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Blokada Uniwersytetu Józefa Pił. 

sudskiego w Warszawie wywołała żywe 
odgłosy w całej Polsce. 

sensację wywołało gwałtowne przerwa- 

nie okupacji dokonane ubiegłej M, 
przez władze policyjne. 

INie wszyscy wiedzą, jakie były przy 

czyny i polityczne podłoże tej sprawy. 

Jest nader ciekawe zajrzenie za kulisy 

tego ostatniego wyczynia młodzieży war-, 

szawskiej. 

Może wywoła sensację skonstatowanie 

w tym miejscu, že blokada Uniwersyte- 

tu Józefa Piłsudskiego nie jest przeja- 

wera akcji antyżydowskiej, prowadzonej 

przez młodzież nacjonalistyczną. 

Na okupowanym gmachu U. J.P. wi 

2 transparenty, z nadpisami antyse 

mickimi podobne: do tych które. ogląda- 

liśmy na górze Bouffałowej., A jednak 

nie o sprawę żydowską w danym wy- 

padku chodziło. A 

Przyczyną Aaktyczną blokady . Uai- 
wersytetu Józefa Piłsudskiego było: 88 | + 
tre starcie pomiędzy młodzieżą enidecką 

ze Strónnictwa Narodowego 3 
byłego O. N. R. 

Brzmi to. paradoksalnie! Ale to je 

istotńy stan rzeczy. Zarysowaly się tu 

różnice pomiędzy młodymi ze Stronnict 

wa Narodowego i griipą, która oficjał- 
nie nązywa się Związek Narodowy Pol- 

skiej Młodzieży Radykalnej, a sklada sie 

z elementėw-dawnego O; № В | sid 

W dniu 24 bm. odbyło się w gmachu 

U. J. P. zebranie. walme Bratniej Pomocy 

opanowanej całkowicie przez młodzież 
narodową. Na zebraniu tym studenci 

idący na pasku Stronnictwa Narodowe- 

go zaatakowali prezesa Bratniej Pomo- 

“y p.  Roczyńskiego, członka. Związku 

Narodowego Pol. Młodz. Radykalnej. 
: Powód napaści tej jest wielce zna- 

mienny. Chodziło 9 „ło, że p. Boczy ński 

podpisat: odezwę wzywającą młodzież a- 

kademnicką do wzięcia udziału «w uró- 

czystościach wa buławy Marszał: 
kowi Śmigłenu R owi. Ataki na pre- 
zesą Bratniej Pomocy. stały się powo- 

dem burzy ma. sali. Organ Młodych z by- 

lego O. N. R. „ABC“ utrzymuje, že en- 

decy ze Str. Nar. mieli na sali mniej- 

    

szość. By się safwować z porażki wysu- 

nęli myśl „blokady“, którą narzucili 
młodzieży wbrew woli większości. 

"Oto w jaki sposób opisuje ten fakt 
„ASBICE © 

Blokadę ogłoszono w środku niedokończo 

"nego zebrania, o iktórego przebiegu krótko 

pisaliśmy w mumierze wiezorajszym. Na ze- 

braniu opczycyjna grupa Stronnictwa wystę 

pująca przeciny ósobie prezesa Boczy ńskiego, 

miała *vyraźną mniejszdść Mówcy z tej stró- 

ny zorien'owali się, że argumenty, przytoczó- 

ne prźez nich przeciw udziałowi prezesa Brat 

niej Pomocy w wojskowej uroczystości” wrę- 

czenia Fuławy, są zupełnie nieprzekonywu- 

jące, dhiwilami riawet wywołują burze sprze- 

ciwów (jak np. argument p. Kuskowskiego 

ze Stronńliettwa; który twierdził, że nić miał 

by nic przeciwko wystąpieniu prezesa, gdy) 

by еп ża lo otrzymał pieniądze (!) który 

spońkał się z niesłychanym wystąpieniem ze 

strony zebranych), zmienili 

wodów, 

Zwłaszcza zaś 

8308, 

„gen   
'emat swych wy | 

wygłaszając nliezwiązane z progra: | 

Wiino, Piątek 27 Listopada 1936 r. 

ER 
(Podłoże polityczne „blokad 

  

. 
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Józefa Piłsudskiego) 
mem sakės przemówienia o kwestii czes- , 

nego i kwestii żydowskiej... ; 

W tych warunkach, w bałaganie panują- 
cym па sali, który wywoływali członkowie 

Stronakeśwa i grupki dywersyjnej, utrzymu- 

jącej stałe na zebraniach kontakt ze $*ronmi- 

ctwem;, młodzież zorietowałą się, że blokadą 

nie będzie żadnym aklem o znaczeniu do- 
niesłym, żadnym dążeniem do konkretych 

- eeiów, jedyje demażog'czną demonstrazją. 

Wobec tego po oświadczeńłu prezesa Z. 'N. 

P. M. R. z którym solidaryzował się prezes 

| Boczyński, że blokada mogłaby się cdbywać 

„ jedynie w atmosferze jednomyślności i wtedy 

gdyby miała cele konkretne, większość zebra 

nych opuściła sałę, *  ( 

, „Jak widać z powyższego, „błokada** 

U. J..P. miała inny charakter. niž anas 
logiczne posunięcia w Wilnie, Poznania, 

Krakowie itp. Przede wszystkim w War 

szawie blokada była dziełem tylko jed- 

nej grupki młodzieży. Tak poważny od- 

łam, marodowej młodzieży jak były O. 

'N. R. mie JONA się z tym fak- 
tem. AWA 

-.Po wtóre przyczyny. były zgoła 0d- 
mienne. Sprawa. żydowska nie była rze- 

czywistą przyczyną. Hasła antysemickie 

stanowiły li tylko racjenaki › 
Związek Narodowej Polskiej Mło- 

dzieży Radykalnej (b. O. N. R.) piętnuje 

ostro wyczym akademików z pod znaku 

  

starej endecji. We wczorajszym nume- 

rze „A. BSC zostało zamieszczone ta- 

kie oświadczenie: : 
W! imieniu Zwiąźkzu wr Polskiej 

Młodzieży Radykalnej studentów U, J. P. 

oświadczam: 

4 Młodzięż narodowo - -xadykalna od daw 

  

  
post; 

  

„ha prowadzi zdecydowaną akcję, mającą na : 

celu nie tylko odseparowanie żydów od Po- ; 

łaków na salach wykładowych, ale usunięcie 

Żydów z uczelni polskich i w ogóle z Polski. 
Młodzież narodowo-radykalna zdaje sobie 

sprawę, że zwycięstwo da się 'osiągnąć tylko 

wówezas, gdy aktom przynnsu towarzyszyć | 

będzie praca konstruktywna nad stworze- | 

niem mowego politycznego, gospodarczego i 

społeczn. ustroju. Z tego powodu młodzież | 

narodowo-radykalna podjęła równolegle z 

„działalnością czynną pracę nad rozwinięciem 

narodowego, polskiego, radykaln. programu 

„w tym przeświadczeniu, że jedynie stwiorze- 

nie nowego ładu, opartego e polską spra- 

-. wiedliwość. społeczną pozwoli па trwałe wy- 

elimt.nowanie żydów z życia Polski. 

-/2) Wychodząc z tych założeń much naro- 

dowe-radylkalny sto na stanowisku, że każ- 

„dą akaja, zmierzająca do realizacji jego po- 

stulałów, a nawet tak stosunkówo drobna,   jak posadzenie żydów na osobnych miejs- 

cach w uczelniach, winna być podejmowana | 

otwarcie, 

dla niej samej tydko. 

szczerze i bez ubocznych celów, 

3) Ogłoszoną w nocy z dnia 28 na 24 li- 

stopada rb. na:.U.-J, P. na zebraniu Bra'n(ej 

Pomocy odbywającym się w innyca sprawach 

prźez pewną grupę młodzieży blokada, pod 

pozorem -żądań odesparowania żydów, 20- 

<=; stała przedsiąwzigta bez porozumienia z na- 

mi, bez. porozumienia. z młodzieżą innych u- 

czelni warszawskich, w atmosferze wniesio- 

nych przez tę grupe młodzieży walk na wał 
nym zebran'w Bratniej Pomocy i dla tego je- 

dynie, że ta grupa młodzieży stanowiła nie 

wielką część! zebramych i chciała się 

od przegranej na- walnym zebraniu. 

ratować 

Wygranie w takiej chwili w sposób de- 

magogiczny popularnych haseł przy poparciu 

2 zewnątrz siłą fizyczną jest nie tylko nadu-   życiem dobrej wiary częśri kolegów, ale nad 

Cena 15 groszy 
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to uniemożliwią skuteczne przeprowadzenie ; 

akcji w Warszawie i podważa znaczeńie sa- 
mych haseł. : 

Nie mogące pozwolić na to, aby dla celów: 

ubocznych jpoświę 

  

‘опо zasadnieże postulaty 

młodzieży, postanowiłiśmy z powyższy.ch 

względów nie wziąć udziału w tej akcji, jako- 

w akcj! mającej w tej chwili wyłącznie ce- 

le partyjne na widoku. 

WITOLD MOSSAKOWSKI 

Prezes Związku Narodowego Polsk. 

Młodzieży Radykalnej . 

Perturbacje z blokadą Umiw. Józefa 
Pilsudskiego ujawniły nazewnątrz bar- 
dzo 'ciekiiwe kulisy tarć w obrębie obo- 

zu młodych „narodowców* 

Dowiedziełiśmy się, że są wśród mło 
dych „narodowców:*' elementy, które 

chciałyby bojkotować Wielkie Święto 
Armii Polskiej, jakim było. nadanie bu- 

ławy marszałkowskiej Wodzowi Naczel- 
nemu. 

Tym czynnikiem są młodzi kierowa- 

ni przez starych endeków. M 

Trudno doprawidy uwierzyć by mło- 

dzi nacjonaliści polscy mogli mieć -ja- 

kieś objekcje przeciwko ndziałowi w 

tym tak uroczystym święcie siły zbroj- 

nej naszego państwa. A jednak... Nie- 

stety złe, warcholskie nawyki starych 

są dziedziczne. _ 

Trzeba jednak z radością podkreślić, 

że te 'warcholskie i pachnące najgorszy- 

mi tradycjami 'przedrozbiorowymi ten- 

dencje spotkały się ze sprzeciwem w,ob- 

rębie tego samego obozu ideowego... 

F, M. 

  

| Wizyta ministra Antenescu w Warszawie 
WARSZĄWA, . (Pat). Rumuński. minister spr. 

zagr. Antonescu z małżonikłą, 'i towarzyszącymi 

mał, osobami, przybył.dziś rano do Warszawy. na 

dworzec wschodni, . Min. Amtęnescu i jego mał. 

żonika zostali powiłani: na dworcu przez. mini- 

stra spraw zągranicznych Becka i panią Jadwi- 

ge Beckową. aig i A 24 
Po „powitaniu min. AntoneScar z. małżonką i 

towarzyszącymi osebami Ar do przygoto 

- wanych apartamentów, 

W godzinach południowych mim. Antones- 

cu złożył wizyty Marczałkowi 'Śmigłemu Rydzo- 
wi, premierowi «gen: Sławoj Składkowskiemi i 
ministrowi spraw zagr. Beckowi. .. 

O godz. 13 min. Aiitonėscii złóżył wieńiec na; 
grobie Nieznanego 'Żołniefza w 9be6ości posłą 
rammńskiezo w Warszawie mini Zamafireścu, 

| ćzłońków poselstiva, dy rektora prótokułu dypl. 

ładz sko: h z | 
RENO в ! współpracy. naszych dwóch krajów. 

Romęra, przedstawicieli 

Kołłątaj. Srzedmickim. 

Uroczystości aśystowdła kompania wojska | 

zę sztandarem i orki jćstrą. w chwifi składania | 

wieńca „orkiestra odegrała Rysa” NS TU- 
miiński i polski. 

Po złożeniu wieńca. mim. EZR udał. się 

na zamek, gdzie zóstał „przy jęty na audiencji 
przez Pana Prezydenta RP" 

Po audiencji IPan Prezydent i pani Marią 
Mościcka podejmował p. mim. Ańlto nescu i jego 
małżon(kę śniadaniem, 

* towarzyszyć. swemu. małżonkowi w jego podró 
„ży, dorzucając w ten sposób swoją obecnością 

, nutę wdzięku osobistego tak wysoko cenipną w   „przez rząd polski jak przez opinię publiczną, 

jące utwo 
WARSZAWA, (Pzt). Bao ch p: mi: 

n.ster spraw zagranicznych J. Beck wydał obiad 

na cześć bawiącego w Warszawie min. spr. zagr. 

Anitonescu; W czasie ob'adu minister Beck 

wygłosił następujące orzemówienie: 

Eksceelencjo, Panie i panewie! 

Pragnę przede wszystkim wyrazić moją wieł 
ką radość z powodu zaszczytu, jaki przypada 
mi w udziale goszczenia w Warszawie mego 
wybitnego kolegi rumuńskiego, jego ekscelencję : 
pana ministra Antonescu. Pragnę również qo- 
dziękować pani Antonescu za to, że zechciała 

uaszym kraju. 

Wizyty skłzęłane w. Warszawie przez człon 
ków rządu Jegó Królewskiej Mości króla Rumu 
nii są zawsze witańe w zadowoleniem zarówno 

która przywiązuje niemniejszą wagę cw Ścisłej 

'Niech mi wolno będzie podkreślić, że po roz 
„mowach jakie miałem sposebność przeprowa- 
dzić z p. ministrem Antonescu podczas ostatnie 
50: zgromadzenia, Ligi Narodów. w Genewie, je 
stęm szezególnie szczęśliwy mogąc pciłejmować 
„ge w Warszawie i wznowić moje z Nim rozma- 
wy kowiem — zdaniem mojego rządu — chwi- 
la cbecna, bardziej niż jakakolwiek inna, uwy- 
datnia wartość konstruktywnych i pozytywnych 
układów. do których zaliczyć należy przede 
wszystkim sojusz polsko-rumuński. 

Śledziliśmy z największą uwagą i z prawdzi 
wym wzyłoweleniem niedawne oświadczenie, w 

Ul ce Jerozolimy pod wodą 
JEROZOLIMA (Pat) — W Palestynie: skut 

kiem ulewnych deszczów nastąpiła powódź. 
Wezbrane wody zalały wszystkie szosy, a   

także niektóre ulice Jerozolimy, Jaffy i Tel- 
Avivu. Dotychczas utonęło 5 osób. Ludność opu . 
szeza zagrożone powodzią obszary. 

  

których „przyznająe pierwszeństwo —-co jest rze 
"623 eczywistą — interesom Rumunii, Wasza.Ek 
keelencja uznawała zawsze za właściwe podkre- 
56 wartość węzłów łączących nbą nasze kraje. 

Jeżeli w ostatnich czasach wyrażana jest ezę 
sto obawa z powodu atmosfery panującej obec 
nie w Europie, są to objawy logiczne, gdyż at 
mesfera spokoju jest warunkiem koniecznym 
do prowadzenia wszelkiej pracy do pomyślnego 
końca „Jednakże trudności chwili abecnej nie 
powinny być źródłem rezygnacji ani też rodzić 
pesymizm. Ruzumiemy potrzebe zórganiżpwania 
w Europie życia narsyłów w oparciu z. jednej 
streny © wiarę każdego narodu we własne siły 
1 słuszne interesy, z drugiej zaś — o bezpośred 
!а współpracę z tymi wszystkimi, którzy ma 
ją te same interesy lub te some poglądy na me 
tody współpracy . międzynarodowej. 

Wyrażając przekonanie, że wizyta Pana, Pa 
nie Ministrze, stanowić będzie cenny i ważny 
etap tak rozumianej współpracy ohu naszycit 
rządów. wznoszę kielich ża zdrowie Jegó Kró- 
lewskiej Meśct Króla Karola rumuńskiego, zą 

pomyślność Jego Państwa oraz za zdrowie Je 
g3 Ekscelencji Pana Ministra Antonescu i Jego 
uroczej małżonki. 

W odpowiedzi p. 

głosił dłuższe przemówienie. 

Minister dr. von Lebnieb prezydent 
Isby Filmowej w Warszaw 6 

WIARSZAWA, (Pat). W poniedziałek dnia 23 

bm. przyjechał do Warszawy prezydent państ 

miitister , Antonescu: wy- 

wowej izby.filmowej. Rzeszy niemieckiej, b. mi 

nister dr. 'Oswałd Lehnich w towarzystwie dr. 

Guenthera Schwartza, 

Celem. przyjazdu dr. Lehnicha bylo nawigza 

nie bezpošredniego kontaktų z polskimi wladza- 

mi i przemysłem filmowym.



  

  

„KURJER% z dnia 27 

D. 

c. 
Wielki wybór kiponów 

CENY NI 
łów wełnianych, 

listopada 1937 r. 

SOBIESKA 
WIELKA DOROCZNA 

TANIA SPRZEDAŻ RESZTEK M. GORDON «. 
Wilno, NIEMIECKA 26, tel. 306. 

i towarów wysortowanych. 
na garnitury i palta oraz resztek materja- 

nawełnianych i jedwab u. 
EBYWALE NISKIE. 
  

Położenie powstańców korzystne 
Głód i choroby w stolicy SEWILLA, (Pat). Rozgłośnia pow- 

stańcza ogłasza następujący komunikat: 
Na froncie Madrytu posunęliśmy się 

nieco naprzód w dzielnicy Arguellos w 
pobliżu pałacyku.Moloa i w dzielnicy 
tuairo Laminos. Błotnistość terenu ta- 
mowała ruchy piechoty i współpracę 
czołgów. 

Ogólne położenie korzystne. Wezoraj 
z rana lotnicy narodowi unosiłi się nad 
Madrytem, osłoniętym przez mgłę. Po 
południu o godz. 14 in. 30 eskadra wzno 
wiła naloty, bombardując gmachy wię- 
zienia wzoroweg?, perfumerii „Gal*, 
które wzięła poza tym pod obstrzał ar- 
tyleria, niszeząc je ogniem całkowicie. 
Z rana jeszcze widoczne były płomienie, 
wydobywające się z tych gmachów. Pie 
ehota narodowa ruszyła do ataku w tym 
kierunku. 

SALAMANCA, (Pat). Ogłoszony © pół 
aocy komunikat urzędowy głównej kwa 

tery wojsk powstańczych podaje: na 
odciuku Soria zajęliśmy doniosłe pozy- 

eje. na odcinku Oviedo zajęliśmy znie- 
nacka kilka pozycyj nieprzyjacielskich. 

Na odcinku Santander nieprzyjaciel 
usiłował atakować nasze linie, został je 
dnak odparty, pozostawiając wielu zabi 
tych. Na froncie madryckim posuwanie 
się naszych wojsk trwa w dalszym cią- 
gu, zajęte pozycje są umacniane. Kilka 
prób ofensywy nieprzyjacielskiej na 
tym froncie odparto z łatwością. 
TALAVERA DE LA REINA, (Pat). Ko 

respondent Havasa donosi: wezoraj zno 
wu podjęte zostały na ulicach Madrytu 
ożywione wałki. Oddziały rządowe, ope 
rujące w dzielnicy Arguelles, zajęły sze- 
reg nowych nieruchomości między Pa- 
seo de Rosałes a ul. Blasco Ibaneza, po- 
mimo silnego oporu przeciwników. 

200.000 osób cywilnych 
opuściło M dryt 

MADRYT, (Pat). Dotychczas 200.000 
osób ludności cywilnej opuściło stolicę. 

Cudzoziemcy powoli też opuszczają 
miasto. Dziś z rana opuścili Madryt 
ezłonkowie ambasady Stanów Zjedno- 
czonych i około 30 obywateli francus- 
kich. Wszyscy oni udali się sam?choda- 
mi do Walencji. 

Stemplowanie banknotów 
przez wł-dze powstańcze 

TALAVERA, (Pat). W miarę zbliżania się 
daty 30 listopada, wyznaczonej jako wstatni 
daień do stemplowania banknotów, przed filia 
mi banku hiszpańskiego tłoczą się wielkie tłumy 
publiczności. 

Pewni kupey już obecnie robią trudności, od 
mawiając przyjmowania  nieostemplowanych 
banknotów. Skłoniło to rząd powstańczy do wy 
głania odezwy, w której podkreślono, że nie- 
oestemplowane banknoty będą znajdowały się w 
obiegu do końca miesiąca. Kupcy lub przemy- 

słowcy odmawiający przyjmowania tych bank- 
notów hędą uważani za wrogów ruchu naejo- 
nalistycznego i bardzo surowo Ścigani sądow- 
nie. 

Ailb>nia uznrła rząd gen. Franco 
TIRANA, (Pat), 

‚ mosi: rząd Albaniii 

w Hiszpanii. 

Alikańskie biuro prasowe do- 

uznał rząd generała Franco 

Spłonęła doszczętnie fabryka w Łodzi 
ŁÓDŹ, (PAT). — Dziś o gożz. 15 w zabudo 

waniąch fabrycznych, należących do spadko 

bierców Debranickiego przy ul. Cegielnianej 
57 wybuchł groźny pożar. Mieści się tam wiel 
ki, 4-piętrowy budynek fabryczny, Co którego 
przylega kotłownia i magazyny. W budynku 
fabrycznym mieszczą się obecnie tkalnia za 
robkowa Zylberberga i przędzalnia Erwina Pe 
tera. 

Požar, jak us'ali'o dechodzenie, powstał na 

4 piętrze gmachu, skąd natrafiająt na łatwopal 
my mater'ał, z błyskawi'zrą szyj koścą roz- 
szerzył się na dalsze piętra. Gdy zaalarmowano 

straż, pożar przybrał już groźne rozmiary. 

Płonący budynek fabryczny graniczy z po 
stsją, na której zna'duje Sę gmach sądu okrę 

gowego w Łodzi oraz dwa domy mieszkalne, 

| szących zajść zawdzięczać należy wyłą- 

  
| 
| 

| zdełali się uratować ucieczką, jednak na ra- 
| zle nie stwien'zono dokładnie, czy przypad- 

TALAVERA DE LA REINE, (Pat). Specjałny 

korespondent Havasa donosi: w ręce wojsk pow 

stańczych wpadł, ma skrzyżowaniu dróg do Bao- 

dila i Campanenta samochód, którym jechało 5 

młodych kobiet, pod ochroną 2 milicjantów w 
kierunku frontu. Kobiety е były wojennymi 

chrzestynni matkami i wiozły żywnoś ćoraz pe- 

dariki dla walczących na froncie rządowych żoł 

nierzy. Pnzesłuchane, oświadczyły kobiety te, iż 

sądzily, że znajdują się na terenie zajętym przez 

wojsko rządowe, gdyż radio madryckie nadało 

komunikat e zwycięstwie na tym odcinku i za- 
jęciu Talavera.   

Zapytane o stosunki, panujący w oblężanym 

Madrycie, oświadczyły kobiety fe, że ludność od 
dłuższego już czasu odżywia 'ę jedynie ryżem 

i kartoflami. Każdego wieczoru wychodzi lud- 

ność z miasta ma drogę wiodącą do Taragonu. 

i rabuje tam transporty ao żywność na 

fronit. 

Na każdej z ulic Madrytu znajduje się prowi 

zoóryczny sqplilal, przepełniony zakaźnie chocy- 

mi i raniryuni: Więźniowie, których iłość docho 

dziła ostatnio do 5 tysięcy, zostali z Madryta 

wywiez(eni. Całą prawie fiudność stolicy mieszka 

lub obozuje w strefie neutralnej 

Strefa bezpieczeństwa w Barcelonie 
LONDYN, (Pat). Reuter donosi: admiralicja 

komunikuje, że strefa bezpieczna dla statków 

i okrętów w porcie barcelońskim została przez 

sztab generalny gen. Franco wyznaczona. 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi: wyznaczona 

  

przez sztab gen. Franco strefa neutrałna w por 

cie Bancetony znajdować się ma na przestrzeni 

od lądu aż do pełnego morza do równołeżn:ka 

'41 stopni 21,3 minuty szerokości północnej.   

"Regent Horthy 
Udał się do Ne:polu 
RZYM, (Pat). Dziś rano regent Węgier Horthy 

w ołtaczeniu swily udał się do Neapolu, gdzie 

weźmue udział w przeglądzię floty włoskiej. 
NEAPOL, (Pat). Regent Horthy uczestniczył | 

dziś rano w towarzystwie króła włoskiego, Mus 

soliniego i księcia Piemontu na pokładzie stat 

ku  admiralskiego „Zara*, w przegłądzie sił 

zbrojnych morskich, który się odbył w zatoce 

neapolitańskiej, w przeglądzie tym wzięło udział 

przeszło 100 okrętów wojennych. 

Taki akademickiej młodzieży 
w Kra owie 

KRAKÓW, (Pat). Mtódzież akadęmicka, ble 
kująca Collegium Novum Uniwersyteėi Jagielloė 
skiego, po odbytym wiecu, o godz. 13, opuściła 

gmach uniwersytetu i rozeszła się bez żadnych 

ta Szkód 'w budynku nie 1 

1000 mil przeszedł p.eszo 
aby leczyć 2607 

MONTREAL (Pat) — Pisma kanadyjskie de 
noszą, że niejaki Karoł Paulson, mieszkający 
stale w oklicach Mount Nansen na Yukonle, 
przebył piechotą około 1000 mil, dzielących ge 
od Vancouver, aby poddać się leczeniu zębów | 
u dentysty, którego ogłoszenie zauważył w a- 
bonowanym przez siebie pismie. 

Paulson, będący właścicielem trzech złoto- 
gażnych działek, przyniósł ze sobą na opłaece 
nie kosztów kuracji 37 uncji "mae złota wse 
tości 1.300 dolarów. 

  

Ф Rady Miejskiej 
Zajścia antysemickie, których wido- 

wnią stało się ostatnio Wilno, wywołały 

w mieście powszechne wzbunzenie umy 
słów. Pod tymi auspicjami odbywało 
się wczorajsze posiedzenie Rady Miej- | 
skiej. Oczekiwano ogółnie, że obfitować 
ono będzie w szereg burzliwych momen 
tów, że doprowadzić może łatwo do wy- 
ładowania się przesyconej elektrycznoś- 
cią atmosfery. 

Jeżeli tak się nie stało, jeżeli. Rada 
Miejska nie bylłło wczoraj widownią gor 

cznie stanowczej i zdecydowanej posta- 
wie prezydenta miasta dr. Maleszew- 
skiego, który, jako przewodniczący po- 
trafił z miejsca uchwycić ster w swe 

ręce. 

WNIOSKI NAGŁE. 

Zaraz po otwarciu obrad wpływają 
wnioski nagłe. Dotyczą one ostatnich | 
zajść. Jest również kilka interpelacyj. 

Przy głosowaniu nagłości uchwałony 
został wniosek Bloku. Odrodzenia Gros- 
podarczego Wilna, którego treść w do- 
słownym bi: ‚ _‹жіа jemy: 

"W o ach Wilno stało się 
widownią h zajść. Dokonywa- 
ne przez nieodpówiedzialn. elementy za- 
machy na zdrowie i mienie obywateli, 
szczególnie napad na mieszkanie Rek- | 
tora U. S. B. prof. Jakowiekiego wzbu- 
dzają wstręt i powszechne oburzenie. | 

W trosce © zdrowie morałne społe- 
czeństwa © byt i rozwój Państwa w 
myśl wzniosłych tradycyj naszego Mia- 
sła, Pada Miejska, jako przedstawicielst 
wo iudności Wilna stanowczo i ostro po 
tępia akty gwałtu i przemocy. 

Rada Miejska zwraca się do p. Pre- 
zydenta z prośbą © poczynienie starań, 
by w przyszłości wypadki podobne nie 
miaty. miejsca. 

Wniosek w tej sprawie frakcji Żydow 
skiej nie zyskał potrzebriej większości: 

    

   

          

  

* 

  
Na miejsce wypadku przybyłb 16 cdźziałów | 
straży ogniowej, które przystąpiiy tylko do za | 

bezpieczenia sąsiednich posesyj. 

Cały budynek fabryczny, magazany, urzą- 

dzenia i maszyny zostały doszczętnie zn szczo 
ne. Robotnicy w liczbie 700, którzy: zatrudnie 
ni byli w fabryce w chwili wybuchu pożaru, 

kiem któryś z nich nie został w murach.   W czasie akcji ratunkowej jeden ze stra- 
żaków, Edward Beredt odniósł cięższe obraże 

nia ciała. Na miejsce pożaru przybyły władze i 
prokuratorskie i władze bezpieczeństwa, które 
przystąpiły do zbadania przyczyn pożaru i us- 

talenia wysokeści strat. Fabryka ubezpieczona | 

była na łączną sumę 2.000.009 zł. : 

„sunkowując. Radny  Bursztyn 

| — Sjon) również poprosił o głos w kwe 
"stii formalnej. Zaczął jednak wygłaszać 

Po odczytaniu wniosków przewod- 
niczący p.- Prezydent Maleszewski oś- 
wiadczył, że interweniował już u p. wo- 
jewody Bociańskiugo, prosząc go by 
wszelkie zajścia uliczne bez różnicy z 
czyjej by one strómy nie pochodziły tłu- 
mił w zarodku. Wszelkie bowiem awan- 
tury w sposób wysoce ujemny wpływa ją 
na stan gospodawczy miasta, powodując 

ogólny zastój i wzrost bezrobocia. 
P. wo „w: zupełności podzielił 

punkt widzenia Prezydenta miasta, oś- 
wiadczając, že do 34dny6h saRe nie do- 
puści. ‚ 

Oświadczenia to. Rada. Miejska przy- 
jęła oklaskami. : 

Przed merytorycznym rozpatrzeniem 
uchwałońej nagłości w sprawie wniosku | 
Bloku G. O. W. na prośbę radnych za- 
rządzono 10-minutową przerwę, którą 
wypełniły sakai Porec BIUA ugru 

powań. . 
Po wznowieniu obrad cała Rada Miej 

ska została zaskoczona. oświadczeniem 
prezydenta miasta, że korzystając, z przy 
sługującego mu w myśł regulaminu pra- 
wa, sprzeciwia się jako członek Zarządu 
Miasta rozpatrywaniu wniosku. Zgodnie 
z regulaminem w takim wypadku wnio 
sek taki musi być odesłany do kolegial 

«nego rozpatrzenia przez Magistrat i do- 
piero wówczas może ponownie wpłynąć 
na forum Rady Miejskiej. | : 

Takie postawienie sprawy przez pre 

zydenta miasta bylo ogėlną niespodzian 
ką, jak się jednak później okazało nies 
podzianką w swych skutkach zbawienną. 
Unaoczniła to dyskusja, jaka nad stroną 

formalną się wywiązała. W dyskusji. tej. 
„zabierali głos przedstawiciele poszczegół 
nych ugrupowań, różnie do niej się usto 

demagogiczne przemówienie w stylu wie 

"cowym. Przywołany. przez prezydenta 
IMaleszewskiego do porządku nie tylko 
nie zrezygnował z głosu, lecz zaczął wyk 
rzykiwać. Sytuacja stała się naprężona. 
Stanowcza postawa prezydenta miasta i 
tu jednak zaradziła. R. Bursztyn mimo 
uporu pozbawiony. został głosu. Z łona | 

Rady Miejskiej wpłynął nawet wniosek 
wykluczenia Bursztyna. 
jednak p. Prezydent ze względu na ogól 
nie podnieconą atmosferę nie skorzystał, 
przywołując jedynie zacietrzewionego rad 

(Poałej. 

Z prawa tego. 
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nego do porządku. Również bardzo ostre | 

| budową pomnika Adama Mickiewicza za przemówienie wygłosił mec. Czernihow, 
rzucając kilka ostrych zarzutów pod ; 
'adresem radnych Stronnictwa Narod. 

Leader Bloki Gosp. Odr. Wilna dr. 
Wysłouch zaproponował uchwalenie 

| wniosku bez merytorycznego rozpatry- | 

wania. Rozwiązanie to gorąco poparł pre 

| 
| 

| 

zydent miasta, ktėry zgodził się przy ta 
kim postawieniu: kwestii na cofnięcie 
sprzeciwu. | BA BICIA 

Propozycja r. Wysłoucha uzyskała 
potrzebną większość. W 'związku z tym 
Rada Miejska uchwaliła bez .dyskusji 
merytorycznej treść wniosku, który wy 
żej w dosłownym brzmieniu przytoczyli 
šmy. | 

Ostra i utrzymana w wysoce demago 
gicznym tonie interpelacja przedstawi- 
ciela Bundu mec. Tejtla ze względu na 

jej polityczny charakter nie mający nic 
wspólnego z momentami gospodarczymi 
w konsekwencji została mieprzyjęta do 

wiadomości. i 

Wniosek grupy radnych Str. Nar o 
wyasygnowaniu 5.000 zł. dla Bratniej 
Pomocy USB. na wpisy dla niezamoż- 
nych studentów rozpatrzony zostanie w 
trybie zwykłym. To znaczy powróci na 
jedno z najbliższych posiedzeń Rady. — 
Ten sam los spotkał. również wniosek 

mec. Tejtla o wyasygnowaniu 10.000 
zi. na pokrycie strat w aaa z wybi 

ciem szyb. 

INNE SPRAWY. 

AAAA punktowego porządku dzienne 
go na pierwsze miejsce wysuwa się plam 
przy jścia z pomocą bezrobotnym w. Ok- 
resie zimowym przez zorganizowanie sze: 
regu robót inwestycyjnych. O planie tym 
przed kiłku dniami pisaliśmy już obszer 
nie. Ujmując rzecz w kiłku słowach spro - 
wadza się on*do prowadzenia szeregu ro 
bót. kanalizacyjnych i wodociągowych, 
kontynuowania robót drogowych oraz 
remontu wewnętrznego gmachu ratusza. 
Roboty te pozwolą na zatrudnienie w ok 
resie zimowym 4400. bezrobotnych. 

Plan ten jak również dotacje prejek 
towane przez Magistrat pożyczki na ogól 
ną sumę 750.000 złotych zostały uchwa 
lone bez sprzęciwu. 

Postanowiono poza tym teren przy 
ul. Legionowej przeznaczyć na urządze 
ni parku oraz wykorzystanie tegó terenu 

dla Targów Pómacyek oraz innych wy 
staw. 

Wybory 7 członków Rady Funduszu 
Pomocy Leczniczej Pracowników Miej- 
skich m. Wilna dały następujący rezul- 
tat. Wybrano: pp. dr. Bagińskiego. dr. 
Suszyńską-Kwasowcową, sędz.  Rubla, 

* Witkowskiego, dr. Odyńca, Jana Stanie 
wicza i dr. Cymblera. 

W związku z zamierzoną w Wilnie 

szła konieczność dodatkowego wyasygno 
wania 5.000 zł. na prace przygotowaw- 
cze. 

inne sprawy porządku dziennego nic 
specjalnie ciekawego na plenum nie 

wniosły. (es).



Wezoraj podališmy krótki opis prze 

rwania blokady w uniwersytecie warsza- 

wskim otrzymany od naszego. korespon- 
' denta. Dz*śś podajemy szczegóły . nade- 

słane przez PAT. : 

WARSZAWA (Pat) — Prasa dzisiejsza po- 
daje szczegóły wczorajszej blokady uniwersyte 
fu i jej przerwania. , Do, wicezora dnia wezoraj 

szego, sytuacja na, terenie uniwersytetu nie u- 

legła | zmianie. Blokująey uczelnię studenci, któ 

zych liczba stopniowo zmalała do niespełna 200 | 

gromadzili się przy głównym wejściu, wzno- 

sząe okrzyki antyżydowskie. Około garlz. 15 

rektor prof. Antoniewicz wydał komunikat o 

znanej już treści, wzywający do. opuszczenia 

terenu uniwersytetu do godz. 18-ej i grożący 
konsekwencjami w razie nie zastosowania się. 
© godzinie 18-ej nastąpiło zarządzenie mini- 

stra WR i OP o czasowym zamknięciu uni- 
wersytetu 1 powiadomienie studentów przez 
rektora, iż młodzież zamknięta w gmachu au- 
słytoriam przesłała być uważana zą studentów 

uniwersyteta J. P. . 

W -tym czasie przed gmachem Liilišiste 

ta zgromadźiły się tłumy młodzieży akademie 
kiej 1 szkolnej, wapełniając schody kościoła. 

św. Krzyża oraz ulicę Traugutta. Wobee nie- 

stornego zachowania się -młodzieży policja 

przystąpiła do rozpraszania tłumu. Manifestan 

(ei rozbiegli sie, jednak po upływie kilkunastu | i УСа i 
gli się, je w. ' łamaniem, wedłog prówizorycznych  obliczeć minut powtórnie zaczęli napływać na Krakow- 

skie Przedmieście. Silne posterunki policji sta- 

nęły przy bramie głównej uniwersyttetu J.P. Do 
godz. 20.15 na ulicach Traugutta, Nowym Świe- 

"elio i Królewskiej w dalszym ciągu gromadziły 

— в tłumy młodzieży, rozpraszane przez połicję. 

Błokujący uniwersytet spodziewając się 

wkroczenia policji, demonstracyjne zabarykado 
wali główne wejście na teren uniw. ławkami, 

skrzyniami do Śmieci i t. p. na Krakowskim 

Przedmieściu nastąpiło starcie się grupy człon- 

ków Legionu Młodych z młodzieżą, manifesiu- 

_ jacą na ulicy. Bójce położyły kres. motopompy 

policyjne. 

m. godz.. 12.30 w nocy przez bramę ad strony 

Q©boźnej, po usunięciu nagromadzonych sprzę 
tów, wkroczyła ha tereń uniwersytetu policja 

Bucharin znowu 
aresztowany ? 

Aresztowany został w Moskwie ponownie 

maezelny redaktor „Izwiestłi* i ezłonek CK 

wszechzwiązkowej partii komunistycznej Bu- 

charin, wraz z sekretarzem sowieckiej Akademii 

Nauk, Wołginem. Obu aresztowanym czynione 
gą zarzuty uprawiania konspiracji oraz przy- 

' gotowywania zamachów terorystycznych Będą 
«al odpowiąśsii przed :sądem »: paragratu : 10 

sow. prawa karnego. 

Około. "godziny 22 na Krakowskim 

Przedmieściu przed uniwersytetem | zapanował 

| spokój, tak iż zdjęto nawet kordony policyjne. 

A zlikwidowania 
blokady uniwersytetu 

w Warszawie 
mundurewa, Za nimi przybyła na samochodach 

rczerwa it dwie. motepompy. 

Osidzialy polieyjne odrialczyty się do ota- 

czenia auditerium Maximum, gdzie przebywali 

* blokujący. Obstawiene również wszystkie gma- 

ehy, znajdujące się na terenie uniwersytetu. W 

tymże ezasie oddział polieji. usunął transparen- | 
ty z bramy uniwersytetu na Krakowskim Przed- 

mieściu, po czym hrama została otwarta. i r. 
wnież obsadzona przez policję. 

Zabłokowanym postawiono terminowe ul- 

timatum pod greźbą usunięcia ich siłą. Pa. 

nieważ studenci w określonym terminie nie 0- 

puścili gmachu, policja: przystąpiła tn akcji. Pu 

szczone z hydrantów strumienie wody wybiły 

szyby frontowe. Zabłokowani odpowiedzieli 

gradem brukoweów. Strażacy ustiąpili z pier- 

wszej linii, naprzód zaś wysunęła się kompa- 

nie rezerwowa policji, która przystąpiła sło wy- 

  

 ważania drzwi, rzucając jednocześnie w okna 

pociskami gazowymi, 

; Wnętrze gmaehu napełniły kłęby gazu tea. 

wiącego, gdzie niegdzie pokazał się ogień. Kom 

pania rezerwowa wkroczyła do auli i awiyto- ; 

xłów. Po kilkunastu minutaeh sytucja była o- 

panowana. Blokujących ehezwładniono i wypro 

wadzono na dziedzinice, gdzie nastąpiła ich se- 

gregacja i legitymowanie. Przesłuchanych ade- 

słano do aresztu urzędu Śledczego. — 
Straty, spowpyłowane biokadą i jej prze- 

prasy, wynoszą kilkanaście tysięcy złotych. 
* © godz 2.45 zapanował spokój. 
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Zmiękcza 
nawet naj- 
twardszy 
zarost w cią- 

      

Dzięki olej- 
kowi oliwko- 
wemu chro- 
ni przed po- 
dražnieniem 
po goleniu. 

   
   

    
        

    

    

      

Spróbuj na nasz koszt! 

Prosimy kupić jedną tubę zaraz. 

jeśli po użyciu połowy zawartości 

tuby, nie będzie Pan zadowolony 

— prosimy opróżnioną do połowy 

tubę odesłać do Colgate-Palmolive 

Sp. zo. o. Warszawa, Rymarska 6 

a otrzyma Pan natychmiast zwrot 

właściwości tego kremu! 
  

Nie zasycha 

na twarzy 

prze z 

10 minut. 

  
   Nadaje wlo- 

som Zarostu 
właściwe 
położenie 
do. golenia. 

        

   

pieniędzy. 

  

Zasady nowel konstytucji w Z.S.R.R 
MOSKWA, (Pal). Przemamiając na pierw. 

szym posiedzeniu nadzwyczajnego. kongresu ' sul 

wietów, Stalin jako referent projektu nowej 'kori 

stytucji, zajął: się; krytyka tego” projektu przez 

„prasę kapitafistyczną:" krytyków” tych dzieli | 
Stalin na 5 Rategoryj, Do pierwszej zalicza kry- 

tyików, którzy słarają slę przemilczeć | zignoro 
"wać: fakt" "nowej konstytucji sowieckiej. 

Druga kategoria — to krytycy, którzy. przy- 

znają istiiienie projektu nowej konstytucji, lecz 

projekt ten uważają za świstek papieri i nie 

wierzą w jegó realizację, bo — zdaniem к& — 

ZSRR. to mie państwo,. a pojęcie. „geograficzne. 

Takim krytykiem oświadcza — Stalin — jest 

oficjalny ergan niemiecki „Dipłomatisch-Politi- 

- sche Korrespondenz”, 

- Do trzeciej kategorii krytyków zaliczają się 

seepłycy, 
Czwartą kategorię Anówią krytycy, którzy 

twierdzą, że projekt nowej konstytucji jesł zwro 

tem na prawo. 

_ Wreszcie piątą kategorię stanowią kryłycy, 

którzy twierdzą, że projekt nowej konstytucji 

nie wprowadzą żadnych zmian. 

Przechodząc do omówienia swobód politycz | 

nych, Stalin podkreślił wyraźnie, że w warun- 

kach sowieckich nie ma miejsca dla systemu 

„ wielopartyjnego i że może istnięć tylko jedna 

"partia komunistyczna, reprezentująca interesy ro 

botników i chłopów — dwóch kłas społecznych, 

istniejących faktycznie w związkar sowietów. 

Poprawki wniesione do projektu konstytucji 

Stałin podzielił na 3 kategorie: 1) porawiki doty 

czące bieżących prac ustawodawczych, 2) mają 

„ce charakter dekłaratywny i 3) odnoszące się 

bezpośrednio do projektu konstytucji. 

Pierwsze dwie kategorie Stalin odrzuci, ja- 

ko sprzeczne z duchem nowej konstytucji, nato 

miast zalecił przyjąć niektóre poprawki trzeciej 
kategorii, a mianowicie: poprawkę do art. 33, 

proponującą bezpośrednie wybory do rady naro 

dowościowej, aby w ten sposób obie izby były. 

zupełnie równouprawmione i porawkę do art. 48, 

aby zamiast 4 zastępców przewodniczącego ra- 

dy najwyższej powołano ich 11, t. j. tyle, ite 
jest republik związkowych. Zaleca również przy 

jąć uzupełnienie, proponujące utworzenie komi- 
suriatu przemysłu zbrojnego.   

Na podkreślenie zasługuje obrona przez Sta 

fina art, 17 o prawie każdej republiki wystąpie 

nia ze związku, Zdaniem S!atna przepis ten 

winien być. zachowany, jako atrybut równości 

między republikami. Ciekawe jest również. wy- 

jaśnienie, dotyczące przemianowania republik 

autonomicznych związkowe. Tylko te republi 

ki mogą być związkowe i korzystać z prawa wy 

stąpienią ze związku, które nie są otoczone ze 

wszystkiech stron przez RSERS. poza tym republi 

ka autonomiczna może stać się związkową, jeże- 

ili posiada większość marodową i liczy conaj- 

mniej 1 milion ludności. 

Nadto Stalin wypowiedział się kategorycznie 

przeciwko wprowadzeniu poprawki, ogranicza ją 

cej swobodę kultów religijnych, jako: niezgodną 

z duchem konstytucji, Wystąpił om również prze 

ziwko jpoprawkom, zmierzającym do ogranicze- 

nia praw byłych białogwardzistów, duchownych 

i kułaków, które to ograniczenia władze sowiec 

kie wprowadziły czasowo, 

W końcu swej mowy Stalin wyraził przeko- 

nanie, :że to, co zostało dokonane w ZSRR., me- 

że być dokonane w innych krajach, 

` ма marginesie $0- . 
wiecklei literatury 

II. Literatura na jedno 
- kopyto | 

| Wśród zarzutów, jakie krytyka i czy 
telnicy ZSRR. stawiają utworom pisarzy 
sowieckich, najczęściej powtarza się za 
rzut jednostajności, powracanie do wciąż 
tych samych, dawno już oklepanych sza 
blonów, które sprawiają, że czytelnik 2 
góry odgaduje, jakie rołe wezmą na sie 
bie poszczególne postacie i jaki będzie o- 
stateczny komiec spraw, przedstawia- 
nych w powieści. Postacie literackie, ich 
sposób działamia, zachowanie się wobec - 
otoczenia, kolejność i znaczenie poszcze 
gólnych etapów rozwoju akcji — wszysi 
ko to prawie bez zmian powtarza się w 
większości utworów sowieckich, tak da 

lece, że odgaklnięcie zawartości książki 
na podstawie kilku pierwszych stron nie 
przedstawia większych trudności. 

To miał na myśli Nowikow, gdy w 

wyznaniu, cytowanym w poprzednim ar 
tykule, przypuszczał istnienie jakiejś 
specjałnmej szkoły literackiej i na to też 
skarży się w tej samej ankiecie prof. N. 

Zubow: 
p "Wiele piszą o ludziach. Ale ludzie w szki- 

cnch fiteradkich i nowelach nie żyją, Są wy-   
myśleni, suomi, Właściwie mie są to Aodói 
ale jeden i ten sam człowiek, dziś przystro- 
jony w ubranie traktorzysty, jutro — w 
ubiór górnika, dyrektora („Naszi dostiżenija” 
1936 r., nr. 7). 

„Ten-.sam -zarzuł *stawia także litera 
turze sowieckiej cytowany już Bubickin, 
gdy mówi o książkach, które nie zawie 
rają nic oprócz okrzyków: „ra, ura, wy 
pobiedili!“, albo tež, gdy przytacza sąd 
jednego z czytelników, że  „miektóre 
książki utworzone są według takiej re- 
cepty: 40 piroc. intryg klasowych wro- 
gów, 30 proc. entuzjazmu i 30 procent 
miłości' (Literat. Kritik', 1936 Nr. 7, 
śtr./107).5-00 7 te 

Oto podobny schemat w szerszym 

rozwinięciu E. Troszezemki: 
W ciągu ostatnich lat napisano u nas wie- 

le powieści i nowel, poruszających temał 
„szkodniałwa”. W większości tych utworów 
nie trudno uchwycić ich schema'. Pokrótco 
możną go tak przedstawić: istnieią dra abc: 
zy, masz olbóz i obóz wroga, w:5g prowadzi 
ukryłą niszczycielską pracę, nasi iudzie nia 
wiedzą o tym do ostatniej minuty, a czyłe 
nik wie i z niecierpliwością oczekuje zdemas- 
kowania. I na tym niewysznikamym Młaro c- 
kim pomyśle opiera się schemat całego utwe 
ru... Przy tym autor posiada także moralne 
zadowolenie: pokazał ostrość į znaczenie wal 
ki kłasowej, zdemaskował wroga, rozbudził 
niezadowolenie | nienawiść a {„ 5 
fierałurnoje obozrienije“, 1936, nr. 2, str 15), 
W czymże tkwi przyczyna tego sche- 

małyzmu i literackiej maniery przecięt 
nych utworów beletrystyki sowieckiej? 

  
  

Bubickin widzi ją w lekkomyślnym, nie 
poważnym stosunku literatów do. twór- 
czości, w braku jakichś wyższych celów 
i aanibicyj.Na dowód przytacza takie oto 

- zdarzenie: 
Łatwość, z kų niektėrzy pisa:ze wybiera 

ją sobie temat, bywa wprost oszałiunia jąca. 
Przychodzi np. do redakcji młody proza'k 
hrb poeta. Wygląda smutny, niezadowolony 

252: 
— Cóżeś taki markotny? 

— Tak oto — powiada. , 
tu... ; 

Chodzi tak miesiąc, drugi, a czasem | trze 
«i. Nagle po dniu woinym od pracy — zwy: 
kle to bywa po dniu wolnym od pracy — 
przychodzi odświeżony, oczy błyszczą. 

—- Czegóż tak cieszysz si”? 
— Wyobraź sobie, wczoraj przeczytałen 

w gazecie szkic, Ciekawy typ. Piszę poemat. 

— No cóż, To dobrze. I dłigo zamierzasz 

pracować? 

— Tak, oczywiście, długo, w ciągu dziesię 
ciu, piętnastu dni napiszę. 

No, myštisz, pożartował człowi: k inb iv0- 
ohwakł się, Ale udo. istotnie po 10 — 15 

dniach poeta przytiosi utwór ną półtora, alba 
i dwa tysiące wierszy, Jaikież poważanie moż 

na mieć do takiego pisarza; którv pół godziny 
myśli, pół miesiąca pisze, pół roku drukują 
go pisma, potem rok cały poprawia błędy i 
w ciągu dziesięciu ląt ogłasza wciąż ten sam 
utwór w coraz to nowych wydaniach? (Ł c. 
str. 106—107). 

Wydaje się jednak, że wina leży nie 
tylko po stromie pisarzy, że znacznie 
wiiększą rolę odegrały tu hasła „socjali 
stycznega realizmu, kierumku, którego 

nie mam tema- 

tł 
i   
zasady wcale niedwuznacznie okrešlają 
i wybór tematu, i panujący ton utwark, 
i znaczenie ostatnich, końcowych stron- 

książki, i stosunek autora do ewentual 
nych bohaterów jego powieści. Przecięt 

nemu pisarzowi sowieckiemu nie wolno 
wyjść poza dość ciasny. zakres dozwoio 
nych motywów, wśród których przewa 
żają tematy, dotyczące współczesnej, ota 

czającej go rzeczywistości, nie wolno mu 
przedstawiać ujemmie ani komsomol- 
ców, ami kołchozów, ami warumków ży- 
cia sowieckiego, gdyż natychmiast naz- 
wą go oszczercą, nie wolno mu ani jed 
ną dodatnią cechą obdarzyć „kułaka*, 
szkodnika.lj, ,trockistę', lub jakiegokol- 
wiek innego „wroga kłasowego*, gdyż 
zarzutcą mm... komtakt z Gestapo -— 1 nie 
wodno oŚmielić się choćby na szczyptę 

wątpłtwości i pesymizmu w czasie zja- 
wisk życia sowieckiego, gdyż zadaniem 
literatury socjalistycznego realizmu jest 
właśnie wzniecać najwvższy entuzjazm, 
budzić siłę mas drzemiących, podtrzymy 
wać wiarę w zwycięstwo proletariału i 
zaostrzać „klasową czujność w walce 
z wrogami. Każdy, kto spróbuje wyła- 
mać się spod tych nakazów i potrafi wy 
wieść w pole cenzurę, ukryłą zręcznie 
pod mianem „redaktorów' wydarwnict- 
ма — nie umiknie bezwzglednesgo potę 
pienia ze strony krytyki literackiej, dla 
której podobne utwory stanowią jedyny 
żer i sposobność odznaczenia się w de-
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Dr. A. Wander. 

SAN i k OIS 

Proces, Ki6 y trwal 

333 lata 
W Sabaudii francuskiej zakończył sie w 

tych dniach proces, który nie mą równego So- 

bie w dziejach sądownictwa, irwał bowiem 383 
lata i przeżył kilką generacji. 

Równie niezwykłym jak sam proces był 

i przedm.ot sporu: chodzko bowiem © gorę. 

Huszoiia sporu © Bórę datuje się z r. 1606, z 

czasów gdy we Francji panował król Henryk IV 
W Sataudii ieżały ее wioski, Beaurot i Les 

Chapelles, oddalone od siebie o 8 kilometrow, 
ale między numi znajdowaia ię gó «u Treicel, do 

posiadania której rosciły pretensje obie gminy. 

Beaufort twierdziło, że Treicel jest jego włas- 
noscią, na co Les Chapelles odpowiadało nie 
maiej s'anowczo, że Treicel może należeć tylko 

do niego. Spór stał się przedmiotem sprawy są- 
dowej. Dzies.ątki, selki lat płynęły jedne za 
drugini, w archiwach sądowych rosły wciąż 
wyżej i wyżej góry aktów w sprawie o przyna- 

leżność Treicel, a do ostatecznego wyroku nie | 
doszło.  Puzeszedt Napoleon, przeszli Burbomi, 
Namoleon III. przyszł III republika, a sprawa 

Beaufort coniłrą Les Chapeidles jak tkowiła tak 
tkwiła w maszynie sądowej. W międzyczasie 

zaś mieszkańcy obu wiosek rozstnzygałi załarg 

po swojemu, nabijając sobie guzy podczas kłót- 

ni i bóżek przy spolkaniach. 

I byłoby tak trwało aż do końca świata, gdy 
by nie iniojacywa senatora sabaudzkiego, Bor- 
relia, Zebrał om przedstawicieli obu gmin, 
przedstawił im mapę i przekonał ich naocznie, 

ie góra Treicel należy do Beaufort, Mieszkańcy 
Les Chapelles nie byli oczywiście zachwyceni ta 
kim *rozstrzygnięciem sprawy, ale wobec dowo 
dów musieli chcąc nie chcąc zgodzić się z rze- 

. czywistością, Obramo zatem arbitrów, na: supe- 

гага zaproszono senatora Borrel'a, Sąd roz 
jemczy zaś postanowił, že swszystkie grunty po- 
zostają rwe władamiu dawnych właścicieli, nato- 
miast Les Chapelles musi płacić gminie Beaufort 

„eQrocznie pewme odszkodowanie. W ten. spo- 
sób zakończył się proces trwający 3383 lata. 
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i „AlE UEN“ z dnia 27 listopada 1937 r. 
  

Z sal sądowych 
  

„Gamarty dv brydża” 
przed 

Niedawao pisaliśmy, że Adam Grzymała 
Siedlecki został oskarżony o popełnienie pla. 
giatu. Mianowicie komedia tego autora pł. 
„Czwarty do brydża* miała być naśladownic- 
twem „Tajemnicy* innego autora — Wiesen- 
berga. 

Przy silnym zainteresowaniu rozpoczął się 
w sądzie cywilnym w Krakowie proces z po- 
wództwa Wiesenberga, który dopatruje się w 
szłuce Adama Grzymały-Siedieckiego „Czwarty 
do brydża plagiatu ze swego dramatu p. t. 
„Tajemnica*. Zarówno powód jak i pozwany 
stawili się na rozprawę osobiście. Zastępća pra 
wny Wiesenberga adwokat Kohane przedstawił 
— jego zdaniem -—zhędność wysłuchańiia opi 
nil biegłego na którego — jak wiadomo powo 
łany został prof. U. J. — Sinko. Obrońca po- 
woływał się na recenzję teatralną prof. Sinki, 
w której było nadmienione, że „Czwarty do bry 

gdża* czyni wrażenie tragedii, którą autor przed 
wystaw. na scenę przerobił na farsę. W'resz- 

Grzymały-Siedleckiego 
sądem 
cie adw. Kohane podkreślił, że prof. Vukadi- 
nowie publicznie dał wyraz opinii, że „Czwar- 
ty do brydża” posiada ceehy płagiatu. W od- 
powiedzi zabrał głes zastiępea prawny Grzyma- 
ły Siedleckiego mw. Brein, który przede wszy- 
stkim przypomniał, że strona przeciwna nie zgia 

szała uprzednio co do powołania prof. Siaki 
w charakierze biegłego a następnie 
czył, że otrzymał od adw. Langroda pismo, že 
prof. Vudikanowic cofa swą poprzednią opi. 
nię, gdyż wydał ją jedynie na podstawie stresa 
czenia Sztuki, a mie pełnego teksiu. Prof. Vu 
kadinowic ponadto zaznacza, że nie zamierza 
w tej sprawie więcej zabierać głosu w cha- 
rakteżze biegłego. 

Sąd zaproponował ugodę ałe strony oświad 
czyły się odmewnie. Po odrzuceniu wniosków 
zgłoszonych przez udw. Kehanego są odroczył 

rozprawę. Wyrok ogłoszony będzie dnia 4 gru- 
dnia o© godz. 12 w poładnie.   

Baron aferzysta 
W kronikach kryminalnych Warszawy no- 

towany był już niejednokrotnie, jako „bohater 

zóżnych ater, baron Mariusz Kelles-Kraus, kló- 

ry szczególnie żerował na periodycznych wyda- 
wnietwach, udając akwizytora. 

Kiedy Kelles-Kraus hył już mocne skompro 
mitowany na gruncie warszawskim, przeniósł 
się na Pomorze i do Poznańskiego, gdzie wzno- 

wił swą „slziałalność* tym razem przy pomocy 
Ormianina Ter-Gazarowa. Kelles-Kraus zdołał 
zdobyć listy polecające jednego z ministerstw 
i przedstawiał się za członka komisji ankieto- 
wej, badającej warunki bezpieczeństwa pracy 
w ośrodkach przemysłowych i w większych ma 

jątkach. Wraz z Kelles -- Krausem 1 Gazaro- 
wym objeżdżali te ośrodki ich pomocnicy: nie- 
jaki Rychliński i Kauf. 

Stwierdziwszy jakieś nieporządki, oszuści 
pod groźbą dużych kar, a: ogłoszenia 
dła „Tygodnika Ilustrowanego, lub czasopis- 

| ma „Straż Państwa, których byli akwizytora- 
mi. 

Ponadto sbierałi składki na fundusz zwią 
pku przedsiębiorców dla ubiegania się o obniż 
kę stawek ubezpieczeniowych. Kelles-Kraus zdo 
był fotografię ambasadora niemieckiego Molt- 
kego z autografem i przy pomocy tej fotogra- 
fli szantażował kolonistów ałankckiek"” ró- 
żąc im, że władze zamierzają rzekomo rozpAr- 
celować majątki niemieckie, on zaś obiecywał 
ea wynagrodzeniem interwencję u ambasadora. 

Całą czwórkę wreszcie aresztowano i obec- 
mie oszuści. zasiedli przed „sądem okr. w War-   zawie. 

P. hat posterunkowego podczas rozprawy w pierś 
Przed sędzią grodzkim krynickim toczyła | 

się rozprawa przeciwko Wiadystawowi Maka- 

rykowi, karanemu tylko 28 razy i tów. 9 wy- 
stępek kradzieży, popełniony w mastępuj cych 

okolicznościach. Dnia 1 września 1936 roku, 
a więc już pod jesień, zasmakował w kąpieli 
rzecznej na Sanie p. Eugeniusz Złotnicki, em. 

Charakierystyczny fragment z pracy w jednej z siarkowni chmielu w Dubnie. 

„trockistów, „formali- 

stów*' lub .„„prawolewackich putani- 

kow“, Każde odchylenie od zasad 
socjalistycznego realizmu uważane jest 
w. Z. S. R. R. bądź to jako rezul- 
tat niedostatecznej zmajomości „polit 
gramoty*, bądź to jako wyraz karygod 
nego „lekceważenia szerokich rzesz czy 

telników , bądź wreszcie jako chęć ukry 
tego szkodzenia rozwojowi „dzieła Leni 

па — Stalina* i we wszystkich trzech 
wypadkach powoduje podejrzenie auto 
ra o polityczną nielojalność. Przy tym 
nie każdy z pisarzy może sobie pozwo 

lić na tak ryzykowną próbę, nie każdy 
zdecyduje się na zatarg z cenzurą. A za 
targi te bywają dość częste. Wprawdzie 
nie możemy tu podać żadnych cyfr, ale 

jest rzeczą ogólnie znaną. iż pewien pro 
eent książek sowieckich nie dochodzi 

węale do czytelnika. 

maskowaniu 

Jako przykład możnaby tu przyto- 

czyć powieść N. Zarudina „W narodnom 
lesu*, której nakład zatrzymano, mimo 
iż t. zw. „sygnalizacyjny egzempiar: 
już dawno doltarł do rąk recenzentów 

Przyczyny? iPosłuchajmy słów recenzji: 

Zarudin przeds'awił wieś sowiecką w 
przeddzień kolektywizacji jako dziki, strasa 
ny, potwomy żywioł, Nowe siły uosabiają 

ofiarny, schorzały chłonina i garbuska Anna, 
przedstawiona jako pewnego rodzaju „Świę: 

ta“. Do. toj strasznej wsi przyjeżdża „para* 
4 miasta; „ese?“ i jego żoma. I oto wszystkie 
wiejskie <kropności przechodzą przed; zdu- 

    

mionymi oczami miejskiej pani. Lud pokazu 
je swe dzikie, zwierzęce oblicze, Pijaństwo, 
bójki, ciemnota i nieuświadomienie — oto €o 

zdaniem Zamudina, 'est charaklerystyczne dla 
wsi sowieckiej, Spójrzmy, *ak pnzedstawiią on 

scenę kośby z uczestnictwem „esera*: „Leo: 
nidycz nie odpawiada... i wziął się za kosę 
jak prawdziwy wieśniak... Chłopi nie poch. 
walili go nawet, jakby io był ich: .brat..* 
(podkreśl. autora wecenuj' , Dmilrjewa), Cóż 
chciał Zarudin jpokazać w  itej scenie? Że 
„eser* — ikonirrewolucjenista jest. „kwatem” 
dia włościan? Zarudin mógłby wprawdzie od 
powiedzieć, że : wróg (potrafi dobrze kosić, a 
chłopi nie wiedzieli, žė 'est on wrogiem, ateż 

sam Zarudin wiedział przecie że jest to wróg 
(N. Dmitrjew 

riewniu”,  „Litieraturna ja 

46). 

W konsekwencji takich wypadków, 

jaki zdarzył się z powieścią Zarudina. 
odpowiada nie tylko autor, ale i „тейай 
tor” czasopisma, lub wydawnictwa, zh 

re wydrukowało „nieprawomyślny” 
wór To też rola takich ea w 

rozwoju literatury sowieckiej jest wy- 
bitnie ujemna i niewiele różni się od no 

życ cemzury, (która wytkraja z utworu 
każde śmielsze zdanie, każdy nowy, eks 
perymentalny chwyt literacki. Któż bo: 
wiem chciałby odpowiadać za cudze „wi 
ny”? W rezultacie „redaktorom nie po 
zostaje nic innego, jak drukowanie sza- 
rych, bezbarwnych powieści, podob- 
nych do siebie jak monety, wychodzące 
spod jednego stempla i odrzucanie każ 
dego rękopisu, który nosi na sobie śla 
dy indywidualnego, oryginalnego pióra. 

  

gazieta” 1936,, mr. 

„dyrektor szkoły w Przemyślu. Amator kąpię li 
| rgzchrał się ma wolnym Sanie, pozostawiając 

ubranie na brzegu. W. chwili jednak, gdy roż- 
| koszował się 6rzeźwiającym nurtem rzeki, roz 
koszowali się równocześnie zawartością pozosta 
wionego па tbrzegu ubrania, Władysław Maka- 
ryk i jego towarzysz Gustaw Lenart. Ten osta 
tai w stosunku do Makaryka, siawiał swe pier 
wsze kroczki złodziejskie, bo karany był tylko 
3 razy. Z ubrania skradli całą zawartość, a to 

670 złotych gotówką, srebrny zegarek ze zło- 

tym łańcuszkiem i pierścień złoty, iącznej war- 
tości okało 900 złotych. 

Działo śię do w jasny dzień, na brzegu 

Sanu, obok przystani Ligi Morskiej i Kolonial 
nej. W: czasie rozprawy koronnym świadkiem 
oskarżenia była niejaka Kazimiera Galantowa, 

która sprawców wydała. Makaryk niezadowoło- 
ny z treści zeznań, rzucił się na nią w czasie, 

> gdy. składała «zeznania, chcąc ją uderzyć. W. 
mię, jednak zastąpił mu drogę rzecznik oskar 
zenia st. przodownik * PP, Wojtas i zasłonił 
świadka swoją osobą. Makaryk w rozmachu 

pelną! st. przedownika Wojtasa w piersi kula- 
kiem z taką siłą, że ien się zatoczył. incyndent 

z miejsca został zlikwidowany, a sędzia wy- 
mierzył Makarykowi 24-tą z rzędu karę, w wy- 
sokości 2 lat więzienia 'oraz onżekł umieszcze- 
nie skazanego w domu dla uiepoprawnych, po 
odbyciu kary więzienia. Spólnik jego Lenart 
zasądzony zosiał na 15 miesięcy więzienia, zaś   

„Kłewieta na sowiedkuju die-: 

Józef Amarowiey za nabycie aiektórych przed 
miotów, pochodzących z przestępstwa na 2 mie 

į siące więzienia. 

Oto słowa artykułu, zamieszczonego mie 
dawno w mięs. „Litieraturnyj kritik *: 

Stronice pism literadko-artystycznych za- 
pełniają się w gromnej ilości t. zw, „śred- 
nią” literaturą t. j fileraturą więcej lub 
mniej zręcznie napisaną, gle całkowicie obo- 

- petną, bezbarwną, nikogo i niczem mie mtere 
sującą... I oto powstaje obawa, że przyczyny 
iego leżą nie w braku «laleniowanych lu- 
dzi, ale w nadmiarze rutymy wśród pracow 
ników naszych wydawnictw... Wśród redakio 
rów pamuje zbyt siłna obawa, „aby c05 z 
tego nic wyszłn* (podkreśl. moje C.Z.). Jeśk 
u wód „jest nieszabłonowy, zaraz rozpoczyna 

SIĘ namawiamie: do złagodzenia ybyt ostrych 
kantów, zatuszowanią przecwieństw, zaokrą- 

głenia i złagodzenia całości. W rezultacie ut 

wór olrzymaeje piętno tego powierzchowne 
ro. nikogo nie przekonywnjącero „optymiz- 
mu“, którym okrasrone są ficzne opowiada- 
mia, powieści i wiersze, ukazujące się osiat- 
mio („O choroszich razskazach i riedaktor- 
skoj mutinie“, „Litier. Kritik“, 1936, mr. 8). 

4 Na dowód przytoczono jeden — ale 

jakże zmamienny — przykład. Pewien 
początkujący mowelista. A. Płatonow na 

pisał opowiadanie, w którym młoda mał 
żonika, I'rosia, rozpacza po wyjeździe mę 
ża na Dałeki Wschód i wbrew obycza- 
jom bohaterów powieści sowieckiej, od 

znaczających się zwykłe szczególnym 
„hartem ducha, wzywa swego męża z 
powrotem. Co górzej; mąż po powrocie 
nie udziela jej nagany, i cieszy się z tego, 
że zastał ją zdrową. I chociaż rzecz cała 
kończy się powtómym wyjazdem męża 
do pracy i Frosia tym razem godzi się 
ze swym losem, ani jeden z redaktorów   

oświad- | 

Proces 6 zabójstwo ks. 
PoczobDuti - Oalanickiego 

Przed białostockim Sądew Okręgowym roz- 
pocznie się wkrótee sprawa przeciwko morder 
com ks. Foczobuii-Qaianiekiego, prazoszcza w 

Czarnej Wsi, oskarżonym ponadio o zbrojny 
napad rabunkowy na biuro nadłeśnietwa Zio- 
ta Wieś, gazie zabili sekretarza  nadleś- 

nictwa, Romuakla Pianko, oraz ciężko poranili 
nadleśniczego Jana Jemiołę i kancelistkę Ja- 
ninę Kas wowską. 

Szymon Romanezu, Feliks Welski, Mikołaj 
i Michał Chiabicze oraz Panicłejmon Hramen- 
ko. 

Czionkowie bandy naicżeli jednocześnie da 
. rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii 
Zach. Białorusi. Herszt bandy, Hramenko, 05- 
windezyl, že czynów swych nie żałuje i że gdy 

by był wolny, w vialszym ciągu dokonywaiby 

podobnych zbrodni z pobudek Folityczno-spa- 
tecznych. 

Wszystkim oskarżonym grozi kara Śmierel. 

Ža podpaledie swego domu 
4 iaca więsienia 

Sąd Okręgowy w Grudziądzu na sesji = 
jazdowej w Brodnicy rozpatrywał 
aprawę iolnika Jana Sochackiego A niekai e- 
go w Kącikach, pow. brodnicki, 6skaržonego 

4 podpalenie własnego mienia wg chęci zysku 
asckuracy jnego. 

Akt oskarżenia zarzucał Sochackiemu, že 

w nocy z elnia 22 na 23 lipca br. podpalił 
wiasny dom mieszkalny, aby podjąć asekuraeję 
Pożar wyrządził straty na sumę 3500 złotych. 

Przewód sądowy wykazał w zupełności wi 
nę oskarżonego. 

Po przeprowadzonej izprawie | sąd wydał 
"wyrok, mocą którego Sochacki skazany został 
"mna 4 lata więzienia oraz utratę praw obywatel- 
skich na przeciąg lat 5. * 
1 7 Wspėloskarženi Kazimiery i Antoni Rze- 
mińscy zostali uwolnieni z powodu braku da- 
statecznych vlowodów winy. 

Aresztowanie dwóch 
adwokatów w Krakowie 

Z polecenia władz sądowych aresztowano 
w Krakowie adwokata dr, Szaję Fensterblaua, 
który pozostaje pod zarzutem wygłoszenia pod 

burzającego przemówienia ną wiecu. Aresztowa 
ny został również adwokat dr. Leca Fridman 
w związku ze sprawami, mającymi charakter 
karny. 

Afera w Dyrekcji 
Kolejowej we Lwowie 

Na terenie iwowskiej dyrekcji kolei prowa- 
dzone jest obecnie sensacyjne dochodzenie w 
sprawie nadużyć, jopełnionych w dziale per- 
senalnym dyrekcji, pozostającym w związku B 
pobieraniem łapówek przy przydziełaniu od- 
powiednieh posad oraz przy przeszeregowaniu 
awansów fuakcjonariuszów kolejowych 

Afera zatagwa coraz szersze kręgi. W zwię 
zku z tym władze prokuratorskie zarządziły 
aresztowanie zajmującego sianowisko szefa Ы 
ra personalnego Mączki. 

Przeprowadzone zostało przesłuchanie pe   szczególnych referentów  błura  personalnega, 
! niektórzy bezynšredniego udziału w tej aferze 
| nie brali, niemniej jednak do uiej się przyczy- 
| nill, zostałi oni z miejsca przeniesieni do aly- 

rekcji kolejowej w Radomiu. Dochodzenia trwz 
ja w dalszym ciągu. 

"miesięczników moskiewskich nie odwa 
żył się wydrukować opowiadania Płato- 
nowa. Kito wie—rozumowano zapewne 
— А. Płatonow, to pisarz, : story według 
określenia „Litier. Gaziety“ — „posia- 
dał w swej przeszłości ideowe załama- 
nia'. Lepiej przeto nie narażać się na 

przykrości. Tak przynajmniej wygląda 
cała sprawa w oświetleniu pisma „Litie 
raluamyj Kritik', które mimo iż nie po- 
siada działu literatury pięknej, postano- 
wiło wydrukować opowiadamie Płatono- 
co do motywów odrzucenia go przez in- 
wa i zamieściło italkie oto przypuszczenie 

| co do motywów odrzucenia go przez in- 
! ne redakcje: 

O ile można sądzić z nwodutkcji azasopiś- 
Mienmiczej nasze redakcje zbyt przyzwyczai 
ły się do szablonu, wedłue którego miłość do 
rewolucji wykiluczą wszetką możmość praw- 
dziwego bólu z powodu rozłąki z bliskim, ko 
chanym człowiekiem, Według tego szablonu 
Frosia miezwłocznie po pożegnaniu z mężera 
powinna była z radością i $piewem „udać sę 
do pracy i do czasu pnzyłtjazdu męża. otrzy- 

mać. order, Powstałoby opawiadanie, które 

'zamieściłaby ikażda redakcja i które od- 
zwiereiadłałoby rzeczywistość z dokładnością 
z lekka wyczyszczone; blachv przy pieca. 
Ale tu już nie byłoby żadnych rwą'jpliwości co 
do „optymizma' i „hamtu ducha*, Pełna gwa 
ramcja bezpieczeństwa”. (l. c. Str, 112) 

Przykład powyższy chyba dostatecz 
nie świadczy o tym, że na oryginalność 
w Rosji sowieckiej mogą stbie pozwolić 
tyłko najwięksi i znani już pisarze. | 

Czesław Zgorzelski 

  

  

W. skład bandy wchodzili: Józef Opaeki,



Dość! OŚC: 
W ostalnich numerach zamieszcza- 

Užimy na tym miejseu odezwy i oświad- 
czenia różnych onganizacyj ma temat 
zajść antyżydowskich i w sprawie oku- 

pacji Domu Akademickiego. 
Zamieszczaliśmy te wszystkie głosy 

Fez komentarzy. Obecnie pragniemy zaz 
naczyć swoje stanowisko zasadnicze: 
uważamy, że omawianie wypadków mi- 
niomych w prasie może mieć pozytywne 
znaczenie. Ale nie nałeży tego czynić w 
"wanie odezwowej. Odezwy rzucające 
potępienia lub też .pechwalające i apote- 
ozitjące podniecają tylko młodzież i 
wzmagają zaognienie, które w sposób 
naturalny zaczęło wygasać. 

tozumiemy rozgorączkowanie mło-   dzieży, aie jest niezrozumiałe podniece- 
aie rodziców. Czytając ostatnią odezwę 
rodziców zadawaliśmy pyłanie czy nie 
jest to przede wszystkim odezwa poli- 
tyków. Zaznaczyć też musimy, że nie 
wszysiikie okoliczności w odezwie tej 
wymienione, podane zostały objektyw- ; 
tę: 

Uważając dalsze omawianie tej spra 
ry w odezwach za szkodliwe i utrud- 
niające uspokojenie od dnia dzisiejszego 
nie będziemy już zamieszczali w ,„Kur- 
jerze Wil.” żadnych odezw na temat 
„wypadków minionych. 
POAREERSE EU OS RON ENA Е СС ИНтЙ 

Komavikat Zariądn Syndykatu 
Dzienuikanzy Wileńskich   Wobec napaści na redakcję „Kurjera Pow- 

szechnego* i Jerzego Wyszomirskiego, jakich do 

Dziennikarzy Wiileńskich oświadcza co 

puje: 

„Brutalne melody 

nastę 

napaści, w przeważającej 

liczbie, na bezbronnych, kwalifikują ich spraw - 

ców jalko ludzi, którzy czynami tymi stawiają 

się poza nawias kulturalnego i odpowiedzialnego 

za swe czyny społeczeństwa”, 

ZARZĄD SYNDYKATU DZIENNIKARZY WiŁ 

Napaść na redaktora 
„Stowa“ 

Wezoraj wieczorem ma ul. Królewsk*ej mia 
ła miejsce napaść na red. Słowa p. St. Mackie 
wieza. Miała to być reakcja na artykuły p Mac 
kiewicza w sprawie Moraczewskiego. Sprawca 
napaści został „wylegitymowany przez policję. 
RE to p. Jerzy Wroński, student, członek ZŻZ 
* ZPMD —— lewica. 

ZZA 

— Narada Koła Rolników Sejmu 
i Sonata w Sprawie niepodzielności 

gospudarsLW 
W. dniu 30 bm odbędzie się plenarne ze- 

branie Koła Rolników Sejmu * Senatu, na któ 

rym zosłanie omówione zagadneinia scalenio- 

we, łączące się ściśle z wnioskiem Koła w Spra 

wie niepodzielności gospodarstw wiejskich. 
Wczoraj-odbyło się:zebranie'sekcji ustroju 

rolnego i melioracji Koła Rolników pod prze- 

į 
konano osłatnio w Wilnie, Zarząd Syndykatu | 

  wadnictwem posła. Hyli. Na zebraniu tym poseł 

Gorczyca wygłosił referat o komasacj* wsi, po- 

party koreferatem posła Hyli na ten temat. 

Po referatach wywiązała się ożywiona dy- 

skasja, w której podkreśłane konieczność ko- 

masaeji z zastrzeżeniem, że należy tę sprawę 

łączyć z mełioracją i że w zakresie tych za- 

gadnień musi *stnieć daleko idąca planowošč 

pracy, 

„KURJER* z dnia, 27 listopada 1937 r. 

Po burzliwych dniach w Wilnie 
5 

| Wczorajszy strajk protestacyjny Żydowskich 
Związków Ławodowych, 

Jak donieśliśmy wczoraj Rala Żydowskich 
Związków Zuwouowych t. zw. „kuliuramt* 

egłosu na dzień wezorajszy jednodmowy strajk 
padiestacyjny przeciwko ostatnim zajśćiom an- 

tysemickam na terenie naszego miasta. 
Demonstracja protestacyjna żydowskich 

związkow zawouowych znałazta rownież 0d- 
dźwięk wśród kupcow, handlarzy i rzemieślni 
ków żydowskich, którzy samorzutnie przyłączy 

li się do akcji. Prawie że wszystkie sklepy ży 
dowskie w Wilnie byty wczoraj zamknięte w 

ciągu całego dnia. 

£ tego powodu dziełnica handlowa naszego 
miasta przybraia wczoraj całkiem odmienny 

wygląd. Szczelnie zamknięte sklepy, wśród któ 
rych Świeciżiy nieliczne w tym rejonie sklepy 

«irześcijańskie. Chodniki przepełnione łudno- 

ścią. Policja pilnie czuwaia nad porządkiem. 
Na każdym kroku nożna było: spotkać polie 
jantow pieszych i konnych, pilnujących porząd 
ku. 

W gezinach p. p. na ul. Niemieckiej nieli 
uzna grupka komunizującej młodzieży usiłowa 

„ła rozrzucić kilka ulotek oraz zaczęła wznosić 

ckrzyki domagające się uwolnienia Sergiusza 
Prytyckiego, skazanego, jak wiadomo, przez 
sądy obu insłancyj na karę Śmierci. Policja 
interweniowała szybko, zatrzymując dwóch po 
diejrzanych oraz kontiskując ułotki. 

Poza tym żadnych incydentów nie zamoto 
wano. 

DEMONSTRACJA BEZROBOTNYCH, KTÓREJ... 

NIE BYŁO. 

W godzinach pcjoł na ul. Niemieckiej 
ukazał s.ę nagie |vcnoH ronplnikow Curzeščijai:, 
Na razie nikt nie wiedział co to za „demonstra 

cja“. Ukazaia się, że była to grupa ziożona z 

żu) bezroboinych, która udawała się do Fun 
duszu Pośrednictwa Pracy cetem otrzymania 
nowego przydziału pracy. Jak się dowiadujemy 
wszyscy bezrobotni iszotnie otrzymali w - 

rzędzie Pośrewinictwa Pracy taki przydział, — 
Druga partia bezrohotnych przeciągnęła al stro 
ny Anwsolskiej przez ul. Zygmuniowską rów 

| nież w kierunku Pośrednictwa Pracy, w tym 

samym celu i z tym samym skutkiem. 

  
Listy do Redakcji 

Niniejszem uprzejmie proszę  Szanownego 
Pana Redaktora © łaskawe zamieszczenie w po- 
czytnym Jego piśmie następującego: oświadcze- 
nia: 

Wobec rozszerzanych nieprawdziwych wia- 
domości, niniejszem oświadczam, że podczas 
ostalnich wypadków na USB. nie występowałem 
na zeżraniach akademickich ejaiko przedstawiciel 
Korporacji Cresovia, 

Z góry dziękuję Szanownemu Panu Redakto 
rowi za przychylne załatwienie mojej prośby 
pozostaję z głębokim szacunkiem 

: „WL. BORTNOWSKI. 

Wilno, 26 listopada 1936 r 

Niniejszem. uprzejmie proszę  Szańownego 
Pana Redaktora o łaskawe zamieszczenie w po- 

czytnym Jego piśmie następującego oświadcze- 
nia: 

Wobec roazszerzanych mieprawdziwych wia- 
domości, miniejszem oświadczam, że jpodczas 

ostalnich wypadków na USB, nie występowałem 
na zebraniach akademickich jako przedstawiciel 
Korporacji Gresovia, 

Z góry «dziękuję Szanownemu: Panu Redakto 
rowi za przychylne załatwienie mojej prośby 
pozostaję z głębokim szacunkiem 

BENEDYKT KIEŃĆ. 
Wilno, 26 listopada 1936 r. 

  

PASTA DO ZĘBÓW 

Blokada domu akademickiego 
w FŁożóaniu 

POZNAŃ, (Pat), Studenci poznańscy, w dal 
szym ciągu blokują nowy dom akademicki. 

Przed połudatem obradował senat umiwersy 

tetu poznańskiego, po czym rektor U, P. prof. 

dr: Peretiatkowicz wydał zarządzenie, 

jące 
senat postanowił, że jeśli m'łodzież nee wróci do 

zajęć i nie mastąp' całkowite uspokojenie do 

dnia. 30 bm. wykłady 

końca trymestnu. 

(Dymisja ministra za umożliwienie 
| propagonój KOMKaistyChnej p 

W SZAOŁ4Gh 
QUITA (Ełrwador), (Pat). Minister oświaty 

Zambrano podał się do dymisji. Na jego miejs- 

ce powołany został prof. unawersytetu w Guaya- 

quil — Rwbiraramos. Dymisja Zambrano spo- 

wodowanz, została zarzutami, skierowanymi prze 

ciwiko niemu, iż umożliwił propagandę komuni- 

styczną w szkołach. 

Diugi wojenne 
dia Ameryki 

PARYŻ, (Pat). W związku z propozycją dep. 

Кепе Richard do ponownego zbadania kwestii 

długów wojennych w St. Zjednoczonych, rząd 

francuski zajął się zbadaniem tego zagadnienia. 

Oczywiście żadnej decyzji jesz.ze nie powzięto. 

Wydaje się, iż rząd fraribuski nie ma zamia- 

| ru określać ostatecznie swego stanowiska przed 

powrotem prezydenta Roosevel'ą z Buenos Ai- 

res do Waszyngtonu, co nastąpi okolo. połowy 

gruda, 

wykłady na uniwersytecie. Jednocześnie 

zostaną zawieszone do 

  
Na Uniwersytecie Warszawskim spokój 

WARSZAWA (Pat) — W) ciągu 26 bm od- 

bywało się ustalenie tożsamości zatrzymanych 

osób. Z gmachit Uniwersytetu zwałniono wszys- 

tkie kobiety w liczbie 69, po uprzednim wylegi 

tymowaniu, mężczyzn zatrzymano ogółem 243, 

w tej liczbie 23 esoby postronne, nie będuce 

studentami uniwersytetu. 

Jak się dowiaduje PAT, sprawa terminu 6t- 

wazcia zamkniętej uczelni nie może być w 0- 

becnyeh warunkach zdecydowana, gdyż zależy 

Spadek zadłużenia zagranicznego Polski 
Parlamentarna komisja kontroli długów * 

państwa odbyła w tych dniach kolejne swe posie 

dzenie, 

Po przeprowadzonej  koniroli komisja, za- 

[ vierdziła, że zadłużenie skarbu państwa LA 1 

p oździernika rb. 4,661,925,358,14 zł, 

z czego na długi wewnętrzne przypada 

1,740,898,450,86 zł., zaś па długi zagranicą — 

2,921,026,917,20 złotych. Natomiast wykorzysta- 

n'e gwarancyj finansowych, udzielonych przez 

złotych 

wynosi 

skarb państwa wyraziło się w sumie 

1 733,881,551,61. 

W porówmaniu z zadłużeniem, ogłoszonym 

na LIV rb. suma ogólna długów wewnętrz- 
nych zwiększyła się o 35,699,410,86 zł, na co 

wpłynęła emisja 4 proc, państwowej renty złotej 

S. I. Natomiast zadłużenie z tytułu długów za- 
granicznych rwykązuje poważne |zmntiejszenie   

iw kwocie — 887,919,597,72 zł Na wynik ten 

wpłynęła przede wszystkim dewaluacja walut 

żagranicznych, w których były zaciągniete zobo 

wiązania skarbu państwa, co wyniosło z górą 

365 milionów złotych, oraz normalne spłaty a- 

"mortyzacyjne na sumę 22 milionów zł. 

Analiza wykorzystanych gwarancyj wykazu- 

je, że stan ich w stosunku do 1 kwietnia rb. 

wzrósł o 73 milionów zł. 

, te głównie od postawy i zachowania się mło- 
dzieży. 

Sprawa zarządzenia ponownych wpisów 

(zgodnie z art. 42 p. 4 ustawy © szkołach aka- 

' demickich) pozostaje również nadal otwarta. W 

* każdym razie p. minister WR i OP ze swej 

i strony dołoży starań, żeby zarządzenia jego 

nie pociągnęły za sobą strat materialnych dla 

tych wszystkich, na których w związku z zaj 

śełami, jakie doprowadziły do aktu zamknięcia 

uniwersytetu, wina współudziału nie ciąży. 

Punkt 4 art. 42 ustawy o szkołach akade- 

miekich brzmi: „Jeżeli inne środki zawiodą 

minister WR i OP może zarządzić czasowe 

zamknięcie szkoły w całości lub w częściach. 

Decyzja taka może być połączona z zarządze- 

niem nowych wpisów po otwarcie przez mini- 

stra szkoły, względnie jej części*. 

Artystaemalarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkanie, biura, sklepy i t, d;)   WiwulsiawgowE: m. 15, tel. 23-77 

Rewizje u działaczy 
W. związku z dochodzeniem pezeciwkó: pre 

uesowi Komitetu Litewskiego w Wilnie Staszy- 
sowi w sprawie przekroczeń dewizowych, po- 
lieja ubiegłej nacy z polecenia sędziego šled- 
czego dokonała rewizji u szeregu działaczy - 

    litewskich w Wilnie 
| ra oda Tiiewskiego w Wilnie. Budrewi- 
| cza oraz adwokata Juchniewieza. 

| W niektórych wypadkach skonfiskowano 
i walutę. ym 3 

  
zawiesza ; 

  

  

Wi GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH. 
W, godzanach popoł. ruch na ulicach niew 

się zmniejszył. Vłym nie mniej wzmocnione od 

działy policji bez przerwy pairolowały po mie 

ście, pitnując porządku. Dzień minął spokojnie. 
Naegoł żadnych incydentów nie zanotowano. 

CZĘŚCIOWY UDZAŁ P. P. S. i Z. Z. Z. 

zytowsku Кааа źwiązków Zawodowych 

zwrocua Się rownież do Związkow Zawva9- 
wych r. *. 5. i Z. 2. Z. © S6liaaryzowanie Się 
z ich akeją. Jak się dowiąuujemy  zarównu 

P. ©. S. jak i Z. Z, 4. wyniesii uenwały Solidna 

ryzujące się z akcją Żywmowskich Zw. Żawod. 

Na tym le w szeregu fabryk robotnicy 

tnrzescijańscy przyłączy Się (o akcji Siraj 

kowej. 1ak nprz. nie pracowały tartaki, niek 
tóre garbarnie itp. 

NARAZIE WYKŁADY NA U. S. B. 
NIE ZOSTANĄ WZNOWIONE. 

W związku z ueiiwatą powzięią na onegdaj 
qzym posieuzeniu żydowskich akademickich 

kot naukowych przy udziale b. prezesów Sto 

warzyszenia Akadaemików Zydów U. 5. b., wczo 

raj aelegacja studentów ZŻywów w składzie Sza 

piry i Lewina udała się wpierw do kuratora 

Stod. Studentów Żydów, prot. Synzgalewicza, a 

następnie w (ibwarzystwie kuratora do mieszka 

nia J. M. Rek ora Jakowickiego, któremu wrę 

czyła rezlucję pówwziętą na tym zebraniu oraz 

zaznajomiła z przebiegiem zebrania. 

  

Kladiuż i wszerz Polski 
Portret marsz. Rydza-Smigłego z ziarna. 

Dnia 22 bm odbyło się uroczyste otwarcie 

nowego Uniwersytetu Ludowego w Małopol- 

sce, w Suchodole obok Krosna. Uniwersytet zo 

stał powołany do życia przez Związek Młodzie 

ży Ludowej. W dniu otwarcia przybyło do $u- 

chodołu ponad 700 młodzieży wiejskiej z sąsie 

duich powiatów oraz przedstawicieli miejsco- 

wych władz rządowych oraz samorządowych, 

jak również organizacji społecznych. Depesze 

z życzeniami nadesłali wicepremier Kwiatkow- 

ski, wiceminister dr. Świtalski oraz szereg osób. 

Frzybyłej delegacji z Warszawy, miejsco- 

'wa młodzież wręczyła portret marszałka Ry- 

dza- Śmigiego, wykonany całkowicie z ziaren 

zbóż polskich wraz z odpowiednim 

celem wręczenia p. Marszałkowi. 

W. dniu otwarcia Uniwersytetu, rozpoczął 

się zimrowy. kurs, w którym bierze udział 30 

adresem, 

szłonków związku, z terenu całej Polski. 

Wieczory dyskusyjne w Związku 
Literatów w Warszawie. 

W lokalu Oddziału Warszawskiego Zwiąż- 
ku Zawodowego Literatów Polskich (przy w 
Pierackiego Nr. 16) odbywają się co wtorek 
wieczory dyskusyjne. 

Dnia 1 grudnia Władysław Wolert mówić 
będzie na temat „Stosunek pisarzy do zagad- 

nień społecznych '. 

Kradzież w teatrze Narodowym. 
Wi szatui Teatru Naruydcowego skradziomo 

Leonowi dietzowi poriiel, zawierający 67 zło- 
tych i dokumenty. 

Posiedzenie Akademii Literatury 

W. dniach 28 i 29 bm odbędzie się w Ka- 

towicach posiedzenie Polskiej Akademii Lite- 
ratury pod przewodn*ctwem prezesa Wacława 

Sieroszewskiego. Posiedzenie poświęcone będzie 

uczczeniu poety ks. Norberta Bończyka. Posie 
dzenie to odbędzie się w sali Sejmu Śląskiego. 
Program posiedzenia następujący: Inauguracyj- 
ne przemówienie wygłosi wsjewoda śląski dr. 
Grażyński, poczym zabierze głos prezes PAL-u 
Wacław Sieroszewski, a następnie sekretarz — 
Raden-Bandrowski, który wygłosi prelekcję pt. 
„ Ozaowie polskiej”. Na zakończenie posiedze 
nia wygłosi odczyt wizytator Ogrodziński, któ 
ry skreśli sylwetkę literacką ks. Bończyka. Wie 
czorem uczestnicy posiedzenia będą obecni na 
przedstawieniu w teatrze Wyspiańskiego, gdzie 
zostanie wystawiona „Niespodzianka Roz twe 
rowskiego. Następnego dnia młodzież szkolna 
zostanie obdarzona książkami z dedykaćjami 
akademików. W, godzinach popołudniowych 
rzłonkowie PAL'u zwiedzą hutę „Florian, a 
wieczorem odjadą do Warszawy. 

Kazimiera Iłakowiczówna z odczytami 
na Węgrzech. 

Na zaproszenie węgierskiego Związku Ka 
biet z Wyższym Wykształceniem oraz węgier- 

skiego T-wa Współpracy z Zagranicą, przybyła 
ma Węgry p. Kazimierza Iłłakowiczówna celem 
wygłoszenia cyklu odczytów o Marszałku Pił- 
sudskim. Przybycie poetki polskiej wzbudziło 
duże zainteresowanie opinii węgierskiej, czego 
wyrazem jest wiele notatek prasowych na ten 
temat zamieszczonych zarówno w prasie stoło- 
czaej, jak i prowincjonalnej. P. Hłakowiczówna 

wygłosiła dotychczas dwa odczyty w Debreczy 
nie i Nyiregyhaza, gdzie spotkała się z bar- 
dzo serdecznym przyjęciem. 26 i 29 listopada 
p. Iłakowiczówna przemawiać będzie w Pecs 
) Szegedy, a w dniu 1 grudnia — w bBudapesz- 
Cie.
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Akademicki Związek Morski 
R. P. w Wilnie 

AZM R. P. w Wilnie komunikuje, że w 
dniu dzisiejszym tj. we czwartek 26 bm o godz. 
19 odbędzie się zebranie. towarzyskie, na któ- 

rym kol. Jerzy Włolski wygłosi pogadankę pt. 
„Wrzesień ma morżu”.. Będą to wrażenie z wtó 

gzęgi po Bałtyku na jachcie AZM w minionym 
sezonie żegiarskim. Wwistęp wolny. Goście mile 

widzian*. Osobne zaproszenia rozsyłane nie bę- 
dą. i żal 

* 

Zapisy na obóz žeglarstwa lodowego AZM 

nad jeź. Narocz przyjmowane są do dnia 3 
grudnia. llość miejsc ściśle ograniczona: Ucze- 

stnicy korzystają z 82 proc. zniżki kol. 
* 

We wtorek odkył się pierwszy, wykład, prze 

vddziany w programie teoretycznego kursu że- 

glarstwa lodowego, prowadzonego przez instru- 
ktorów AZM. Kurs powyższy zgromadził zna- 
eznų G uczestników. Następny wykład od- 

będzie się we wtorek 1 grudnia.o godz. 19 w 
lokalu AŹM ul. Wielka 17. Zapisy ma. po- 

wyższy kurs przyjmuje nadal sekretariat A/M 

we wtorki, czwartki * soboty w godz. 17—19 

Uczestniczenie, jest bezpłatne. 

Po zakończeniu kursu przewidziany 

egzamin. 

Konferencja sportowo- 
turystyczna w Krakowie 
Odbyła: się jeszcze jedna narada narciar- 

$ka w Wilnie przed wyjazdem delegacji wileń- 

skiej do Krakowa na konferencję sportową wy- 

znaczoną przez, Polski Związek Narciarski. Kon 

ferencja odbędzie się niedzielę o godz: 10 

w Krakowie. Z Wiłna wyjadą: płk. Janicki i 

red. Nieciecki, którzy zreferują szereg spraw 

związanych z propagandą sportu narciarskiego 

na terenie Wilna Wileńszczyzny. Omówione 
zostaną nie tylko sprawy sportowe, ale i tu- 

rystyczne. 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matuiy. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa: 
rantowane. Specjalność: polsk:, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zgłozsenie 
do red. Kurjera Wil. po g. 7-ej. wiecz 

sc 

jest 

w 

  

  

Niebezpieczna pora roku 
Obecny. okres pierwszych: chłodów jest naj- 

większym miebezpieczeństwem dla delikatnej 
skóry twarzy kobiecej. Skóra twarzy, wystawio- 

ma bez żaanej ochrony na działanie wiatru, 

zimna i niepogody, traci swą młodzieńczą deli- 

kalność, staje się szorsiką i chropowata, cza- 

sem nawet nieczysta.. Jest to, zjawisko całkiem 

ńałuralne, gdyż miczem nieokryta, delikatna 

skora twarzy reaguje na chłód tak samo, jak- 

by reagowari skora ramion lub pleców,. gdy- 

byśmy ją wystawili na działanie zianna. Okry- 

ciem i ochroną twarzy jest subtelny, odpowied 

użo dobrany krem. Krem dla twarzy jest w zi- 

mie tym, czym futro dla ciała, Znany na ca- 

tym świecie Uniwersytet Piękności Cedib w Pa 

ryżu, zainstalował we wszystkich miastach Pol 

ski instytuty Kosmetyczne, gdzie wybitne siły 

fachowe dobiorą Pani krem ściśle odpowwiada- 

jący wymaganiom Jej cery, uzupełniający na- 

turalne właściwości skóry i tworzący, muewi- 

dzialną ochronę przed zimnem. Jednocześnie 

będzie or doskonałym pódkładem pod: Puder 

Cedib. 

Kosmetyki Cedib są niezrównane, gdyż są 

ściśle dostosowane do właściwości cery. kobie- 

cej i tak różnorodne, jak różnorodne są rodza- 

je skóry ludzkiej. 

Uwaga: Kuponów na bezpłatną poradę pro- 

simy żądać w swej stałej perfumerii lub dro- 

gerii. | AC 

z Międzynarodowej Wystawy Lotniczej 
I Aaa PE 4; 

Reprodukujemy oryginalne zdjęcie 
obecnie w Grand Palais w Paryżu. 

  

  

„KURJER* z dnia 27 listopada 1937 r. 
  

KURIER SPORTOWY 
„Kandydaci do nagrody im. płk. Z. Wendy 

Wezroja odbyła - się konferencja komisji | 

sportowej wyłonionej przez Miejski Kom. WJ. 

i PW w Wilbie w sprawie przyznania nagrody 

przechodniej imienia płk. Z. Wendy — naj-. 

lepszemu sportowcowi Wilna. Komisja w skła- | 

dzie następującym: Nieciecki (przewodniczący) 

kpt. Pawłowicz i kpt. Piesowicz, postanowiła za 

rok 1935 nagrodę przyznać Plewakowej za zdo 

bycie mistrzostwa Polski i mistrzostwa Wilna 

w biegu jedynek, regat wioślarskich. Co zaś 

do roku 1936, to byty dwie kandydatury. Jedna 

actyczyła osady wioślarskiej WKS Śmigły, a 

druga por. Wasilewskiego, który ustanowił re: 

kord Polski i zdobył mistrzostwo Polski w ; 

strzelania z karabinu wojskowego. Ostatecznie 

postanowiono nagrodę przyznać wioślarzom, 

którzy wygrali w Bydgoszczy i w Kruszwicy, a 

' potem wyjechali do Berlina na Igrzyska Olim- 

" pijskie, || ów AO SS 
Dwa te wnioski zgłoszone zostaną na zebra 

' wie. plenarne Miejskiego Kom'tetu WF i PW 

' Nie ulega wątpliwości, że wnioski te zostaną 

zatwierdzone. i 

atem nagrody był Jan Wieczorek, któremu przy 
znano nagrodę w roku 1934 za zdobycie mis- 

trzostwa Polski w biegu na 110 mtr przeź 

płotki. : - . 
‘ Nagroda przechodnia im. płk. Wendy jest 

' najwyższym: odznaczeniem sportowym Wita. 

25 bokserów stanie na ringu 
Do niedzielnych zawodów bokserskich przed 

ustaleniem reprezentacji Wilna na mecz z Bia- 

tymstokiem wyznaczeni zostali następujący za- 

wodnicy: Mrozowski, Nowicki, Kieczał, Doksze 

wiez, Lendzia, Galiczyn, Szczypiorek, Łukmin I, 

Łukmin ii, Kulesza, igor. Polakow, Borys, Ba- 
giński, Krasnopiorow,  Sazanow, Leonowicz, 

źnamierowski, Bujwid, Untom, Poliksza, Zakrze 

wiez, Zawadzki i Malinowski. Zgłoszónych jest 

więć 25 bokserów. Najwięcej zawodników wy- 
znaczonych zostało 2. nowozawiązanego klubu 

Elektrit. Klub ten wczoraj przystąpił oliejalnie 

Harcerze 
Ww. niedzielę 29 listopada o godz.16 odbę- 

dzie się organizacyjne zebranie Harcerskiego 
klupw Sportowego w Wiłnie. Zebranie odbędzie 
się w lokalu korzendy chorągwi Waleńskiej przy 
ul. Ostrobramskiej 7—2. Uchwalony zostanie 
regulamin klubu, oraz dokonane będą wybory 

zarządu. A 
Tymczasowy kierownik klubu Mieczysław 

Skład reprezentacji Krakowa 
Kapitan związkowy  KOZPN p. Kuczalski 

ustalił następujący skład reprezentacji piłkar. 

skiej Krakowa ma mecz z Berlinem w dn. 

29 b. m.: 

Bramkurz — Włodek (Garbarnia), rez. Paw 

łowski (Cracovia). . ; 
Obrona — Lasota i Pajak (obaj Crac.). 
Pomoc — Ziszka (Crac.), Wilezekiewicz, Le: 

siak (Garbarnia). ` ‹ 

Atak — Skóra (Garb.), Krawczyk (Tarno. 

via), Korbas (Crac.), Pazurek I (Garb.), Zemba- 

czyński (Crac.. Rezerwowi: Góra i. Szeliga 

io Polskiego Związku Bokserskiego, a posiagia 

między innymi takich zawodników jak: bBagiń- 

ski, Krasnopiorow, Zawadzki, Unton i Sazanow. 

Zawody, jak już podawaliśmy, odbędą się 
w najbliższą nieęuzielę w sali przy ul. Ludwi- 

sarskiej 4 0 godz. 18. Waga zawodników wyzna 
czona została na godz. 17. 

Po tych zawodach ustalona zostanie repte- 
zentacja bokserska Wilna na mecz miedzy- 
miastowy z Białymstokiem, który odbędzie się 

w Wilnie 6 grudnia. | KOJE i 

w sporcie 
Nowicki komunikuje, że treningi sekcji pilki 

| ręcznej odbywać się będą w sal. Ośrodka WIE 

„w Wflnie przy ulicy Ludwisarskicj 4 we wtor> 

ki i piątki w godzinach od 15 do 16.30 | 
W. przyszłym. tygodniu uruchomione zosta 

ną treningi suchej zaprawy narciarskiej dla 

członków Harcerskiego Klubu Sportowego 

na mecz z Berlinem 
(Crac.). | i : 

1 . х 

| Drużyna Krakowa składa się zatem z piłka 

| rzy Craeovii i Garbarni oraz zawodnika Tar 

| noyii Krawczyka, który wyróżnił się swą tor: 

| mą na ostatnich meczach o puchar P. Prezy: 

deńta przeciwko Lidze i Poznaniowi. 

Warto przypomnieć, że pierwszym  laure-- 

Wyjazd dó Berlina nastąpi w piątek dn 
27 b. m. 

Mecz Kraków—Berlin odbędzie 
chodzącą niedzielę na stadionie pocztowym w 

Berlinie. ! 

Sport w kilku wierszach 
Półfinałowe rozgrywki w tenisie o puchar 

króla Szwecji dały wyniki następujące: 

Francja pokonałą Holandię 5:0. 
Niemcy wygrały z Danią 4:1. 
Mecz finałowy rozegrany zostanie przeto ро 

między Francją i Niemcami w dniach 4—6 gru, 

dnia w Bremie. 

* o * 

Sezon narciarski w Norwegii toczy się już 
pełnym tempem. : * 

Ostatnio odbyły się skoki ną małej skoczni w 
Kongsbers Na zawodach tych błysnęłv nowe ta 
lemty: Asbjorna Rouda, najmłodszego ze słynnej 

* 

rodziny ukoczków nonweskich, oraz Arne Ц) , 

lada i 'Edwina Oia, 

‚ 4 * 

Zapowiedziany na 18 grudnia br. miedzy- 
państwowy mecz piłkarski Portugalia — Fran- 
cja: został odiwołanv przez Portugalczyków ze 
względów politycznych. 

* 

Kolarze Francji i Niemiec stoczą wkrótce 
dwa mecze międzypaństwowe: w Berlinie 27 bm, 
i w Paryżu 29 hm. 

  

w Paryżu 
TZ: GRE     

z, Międzynarodowej Wystawy Łotniczej, odbywającej się 

Widzimy dwa motory lotnicze, jeden olbrzymi o sile 

1.700 HP, drugi zaś Irlipuci, przeznaczony dla modeli latających. Oto ampł'tuda możliwości 
lotniczych między jednym motorem a drugim. 

Startować będą z obu stron sprinterzy i dłu- 

godystańsowcy. ы ' : 

ж * R 

cy — Sawajcaria na dzień 29 bm  zostal przez 

Niemców odwołany, 
. * # * 

Hokeiści wiedeńskiego £. V. pokonali w Bu- 
* dapeszcie drużynę BKŁ. 6:1. W meczu rewanżo 

ywm wygrali "Wegrzy 1:0. 
Ж * * й 

Hokeiści dawnego paryskiego Rapidu, wystę 

pujący ostatnie jako Manchester Rapide w lidze 

angielskiej pokonani zostali ostatnio w ondynie 

przez drużynę Earis Court Royals .6:10, 

Dawniejsi Francais . Volanmts, obemie 

Southampton Vikinga rv meczu towarzyskim po- 

konali w Londynie drużynę Ałł Stąrs 10:50. 

ZPA 4 { 

Słynny czarny - bokser amerykański, Joe 

Louise, w ciągu jednego dnia: odniósł dwukrot- 

ne zwycięstwo przez nokaut: Pawłą Williama w 

drugiej rundzie i Toma Johnsa w trzeciej. 

Ж, # 

Nowy zawodowiec w tenisie Anglik Perry ro 

skich aż 40 spotkań z. Vinesem. Poerwsze spot- 

"nida w Nowym Yorku. i i : 

Hokeiści śpią 

nie hokeistów wileńskich nie odbyło się ze 

względu na brak quorum. | : ; 

Niebawem „wyznaczony zostanie zapewne 

nowy termin zebrania. 8 ` 

Ostrowlany, gm. szemietowskiej, pow. święciań 
skiego spalił się dom mieszkalny, eliltw, szopa, 
zapasy żywności, zboże i sprzęty domowe Łu- 
kasza Greczanika. Pożar powstał wskutek wybu 
chu w piecu w czasie palenia przez matkę 

: odowanego, która razem z drzewem włe- 
żyła jakiś materiał wybuchowy Wskutek wy- 

buchu zapalił się dom oraz doznuii Iekkieb 
obrażeń ciała Helena Greczynikowa, matka po 
szkedowanego Greczanika i Włas Greczanik, 
lat 6. у 

* ” * . 

W foiw. Kalin, gm. raoskańskiej, w dn. 
22 hm spaliła się stodoła Ignacego Popławskie   

się w nad 

Zapowiadany aiecz hokeja. lodowego Niem- 

zegra w Ameryce w różnych miastach ameryakń 

kanie obu tych tenisistów odbędzie się 8 stycz 

I Wyznaczone na 25 listopada walne zebra: .   
*
а
 

Jacgues Thibaud | 
baud jest jednym z najwybitniejszych skrzyp- 

ków doby współczesnej, to należy. wyjść po za 

| to banalne określenie i dążyć do uchwycenia 

tych najbardziej charakterystycznych cech jego 

talentu, które się składają razem na tę artysty 

czną indywidualność. ) 

Jest lo artyzm bardzo sprecyzowany, nie- 

zmiernie szlachetnego gatunku, Nie wiadomo 

właściwie, gdzie spoczywa śródło tego nadzwy-' 

czajnego czaru jego gry. Czy sprawia to nie- 

zmiernie subte!ny ton, zdawałoby się płynący ze 

zdematerializowamych skrzypiec (fortepian nie 

potrafił mu dorównać swym brzmieniem) ? Czy 

też wywodzi się om z całokształtu jego struktury 

* artystycznej? i 
Składa ją się na nią: niezaniernie wysoka kul- | 

tura i doskónała harmonia, które sprawiają, iż 

cokoiw.ek dał Thibaud, kyło w każdym calu wy 
"kończone, bez tak niepokojącego u dzisiejszych 

młodych, najlepszych nawet, artystów przerostu. 

którejś z cech (najczęściej uzdolnień technicz- 
nych). Umiar Thibaud (może jako znamię jego 

francuskiej kultury) sprawił, że artysta stwo- ' 

rzył szereg majstersztyków stylowych. Koncert 

| Rondo Mozarta, kompozytorzy starsi: Despla- 

nes (XV w.), Leclair (XVIII w.) wreszcie Saint: 

Sains oraz 3 madprogramowe utwory byly pozy 

cjami, każda o własnym obliczu, wskazującymi 

na skałę możliwości inierpretacyjnych artysty, 

Czy świadomie wyłączył Thibaud z tego progra 

mu muzykę najnowszą? MAL? 

Wykonana na początku koncertu Sonata 

jetthovena mogła zrodzić tę refleksję, iż jako 

zespół wymagała talk samo wyrobionego : piani 

sty. Tasso Janopowio właściwie nie dorówny 
wał w lym punkcie programn swemu parinero- | 

wi, ale to też właściwie: trudno jest lego wyma- 
zać od akompaniatora. Był to jedyny moment 

bledszy tego recitalu. ' ` ' : 

Reasumując: atmosfera tego, koncertu była 

tą, jaką stwarza prawdziwie wielka, beziniere 

sowna sztusa, wolna całkowicie od efekciarst-, 

wa. M Łhk. 

SLK i OSO GA OOOO GCK 

"Numer Konia PKO Wileńskiego Wojew. - 
Komitetu Zimowej Pomocy Bes w Wi 
nie jest 70.204. Wszelkie wpłaty wołne są od 
opłat pocztowych. к, ; 

- miany personalne V starostwach 
nowogródzkim | nieświeskim 

Z dniem 30 bm, mianowany został starostą 
powiatowym w. Nowogródku p: Adam Kazimierz 
Milewicz, dotychczasowy inspektor starostw 

"w. Urzędzie Wojewódzkim. Nowogródzkim, 

— В. Józef SIELLAWO, doty hczasowy staro 
sta powiatowy w Nowogródku, został przeniesio: 

ny w stan spoczynku, ae. 
: Wicestarostą w.N jeświćżu mianowany został 

p. Władysław GÓRSKI, referendarz Starostwa 
Powiatowego w Brasławiu. 

—  Gstatni numer tygodnia „ŠWIAT“ — 
zawiera artykuł L. Chrzanowskiego „Kolonie — 
polską racją stanu', barwną i żywą. korespon- 
dencję p. t. „U wrót Madrytu", przynoszącą 
interesujące wrażenia z pola walki, felieton Z.. 
Kieszczyńskiego „Polowanie w Pałękach*, z 
ilustracjami S. Norbl'na. 3 

W; dziale sztuki B. Juszkiewicz omawia do 
'robek artystyczny i zasługi obywatelskie pro:. 
K. Laszczki. į ; +26) 

Prócz tego w numerze znajdujemy dwa in: 

teresujące artykuły w związku z unoczystośc'a 
mi poświęcenia kolejki linowej na Kasprowy 
Wierch, oraz stale prowadzone działy: aktualne 
felietoniki „Połów pereł* i sprawozdania f'1- 
mowe. . Mad 

W dziale beletrystycznym — odcinek powie 
ści G. Olechowskiego „Zmartwienia dyploma- 
tów" i dalszy c'ąqg noweli A. Tołstoja „Zabój- 
stwo Antoniego Riveau".. : ak 

Wybuch w piecu wzniecił pożar 
W dniu 24 bm około godziny i2-ej we wsi, go. Ponadto spaliły się zbiory rolne t narzędzia 

rołnicze dzierżawey Antoniego Frąckiewicza. 

Straty poszkodewani nbliczają na sumę około | 

6 tysięcy złotych. SA : 

W zaśc. Czyryszki, gminy miekuńskiej, w | 

"dniu 20 bm wskułek nadmiernego napalenia w 
piecu podezas suszenia Inu spaliła się łażaia 

, Bonifacego Puchalskiego. Straty wynoszą zł. 

150. | ` ‘ 

W. dniu 18 bm. w zaśc. Krejwie, gia. nie 
menczyńskiej, spaliła się łaźnia Kajetana Wa- 
eława, który oblicza straty na 210 sł. Pożar 
powstał również podczas suszenia Inu. cd 

: > w
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OSZUKUJĄ NA GATUNKACH 
Czy talent czyoszustwo? Konierencja na temat cen i jakości 

towarów. 
Zdarza się mierąz, że napozór za ten sam | nie może więcej ustąpić, bo przecież musi mieć 

artykuł w dwu oddalonych od siebie o parę | za pracę i td. Oczywiście po tym wszystkim 
kroków sklepach żądają dwie różne ceny. Wi | drugiego wypraszamy, zamówienie otrzymuje i 

pierwszy. A tymczasem pierwszy zarobi na nas 

jakie 60 groszy, podczas gdy drugi miałby z | 

jednym —niższą, w drugim — wyższą. I w 

obu słyszymy autorytatywnie zapewnienia, że 

tu właśnie, a nie gdzieindziej jest towar naj- 
depszego gatunka. ' : 

+ Oczywišcie wybor nasz pada, ze względu 

ma kieszeń, na artykuł w pierwszym sklepie. 

Drugi zaś sklep służy aam jako przykład nie- 

sumienności kupieckiej. 

To samo zdarza się nieraz, gdy szukamy 

rzemieślnika, aby srobił nam albo zreperował . 

jakąś rzecz przy użyciu własnego materiału. 

Jeden rzemieślnik bierze znacznie taniej, 

ёипу, stojący aa tym samym poziomie kwalifi- | 

kacji, żąda znacznie więcej. I każdy, przysie- ‚ 

ga na wszystkie świętości, że nie zaprasza, že - 

! 

1 

sic mie zarobi, że „materiał glrożej kosztujeć 
it. p. 

Otóż dlaczego tak się dzieje? 
, kości. Cena? Pierwsza 

Czy to jest wynikiem „talentu kup'eckie- | 

ga” pierwszego, a niesumienności drugiego skle 

gda czy rzemieśliika? Czy odpowiedź leży gdzie 

indziej? | Mami Ai 

'Niewtajemniczony nie pozną się 
Na te pytania udzielało prasie. odpowiedzi 

snogdaj Stowarzyszenie Kupców i Przemysło- 

wców Chrześcijan w Wiilnie ma konferencji spe-- 

ejalnie w tym cełu zwołanej Oczywiście zabie- 
sało głus w imieniu tylko własnych członków 

kupców * przemysłowców chrześcijan. 

Odbyło się to wszystko w lokalu Stowarzy- 
«szenia przy ul. Bakszta 11 przy udziale właś | 

'cicieli najpoważniejszych wileńskich firm kolo- 

mialnych i innyeh. . › 

-Zaga'i zebranie p. Edmund Kowalski — 

prezes Stowarzyszenia, demonstrację zaś artyku 

'tów rozpoczął p. Żejmo. 

Rozpoczniemy od szkła. Lcży jego dwa ka- 

"wałki na stole. Jeden z nich wart jest 70 groszy 

«drugi 1 złoty. Niewtajemniczene oko nie zau- 

"waży różnicy. między gatunkiem pierwszego, 

<a drugiego. [Tej samej grubości, ta sama waga, 

iidentyczna przezroczystość. 

— Do licha! Dłaczego cena jest różna? 

Dwa różne. gatunki я 
Otóż właśnie. Pierwszy, tańszy kawałek 

szkła ma skazę. W! prawym rogu (na wprost 
«gd nas) jest mala banieczka powietrza, drobne 

„pęcherzyki występują także obok. Pozatym 

«szkło jest lekko pofalowane. Słowem lichy ga- 

'tunek. Drugi kawałek nie ma skaz, jest jedno- 

ssłajny w swej grubości i prawie idealnie gład- 

;ki, mie deformuje obrazu. : 
A teraz rozwažmy. Przychodzi rzemiešlnik 

%tóry za wstawienie okna żąda powiedzmy 2 

złote. I przychodzi drugi, który prosi 2 zł. 60 

.groszy, po targu zaś — 2,40 * zaklina się, że 

  

Niebywała okazja kupna 
PLATERY — KRYSZTAŁY — SZKŁO — 
FAJANS I PORCELANA — ŻARÓWKI 

— PONIŻEJ CEN WŁASNYCH — 
tylko do 1-go grudnia r. b. 

w SRO 
Na prowincję wysyłam za pobraniem. 
Urzędnicy korzyst. z kredytu orderow, 

  

tego 40 groszy, bo dałby łepszy towar. 

Tańszy mniej pożywny 
A oto na przykład jabłka suszone. Gdy dwie 

próbiki leżą obołk siebie, jedna w cenie 3 zł. | 

z .klg., druga  —3,40 zł., to widzimy różnicę, 

która między mimi zachodzi Tańsze są drob- 

miejsze, droższe większe — wyraźnie lepsze 

Bez tego jednak porównawczego  izestawienia, 

Lylibyśmy trochę oburzeni, że w jednym skle 

pie zą jabłka suszone żądają 3 zł., a w dru- 

gim za te same — 8 zł. 40 gr. 

Przed nami pałeczki makaronu. Dwie ma- 

„łe paczki. Na pierwszy rzut oka tej samej ja- 

—1,60 zl., druga —- 

1,10 zł. Proszę jednak przyjrzeć się bliżej. Tań. 

szy inakaron jest nierówny powykręcany i nie 

, wątpliwie gorszy w smaku. Tylko specjai'sta 

| 

pożywny. į 

Następnie dwie próbki „wermiszelu*. Po 

— 1.60 i 1,10 zł. Różnice te same, co i w ma- 

karonie. 

A tam dalej na stole teżą śliwki, wiuogsa- 

ien „smak“ może wykryć. Tańszy jest mniej ; 

Jak walczyć z nieuczciwęą Вк ©а Йк вн я" ©> па С ] у 
ra, stoją dwa syfony wody spdowej, dwie bu- 

teleczki z sokiem owocowym i t.p. 

Pokaz trwał przez czas dłuższy. Był bar- 

dzo pouczający. | 
| Oczywiście trzeba walczyć 

Wiemy teraz dlaczego różnica * cenie na- 

pozor tego sumego gatunku towaru w dwóch 

i sklepach jest nieraz nawet bardzo znaczna, po: 

prostu zachęcająca do jednego z mich. 

| „. Oczywiście kup*ec, który sprzedaje towar 

w gorszym gatunku za towar najlepszej jakoś 

ci postępuję nieuczciwie. I niewątpliwie trze- 

ba z takimi kupcami walczyć. Nieuczc*wość 

| 'w konkurencji handlowej jest zagadnienier 

bardzo poważnym i wymaga zdecydowanej ak- 

| eji ze strony poważnego, sumiennego kupiec- 

twa. 

' Walczyć trzeba jednak także przez uświa- 

damiau'e klienta. Niedobrze jest jeżeli sumien 

ny kupiec ma u siebie towar wyłącznie droż- 

szych, lepszych gatunków, podczas, gdy jego 

konkurent ma jednocześnie i gorszy i lepszy — 

do wyboru — tańszy i droższy. 

| Dajcie do wyboru klientowi towar gorszy 

| — tańszy i lepszy — droższy. Wytłumaczcie na 

; czym polega różnica w gatunkach, co na tym 

| zyska lub straci klient, a wtedy konkurencja 

! niesumienna nie będzie tak groźna. WŁOD. 
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Na skutek poczynionych starań przez Delega 

turę Ochrony Przyrody na pow. dziśnieński o 

utworzeniu rezerwatu przyrodniczo-łowieckiego 

nad rzeką Berezyną w maj. Zamosze (miejsca że 

remi bobrowych) została powołana przez prof. 

dr. Władysława Szafera, delegata Ministerstwa 

WR. i OP, do spraw ochrony przyrody, komi- 

$а w osobach: 

1) inż, Stanisława Gurczyna, członka PROFP., 

nadleśniczego Lasów (Państwowych ww» Nowych 

Święcianach, 

2) imż. Jana „Kochanowskiego, prof. gimn. im, 

A, Mickiewicza w Grodnie, delegata PROP,, 

3) Jana Jerzego Tochtermanna z Wilna. 

Odkamienianie pól 
Na miektórych terenach pow, wilejskiego po 

la włościańskie usiane są wielkimi ilościami 
kamieni, rozmaitej wielkości, iktóre utrudniają 
należytą uprawę roli i wpływają ujemnie na 
urodzaję zasiewów. Dążac do usunięcia itego 
niekorzystnego stąnu rzeczy. z inicjatywy Wy- 
działy Powiatowego, w roku bieżącym wszczęta 

została energiczna akeją zmierzająca do oczysz- 
czenia jpól z kamieni. 

De Andrzeja Narejki, bezrobofnege, spe-   cerującego po jednym z rynków wileńskich, po- 
deszła chuda, bląda niewiasta średniego wzro- 

"Gminni opiekunowie społeczni 
"W pow. postawskim 

Wobec upływu kadencji w roku bieżącym 
zostały przeprowadzone we wszystkich gm*- 
«nach powiatu postawskiego wybory opiekunów 
«społecznych na nowy okaes, tj. lata 1937—1939. 

Ilość opiekunów wynosi 95, czyli obecnie 
każda gromada posiada 1 opiekuna społecznego. 
"Wobec tego, Że znaczna część -nowoobranych 
opiekunów rekrutuje się z pośród miejscowej 
fateligencji pracującej (duchowieństwo, nauczy 
-cielstwo, osadnicy i ziemianie), a ponadto przy 
zrealizowaniu wspomnianej zasady, że na każ- 

-<dą gromadę musi być jeden opiekun społeczay 
praca na tym edcinku w terenie znacznie się 
«ożywiła. Pewną przeszkodę w intensywniejszej 
pracy stanowi szczupłość kredytów  przewi- 
dzianych na cele opieki społecznej w budżetach 
gminnych. 

Na rok 1936-36 preliminowano ogółem о©- 
'koło 14 tys. złotych, z czego można było wy- 
rozchodować tylko około 10 tys. zł., co prze 
„ciętnie na każdą gminę wyniosło 900. złotych. 
Przyjmując pod uwagę, że w tej sumie były 
stałe wydaiki na opiekę t zw. pozakładową 

| 
| 
| 
| 

  

oraz stałe zapomogi osobom niedołężnym z po 
wodu choroby i starości —-przyjść mależy do 
przekonania, że do dyspozycji opiekunów spo- 

łecznych pozostają znikome kwoty. Jako spo- 
sób zaradzenia temu gminy gromadzą w drodze 
akcj; zbiórkowej rezerwy zbożowe, z których 

są wydawane zapomiogi w naturze. 

Do opiekunów społecznych należy również 

obowiązek opiniowania we wszystkich spra. 
wach dotyczących opieki społecznej i sprawo 
wania bezpośredniego nadzoru nad dziećmi w 
rodzinach zastępczych. 

Po przeprowadzeniu wyborów * wóitowie 
gmin urządzili zebranie nowoobraiycih opie- 
kunów społecznych, na których w obecności le 
karza powiatowego i inspektora samorządowe 
go były szczegółowo omówione obowiązki i za 
dania tych opiekunów. 

W końcu należy dodać, że p. Wojewoda 
Wileński przyznał 100 złotych nagrody dla naj 
bardziej wyróżmiających się opiekunów, która 
została rozdzielona pomiędzy 4 osoby 

TELEFUNKEN 
MIECZYSŁAW ŻEJMO 

WILNO, UL. MICKIEWICZA 24 

  

NA RATY SPRZEDAJE 

  
Rezerwat przyrodniczo-łowiecki 

nad Berezyną 
| „ Komisja ta ma dokonać na miejscu oględzin 

| terenu upalrzonego na rezerwat ibóbrowy w maj. 

| Zamosze p. Ludwika Słotwińskiego i oznaczyć 

| jego granice w porozumieniu z miejscową delega 

j turą Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 
: ROR 

łą nagrodę w kwocie 50 zł. Aleksandrowi Łatwie 

lowi, gajowemu majątku Zamosze, za opiekę 

nad bobrami, gnieżdżącymi się nad Berezyną 

Dzięki pilnemu dozorowi p. Łatwieła ilość gniazd 

bobrowych wztosła z 4-ch do 7-miu, ponadto 

bobry zagnieździły się w jamach na brzegach 

Pańsbwowa Rada Ochrony Przyrody przyzna 

rzeki poniżej wsi Recznyje. 

w pow. wilejskim 
1 Jak wynika z zestawień akcja ta daje bardzo 
korzystne rezultaty. W miektórych ośrodkach 
gminnych ludność zebrała po KILKA TYSIĘ- 

CY MEPRÓW SZEŚCIENNYCH KAMIENI, które 
w dużych ilościach idą na brukowanie wažniej- 

szych dróg kołowych, Widoma pożyteczność tej 
akcji stanowi jej najlepszą oropagandę wśród 
włościam. Należy spodziewać się, że za lat parę 
pola wiejskie będą zupełnie wolne od kamieni, 

; pobliskiego baru. 
— A w jakim celu? 
— Cheę popełnić samobójstwo i proszę aby 

mi pan w tym dopomógł. 
| Narejko sądził, że niewiasta żartuje, lecz 
gdy wysłuchał ją, zmienił zdanie. 

Mina Kaczergińska, córka kupca, stala 
mieszkanka miasteczka Widze postanowiła roz- 
stać się z życiem. Miała otwartą gruźlicę, w 
życiu jej się nie powodziło; pewnego dnia cier- 
pliwość wyczerpała się, spakowała dp walizki 
niezbędne rzeczy i wyjechała do Wilna z zamia 
rem ©debrania sobie życia. Nie miała jednak 
siły wypełnić swego postanowienia. Zadecydp- 
wała więc, że musi jej w tem ktoś dopomóc. 
zaczęła szukać” po ulicaeh i rynkach miasta 
człowieka, któryby jej zarzucił pętlę na szyję. 

Nanejko wysłuchał spowiedzi nieznajomej 

Jak wiadomo, w ub. czwartek w katastro- 
tie kolejowej pod Chabówką śmiercią tragiczną 
zginęła rodzina wilnian: Wacław Kossakowski 
z żoną Stanisławą i 4-letnim synkiem Zygmun 
tem. 

Ofiary katastrofy staraniem rodziny prze- 
wieziono do Wilna przedwczoraj, W tym sa-   

  

  

  
  

SYLWETKI 

Były kapitan okrętu 
i „była straż” honorowa 

Zamieścimy dziś w naszych syłwetkach zda- 

rzenie niecodzienne. Wypadek raczej z bajki. 

Jakis ułamek legendy. Wypadek świadczący, że 

nawet fantazja poety, nie zawsze może dorów 

mać kaprysewi życia, 

  

W pewien burzliwy dzień, burzliwego roku 

1920-90, statek „Połonia*, pierwszy statek pol- 

ski (własność p. Rylskiego ze Lwowa) odpłynął 

z Sewastopoła do Galacu. Statek był wypełniony 

do ostatniego miejsca, a jeszcze dziesiątki Poła- 

ków błagało komendanta o zabranie ich ze so- 

bą do Wolnej i Niepodległej Ojczyzny. Ażeby 

ułatwić, najmniej zamożnym, bezpłatny powrót 

do Ojczyzny, ówczesny komendant statku p. 

'Ihnatowicz utworzył straż honorową, złożoną z 

28 osób, Strażacy dojechali pomyślnie i rozpre 

szyli się po Polsce. P, lhnatowicz wrócił do swo 

ich stron rodzinnych w Litwie Kowieńskiej. 

Wierny wielkiej Epoce, która przypadła na 

czasy Jego młodości, Pierwszy Komendant Pier 

wszego Statku Polskiego, czasu nie' marnuje. 

Pracuje społecznie w dalszym ciągu, pomime 

szykan ilitervskich, aż wreszcie po 15-stu łatach 

pracy zostaje przez Litwinów wysiedlony. 

Przybywa do W'lna. Przybywa w nadziei, że 

nie tylko pasażerowie ze stalku „Polonia, któ- 

rzy zawdziczają mu życie,, ale wogóle wszyscy 

rodacy zechcą mu przyjść z pomocą, 

Bo czegóż żąda p, dhmatow cz? 

Znowu tylko pracy. Tylko pracy (jest arty 

stą malarzem). 

I tutaj zaczyną się dramat największy, naj- 

istotniejszy!! 

WI tym Wilnie, w którym co drugi człowiek 

jest prezesem. W, tym mieście, w którym tylm 

kresowców znalazło się na wysokich  stano- 

wiskach — dla komendanta I-go stałku polskie 

go rozpoczęła się zwykłą wędrówiką od Ananx- 

sza społecznika do Kaifasza — biurokraty. Po 

pp. Ihnatowiczów zaczął zaglądać 

głód. Komendant: st. Polonia: poszukuje pracy! - 

Wierzymy, że ją znajdzie! 

Kartof 6 dla obosiej lod" ości 
Wydział opieki społecznej magistratu. przy- 

stąpił do rozdawania kartofl* dla ubogiej hue- 

ności miasta, zarejestrowanej w wydziale о- 

pieki społecznej. 

Do korzystania uprawnione są jedynie re- 

mieszkania 

ia 

| dziny, składające się conajmniej z 3 wsób. 

Zjazd przedstaw ciel miast wojów. 
wschoumich z: Stał OoroGsony 

L W dniach 4 i 5 grudnia mial się w Wikaie 
odbyč zjazd przedstaw'cieli imasi wojewėdziw 
wschodnich. 

W terminie tym jednak zjazd do skutku 

mie dojdzie. Termin zjazdu przesunięty został 
ną,śtyczeń. : 

Uszkodzenie semaforu 
W dniu 15 bm, nieznany sprawca około ata 

eji Porubanek wsadził do sygnału kołejowega 
(sematoru) wierzchołek sosenki, wskutek czege 
sygnał: został unieruchomiony. Wobee niedzia- 
łania semaforu pociąg: osobowy, Nr. 546 idący 
z Jaszun e godz. 21 m. 25 został zatrzymany 
na % minut i wpuszczony na Stację za piaem- 
nym zezwoleniem. 

  

Powiesił za 25 złotych 
Stu i zapytała czy nie chciałby wstąpić z nią do | ze współczuciem. Z początku wzdrygał cię ma 

myśl, że miałby „maczać palce* w tak maka- 
brycznej sprawie, lecz potem pod wpływem pa 

ru kieliszków czystej i na widok 25 złotych, 
ce było już zresztą mniejszym szezegółem, zge- 
dził się. Poszedł z Kaczergińską do lasu bur- 
biskiego. Wyszukali tam gałąź. Zarzucili sznur 
zwobiłi pętlę. Kaczergińska stanęła na wyzna- 
czonym miejscu. Potem... — straszna chwila £ 
Narejko przerażony zaczął uciekać... 

Zwłoki Kaczergińskiej znaleziono przypaž- 
kowe. Sądzono, że popełniła samobójstwo bez 
niczyjej pomocy. 

Narejko dręczony sumieniem sam zgłosił 
się po paru miesiącach do policji I przyznał się 
szczerze do. wszystkiego. 

Wczoraj sąd okręgowy skazał go na 6 mie 
sięcy więzienia. (w)- 

Pogrzeb ofiar katastrofy 
pod Zakopanem 

mym dniu edbyłą-się eksportacja zwłok z dwpr 
ca do kościoła św. Piotra i Pawła na Antokoln. 

Wczoraj odbył się pogrzeb. na cmentarm 
fxatokolskim. W pogrzebie wzięły midział poza 
najbliższą redziną tłumy wilnian. Złożono licz 
ne wieńce od organizaeyj kolejowych.
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„KURJERĆ z dnia 27 listopada 1937 E 

Budżety 
Listopad i grudzień nazwałbym miesiącami 

badżetów gmianych. Co roku bowiem o tej po- 

rze, na obszarze całego państwa, zbierają się 

rady gminne i długo debatują nad uchwaleniem 

preliminarza budżetowego, opracowanego u- 

przednio przez Zarządy Gminne (wójt i ław- 

nicy). 
Dla informacji chcę tu podać garść elemen- 

tarnych wiadomości o gminie, jako większej 

tod gromady) jednostce samorządu terytorialne 

go. Otóż każda nasza gmina ma przeciętnie 

400 km”: powierzchni, 70 nazw miejscowości 

(wsi, zaścianków, jednosieli, folwarków, mająt 

ków i t. d.) i ok. 20.000 ludności. 

Budżet roczny gminy wynosi przeciętnie 

70.000 zł, czyli 3 i pół złotego na głowę jej 

mieszkańców. Gmin takich jest w naszym wo- 

jewództwie wileńskim 98. 

Mając te dane o gminie możemy teraz snuć 

sobie różne obrazki. 

Jako radny jednej z gmin otrzymałem zaw- 

czasu zawiadomienie o posiedzeniu  budżeto- 

wym, z podan*em porządku dziennego, ponadto 

tabelę preliminarza  budżctowego, słowem, cy- 

try, cyfry — niby gwiazdy na niebie. Ale poezja 

wyfr nie lubi, więc te „gwiazdy należy skreś- 

Kė, a na ich miejsce wpisać jakąś chociaż drob 

mą cyfrę, np. na miotły dla szkół. 

Ponieważ do gminy mam zgórą 20 km — 

wyruszyłem furmanką dość wcześnie, jeszcze 

© zmroku. Błota nie było, gdyż grunt już ska- 

anieniał, za to jamy, nie do wytrzymania. Po- 

prosiłem furmana, by, przywiązał mnie do wozu 

i milczał podczas jazdy, ze względu na bezp'e- 

ków naszych języków. Porozumiewaliśmy 

się na migi. Zamiast np. wołania go. — szarpa 

łem za laskę, zaczepioną do jego pasa „jermia- 

kowego”. Raz wyśliznęła mi się ona z pasa, 

wówczas wywróchjłem koziołka i gdyby nie po- 

przeczna drabinka — znalazłbym się na ziemi. 

Po takiej jeździe, na 10 kilometrze od do- 

mu (czyli w połowie drogi) koń przystanął: 

Poczęło nim trząść i zdawało się, że zaraz 

upadnie. „Myszy*, krzyknął gospodarz, wyska- 

kując z: wozu! Przyznam się, że. zbaraniałem 

w tej: sytuacji, gdyż żadnych „my szy“ nigdzie 

mie widziałem. Gospodarz tymczasem przystąpił 

do konia i począł dusić ogromne guzy na szyi. 

Objaśniał mi, że guzy te są ruchome, dlatego 

mazywają się. myszami. Koń drżał w dalszym 

ciągu, guzy rosły i dławiły. — „Gdyby były 

obcęgi, ulżyłbym biednemu zwierzęciu, Które 

walczy ze sobą“ — dodał gospodarz. Po chwili 

patrzę i oczom swym nie wierzę: gospodarz 

począł gryźć te guzy zębami i to jedynie ura- 

towało konia, wyłącznego karmiciela licznej 

wodziny gospodarza. Guzy ustąpiły, koń się 

uspokoił i pojechaliśmy daiej. Przykro mi było 

%ardzo, że w całym tym wypadku w niczym 

mie mogłem pomóc. Nie mogłem, gdyż nie umia 

łem, a to jest przykre. Nie jestem weteryna- 

rzem i nie wiem dokładnie od czego ta choro- 

ba powstaje, jedynie gospodarz mówił mi, że 

to od „przelotu”, gdy koń jest zbyt zgrzany. 

Są też konie skłonne do tej chonoby, zwanej 

myszami. — „Музгу“ prześladują też niekiedy 

bydło rogate. Tworzą się one w pachwinach. 

Ałe wkroczyłem już w dziedzinę weterynarii, 

ma której się nie znam i mogę senelis, jeszcze 

jakiego byka, który wprawdzie „myszy się nie 

boi, ale to nie honor". 

Godzina 10, termin otwarcia posiedzenia, a 

łu ja jestem pierwszy Do quorum jeszcze da-- 

leko, trzeba koniecznie dziesięciu radnych. Pan 

wójt się niecierpliwi, bo jest już inspektor sa- 

morządowy, a. radni... Zaczyna się. posyłanie. 

Nareszcie o 11 i pół zaczynamy. Pozycja za 

pozycją, cyfra za cyfrą, a to wszystko złotówki, 

które — potem i krwawicą mają być zdobyte 

przez obywateli. A teraz niektóre fragmenty 

u posiedzenia budżetowego. 

Radny A.: opał drzewny jest za drogi, na- 

leży Pił na węgiel, albo na torf. 

Radny B.: racja, ale piece nie madają się 

ma węgiel i torf. Trzeba je przerabiać, a na to 

trzeba dużo pieniędzy. 

Radny A.: cofam swój wniosek. 

Radny C.: na mostki nie przyznać 2ni gro- 

sza, teraz zima, można będzie jeździć ро №- 

dzie (śmiech ma sali). 

Radny D.: skreślić wójtowi furmana, może 

saan jeździć, zaoszczędzimiy przez to 600 zł. 

pocznie, tu straszna Suma. 

Wójt: dziękuję koledze radnemu, wybraliś- 

cie mnie przed trzema laty na wójta, a nie na 

turmana. Rocznie przejeżdżam po gminie 4 ty- 

siące km, bez furmana się mie obejdę. 

Radny D.: trzeba kupić rower na koszt 

gminy, będzie taniej niż koń z furmanem. 

Wójt: a w zimie? 

  

  

  
Radny D.: w zimie na nartach. Proszę pod- '° 

dać mój SA: pod głosowanie. 

Wójt: kto za tym, żebym latem jeździł na 

rowerze, a w zimie na nartach? (Liczy: raz, 

dwa i t. d., większość, ale oświadczam, że mam 

chore serce i sportu uprawiać nie mogę. 

Radny D.: to i wódki panu pić nie można. 

Wójt: przywołuję radnego D. do KOR 

z zapisaniem do' protokółu 

Radny E.: na oświatę za dużo napisano, pra 

wie połowę budżetu. Za ruskim żyli nieoświe- 

cone i bogatsze byli niż teraz. 

Radny A.: nie plećcie kumie bójsk, teraz, 

insze czasy nadeszli, bez nauki to samo, co bez 

chleba, Tylo skreślić 60 zł na ogródki szkolne 

i 300 zł na zapomogę dla wybitnie zdolnego a 

niezamożnego. Bo jak wybitnie zdolny, to i w 

chacie wyuczy sie. Tylo na książki wstawić na 

"ta miejscy 50 zł. Dlatego 25 0zł. będzie oszczęd 

ności. Proszę pana Wa o głosowanie nad 

moim wnioskiem. : 
l 
! 

Radny F.: ła racja, że nie. dać 300 zł na. 

naukę dla biednego, bo jak wyuczy się, to nas 

znać nie zechce i będzie się wstydził. (Tu zabie 

ra głos jedna z radnych nauczycieli : ® referuje 

tę pozycjęj. W; konkluzji wniosek o uchylenie 

sumy 300, zł upadł całkowicie). 

Z trudem też utrzymała się pozycja . 200 zł 

na wychowan'e fizyczne, kilkaset zł. na popiera 

nie rolnictwa i 300 zł na „budowę. PO ÓWYĘD” 

studni. 

Już noc zapadła jak debatowano mad bu- 

dżetem szarwarkowym, sięgającym cyfry 38000. 

Słowem — gmina, to małe państewko. 

Po zamknięciu posiedzenia poszedłem z ma-. 

łą grupką radnych na „herbatę“, gdyż głodny | 

byłem jak pies. Wraca —. obawiałem się 

znowu owych „myszy, które nie tylko konia, 

ale i człowieka mogłyby aa 

króla z? : 
Jan Hopko. 

Dla przykładu innym 
Wieś Zamosze, gm. Jody, pow. Brasławskiego 

Przyszło się mi być przygodnym gościem w 

dniu 22 bm. we w 

go. Jest to dosyć wielka wieś, mająca: około 100 

domów, leżąca przy wielkim trakcie Brasław — 

Jody nad jednym z licznych jezior Brasławszczy 

zny. Wrażeniem, jakie stąd wyniosłem. chciał- 

bym podziel: ć się z czytelnikami „Kurjera* gdyż 

naprawidę wieś Zamosze zasługuje na to, żeby 

napisać o jej życiu i postawić ją za WZÓT dla 

imnych 'wsi naszej prowincji. 

Jeśli są gdzieś na [prawinceju organizacje mło 

dzieżowe i pracują sglidnie nad ukulturalmie: 

niem „życia wiejskiego, to w pierwszym rzędz.e - 

można to rzec o wsi Zamosze. Jesł tu: dobrze 

zorganizowana drużyna strzelecka i straż ognio 

wa, obie te organizacje mają. wspólną świetlicę 

przy szkole powszechnej. Co wieczór mają tu 

kursy rozmaitę zespoły samokształceniowe, a 

wieczorem w niedzielę każdy: zespół, z materia 

łów jakie przerobił w ciągu tygodnia opracowu 

je referat i dzieli się swoim dobytkiem kultury. 

i wiedzy ze starszym społeczeństwem, Cała wieś 

żyję tu pod wrażeniem prac świellliicowych. Ten 

nastrój zaciekawienia twielilbcą udzielił się rów. 

nież i dła mnie, więc w towarzystwie młodzie 

ży wyruszyłem na ich wieczorowe zebranie. | 

Ś wjetlica 
Wielka salą udekorowana z gustem, była już 

wypełniona jpo brzegi młodz: eżą ń jej rodzicami. 

Przy jednej ze Ścian ustawiony jest odbior- 

nik radiowy, który nadaje jakąć audycję z Wil 

ma. Tuż przy stgliku siedzi jakiś jpan.i korygu 

je przedstawiony mu na dzisiejszy wieczór pro 

gram Świetlicowy. Kolo miego krząta się: mło- 

dzież gorączkowo przejęta: swoim zadaniem, ©- 

kazwje się, że jest to kierownik szkoły p. Eugie- 

niucz Lukasiūski, dusza i pierwszy motor całej 

społecznej pracy. 

Kurs kroju I AA L Zamoszu 
Orgamizuje on obecnie kurs kroju | szycia 

dla dziewczynek sv Zamoszu. Na kurs ten zapi 

Swięciany 
— ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁ 

DZIELNI SPOŻYWCÓW „OSZCZĘDNOŚĆ* 

w Święcianach złożonego na ostatnim walnym 

zebraniu wynika, że pożyteczna ta placówka roz 
wija się z każdym rokiem coraz lepiej. 

Obrót za rok ubiegły wyniósł ok. 75 tys. zł. 

a według wyników p:erwszych 10 miesięcy rb. 

należy przypuszczać, że w r, 1936 suma ta wzro 

śnie. 
Osiągane zyski, po potrąceniu kosztów han- 

"dlowych, są rozdzielane częściowo na fundusze , 

specjalne i społeczne, a w pozostałej części wy 

płacoro członkom 'wpostaci zwrotów od aa 

towarów i dywidendy. 
W chwil: obecnej, It. i w 5-tym roku swego 

istnienia, spółdzielnia liczy 91 członków, prze- 

wamie ze sfer urzędniazych. Cyfra ta jednak 

może i powinna wurosnąć. 

Postawy 
— POMOC ZIMOWA BEZROBOTNYM. 15 

bm. została przeprowadzona zbiórka uliczna ia 
rzecz Pomocy Zimowej Bezrobotnym, która 

według dokonanych obliczeń dała wynik w su- 
mie 288 złotych 47 groszy. 

Kwota ta została natychmiast przekazana 

do Wojewódzkiego Komitetu w Wiln'e. W ad- 

niesieniu do lokalnych warunków os'ągnuiętą 

sumę należy uznać za bardzo znaczną, z tego 

też względu Komitet Powiatowy wyraził po- 

dziękowanie pan*om, które PEP: wy- 

saienioną zbiórkę. 

, Zamosze, pow, brasławskie 

  -zacją i polskie pa 

  
| 

sało się już 16 uczenie, jednak kierownik uwa 

ża że jest to za mało i zachęca obecne na zeb 

raniu malki do dalszych zgłoszeń. Opłata mie. 

sięczna za kurs wynosi 10 złotych. Po małej dys 

kusji odczytuje on. program kursų. Rozpocznie 

się on 1 grudnia rx i będzie tnwał 10 tygodni, 

Wymienia potem szczegółowo całokształt pracy, 

jak, zapoznanie się z maszyną, krój, szycie di oz 

dabianie biełizny męskiej i damskiej i t. d. 

Wszystko to jest podzielone według tygodni pra 

cy. a) 8 a : : 

Program świetlicowy 

Dziewczęta i chłopcy ustawiają się w zwartą 

kolumnę przed oczami swoich rodziców i nagle 

w. dziesiątków młodych piersi wyrywa się Šlicz 

na melodia pigsenki: — „Hej tam w po. jezio 

19“. 
Potem występuje młodziułki chłopiec, repre | 

zentant zespołu samokształceniowego przysposo | 

bienia rolniczego I stopnia i wygłasza referat „o 1 

sadzeniu i pielęgnowamiu ziemniaków. Potem. 

znowu mastępują piosenki i znowu referały: „0 

uprawie. roli. pod marchew" i „o spółdziełczości 

i kudturalem życiu Finiandii", 

Wreszcie „wchodzą trzy dziady, Powszechny 

jak kiedyś | 
! 

  
šmiech „wybucha na sali z ich kgmicznego wyglą 

du. Dziady siadają nai podłogę, rozkrywają wiel 

ką księgę i jeden z mich zaczyna recytować po 

dziądowsku litanię grzechów miejscowej mło- - 

dzieży, a inni dwaj raz po raz wtórują mu wiil- 

czymi głosami refren: „cierp duszo moja, a bę 

dziesz zbawiona, jeśli nie wycierpisz krędziesz po 

tępigna"! Naprawdę coś 'weselszego i. milszego 

* trudno by wymyślić, Na sali zapanował wszech 

* władnie wesoły nastrój. Miało się wrażenie, że 

| ci ludzie w rzeczywistości zapomnieli o wszyst 

kich- savoich dołegliwościach i troskach i błogo | 

„sławiili napewno w tej chwili sigdkie owoce kul 

tury polskiej, jaką wiesie ma wieś po Pda 

a. 

Brasław 
о — Z ŽYOMA L. M. 1 K. w OPSIE. W dniu 

21 listopada 1936 roku z okazji „Dni Kolonial 
nych” staraniem Zarządu miejscowego oddziału 

LM i K., odbyła się w świetlicy Związku Strze 
leckiego w Opsie uroczysta Akademia, poświęco 

na sprawom kolonialnym. Na program akade- 

mii złożyły się: przemówienia, odczytanie wy- 

jątków z miesięczników „Morze“ oraz wyświe 

'tlanie przezroczy na temat życia Polaków w 

Afryce. Akademia odbyła się wobec fcznie zgro | 

madzonej publiczności, która okazała żywe za- 

interesowanie omawianymi kwestiami. В. . 

Głębokie 
— GŁĘBOCKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TO- 

WARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAW 

CZEGO z dniem 25 bm przyjął przedstawiciel- 

stwo „Orbisu“ ma łerenie pow. dziśnieńskiego. 

7 ramćenia Oddziału funkcje korespondenta 
turystycznego „Orbisu* pełnić będzie członek 

zarządu Leonard Rzeczycki. 

Małabryczne samobójs'wo 
Jan Wojska, lat 38, m-e wsł Wiciany, gm. 

kiemieliskiej, pow. Święciańskiego, w dniu 24 

bm o godz. 4+ej w celu samobójczym poderz- 

nął sobie brzytwą gardło, a następnie rzueił się 

do rzeki. Powodem samobójstwa był silny roz- 

strój nerwowy. Zwłoki wydobyto. 

  

° niami. 

ków. zgłasza się na ochotnika z powodi. 

. urzędników! 

Kartka 
z niedalekiej rzecza 

Donosiliśmy przed paru dniami o 'odsłonię= | ś 

"ciu w Rakowie w ub. niedzielę pomnika bohate 

rom, poległym za ojczyzmę. Podczas nroczystoś 

ci jeden z uczeslników walk o Raków, kapitan, 

ne, krwawe a bohaterskie dzieje. 

, Kapitan ieył dowódcą ор роЫюЬ о‹ісш ' 

ka Raków w roku 1949. pać 

Po stronie bolszewickiej maki tu przewaś, s 

uie wojenne bataliony Chińczyków. | ь 

Z naszej strony - „walczył z mim 21 pp. War- | + 

szawski. и 

W czasie walk O połów który aud 

czterokrotnie z rąk do rąk; zgłasza się_ do puł- > 

ku 15 mieszkańców Rakowa: w piwnice 

ochotników. 

Ludność cywilna Rakowa z całym sią Ri 
brała udział w walkach: wynoszono z poła walk: 

. rannych, leczono i opiekowano sę mimi w do- 

mach prywatnych, dostarczano ma ochotnika 

podwody, donoszono żołnierzom gorącą strawę, -- 

dzielono . się” z żołnierzem polskim mieszka . 

- Oto jeden z oh; drobnych 

w przemówien'u swym przypomniał te- niedaw- ra, j 

- Za; ementarzem rakowskim dostaje się w fi-- * 

nię kompanii karabinów maszynowych. Jeden. 
'z polskich karabinów zamiłkł. To ostałmi z obsłu 

gi otrzymał śmiertelną ramę, Gospodarz. ów 

pozostawiony karabin chwyta odnosi pod cmen : 

tarz ilu z pod cmentarza otwiera a. na pla 

kuj ących bolszew ików, jslar в 

Bohaterski rolmik — ochotnik. pada jednak 

od kul bolszewickich Chińczyków. 

21 p p. pochował go ma rakowskim emenia- : 

rzu: z honorami wojskowymi. - 

W czasie tych walk zostają odcięci od SWQ- : 

„ich i dostają się do niewoli 4. p, Ppor. <Rasptzya 

ki, stnzelcy Grzeszko i Karłowicz. 
Zaaleziono ich potem zmasakrowanych Be-. 

slialsko przez bolszewików. 

W! walkach o Raków 21 PP. "stracił 5. ofice- : 

rów 8 podoficerów i 32 strzełców oraz '80 strzet 

ców asem zi i oficerów odniosło rany, . 
M, M 

Kulėnralno aa  podaydaego 
nriędolczka gminy Jody 

(240 kim. dla zdobycia dowodu : 
„osobistego 

Buvdzo często narzekają nasi sokas te- 

urzędnicy gminiwi obdhodzą się z-nimi po gru-- 

biańsku. Poprostu wykonując swoje funkcje słu: 

żbowe chcą okazać ywłościanom, że wyświadcże * 

| ją im łaskę. Jeśli 'wchodzi chłop w „szarej suk- 
mamie do mrzędu i. mie potrafi: poprawnie wy- 

słowić się po polsku, to bardzo często wyprasza | 

ją g0 za drzwi i każą czekać całymi godzinami; 
na załatwienie jakiejś błahej.i drobnej sprawy, | 

„a nawet zdarza się i tak, że dla załatwienia jas 

kiejś sprawy, „każą przychodzić kilkanaście dni. 

„z mzędu i zawsze wynajiują nowe i nowe trud © 

ności, żeby togo biednego chłopa dręczyć i wy 

rabiać w nim ducha służałczości i „niewolniczej 

pokory, Piszemy ło na skutek - skargi jednego 

chłopa ze wsi Zamosze pow. brasławskiego, któ. 

ry 10 dmi z rzędu zmuszony był chodzić po 12: 

kim. tam i ż powrotem do urzędu swej gminy” 

w. Jodach, żeby mu wydała dowód osobisty, Ro: 

bił w'ęc 24. km. dzienmie przez dziesięć dni, a 
urzędnik gminy wynajdywał wciąż nowe 1 no- 
we trudości i odkładał załatwienie sprawy ua: 

jutro, żeby tylko temu chłopu okazać, iż on nie | 
oteszy się u niego dobrymi względami. Jest to: : 

naprawdę wypadek oburzający i być może, że - 
nie jedyny na terenie naszych kresów. Warto: 

„by bylo bezwzględnie ukrócić reje takich 

Wilejka 
— ZJAZB WÓJTÓW i SEKRETARZY. Od- 

był się tu w dniach 26 i 26 bm. zjazd wójtów 
i sekretarzy gminnych z terenu powiatu wilejs= 
kiego. Na zjeździe składane były krótk'e spta- 
wozdania o stanic finansowym i aktualnyche 
pracach oraz bolączkach „zarządów -gminnych 
i szeroko omawiano najważnejsze zagadnienia 
samorządów terytorialnych w obecnej dobie., 
kładąc szczególny nacisk na polepszenie stanu: 
sanitarnego wsi wileńskiej, należytą konserwa 
cję dróg, racjonalne rozwiązanie zagadnienia 
opieki społecznej w gromadach, terminowe u- 
kończenie budowy szkół im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i t. p. 

Ze sprawozdań wójtów wynika, że stan fi- 

mansowy gmin stale się połepsza, ot tępy 

z lat poprzednich wydatnie się zmniejszają, a 

nawet niektóre gminy, jak np. 'żbodziska, wo- 

góle długów nie mają. 

Śmierć chłopca 
w |eziorze 

W dnia 25 bm Stanisław Wiersak, łat 7, 

Row o tudca owoc SE.   „szkoły utenął + MAPY 

* @0 ші:ііп oe >. 

pa SAeiiwić 

1 

°



„KURJER*% z dnia 27 łistopada 1937 r. 
  

„Mełodie Wilna” 
Teatr „Nowości* 

Kilka strzępów z wyłeniałych dawno tang ma. 
byč „melodiami Wilna“. Najprawdziwszą była 
tu białoruska „ławonicha”, związana zresztą 

„mie tyle z samym Wilnem, go z prowincją. My | 

że tego rodzaju rzeczy. miałyby uzasadnienie. 

"Niekoniecznie w formie parodii, jaką nam za- 

prezentował p, Szpakowski (mówiąc nawiasem 

nie z najlepszej sirony). 
Ot, poszukaćby naprawdę oryginalnych mei 

dyj Wina i Wileńszczyzny. „Nowošei“ odj 

mie rumieliłyby się ze wstydu za swój RL 

wTeatr artystyczno+ 'teracki'". 

Bo dziś ten szyłd jest bardzo, a bardzo na 

wynosi, poprostu czekiem bez pokrydia. 

Dobnze, że teatrzyk (zdradza chęć wyzbycia 

się gwar, przywożonych z różnych stron Polski. 

Mimo, że po „wtejszej kompozycji” 

jednym z ostatnich przedstawień) mieliśmy ka- 
tza, dalsze próby w. (kierunku ‚ 

„miejscowej twórczości" 

we. Są. 
Oczywiście teatrzyk ma mwieikie trudności w 

„dawaniu co tydzień świeżych utworów, od po- 
czątku jednak istnienia „Nowości do tej chwi 

В idzie stanowczo za "o wypłowiałych wy- 

bierek, 

Niektórzy z tego śmieją się,  inmi smucą. 

- Nie upraszazam: gra aktorów bez zmiam, 

'Na czele jak zwyłkdie p. Różyńska. Lepiej „wy 

chodzą“ niż poprzednim rażem pp: Majski, Mi- 
aiówicz.i Ostrowski (ben ostata* w balecie, po- 

zycja - śpiewu „wydaje się beznadziejna). 

6 Kuerowniotwo powinno dać kelnerowi nowy 
łartuch; bo wygląda jak rzeźnik („Piluternie'*'). 

WE SiRkkie dla koda, le valiai > beciki 
kgek, a, m. 

„KAIN i MABEL* 

(Kino „Hetios“). 

"Film amerykąński przeżywa najwyražn' ej: 
«szy kryzys. 

" W tematyce : mie ma świeżego wlewu. Szu- 
$anie ratunku w eksoentryzmie, niesamowitoś 
«ciąch i sensacji — niewiele pomaga. 

Podziwiamy dobrą techniczną robotę, któ- 
sej szkoda na realizację  przecięfiych, mier- 
mych scenariuszy. 

T. zw. pomysłowość oce najczęściej 2 
<życiową nieprawdopudobnošc 

Treść i cała akcja nie "odbiegają daleko od 
szablonu. Zawsze musi być jakiś mecz bokser 
aki i „uciekanie od reporterów". 

nie okażą się bezcelo- 

Kierownictwo kina streściło film „Ka'n 1 

Mabel" krótko: 
"Mabel O'Dare pracuje jako Śelnańka: Dzię 

'X3 pomocy dziennikarza Reilly'ego zostaje tan- 
cerką ma Brodway'u. Jako gwiazda rewiowa 
poznaje boksera Larry'ego Kaina, A którego 

- wychodzi. zamąż, a 
Za. to r naprawdę cudna. 

a. m. 

  

Książki — ю ho” z o z: ludźmi 

ńska 16 — 9 
"Ostatnie sua | — naukowe — bele- 
trystyka KLASYCZNA i lektura szkolna 

s oraz DLA DZIECII | : 
Czynna od g. 12 do, ma z wyjątkiem świąt. - 

. Kaucia 3 zł. ` Abonament 2 7ł.   

  

"Giełda konto -towsrowa 
„4 Iniarska w Wilnie | 

ELA dnia % listopada 1936 r... 

: Со-у za tewar średniej hazdlowej jakości, pa- 

zytet Wilne. ziemiepłody — w ładuskach wa- 

gonowych, a i -otręby — w maiejaz, i: sóe, 

«w złotych za | 4.(100.Eg); len — za. 1000 klg 

Żyte por 700. el 18 50° 19, — 
ZN. A 670. ° 17 78 18 25 

"Pezentca | „ ‚ 745 , 25.— 25.50 | 
BZ Ša LAU w 23.75 24.50 

jęczmień I 5 656 „ |(kacz.) 20.245. <0.75, 
ь : = 50 , . 19.75 20.25 | 

Owies ' l '„- 460 „ 1620 15.75 

a NEAR ь 15.25 1475 
Gryka 1 „ 620 , 19.25 19.73 

WK 585 „ 1 -—- 

Męka WE a gatunok | l wyciąg. 44.0 45.50 
® ' . SA 39.0 40,— 
w `° „ -В 38 50 39 — 

20 e * -- 34.`0 35.— 

© “ » -Е. 3175 * 13.— 

] [ ° HF 29.2; : 3050 

$ % = H—G 26.50 2700 
w Żytnia do 50% 2775 28.00 
w. | „w. do 65% 25.— * 2559 
u „  razowa do 95 % 21.— 21.50 

Otręby pszenne miałkie przemiału | 

stand. | 13— 13.50 

Otręby źstnie iii is stand. 1250 13.— 

JŁubia niebieski 900 .9.50 4 

Siernię larane b. 90% f-co wag. s. zał. 36.50 37.50 
Lem stardaryrzowamy? 

trzopamy Wołożyn basie | 1510.— 1550.— 
й Horodziej 1660— 1730— 
й Miory sk. 216,50 1420 — 1460.— 

: « Traby — 
„Czeoany Horodz. b. I sk 303 10 1980 — 1220.— 
Kądziel Horodz. „„„ 2165) 1490 — 153).— 

Taigasiee mocz, asort. 70/30 9.0— | 940.— 

Katza (ng | 

produkowania 

' Kazimierz z Warszawy, prof. Paggioli Renato   
„a stypendia miejskie dla uczącej się młodzieży. 

mie komun*kuje, iż Koło Pań ZOR urządza w 

„ed gości w niedzielę dnia 6 gru-     
„zane jest z kosztami. Wyłuwdzają pieniądze rze 

trzymany jakiś jegomość, który na podstawie 

  

KRONIKA 
Dziś Wirgiliusza i Waleriana . | 

a 
Jutro: Monsweta i Rufina M.M. 

  

Wschód słońca — godz. 7 m.13 

Lachód słońca — godz. 3 m.00 

"e Zakiadu Motoerolegii U. $. B 

w Wilnie Z dnia 2> XI, 1935 r 

Ciśnienie — 768 
Temp. šredn. —3 
Temp. majw. —2 
Temp. najn —6 
Opad — ślad 
Wiatr — połudn.iwschodni 
Tend. barom. — lekki wzrost 

DYŻURY APTEK, 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Sapožnikowa (Zawalna-41j; 2) Rodowi- 

cza (Ostrobramska 4); 3) Augustowskiego (Mic 
kiewicza 10); Narbutta (Śws*Jmńska 2); Zasław 
skiego (Nowogródzka 89). AF 

Ponadto dyżurują apteki: S-ów Paka (Anto 
koiska 42); Szanityra (Legionów 10); Zajączkow- 

skiego (Witołdowa 22). 

KOMFORTOWO GRZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w w pokojach 

Ceny bardzo przystępne. 

  

    
  

PRZYBYLI DO WILNA: 
— Do hotełu Georgesa: Mazel Oliver z Pary 

ża, Radwam Okuszko Aleksander z maj. liów, 

Kurnatowski Hubert z Wołkowyska, Kriblinger 
Wilhelm z Wiarsząwy, Inż. Holzer Augustyn z 
Bydgoszczy, Tymoszewski Kazimierz z Buenos 
Aires, Horowitz Binen z Gdańska, Gliklich Alek 
sander z Łucka, Zaleski Stanisław z Krakowa, 
Haina Dawid z Gdańska, Romanowsk* Lech z 
Brasławia, Cipior Jadwiga z Warszawy, Dzie- 
Mziela Józefa z Wiarsżawy, hr. Krasicki Zyg- 
munt z Wołynia, Hollman Henryk z Berlina, 
Mierzejewski Jan z Baranowicz, Krechowiecki 

z _Rzymu, Urbanek Henryk z Warszawy. 

"HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

    

MIEJSKA. 
— Posiedzenie | rok komisji Kułturał 

mo-Oświatowej wyznaczone zostało na 30 bm. 
Na posiedzeniu tym omówiona będzie m. in.   sprawa zakupu podręczników szkolnych dla 
szkół powszechnych. 

— 4 biblioteczki na przedmieściach. W naj | 
bliższym czasie magistrat postanowił urucho- | 

mić na peryferiach miasta 4 popularne biblio 

teczki. 
— Stypendia. W przyszłyra tygodniu magi- 

strat rozpatrzy podania osób ubi egających się 

Stypendium dla studentów U S В wynosi 

50 złotych miesięcznie. Złożono przeszło 400 

podań. 
SPRAWY SZKOLNE 

— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO WI- 
LEŃSKIEGO p. M. Godecki w dn. 27 bm. wra 
ca z podróży służbowej @ Warszaw” i obejmuje 
urzędowanie. 

ZE ZWIĄZKÓW . STOW. 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, uprzej- 

sier własnym przy ul. Orzeszkowej 11-a m. 
"dla dzieci 'ezłońków * dzieci p. oficerów i 

Na wileńskim bruku 
, STARY TRICK. 

Ileż io razy pisaliśmy o oszustwach, wmawia 

jących naiwnym, że na ich los, lub obligację 

padła wygrana, że podjęcie tej wygranej zwią 

komo na przeprowadzenie iormalnošei polącz0- 

nych z podjęciem wygranej i ulutniają się. 

Wczoraj ofiarą takiego: oszustwa padła nie 

jaka Petronela Rysiowa (Połocka 29), która 

straciła na „interesie* 40 złotych. 

'NA POCZCIE. 
Wczoraj w Urzędzie Pocztowym Wilno 1 

przy ul. Wiełkiej; przy okienku PKO został za- 

siałszowanej książki usiłował podjąć pewną 
kwotę. Zatrzymano go. Żadnych dokumentów 

prócz sfałszowanej książeczki nie posiadał, Na- 
zwisko więę narazie nie zostało ustalone. 

ZGON OFIARY ZATRUCIA. 

25 bm.— jak denosiliśmy — pogotowie ra 
tunkowe dostarczyło do szpitala św. Jakuba 
Leona Awguna (Lwowska 4) z objawami zairu- 
cia nieznaną trucizną. Awgun 26 bm p godz. 3% 
zmarł nie odzyskując przytomności. Awgun mie 
szkał samotnie, z zawodu był fryzjerem i pro- 
wadził nienaganny tryb życia. Sąsiedzi zma- 
leźli go w dniu 25 bm o godzinie 17-ej nie 
przytommnego w jego własnym mieszkaniu. Do   ehsylzenie prowadzą się, 

dnia 1936 roku, zabawę z miłymi niespodzian- 
kam“ pod nazwą „Święty Mikołaj”. Wistęp 50 
groszy — od dziecka. Początek o godzinie 16. 
Zapisy są przyjmowane przez Sekretariat ZOR 

Stel. 20-75 codzień w godzinach od. 18 do 20-ej 
do dnia 3 grudnia 1936 roku włącznie. 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek dnia 27 
bm, w iokału przy ul. J. Jasińskiego 6—9 (mie- 
szkanie pp. Wierusz-Kowalskich) odbędzie się 
216 zebranie Klubu Wiłóczęgów. Początek o godz. 
20, Na porządku dzieńnym ref. n. prof. Stefana 

' Ehremkreutza p. t. „Bieżące kwestje polityczne". 
Wistep za zaproszeniami. Informacji w sprawie 
zaproszeń udziela się przy telef, 16—90 w godz. 
17 — 18. 

— Posiedzenie MI Wydziału T-wa Przyja- 
ciół Nauk odbędzie się dnia 27 (piątek) bm. 
© godz. 19 w. łokalu Seminarium Histor. USB. 
(Zakretowa .11). Na porządku dziennym odczyt 
dyr. Tadeusza Turkowskiego, pt. „Nieznane 

riateriały archiwalne do dziejów Uniwersytetu 
Wilenskiego“7 ; 

ROŽNE. 

— №ЬМ1А‹’Ч\ЬЕ POZNAJCIE WILNO, — 
Straż Pożarna — znamy ją wszyscy dobrze — 
widzimy Gzęsto jej czerwone samochody na uli- 

* each miasta, Czasem widzimy ją pozy. pracy — 
ale prawie niki nie zna jej pracy codziennej — 
ciągiego napięcia — stałej gotowości do ratowa 

nia życia i mienia bliźnich. 
Zsy. Propag. Turyst. organizuje swą najbliż- 

szą niedzielę wycieczkę w dniu 29 listopada 

rb. do Straży Pożarnej, Zbiórka w ogródku 
przed Bazyliką o godz, 12. 
„ Wycieczka ta staje się tymbardziej aktualna, 

że zbiega się z terminem rozpoczęcia „Tygodnia 
Boo 

ZABAWY 

— Na wieiką zabawę taneczną z nagro- 
dami, która odbędzie się 28 listopada (sobota) 
o godz. 20-w lokalu kasyna podoficerskiego, ul. 
Mickiew*cza 11 — zaprasza wszystkich miłoś- 
ników tańca —Komitet Rodz. szkoły Nr. 19 
im. Król. Jadwigi. 

Orkiestra doborowa, bufet tani na miejscu. 
Całkowity dochód na biedne dzieci szkoły. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHUŁANCE 

— Dzisiaj w piątek o godzinie -8.15 w. 
| po cechach propagandowych, znakómita współ: 
czesna komedia „Ludzie na krze*, 

— Jutro w sobotę wieczorem komedia 

| „Tempo 126“. 

— W niedzielę na zopołakaiów yn przed- 
stawieniu po cenach propagandowych — ukaże 
się już po raz ostatni w bieżącym sezonie ar- 

cydzieło  scen'czne Fr. Schillera „Intryga i 
miłość, | 

— Nowa premiera—komedia „Oto kobieta“ 
— W, S$omerset-Maughama ukaże się w końcu 
przyszłego tygodnia. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA%, 

-- Wieczór sonat brytyjskich artystów. 
Dziś o godzinie 8.15 wiecz. pod protektoratem 
ambasadora Wielkiej Brytanii i brytyjskiego 
kom*tetu współpracy: z zagranicą, odbędzie się 
koncert znakomitych wirtuozów: Thelma Reisa 
(wiolonczela) i John Hunt (fortepian). W pro- 
gramie: Brahms, Beethoven, Arncld Bax, Bach 

Chopin (sonata. g-moll, na wiolonczelę i forte 
pian. Koncezį 
wanie. 

— Ostatnie występy Elny Gisted. Wi sobotę 
niedzielę i poniedziałek odbędą się trzy osta- 

tnie występy Elny G'stedt w pięknej op. Leha- 
ra „Frasguita“. 

Ceny propagandowe. 

— Wiorkowa premiera w „Lutni*, Występy 
Zefii Lubiczówny. We wtorek po raz pierwszy 
grzna będzie wesoła i melodyjna op. Straussa 
„Dookoła miłości”, w roli głównej Z. Lub'czów 
na. 

‚ — Popołudniówka niedzielna w „Lutni“. 
W miedziełę o.godz. 4 pp. po cenach propa- 
gandowych grana hędzie op. Lehara RE 
“a. ; 

— Teatr objazdowy Teatru Miejskiego. z 
Wilna —-gra dziś 27 listopada w Zelwie znako- 
mitą: współczesną komedię pt. „Kobieta i jej 

tyran*, — Stefana Kiedrzyńskiego. 

TEATR „NOWOŚCI. 

Dziś w piątek 26 Istopada w dalszym cią: 

gu program rewjowy pt. „Melodie Wilna*. U- 
dział całego zespołu. 

Ceny miejsc nie podwyższone, balkon 25 gr. 
Godziennie dwa przedstawienia O godz. 

6.30 i 9.15. 

FE U M © FR 
W ZACISZU DOMOWYM. 

Kochanie, wybudujemy sobie mały domek, 

urządzimy przytulne, miłe mieszkanko, a gdy 

wrócę wlieczorem po pracy... 

— Pójdziemy do kina! 

LE RIRE 

ten wywołał wielkie za'ntereso-   

RADIO 
WILNO 

PIĄTEK, DNIA 27 LISTOPADA 1936 r. 

6:30 — Pieśń; 6:33 — G'mnastyka; 6:50— 
Muzyka; 7:15 — Dziennik poranny; 7:26 — 
Program dzienny; 7:36 — Informacje i giet- 
da rolnicza; 7:35 — Muzyka na dzień dobry 
(płyty); 8:00 — Audycja dla szkół; 8:10—11:30 
— Przerwa; 11:30 — Audycja dla szkół; 11:06 
— Sygnał czasu; 12:00 — Hejnał; 12:03 — Mała 
erkiestra Polskiego Radia; 12:40 — „Adrzejki 
na wsi“ — pog.; 12:50 — Dzienn*k południowy; 
12:00 — Muzyka popularna (płyty); 14.00 — 
15:00 — Przerwa; 125:00 Wiadomości gospo- 
darcze; 12:15 — Koncert reklamowy; 15:26 
Życie kulturalne miasta i prowincji; 15:30 — 
Codzienny odcinek powieściowy; 15:40 — Pio- 
senk* z filmów dźwiękowych (płyty); 16:00 — 
Ijdręki mieszkaniowe — pogadanka wygłd Eu- 
geniusz Gulczyński; 16:10 — Pable Sarosate- 
Zapadeado (plyty); 16:15 — Rozmowa Zz chory- 
mi; 16:30/— Koncert w wyk. orkiestry Warsz. 
Str. Poż.; 17:08 — ,„,Z podróży po Hiszpanii'* 
felicton; 17:15 — iPeśni w wykonaniu Maury- 
cego Janowsk*ego; 17:30 — Utwory fortepiano- 
we J. Mendellsohna — Bartoldy; 17:60 — Ency- 
klopedia mówiona; 18:00 — Pogadanka aktu- 
alna; 18:10 — Poradnik sportowy ogólny; 18:16 
Poradnik sportowy wileński; 18:20 Jak 6pę- 
dżić święto? 18:26 — Zespraw litewskich — w 
języku Ntewskim; 18:35 — Muzyka (płyty): 
18:50 „Darowizna“ — felieton; 19:00 — „Dusza 

gołębia" — dialog; 19:20 — „Z pieśnią pe 

kraju”; 19:45 Fragment operowy; 20:00 Kom- 
cėrt syfoniemy z Filharmonii warsz. W pre- 
rwie koncertu około godz. 21.00: Dziennik wie 
czorny;  Pogadanka. aktualna; 22:30 Dziura, 
—-skecz; 22:45 Tańczymy (płyty); 22:56 Ostat- 
nie wiadomości dzienn'ka radiowego; 23:00— 

Zakończenie programu. 
"g 

Wiadomości radiowe 
TRANSMISJA Z ŻYCIA. 

W związku z akcją pomocy zimowej bezro- 

botnym Rozgłośnia Wileńska transmituje w 86- 

botę 27 KMstopada o godz, 13,15 fragment z prac 

Komitetu, a mianowicie rozdawnictwa ziemnia- 

ków. 

JAK SPĘDZIĆ ŚWIĘTO? 

W niedzielę 28 listopada pod egidą Rozgłośni 

Wileńskiej odbędzie się wycieczka rad:osłucha- 

czy do obserwatorium Astronomicznego na Za- 

krecie. Zbiórka uczestników przy kościele Św. 

Jana o godz. 11 m. 15, kieruje wycieczką p. Buł 

siewicz, 

"WILLY FERRERO i JACQUES THIBAUB. 

w koncercie transmitewanym przez radie | 

Dnia 27 listopada o godz. 20,00 transmitużje 
Polskie Radio z Warszawskiej Filharmonii kon 

cert, który zapowiada się nader ciekawie i oka- 

zale, Orkiestrą filharmoniczną d+--gowač będzie 
znany dzisiaj wszędzie kanetmistrz, МУЛ Fer- 
rero. Mimo swegó młodego wieku potrafił Fer- 
rero zdobyć sobie rozgłos na całvm Świecie. Zna 
go również publiczn. polska, przyjmująca wło 

skiego dyrygenta zawsze entuzjastycznie. Sołi- 
stą koncer'u będzie artysta o sławie światowej 
Jacques; Thibaud, skrzypek francuski. Intresu 

"jący i piękny jest również układ programu kom 
certu piątkowego, który przyniesie: Beethovena 

uwerturę „Cor:ołan*, Ravela dru”- suitę „Daf- 
nis i Chloe“, Straussa — porywający „Taniec 
Salome", Veretiiego — Suitę, oraz rzadko m nas 

wykonywane Preludium Haendla — z ora'orium 
„Sałomon''. na dwa oboje i kwartet smyczkowy, 
„Jacques Thibaud wykona koncera skrzypcowy 
E-dur Bacha i D-dur Mozarta. Koncert poprze 
dzi pogadanka muzyczna dr. Emilii Elsner. 

„Z PODRÓŻY DO HISZPANII* 

felieton radiowy 

Obecnie gdy każda nowa wieść dochodząca z 
Hiszpanii. napełnia nas trwogą. i. zgrozą, warte 
spojrzeć imaczej na półwvsep Iberyjski — nie 
przez pryzmat oparów iknwi, lecz przeciwnie — 
przez pryzmat zachwytu i podziwu. Znany 
pisarz Jan Adolf Hertz podzieli się z radiosłu- 
chaczami «wrażeniami Zz uroczej wycieczki da 
północńej Hiszpanii, którą odbył nie dawno. Fe- 
lieton wygłoszony zostanie przed mikrofoeęm ra- 
diowym dnia 27 listopada o godz. 17,00, 

4 
Roosevelt do Roosev>lta 

Kuzyn prezydenta Roosevelta, Filip Roose> 

veli, zarządza majątkiem rodziny. Wystosował 

on list do Franklina z zapytaniem: 

„Twój ojciec powierzył mi zarządzanie 

4woim. majątkiem. Aby móć z korzyścią prze 

prowadzać lokaty, proszę Cię, byś zechciał od- 

powiedzieć mi na te pytania: 1) czy planujesz 

obniżenie wartości dolara? 2) czy masz zamiar 

doprewadzić do inflacji? 3) eo zrobisz ze sre- 

prem? 

Prezydent odpowiedział kuzynowi krótko 

i węzłowato. 

„Kochany Filipie! Zarządcą majątku jesteś 

Ty, a nie ja“. 

A na to Filip: 

„Kochany Franklinie, ponieważ nie cheesz 

mi pomóc w zarządzaniu majątkiem  ojcow- 

skim, sprzedałem wszystkie akcje i kupiłem za 

uzyskane pieniądze papiery państwowe. Wohee 

tego zarządcą majątku jesteś Ty a nie jai“



  

10 ; „KURJER“ z dnia 27 łistopada 1937 r. 

DZIŚ! į w swoim RSE = 

tainų ВВ ЕЕ ЙЕНО ©> \ ` ВОНАТЕВ filmie p.t. : 

  

Papen zostajo min. Wyzosń Rzeszy? 
PARYŽ, (Pa4). „Matin“ zamieszcza pogłoskę 

jakoby obecny poseł Rzeszy w Wiedniu v, Pa- 

pen, którego misją doprowadzona została do 

szczęśliwego zakończenia i zawarcia układu nie 

miecko-austriackiego, miał być wkrótce miano 

wany ministrem wyznań. 

Papen na nowym stanowisku miałby za za- 

danie doprowadzenie do odprężenia między pań 

stwem « kościołem katolickim i kościołami pro 

testanckimi. 

Róksiści belgijscy będą przemawiali 
przez radio włoskie 

BRUKSELA, (Pat). Dnia 24 bm, na meetingu 

w Mons przywódca rexistów Degrelle oświadczy:, 

że niebawem reksiści będą przemawiać przez 

radio, gdyż stącja rzymska oddała do. ich dy- 

spozycji swój mikrofon raz na tydzień. Partia 

„Rex* prosiła belgijskiego min, poczt i telegra 

fóry o udzielenie jej prawa przemawiania przez 

radio, lecz prośbę tę odrzucono. 

Gazeta „,,20 Siecle* domaga się protestu rzą- 

du: belgijskiego 'w Rzymie z powodi dopuszcze 

nia „Beksistów* do radia rzyniskiego. 

  

  

0 przestępstwach urzędulków 
należy natychmiast powiadomić 

prokuratora 
WARSZAWA, (PAT). — P. prezes rady mi 

nistrów gen. Sławoj-Składkowski zwrócił się 

skólnikiem do wszystkich ministrów © wyda 

mie zarząrzeń, by władze, urzędy i instytucje 

dowiedziawszy: się o popełnieniu pryzez funkcjo 

aariusza państwowego przestępstwa; ściganego 

a urzędu, w ciągu 24 godzin po wstępnym zba 

zgłaniu sprawy, zawiadamiały o nim prokurato 

ra, niezależnie od dochodzeń dyscyplinarnych, | 

przy czym ocena istoty wypadku i istniejących 

dowodów zależy w postępowaniu sądowym wy 

łącznie cd prokuratora, władze zaś mają obo 

wiązek zapewnienia prokuratorom rzeczywistej 

współpracy przy ściganiu przestępstw urzędni 

czych. : г 

Poszczególni ministrowie zwrócić mają u- 

wagę podległym. władzóń, urzęćpm i instytu 

ejom, że niedopełnienie tego obowiązku z art. 

242 KPK. stanowi przestępstwo, zagrożone sy 

«ową karą w art. 286 kodeksu karnego. 

Okólnik. ten zosłał wydany, w związku 2 

faktem stwierdzonym przez ministerstwo Spra 

wiedliwości, że instytucje państwowe w wielu 

wypadkach nie pr4:strzetzają ohawiązku wyni 

kajacego z art. 242 kodeksu postępowania kar 

mego, t. j. Ghowlązku zawiadamiania prokura 

4ora o każdym wypadku popełnienia przez pod 

iegłych. funkcjenariuszów państwowych  prze- 

stepstwa, šciganego z urzędu, © którym otrzy 

mały wiadomość. Obowiązek ten ustalają rów 

mież przepisy. służbowe lub dyscyplinarne. 

Oficjalny protest niemiecki przeciwko 
nagrodzie pokojowej Nobla 

Т. 0 setztiemu 
BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro infor 

macy jne komtinikuje: minister spraw zagrani 

cznych Rzeszy baron v, Neurath przesłał pos 

łówi niemieckiemu. w Osło. telegraficzne polece 

UMOWA Z TURYNEM. 

BRUKSELA, (PAT). — Przywódca Rexistów 
Degrelle podpisał umowę z rozgłośnią w Tury- 
nie, na mocy której będzie przemawiał przed 
mikrofonem turynskim raz na tydzień. _ 

Za dziesięć dni. Degrelle ma udać się do Tu 
rynu, by wygłosić swe pierwsze przemówie- 
mie. W przyszłości jednak będzie przysyłać 
„io Turynu nagrane płyty. z 

E AE OBCA O OOORAOACONERK ACE 

BANK 
Gospodarstwa Krajow.| 
zawiadamia, że w myśl $.16 statutu przeprowa- 

dzono w dniu 18 listopada 1936 roku 

LOSOWANIE 
8%%-wych LISTÓW ZASTAWNYCH 

79/o-wych ŁISTÓW ZASTAWNYCH EMISJI I— 
VII i II. P. Z.j1., 

8%/e-wych OBLIGACJI BUDOW. EMISJI I-III 
wraz ze skonwertowanymi na 5 i pół %o na za- 
sadzie ustawy z dna 20 grudnia 1932 roku. 
(Dz. URP Nr. 115, poz. 950 Gileinkami powyż- 
szych emisji) z wyjątkiem Emisji II. -PZA) 
i skonwertowanych na 4 i pół %0 ma zasądzie 

mie wyrażenia rządowi norweskiemu majwyż- 

szego zdziwienia rządu Rzeszy z powodu de 

cyzji komisji Stortingu, przyznającej nagrodę 

pokojową Karolowi von Ossietzky. Chociaż 

rząd norweski nie. jest bezpośrednio odpowie 

dzialny za tę decyzję, jednakże jest to decyzja 

paxlamentu norweskiego stanowiąca Świadome, 

obraźliwe wyżwanie pod adresem Rzeszy nie 

mieckiej ||| 

Poseł niemiecki otrzymał poza tym polece 

nie zakomunikowania, że-rząd Rzeszy. musi so 

bie zastrzec wyciągnięcie z tego faktu wszel- 

kich konsekwencyj. 3 

B 

W grudnia odbęśzie się kodforótcja 
3-ch państw bałtyckich 

RYGA (Pat), Łotewski minister spraw zagra 

nicznych: Mimiters przesłał 'do „rządów Estonii i 

Litwy oficjalne zaproszenie na piątą konferen 

cję ministrów spraw zagranicznych państw bał 

*yckich, która odbędzie się w Rydze w dniach 

9-41 gzudnia;   
rej ustawy 8% i 70/6 LISTÓW, ZASTAWNYCH 
WYMIENIONYCH EMISJI, zabezpieczonych po 
życzkam* ziemskimi, następnie 

60/0-wych LISTÓW ZASTAWNYCH EMISJI VIII 
i 6/o-wych OBLIGACJI BUDOWLANYCH EMI- 
SJI IV, wreszcie +4 i pół oi 4/0 LISTÓW 

ZASTAWINYCH 
b. Banku Krajowego, przejętych i skonwerto- 
wanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcin- 
ków zawiera „Monitor Polski* Nr. 276 z duia 
26 listopada 1936 roku. Tabele losowań mogą 
zalńiteteśowanit przejrzeć względne podjąć w 

Centrali lub Oddziałach Banku. ; 
Wypłata należności za wylosowane ©dcin 

ki gdbywać się będzie, począwszy od dnia 31 

grudnia 1936 roku (odnośnie Emisji I. PZA) 
od dnia 2 stycznia 1937 r.) w Centrali Banku 
w (Warszawie i Oddziałach  prowinejonalnych, 
względnie, w-g brzmienia tekstu: odnośnych r. 

stów zastawnych, u korespondentów zagranicz- 

nych. Banku. 

Oprocentowanie wylosowanych odcinków 

ustaje z dniem 31 grudnia 1936 roku. 

Emisjami b. Banku Krajowego administru 

je Oddział Banku we Lwowie, dokąd należy 

się zwracać bezpośrednio w sprawach doty- 
czących listów zastawnych tych emisji. : 

Km MARS 
Ostrobramsta 5 

"KŁOPOTY SPORTOWCA“. 
wy i aktualne dodat-i. Celem spopu 

<eny;'B*lkon 25 аг parter od 54 gr. na wsz 

OGNISKO | 

filmowego: 

Dziś. 

  

Największa rewelacja świata 

Genialny komik 

w komedił sportowej pełnei zabawny.h sytuacyj. gagów i pomysłów 

Na widowni sałwy śmiechv. Nad program: Kolorowy, rysunko= 
laryzowania naszego kina wyznaczylismy aż do odwołania 

ystkie seanse Pocz. o 4-ej, w sob. i niedz. od 12 ej 

TO LUBIĄ 

Joe Brown 

Film muzyczno śpiewny, pełen tiamoru i pikanterii 

MĘŻCZYŹNI 
W rolach ałównych: Szūke Szakali, Rozsi Barsony, Ernest Verebes i inni 

Wład program: dodatki dźwiękowe. 

WWEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektór wydawnictwa przyjmuje od g. 
Róministracja czynna ed g. 91/,—3'/, ppoł. 

4<Giia PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocziową 

AA GGLOSZEN Za wiersż milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 дг„ za te 

fm tych cen dolicza się sa ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 

i rabrykę „nadesłane” Redakeja 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ Sp. z e. @. 

Pocz. o g. 4, w niedziele i św. o g. 2 pp.   

Wyjątkowy nadprogram. TYLKO U NAS. Całkowity reportaż z przyięcia Naczelnego Wodza Armii Polskiej przez Armię i Naród Francuski 
oraz wręczenie buławy Marszałkowi Smigłemu Rydzowi jako też wspaniały dodatek kolorowy 

A i KISS 
  

Pomóżmy ptakom 
Sprawa ochrony ptaków jest dziś jednym z) 

najbardziej palących zagadnień w dziedzinie o- 
chrony przyrody. Statystyka wykazuje, że ilość 
ptaków maleje z roku ną rok z szybkością za- 
trważająjcą. Główną tego przyczyną jest czło- 

wiek, Dla zaspokojenia swych krwiożerczych im 

stynkitów tępi bezbroame ptaki wszelkimi środ 
kauni: strzela, zastawia sidła lub poprostu mor-_ 
duje kijami, jak to doniedawna jeszcze działy 
się na Capri, gdzie-w ten sposób gineły miliony 
przelo'mego piłactwa. — 

Przyroda jednak ma swoje prawa * praw tych 
bezkarnie naruszać nie wolno Śmierć niewin- 

nych ptaków została pomiszczona; człowiek sita 
nął 'w obliczu klęsk, niebywałe* ilości o- 

wadów, niszczących pilony rolnika, lasy ogrody. 
inwazja szkodników owadzi h =rzybiera rozmią 
ry żywiołowej katastrofy. Nie wszysitikim zapew- 
ne wiadomo, że Polską ponosi rok rocznie blis 

ko 1 miliard złotych strat wskutek niszczyciels- 
kiej działalności owadów.. Nie są lo przypusz- 
czenia teoretyczne,. Dotychczas nie możemy jesz 

cze jpowetować szkód, jalkie wyrządziła w drze 
woistanie naszym brudnica nieparka, ofiarą kito 
rej padło w latach 1923—1924 kilkaset tysięcy 
hektarów lasu, Nie pomogły żadne metody tech 

niczne, bo zabrakło naturalmych sprzymienzeń: | 
ców człowieka w walce z owadami — ptaków.   

Tem i temu podobne wypadki zmusiły rządy 
państw do nadania kwestii ochrony ptaków cha 
rakteru 'qlkeji . zbiorowej, W New Jórku pow- | 
stał Międzynarodowy. Komitet Ochrony Ptaków, 

enas) 

zrzeszający 32 państwa w tvm również i Polskę, 
Zaczęto tworzyć rezerwaty, uświadamiać społe 
czeństwo o koihieczności Foztoczenia opieki nad 
ptakami. Axel.Munke w „Księdze z San Michel” 
pisze o „ptasiej wyspie”, Capri, i odtąd Capri, 
la doniedawna kalgwnia płakówostaje się dla 
nich miajoudowniejszą oazą, gdzie młodzież faszy 
stowską otacza plaki troskliwą opieką. Polska, 
jako kraj rolmiczy, we własnym, dobrze zrozu 
mianym interesie, sprawy ochrony płaków lekėė 

ważyć nie powinna. Wprawdzie poczynioo. już 
pewne doniosłe w tej dziedzinie zarządzenia, ale 
noszą one dotychczas przeważnie t--lko charakter 
oficjalny, urzędowy i są najczęściej traktowane 
jako coś narzuconego z góry. Do sprawy zaś 
„płasiej” w ten sposób podchodzić mie można. 

Tu potrzeba serca, ludzkrego uczucia litości 
dla tych braciszzków miłych, jak nazwał ptaki 
św. Franciszek z Assyżu. Stoimy. w obliczu nad 
chodzącej: zimy, w opustoszałych ogrodach poja: 
wiły się pierwsze gromadki gili, szczygłóws:ssię 
kowek. Świergot ich rozjaśnia martwotę dni zi. 
mowych, jako. symboł wiecznie trwającego ży 
cia. Ale ziemia już zaśnieżona, osypały się 2 
z drzew masiona — głodne ptaszki .potrzekmją 
naszej pomocy i tego skąpić nie - powinniśmy, 
-Garstka _ ziarna, trochę okruszyn. „chleba ręką 
życzliwą rzuconmych, pozwolą skrzydłataj rzeszy 
na przetrwanie ciężkiej dla nióqj pory, Wzorem. 

| roku ubiegłego Zarząd Miejski / ustawił: domki 
karmiki dla ptaków «w ogrodach miejskich. Wie 
rzymy, że ptaki, które tam pożywienia. szukać 
będą, nie doznają zawodu ° wad 

  

Niniejszym komunikujemy, że seańs reklamowy, 
wyznaczony przez biuro reklamowe „ARO*% dnia 29 - 
b. m. o g. l2-ej u nas nie odbędzie się. 

  

Dyrekcja kina „„EPAAN/<* 

HELIOS | DZ Iš! Eiior, Ulis sūatoj niezbadane drogi miłości... 

КАМ 
Clark GABL 

  

walczy o zdo- 
bycie serca 

  

ABEL 
Marion Davies 

Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia. Seanse: 4—6—8—10.15 

CASINO | 
Początek o godz 4-ej 

Fascynuiący film sensacyjno-kryminainy: 
šamgs 

sa 

RĘCE ZAWINIŁY 
W rol. gł. Kay Francis i Barrymore. Nad program: Dodatek i aktualia. „Sala „dobrze 6 onrzana 

$WIATOWID | 
Dziś po raz pierwszy w Wilnie 
czarująca symfonia miłości 

  

w rol. gł. ERNEST VEREBES, GRETA THEIMER i PAWEŁ VINCENTI. — Nowe romanes 
cygańskie. — Humor. — Sentyment, — Bogała akcja. — Nad program: aktualja, 

DR. MED. 

ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor wenerycz., syfilis 
skórne | moczoplciowe 
Zamkowe 15, tel. 19-60 
Przyjm. od 8—1 i 3-3 osa 

| AKUSZERKA. 
Smiał.wska 
|oraz:Gabinet Koametycz. 
odmładzanie cery, usu- 

ZELDOWICZ 
ne. narządów moczow 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

| DOKTOR 
Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór 
ne, weneryczne, narzą 

"> dów moczowych 
od godzył2==2 | 4—7 w 

ul. Wileńska 28 m. 8 

  

tel. 2-77. wanię 2narszczek, wą- 
— grow, peqów,' bróda- 

“ "AKUSZERKA iwek, łupieżu; usuwanie 
4 ua sz: (tłuszczu z bioder isbrzu 
M. Brzezina cha, kremy odmładzają- 

masaż lecznicry ce, wanny elektr., elek- 
tryzacja Ceny przystęp- 
ne. Porady bezpłatne. 

Zamkowa 26 6 

ZGUBIONY” 
weksel na 200 zł. z pod- 
pisami: Aleksandry Ke- 
całówny, Emilii  Ada- 
mówny i Stanisława Su- 
lińskiego — unieważnia 

I elektryzacje 
uł, Grodzka nr. 22 

(£wierzyniec) 

    

ZGUBIONĄ 
legitymację Pošrednic- 
tva Pracy za rr. 3228 
wyd. na imię Aleksan- 
dra Bryla — uniewaž-     nia się. się. 

AKUSZERKA 
marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do 7 « 
uł. 4. Jasińskiego 5 ——1i 
róq Oflarnej (ob. Sądu 

- GUSTOWNE 
Suknie, sweterki, szka- 
froki, Bluzki, wytworna 

galanterja | 
+W, NOWICKI 

Wino, Wielka 30 

    

SKLEPY 
wraz z wygodnymi pi- 
wnicami do wynajecia 
Trocka 3 u właściciela 

domu 

Pracy poszukuje 
młoda, bardzo zdołna 

krawcowa 
Oferty nadsyłać do ad- 
ministracii „Kurjera W.“ 

pod „Krawcowa“ 

  

| Kurjefa pod” 

„Poszukuje si 
/'do'nabycia interes han- 
dlowy dobrze prospe- 
rujący z wyrobioną klia 
jentelą, ew. loka! han- 
dlowy przy pryncypaln.. 
uHeach m, Wilna. Ofer- 
ty pisemne „do admin. 

    

Wirn'anka 
młoda poszukuje posa- 
dy do dzieci lub do: 

: "1starszej .-osoby. za pie- 

Ceny. fabryczne niskie. |legń osoby: zą.ple: Hegńiarkę, milej powie-' 
rzchowności, religijna, 
z porządnej :odziny, 

zna szycie, może na 
wyjazd, Więzienna 105- 

. Panna 
poszukuje posady ek- 
spedientki lub pomoce 
nicy buchaltera. Zglo- 
szenia proszę kierować 
do admin. Kurjera W. 
„pod .„Ekspedientka*   
  

1=-2 рро! 

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

mie odpowiada. 

czyz A 

    

Druk. „Znicz“, Wilno. ul Bisk. Randurskiego 4. tel. 3-40. 

3 zł, z odbiorem w administr. 

      

3 sł, 

Redaktor edp 

Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 4- рр 

Ogłoszenia są przyjmowane: ed godz. 9'/—3'/, } 7—=® чПеейь 

50 gr., zagranicą 6 zł, 

kst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłost. mieszkan, — 10 gr. 38 wyraRy 

50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

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