 listopada 0 
godz. 16.30. i 

„Zarówno w rodzinie jak i w pań- 
stwie najlepszym źródłem bogactwa 
jest oszczędność. Cicero: 

Rozum i instynkt ludzki nakazuje dążenie 

do zapewnienia sobie i rodzinie podstaw do 
trwałego bytowania — które może zapewnić 

jedynie systematyczna i wytrwała oszczędność. 

Oszczędność nie jest niczym innym jak ro 
zumnym gospodarowaniem swym dobytkiem i 
zaoszczędzeniem choćby najmniejszej jego czą 
stki, której zużycie w chwili obecnej hyloby 
zbyteczne. 

Obserwując świat zwierzęcy — widzimy, że 
instynkt zapobiegliwości, którego możemy się 
uczyć naprzykład od mrówki, pszežoly i t. p. 

inie jest wrodzony w jednakowej mierze wszyst 
kim przedstawicielom  poszczególmych rodzin 
zwierzęcych. Podobnie przedstawia się sprawa 

w rodzaju ludzkim. Różne narody w różnym 

stopniu — wrodzone mają różne cechy charak 

teru. Jeśli zanalizujemy cechy charakteru Po 

laków to niestety stwierdzimy, że cnoty oszczę 
dzania natura nam poskąpiła. Pod tym wzglę 

dem przewyższają nas znacznie inne narody i 

dlatego to doceniając jej znaczenie dla dobroby 

tu jednostki i państwa — winniśmy wyrównać 

drogą wyclrowania młodego pokolenia — to w 
co nas natura skąpo uposażyła. 

Pocztowa Kasa Oszczędności -— największa 

Instytucja oszezędnościowa w Polsce — idzie 
z pomocą Nauczycielstwa w krzewieniu osz- 
czędnictwa wśród młodzieży. W wyniku dwu 

letnich wysiłków Nauczycielstwa w tym kie- 

1 2 
Ogólna il. śzkół Og. il. dzieci w 
1934/35 1930/36 1934/35 1935/36 
3648 .. 3752 456911 45740 

Powyżej zamieszczone dane statystyczne — 
ilustrują nam owocność pracy Nauczycieli — 
Opiekunów 5. K. O. skuteczność ich propagan 
dy — jak również chętny współudział mło- 
dzieży. 

Niech tych kilka cyfr statystycznych będzie 
zachętą dla Nauczyceli, którzy w swych szko     łach dotychczas nie zorganizowali Szkolnej Ka 

więconych wielkiemu kaznodziei. Radiostucba   
  

3 
Il. szkół pos. SKO 
1934/35 1935/36 

714 
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Dr. A. Wandre, S. A. Krakow. 

RADIO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 15 listopada 1936 r. 

8.00: Sygnał czasu i pieśń; 8,03: Audycja dla 
wsi; 8,18: Muzyka z płyt; 8,27: Rozmaitości rol 

nicze; 8,35: Muzyka z płyt; 8,45: Program dz.; . 
8,50: Dziennik por.; 9,00: Nabożeństwo; 10,30: 

Orkiestra; 10,57: Mistrzowie muz. niemieckiej; 

11,57: Sygnał czasu i hejnał; 12,03: Koncert roz 

rywkowy; 13,00: Życie kulturalne; 13,12: D. c. 

koncertu; 14,00: Rykowisko jeleni — transm. z 
lasu; 14,45: Polska kapela ludowa; 16,15: An- 

dycja dla dzieci; 15,30: Audycja dla wsi; 16.00: 
Rekiama KKO.; 16,05: Koncert reklamowy; — 

16,10: Audycja dla świetlic; 16,22: Muzyka z 
płyt; 16,80: Kazania Skargi — fragm. słucho 
wiskowy; 17,00: Koncert symf.; 17,55: Pogadan 

ka akt.; D. e. koncertu; 19,00: Henryk Sienkie 

wicz — szkic literacki; 19,15: Koncert życzeń; 

20,20: Wiadomości sportowe; 20,40: Przegląd 
polityczny; 20,50: Dziennik wiecz.; 21,00: Weso 

ła fala lwowska; 21,30: Recital fortepianowy H. 
Sztompki; 22,05—23.00: Koncert orkiestry. 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 16 listopada 1936 r. 

6,80: iPieśń; 6,38: Gimnastyka; 6,50: Muzy- 

ka; 7,15: Dzennik por.; 7,25: Program dzienny; 
7,80: Informacje; 7,35: Muzyka na dzieńdobry; 
8,00: Audycja dla szkół; 8,10—11,30: Przerwa; 
11,80: Audycja dla szkół; 11,57: Sygnał czasu; 

12,03. Koncert symf.; 12,40: Nie bić! — pog. 

Zofii Charszewskiej; 12,50: Dziennik poludn.; 

13,00: Muzyka popularna; 14,00—15.00: Przer- 
wa; 15,00: Wiadomości gospodarcze; 15,15: Kon 

cert rekl.; 15,25; Życie kulturalne; 15,30: Odci 
ne kpowieściowy; 15,40: Z operelk Pawła Ab 

rahama; 15,50: Pogadanka aktualna; 16,00: Co 

median harmonst (płyty); 16,15: Skrzynka jęz.; 
16,30. Tańce polskie; 17,00: Zdobycze polskiego 
ustawodawstwa; 17,15: Koncert wiedeńskiego 

tria gitarzystów; 17,50: „Cezary Lambroso* — 
pog. prof. S. Baleya* 18,00: Pog. akt.; 18,10: 
Wiadomości sportowe; 18,20: Na odpust — od 
czyt Z. Kelus Lipkowskiej; 18,30: Wędrówki 
„muzyczne; 18,50: Kącik dła młodzieży wiej- 

skiej; 19,00: Audycja Zw.-Oficerów. Rez.; — 
19,20: Muzyka taneczna; 20,10: Juliusz Cezar 

— opera; w l przerw. Dziennik wiecz. i po- 
gadanka, w Il przerw. Recytacja proty; 22,40 —: 
23,00, Nowiny taneczne. 

Proszę 
o brzytewki 

TOLEDO 
gdya edynie ie 
ostrza zadowolły 
mnie całkowicie.    

  

Wychowawcza rola Szkolnych Kas Oszczędności 
runku — przeszło 8.000 Szkolnych Kas Osz- 
czędności, opartych o PKO. rozwija skuteczną 

pracę dla lepszej przyszłości zarówno jednostki 
jak i państwa. 

Aby zapoznać Nauczycielstwo z organizacją 
Szkolnych Kas Oszczędności P. K. O. rozsyła 

z początkiem roku szkolnego do wszystkich 

szkół statuty, regulaminy, wzory druków i ma. 
teriał propagandowy — udziela wszelkich fa- 
chowych wyjaśnień, rad i wskazówek, czy to 
drogą korespondencji, która z PKO. jest bez- 
płatna, czy też osobistego kontaktu. 

Druki i materiały prepagandowe rozsyłane 
są przez PKO. bezpłatnie na zamówienie szkół. 
Prócz tego nakładem Pocztowej Kasy Oszczęd 
ności wychodzi miesięcznik dla młodzieży szkol 
nej pod tytułem „Młody Obywatel*, którego 
prenumerata roczna wynosi tylko 1 zł. Pisem 
ko to jest 'zogato ilustrowane : zamieszcza cie 
kawe artykuły ż różnych dziedzin — interesują 
cych młodzież. Pozatem nakładem P.E.O. wy 
chodzą rozmaite broszury, scenariusze, kalen- 

_darzyki i t. p. które są rozsyłane dla młodzie 
ży bezpłatnie i służą jako materiał pomocn:- 
czo-wychowawczy. 

Celem bliższego zapoznania Nauczycielstwa 
z rozwojem akcji oszczędnościowej w szkołach 
ma terenie Okręgu Kuratorium Wileńskiego w 
ciągu ostatnich dwóch lat zamieszczamy dane 

statystyczne zebrane na podstawie sprawozdań 
Szkolnych Kas Oszczędności na koniec roku 
szkolnego 1934/5 i 1935/36: 

4 5 
M. uczni w ilość członk. 

1934/36 1935/36 1934/35 1935/86 
1295 6863J 124090 38856 — 5095 

sy do jej uruchomienia. Niech ich skuteczna 
propagamda i osobiste przekonanie, że krzewie 

nie Idei Oszezędności wśród miłodego: pokolenia: 
jest rzeczą dobrą i. komieczną, doprowadzi do | 
tego, że we wszystkich szkołach będą Szkolne 

Казу — koncentrujące całą młodzież, które 
przyczynią się do lepszego jutra całokształtu 
życia gospodarczego Państwa i jednostki, 

„
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„KURJER“ z dnia 

KRONIKA 
15 Wschód słońca — godz. 6 m.52 

Listopad Zachód słońca — godz. 3 m.19 

      

  

Dziś; Opieki NMP., Gertrudy 

Jutro: Edmunda 
  

    

Spostrzeżenia Zakładu Motsereciogi! U. S. B 
„w Wnie 7 dnia 14X1. 19% r 

Ciśn'enie' 748. 
Temperatura Średnia: +-8, 
Temperatura najwyższa +9. 
Temperatura najniższa -|- 6 

Opady 4,7, 
Wiatry południowe. 

| "Tendenoja — lekki spadek. 
„ Uwagi — pochmumo przeloine opady, 

DYŻURY APTEK, 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 
<Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 3) Miejska 
(Wileńska 23); 4) Turgiela (Niemiecka 25); 5) 

— Wysockiego (Wielka: 3), 

  

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Ceny bardzo przystępne. 

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Przybyli do hotelu Georges'a: Kopelman 
qBfroim z Grodna; poseł hr. Hutten—-Czapski 
TEmeryk z 'Warszawy; hr. Jundz'łł Antoni z War | 
iszawy; Krupski Qzesław z Baranowicz; prok. 

| Michałowski Wacław z Warszawy; hr. Ledo 
| |chowski Aleks z Wiarszawy. 

2 
zi
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HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa     
  

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta ukarał za tajny ubój: Wolfa 

' | |"Gordona (Antokolska 47) — grzywną złotych 50 
(5 

 (Werkowska 26) 
z zamianą na 14 dni aresztu, Chanę Holeman 

—20 dniowym bezwzględnym 
aresztem, Beniamina Magun (szosa Niemenczyń 
ska) — 30 dniowym aresztem bezwzględnym, 
dana Neska (Mickiewicza 43) —30 dniowym 

  

      

      

Odbiorniki wysokiej klasy w niskiej cenie 
wierne odtwarzanie — daleki 
selektywność — oszczędne zużycie prądu. 

2-lampowy z 3-cią prostown. (na prąd zm.) 
łuksusowy 2-lampowy z 3-4 prost. (na pr. zm.) 

ECHO 
2-lampowy bateryjny || 
3-łampowy na prąd stały 

Sprzedaż w większych sklepach 

Państwowe Zakłady 
Tele- i Radiotechniczne w Warszawie 

NAJWIERNIEJSZA REPRODUKCJA EBS UNIROSS 

GŁOSU ŚWIATA 

RADIO - ODBIORNIKI 

„Esbrock Radio C=" 
Wiino, Mickiewicza 23, tel. 18-06. 

„ NA 10 RAT 

aresztem bezwzględnym, Małkę Epsztejn (Gaona 

5) grzywną złotych 50 z zamianą na 14 dni 

aresztu. в а 

Marię Rudniańską, właściciela domu nr. 8 
przy ulicy Świętojańskiej za utrzymanie domu 

w stanie niebezpiecznym, co spowodowało u- 
padek gzymsu na przechodnia, grzywną złotych 

25 z zamianą na 5 dni aresztu oraz Basię Ja- 
ruszyn (Wiiłkomierska 40) za: handel' sprzętem 

radiowym bez upoważnienia władzy grzywną zł. 

50 z zamianą na 14 dni aresztu, 

= MIEJSKA. 
— Komunikacja autobusowa na linii Nr. 6. 

Komunikacja Autobusowa od dnia 15 listopada 

sb. uruchomź linię Nr. 6 od Cerkwi do ul. Dob 

rej Rady według dawnego rozkładu jazdy. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Kurator Okręgn Szkolneg» Wileńskiego 

p. Godecki w dn. 13 bm. wyjechał w sprawach 

, służbowych. Zastępuje p. kuratora | 

Wydziału Szkół Średnich p. Lubojacki. 

— Zatw. przez Min. W R. i O P. Szkoła 

| Rytmiki, Gimnastyki tanecznej i Tańca Arty- 

stycznego — Wamdy Feyn — Wileńska 10 za- 

wiadamia, że lekcje rozpoczynają się we wto- 

rek 17 bm o godz. 16-ej. : 

Szkola prowadzi kursy: zawodowy, peda- 

gogiczny i amatorski dla. pań i dzieci. Poza tym 

specjalne komplety gimnastyki tanecznej dla 

ań. 

t Informacje i zapisy — Zakretowa 30B (w 

godz. 10—12) ii Wileńska 10 (w godz. 16—17). 

ZEBRANIA I ODSZYTY. 

-- Akademia żałobna w T-wie Lekarskim. 

W! poniedziałek dnia 16 I'stopada br. o godz. 

20-ej minut 15. w lokalu Wileńskiego T-wa Le 

| karskiego — przy ul. Zamkowej 24 —Stowa 

rzyszenie Lekarzy Polaków w Wiilnie, wspólnie 

z Wiileńskim T-wem Lekarskim urządza Aka- 

demię Żałobną ku czci śp. d-ra Gustawa Sziole 

mana. Wistęp wolny dla wszystkich. 

| —— Odwołanie akademii Rodziny Policy jnej. 

Rodzina 'Pol'cyjna powiadamia, że zapowiedzia 

Šia dzień 15 bm. akademia w sali Śniadeckich 

USB. z przyczyn od niej niezależnych nie odbę 

dzie s*ę. 

© Termin odbycia się akademii podany zosta 

nie później. i 

ofiary 
Kurs Szefów Służby Przeciwpożarowej Op!, 

który odbył się w Wilnie w term 'nie od 6 do 15 

"listopada 1936 roku, zamiast pożegnania na po 

moc zimową dla bezrobotnych składa sumę zło 

tych: 17 groszy 15. 

  
  

przez 

naczelnik 

| 
| 

  
—
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EATR I MUZYKA 
„TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

T 

-— Dzisiaj w niedzielę na popołudniowem 

przedstawieniu o godz. 4.15 po cenach propa 

gandowych, znakomita sztuka W. Wernera 

„Ludzie na krze*. 

-- Wieczorem powtórzenie arcydzieła kla- 

sycznej literatury tragedii Fr. Śchillea „Intryga 

i milošė“. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

-—- Występy Elny Gistedt. — „Frasguita“. — 

Dziś po raz 2-gi wspaniała op. Lehara „Fras 

quita*, która odniosła wielki sukces artystycz 

ny. W roli głównej znakomita artystka ELNA 

GISTEDT. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“. — 

Dziś o godz. 4 ukaže się po cenach propagan 

dowych polska operetka „Yacht miłości* z E. 

Gistedt na czele. 

— Koncerty w teatrze „Lutnia*. Realizując 

plany koncertowe — kierownictwo teatru „Lut 

nia* urządza w miesiącu bieżącym szereg kon 

zertów najwybitniejszych solistów © sławie 

wszechświatowej. 20 bm. wystąpi Claudie Arrau 

(fortepian), 25 bm. Jacques Thibaud (skrzypce), 

27 bm. — Trelma Reiss (violonczela) i John 

Hund (fortepian) pod protektoratem ambasado 

ra W. Brytanii, 

TEATR OBJAZDOWY Z WILNA 

gra dziś, 15 bm. w Głębokiem znakomitą współ 

czesną komedię p. t. „Kobieta i jej tyran*. 

TEATR „NOWOŚCI. 

Dziś w niedzielę po raz ostatni program re 

wiowy pt. „Marsz Listopadowy* z udziałem po 

większonego zespołu (60 osób na scenie). 

Dziś trzy przedstawienia © godz.: 4, 6,80 i 

  

POSZU K UJE 3 

posady biurowej 
Złożę kaucję 4000 zł. gotówką. 

Zgłoszenia do Redakcji Kurjera w. 
pod „Hipoteka* 
  

„., а jednak dobre 
najlepiej kupisz w hurt 

SWIRSKI 
P U T R A Wilno, ul. Niemiecka 37 

I-e p., tel. 828 (róg Rudnickiej) 

S>rzedaż detaliczna po cenachhurtowych. 

  

   

  

  

      E 
TAN/ZY 

  

Kupię maszynę do pisdnia 
(małą portable) dowolnej marki w dobrym 
Stanie. Oferty z podaniem ostatecznej ceny, 
opisem i wzorem pisma (znaków) kierować 

do Redakcji „Kurjera Wileńskiego”, 

Wytwórnia cukierków 
i czekolady 

Bron. Janczysa 
ul. Wielka 34 

połeca czekoladę, 
krówki, karmelki it p. 

  

zasięg 

po zł. 17.— 
po zł. 21.— 

po zł. 16.— 
po zł. 19.50 

radiowych.   

R 

VU A / 

  

        

    AA 
jest nieublagana i corocznie, nie robiąc rėžnicy 
dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo wiele 6- 
tiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchi- 
tu, grypy, uporczywego męczącego kaszlu 1 t.p. 
stosują pp. Lek. „BALSAM THIOCOLAN—AGE*" 
który ułatwiając wydzielanie sie plwociny, m- 

suwa kaszel. 

RASEYEPERACOO ESRO GONNA 

PRZY 

  

   

    

   CIOPKI:-i MAŚĆ 

„VARICOL 
Riis Ad 

DO Wak CIA W KAŻDEJ .DICCE *     

Przetarg 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Wii- 

nię ogłasza przetarg na dostarczenie 4 koni z 

uprzężą i 4 fiurmanów do rozwożenia (doręcza 
nia) рослеК adresatom w Wiilnie od 1.1. do 31. 
XII 1937 r. Dyrekcja dostarczy potrzebnych de 

nie 18. 

unieważnienia 

nikacyjny Dyrekcji. - 
& i 

  

Fortepiany 
4 i Pianina 

„Arnold Fibiger“ 
Kalisz, Szopena 9 

przodowały i przodują |! 
Przedstawiciel: N. Kre- 

mer, Skiad fortepianów 
Wilno, ul. Niemiecka 19 
Niskie ceny — Dogodne 

warunki spłaty. 

  

Patefony 
różnych najnowszych !y- 
pów oraz walizkowe, 

Ostatnie przeboje płyt, 
Odeon, Columbia, Sy- 
rena i inne do nabycia 
po cenach konkurenc. 
w firmie P. Lacka 

Wilno, Wielka 5. 
  

Fortepian 
Beckera w doskonalym 
stanie — do sprzedania 

Teatralna 9 —3 

KUPCOM 
wysyłamy za pobraniem 
pocztowym po cenach 
najtańszych poduszki 
haftowane na czarnym 
suknie po gr. 40, 60 
najlepsze 90, a apliko- 
wane na jedwabiu zł. 
1.05. Robota pierwszo- 
rzędna, a wzory. naj- 
nowsze.  Adresować : 
„Łódzki Textyl* Łódź 4. 
Pl. Wolności 11. Wysy- 
łamy bezpłatnie cenni- 
ki na firanki, kapy, cho- 
dniki, makatki, płótna 

it p. 

  

  

Gustowne 
koszule, krawaty, bon- 
jurki, pijamy, galanteria 
trykotaże W. NOWICKI 

Wilno, Wielka 30 
Ceny fabryczne niskie 

Polski Skiep 
piśmienno-galanteryjny 

‚ 1 zabawek 

E. MACEWICZOWA 
Wilno, Wilenska 22 

Ceny niskie. 

  

    

tego celu jednokonnych fungonów. 

Oferity w izamikn'ętych kopertach mależy skła 
dać w Dyrekcji: Okr. iP, i T. Wiilno, Sadowa 25, 
pokój nr. 58 do godziny 12 dn. 25 listopada: 1936 

roku. Przetarg odbędz: : się tegoż dnia o godzi 

Wadium-w wysokości |połowy ofenowaneągo 
miesięcznie wynagrodzenia. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo odwołania i 

przetargu 

przedsiębiorcy z wolnej ręki, 
względnie wyboru 

Bliższych informąacyj udziela Oddział Komu 

  

     

ZAKŁAD FRYZJERSKIE 
męski i damski 

JANKIELA 
ul. Kalwaryjska 42 

Wykonuje solidnie on 
dulację trwałą. 

Ceny konkurencyjne 

  

hkwizytorzy 
energiczni do sprzeda- 
ży maszyn do szycia, 
radioaparatów i rowe- 
rów za Pożyczki Pań- 
stwowe poszukiwani na 
całą Polskę. Wysoka 
prowizja. Olbrzymie mo 
żliwości. Zjednoczone 

Składy Techniczne, 
Warszawa, Waliców 6 

Akwizytorzy * 
w całej Polsce dobrze 
wprowadzeni w sferach 
urzędniczych poszuki- 
wani do sprzedaży apa* 
ratów radiowych za Pa- 
życzki Państwowe. Wy- 
soka prowizja. Radio- 
Phonet, Gdynia, Świę- 

tojańska 50 

Rolnik 
z wyższym wy Śztałce- 
niem i znajomością jęz. 
niemiecki, francuski, 
rosyjski (dobry akcentj 
oraz angielski przygotu- 
je u siebie na wsi 3-4 
chtopców do jednej z 
4 niższych kłas gimn. 
(klas. lub real.;. Wiado- 
mość w administracji 

dla „Z. Ś. 

Nauczycielki, 
bony, wychowawczynie 
i wszelkiego rodzaju 
służbę domową zapo- 
średnicza. Wojewódzkie 
Biuro Funduszu Pracy 
w Wilnie, Poznańska 2, 
tel. 12-06, czynne od g. 

8 do 15-ej 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyke- 
nuję różne prace w de- 
mu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod „Maszynistka” 

       



14 

lac o godz. 

  

# й-© ] # "r 

M 

V 
ANONS! « Środa 18 b. m. o 

Najpiękniejszy lokal filmowy: w: Wilnie! 
Wentylacja i ogrzewanie. 

Doskonała widzialność. 
czarująca i genialna 
artystka i śpiewaczka 

KINO 

MARS 
„Ostrobramska 5 5 

„KURJER“ z dnia 15 listopada 

12.30 

Wier паг zeka 
CENY MIEJSC: Balkon 25 gr., Parter 40 gr. 

g. 4-ej po poł. PREMIERA! 

(J š O B m 4 g E 

1936 r. 

  

GRACE M OORE 

Idziemy po szcz 

  

PIĘKNY 
-nadprogram 

  

całej ludzkości — roz 

SERCA 
"| ZE STI 

Najwiekszy“ film wsżystkich czasów, któr 

MA FLAG 
Doskonała. projekcja na nowoczesnej aparaturze. 

DZIS UROCZYSTE OTWARCIE! 
'w arcywesołym 
filmie aa 

4 

Początek seansów. punktualnie o godz. 1,00—3.15—5.30—8.00—10.15 - 

  

  « 
A 
5 
  

s 
№ 
ы Jean HARLOW, Myrna LOY 

we-wspaniałym przeboju 

cie ; 
Nad program: AKTUALIA i świetna komedia rewiowa w kolorach naturalnych p. t. „Cudowne dzieci". 

po 

«we CLARK G AB 
ŻONA czy sekretarka | 

  

y nie po Apr 

  

T 
Szczęście 

  

o godz. 2— 4—6—8.10—10.20 film, który poruszył sumienie 
paczliwy bunt młodych serc 

  

   

  

Wareszcie 

Garry COOPER 
w najnowszym arcyfilmie 

Już jutro w kinie HELIOS — 

AEG „A s TO R i 

Dziś i codziennie występy artystów: Duet Okonis, urocza wodewilistka 
irena Markiewiczówna, tancerka I. Warecka. Doborowa orkiestra, 
Początek o g. 9-ej wiecz. Lokal czynny całą noc Ceny przystępne 

jedziel i | artyst Uwaga! W niedzielę Czarna Kawa-Dancing z występami artystow 
15X1. od godz. 17—20 Konsumcja zł. 1.50 

przewyższający wszystko dołąd widziane. Nad program: Atrakcja kolorowa I aktualia 

SINO fim szpiegowski 

Ф У ГЙ mer. 44 
Dziś ostatni dzień progr, okolicznościowego p.t. „MARSZ LISTOPADOWY" 
JUTRO: wielka premiera, NOCE BRAZYLIJSKIE rewia w 2 cz. i 17 obr. p.t. 
z tdziałem fenomenalne| Rożyńskiej, Rybaczewskiej, Topolnickiej, piosen- 
karza Majskiego, komika Kisiewicza, Boruńskiego i Szpakowskiego, oraz 
znakomitego baletu Konrada Ostrowskiego. Dyrekcji udało się zatrzymać 
jedynie na ten progr. niezrównanych rowerzys'ów „Trio Lados*. Balkon 25 gr. 

ŚWIATOWID Harry Peel'a 

žie Giówych S M | E R TE L N Y 6 K 0 K * dać ten -niezóyki PG 

OGNISKO ке 7а chwilę szczęścia 

w filmie P. t; Nad program: Atrakcje 

irena DUNNE i Robert TAYLOR 
Pocz. o g. 4, w niedziele i św. o g. 2 pp. 

66 Mickiewicza nr.9 

Początek o godz. 2-€j. 

Nieodwoł. ostatni dzień 

  

Teatr Art.-Lit. 

Nowości 
tudwisarska 4 

  

Emocja. Napięcie. Świetna 
wystawa, Niezrównana gra 

Dziś. Wzrusza 

W rolach 
głównych 

Nad program: dodatki dźwiękowe. 

  

EDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. 

MOministracja czynna od g. 9'/,—3!/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

UZNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 

  

zółty sk 
(Generał umarł o świcie) — 

Z powodu wyjazdu 

sprzedaje Się 
sklep gastronomiczny 
z całem urządzeniem, 

w dobrym punkcie. 
Egzystuje 16 lat — ma 
stalą  klijentele, (Przy 
sklepie mieszkanie). 

Adres w administracji 
„Kurjera - Wileńskiego? 

o 9 mieszkaniach z c- 
grodem za 24 tys. zł. 
sprzedam ul Św. Ja- 

kóba 4 m. 2. 

Działka 
76 hektarów obszaru, 
10 kilometrów od No- 
wo - Święcian, 13 kilo- 
metrów od Święcian, 
sprzedaje się za 7600 
złotych. Zgłoszenia: Ka- 

sztanowa 4 m. 2l. 

MŁYN 
wodny turbinowy i 20 
hk. ziemi z lasem przy 
Szosie 14 kl. od Wilna 
sprzedaje się. Wiado- 
mošč: ailno, Witołdo- 
wa 5. m. 5 J. Mościcki 

      

  

ZGUBIONO 
złoty krzyżyk z łańcusz 
kiem. Łaskawie proszę 
uczciwego znalazcę o 
zwrot za wynagrodze- 
niem do adm. Kuriera 
pod „Zecer* lub Gar 

barska 17—26 

  

Pianino 
lub fortepian kupię 

bez pośredników 
Niemiecką 22—19 front 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

Konto czekowe P, K. O. nr. 80.750. Drukarnią — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

rb 

  

Wynajmę pokój 
umeblowany niedaleko 
redakcji: „Kurjera Wil.“ 
Zgłoszenia do admin. 

pod „T. M.“ 

1 lub 2 POKOJE 
do wynajęc'a 

B nifraterska 6—5. 

MIESZKANIA 
3 pokoje, kuchnia, la- 
zienka i wszelkie wygo- 
dy, wolne od podatku 

do wyrajęcia 
od 1XII.36 r. 

ul. Tertaki nr. 34:a 

  

  

MIESZKANIE 
2 pokoje duże, słonecz. 
z przedpok. bez kuch- 
ni, z wszelkimi wygod, 

| nadające się na biuro 
z pckojem mileszkaln. 
lub na mieszkanie dla 
małej rodziny—do wy- 
najęcia —ul W. Pohu- 
lanka 7 Dowiedzieć się 

u dozorcy domu 
  

Solidnym 
lokatorom do wynaję- 
cia mieszkanie z 2 pok. 
i kuchni, odremonto- 
wane, wygody—ul. Św 
Ignacego 8, tel. 11 80 

Miód leczniczy 
1.60, grzyby susz. bo- 
rowik — w dużym wybo- 
rzeod 2.:0, ser! itewski 
— na główki 1.50, 
borówki — smarzone 
2 zł, oraz rekordowej 
jakości grzyby solone 
| zł. kg. poleca Wł. 

    Czerwiński Wileńska 42 

3 zł, z odbiorem w administr. 

  

R DOKTÓR ie 

S. WAPNER 
Choroby wewnętrzne i 

dzieci. Kalwaryjska 29, 
tel. 7-69: Przyjm. 9—11 

i 4—7. 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz: 
ne. narządów moczow. 

od g. 9—1 1 5-8 w. 

: DOKTOR" с& 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór 
ne, weneryczne, 1arzą 

dów moczowych 
od godz. 12—2 | 4—7w 

ul. Wiledaka 28 m. 3 
tel. 2-77, 

DOKTOR 

Wolfson 
Choroby skėrne, wene 

    

ryczna i moczopiciowe ; 
Wileńska 7, tel. 10-67 

Przyjm. od 9—1 i 5—8 

  

DOKTÓR MED, 
J. PIOTROWICZ. 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szplt. Sawlo2 

Choroby skėrne, 
weneryczne kobiece 

Wileńska 34, tel. 18-68 
Przyjmuje od 5—7 w. 
  

DR. MED. - 
J.ANFOROWICZ- 
SZCZEPANOWA 
Choroby skórne, wene- 

ryczne, kobiece, 
przyjmuje 8—9, 12—1 

i 4—7 
Zamkowa Nr. 3 —9 

  

DR. MED. 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor wenerycz., syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 19-50 
Przyjm. od 8—11 3—8   

“TAR 

Blumowicz. 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe: 

Wielka 21, tel, 9-21 
Przyjm, od 9—11 3—8* 

DOKTÓR 

Zaurman | 
choroby weneryczne, . 

skórne „i moczopłciowe: 
Szepena 3, tel. 20-74 
Przyrm.”od 12—2 i 4—81 

AKUSZERKA 

Sm'ałowska 
oraz Gabinet KosmetyCz. 
odmładzanie cery, usti- 
wanie zmarszczek, wą» 
grów, piejów, broda- 
wek, łupieżu, usuwanie - 
tłuszczu z bioder i brzu- 

    

cha, kremy odmładzają» - 
ce, wanny ełektr., elek- 
tryzacja Ceny przystęp- 
ne. Porady bezpłatne.. 

Wielka 10 m. 7 
vis a vis poczty 

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do 7w, 
ul. 4. Jasiėsklago 5 —18 
róg Ofiarnej (ob. Sądu) 

  

  

|M. Brzezina 
masaż leczniczy” 

| elektryzacje 
uł, Grodzka nr. 27 

(awierzyniec) 

Matka 
kilkorga dzieci opusz= 
czona przez męża bez- 
robotnego, błaga o po- 
moc. Ofiary prosi skła- 
dać bezpośrednio Kijo-- 
wska 2-31 H. M, lub 
w administracji p sma. 

DOBERMANA 
młodego sprzedam 
Krakowska 42 m, 6 
od g. 9 do 5eej w. 

    

Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 18 PP 

Ogłoszenia 3ą przyjmowane: od godz. 9'/,—3!/, i 7—9 

2 zł, 50 gr., zagranicą 6 zł. 
GMAA OGŁOSZEŃ Za wiersz milimetr, przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., oglosz. mieszkan. — 10 gr. ха WyrAms' 
Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

i rubrykę az. Redakcja nie odpowiada. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ Sp. z o. e. Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4. tel. 3-40. 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

Redaktor odp. Zygmunt Babiez.   
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