
" lutnie nie daje wiary wytoczonym 

|, sze: „tempo t. zw. „czystki”, czyli meto- 

"zaś byli oni niewinni los. ich. odstraszyć 

"ROK XIV. Nr: 161 (4123) 

KURJER 
Sprzedawali tajemnice wojskowe, 
chcieli rozczłonkować Z. S. R. R. 

RRozkaz dzienny Woroszyłowa 

  

MOSKWA. (Pat.) Agencja Tass | 
donosi, iż komisarz obrony Woro* 
szyłow opublikował rozkaz dzienny, 
głoszący m. in., że pomiędzy 1 a 4 
czerwca odbyło się w obecności człon 
ków rządu posiedzenie rady wojen* 
nej przy komisariacie obrony, na któ 
rym wysłuchano raportu Woroszyło 
wa o wykryciu przez komisariat spr. 
wewnętrznych „zdradzieckiej wojsko 
wej konźrrewolucyjnej organizacji*. 

Organizacją ta działając w ścisłej 
konspiracja istniała oddawna i miała 
na celu sabotaż, szpiegostwo i roz* 

kład w czerwonej armii. Rozkaz 
dzienny entuzjastycznie aprobuje wy 
rok na Tuchaczewskiego i towarzy 
szy, atakując w gwałtownych  sło- 
wech „faszystę Trockiego”. 

Rozkaz kom. Woroszyłowa głosi   

daiej, że ostatni proces dotyczył 
„nie zdemaskowanych dotychczas 
zdrajców kontrrewolucjonistów, 
szpiegów i spiskowców *, w szeregach 
czerwonej armii, łącząc proces ten 
z poprzednimi procesami lewicowych 
stycznej i rządu sowieckiego i upra- 
komunistów. 

Wedle rozkazu spiskowcy wojsko 
wi dążyli do obalenia wszelkimi środ 
kami władzy sowieckiej, restauracji 
capitalizmu, przygotowywali zama- 
chy na kiarowników partii komuni 
wiali złośliwy sabotaż w dziedzinie 
gospodarczej oraz obrony kraju, usi 
łowali osłabić czerwoną armię i spo 
wodować jej klęskę w razie wojny. 
Ponadto sprzedawali wrogom Sowie 
tów |Iajemnice wojskowe i czynili 
wszysłko, aby przyśpieszyć napaść 

Początek końca dyktatury Stalina 
Opiniuje Trocki 

PARYŻ. (Pat.) Havas donosi z Mak 
syku. Trocki oświadczył koresponden 
towi Havasa na temat ostatnich wy 
darzeń w Sowietach, że dyktator so- 
wiecki po pozbawieniu głowy partii 
obecnie pozbawia głowy armię. 

Trocki wyraził się z wielkim uzna 
niem o zasługach skazańców i abso 

oskarżeniom. Sądzi raczej, że była tó 
sprawa rywalizacji pomiędzy Woro- 
szyłowym a Tuchaczewskim. Trocki 

Jest zdania, że Woroszyłow okaże się 
w razie wojny nicudoktym dowódcą, 
ale że jest nadzwyczaj uległy wobec 
Stalina. 
Wywody swe Trocki zakończył na 

stępującymi słowy: „gdy biurokracja 

„Głosy 
ŚMIERTELNY KRYZYS. 

RZYM, (Pat). „Popolo D'ltalia", oma- 
wiając wyrok na Tuchaczewskiego : towa 
rzyszy pisze, iż wyrok ten jest wyrazem 
śmiertelnego kryzysu, jaki przechodzi ko- 

munizm w Rosji Sowieckiej i gdzie in- 
dzej. O względy własne takiej Rosji — 
pisze „Popolo D,lłalia”, gdzie masakry 
są na porządku dnia i nocy, ubiegały się 
ł zw. wielkie demokracje zachodu. Ta 
właśnie Rosja pragnęła przy współudzia- 
le tychże demokracyj zachodnich prze- 
nieść swoje barbarzyt»two na teren ła- 
eińskiego morza śródziemego. 

  

GORZEJ NIŻ POD CARATEM. 
LONDYN, (Pat). Omawiając ostatnie 

wydarzenia w Sowiełach „Observer” pi- 

dy usuwania swoich wrogów. przez ich 

uśmiercanie wzrasta. Historia nie zna rów 
nie straszliwego teroru. Nikt w Sowietach 
nie jest dziś pewien swego towarzyst- 

wa. W fym leży również przyczyna naj- 
wyższej paniki odczuwanej przez samego 
dyktatora. 

„Sunday Times“ w uwagach na ien 
sam temat oświadcza: „Ci, którzy czytali 
Tacyta przypomną sobie jakimi były osła 

łnie lata cesarza Tyberiusza, który po 
zdławieniu spisku swego najbardziej za- 
ufanego ministra Sejanusa popadł w psy- 
chopatyczny słan obawy o własne bez- 

pieczeństwo. 
Żaden kraj nie może sobie pozwolić 

na to, jak uczyniły Sowiety, aby -w ciągu 
2 lat utracić większość swoich najbardziej 
doświadczonych politycznych, przemysło 

wych i wojskowych przewódców bez po- 
ważnego osłabienia całego organizmu. 
Q ile ludzie ci byli naprawdę winni, to 
dowodziłoby to, że pod rządami sowiec- 
kimi panoszy się korupcja i nieudolność 
gorsze nawef, niż pod caratem. O- ile 

musi innych od zastąpienia ich". + + 

TUCHACZEWSKIEMU WE FRAN- 
, CJI WSZYSTKO POKAZANO... 

Radykalna „Oeuvre“ w artykule p. I. 
„Egzekucje niszczą międzynarodowy pre- 
słiż Sowietów" pisze: że, jeżeli prawdą 

  

jsko całość jest całkowicie uniezależ 
niona od ludu, biurokracja wojskowa 
chce się uniezależnić od biurokracji 
cywilnej. Zatym podłożem ostatnie- 
go procesu był konflikt pomiędzy 
biurem politycznym i Woroszyto 
wym z jednej strony a kwiatem do- 
wództwa czerwonej armii z drugiej. 
Zadano straszny cios czerwonej ar 
mii, który wstrząśnic nią moralnie - 
aż do podstaw. nteresy obrony kraju 
zosłaną poświęcone interesom zacho 
wania władzy przez klikę rządzącą. 
Po procesie Zinowiewa, Kamieniewa, 
Badka i Piatakowa, proces Tucha- 

czewskiego i towarzyszy oznacza po 

czątek końca obecnej dyktatury”. 

prasy 
jest że rozstrzelani wydali obcemu pań- 
stwu tajemnice wojskowe, to cóż w takim 
„razie należy sądzić o wartości państwa 
sowieckiego. Zdrada najwyższych dowód 
ców sowieckich wywołała osłupienie w 
politycznych i wojskowych kołach fran- 
cuskich, Generałowie francuscy Schweis- 
gułh oraz Guillemin uczesłniczyli w ub. 
roku na manewrach, kierowanych przez 
rozstrzelanych generałów oraz bankie- 
tach, wydawanych na cześć ataches zagra 
nicznych. Czyż mogli spodziewać się, że 
podawali rękę zdrajcom, zaprzedanym 

zagranicy. Pakt z Sowietami przewidywał 
wzajemną pomoc, Jakie znaczenie może 
mieć fa wzajemna pomoc, jeżeli nawyżsi 
wodzowie czerwonej armii są zdrajcami. 
Co warł jest ten dokument polityczny. 

sta Perlinax pisze, iż w czasie pokoju 
rezim sowiecki trzyma się jako tako, lecz 
co będzie w czasie wojny, jak się za- 
chowają chłopi? 

Publicysta Dominique prowadzi w dal 
szym ciągu na łamach „Republiuge” ener 
giczną kampanię na rzecz zerwania współ 
pracy. francusko-sowieckiej, Jak wojsko- 
wi francuscy nie mają zmienić swych po- 
glądów na współpracę z Sowiełami, je- 
żeli rząd sowiecki przysyła - do Francji 
marszałka  Tuchaczewskiego, któremu 
wszystko pokazano, któremu  zaufano 
1 którego potym rozstrzelano za zdradę 
tajemnic wojskowych, wśród których było 
wiele fajemnic francuskich. 

NIEMCY. MAJA- PONURĄ 
« SATYSFAKCJE, 

„BERLIN, (Pat). „Voelkischer Beobach- 
ter przepowiada, iż seria egzekucyj w 
Moskwie nie jest skończona i niebawem 
da się słyszeć o nowych ofiarach. 

„Deutsche Alig. Ztg” pisze, że prze- 
rzucenie ciężaru akłu oskarżenia na pań- 
stwa zagraniczne jest wyrazem nienawiści 
do cudzoziemców, który stał się syste- 
mem w Sowietach. : 

„Berliner Boersen Zig.“ zaznacza, že 
Niemcy mają teraz ponurą satysfakcję. 
Ocena systemu bolszewickiego prżez 
Niemcy znalazła swe potwierdzenie w 
wypadkach moskiewskich. 

| Wczoraj o świcie po odparciu przeciw- 

, pocznie się rozprawa przeciwko inż.   
  

  

wroga zewnętrznego na Sowiety. 
Klęska czerwonej. armii w wypad 

ku wojny miała wedle przewidywa- 
nia spiskowców ułatwić im obalenie 
obecnego reżimu, przyczym spiskow 
cy liczyli na pomoc wojskowych kół 
faszystowskich jednego z państw za- 
granicznych i wzamian za tę pomoc 
byli gotowi ofiarować Ukrainę i roz- 
członkować Związek Sowiecki. - 

Rozkaz kończy się zapewnieniaini 
na temat „niezwyciężonej czerwonej 
armii” i wezwaniami do „zwiększe- 

nia bolszewickiej czujności”.   
Rozstrzelanie 11 b. 

WILNO, poniedziałek 14 czerwca 1987 r 

WILEŃNIKI 
wraz z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 

Cena 15 gr. 

    

Pan Prezydent 
i dostojnicy państwowi w Liskowie 

LISKÓW. (Pat.) Dziś przybył do 
Liskowa Pan Prezydent Rzeczypospo 
litej, gdzie wziął udział w uroczystoś 
ciach „Dnia Rołnika* i „Dnia Spół- 
dzielczości'. P. Prezydent udekorował 

ks. prał. Wacława Blizińskiego ko 

mandorią orderu Polonia Restituta 

oraz 7-miu działaczy wiejskich, któ- 

rzy przyczynili się do rozwoju Lis- 

kowa. . 

W uroczystościach wzięli udział 
pan premier Rady Ministrów gen. 
Stawoj-Skladkowski oraz ministro- 
wie Poniatowski i Świętosławski. 

Pan Prezydent R. P. wygłosił na- 
stępujące przemówienie: 

posłów komunist. 
do Reichstagu 

BERLIN. (Pat.) Niemieckie biuro 
informacyjne donosi z Moskwy 0 roz 
strzelaniu wielu byłych komunistycz 
nych posłów do Reichsłagu, którzy 

wyemigrowali do Sowietów. Ostatnio 
rozstrzelano 11 b. posłów z Heinzem 
Neumannem na czele. р 

Zabójstwo dwóch braci — „działaczy 
antyfaszystowskich” w Paryżu 

PARYŻ, (Pat). Zabójstwo dwóch dzia- | 
łaczy „antytaszystowskich” braci Carlo 
i Nello Roselli jest przedmiotem docie- 

kai calej prasy - paryskiel. . Dotychczaso- 
we śledztwo nie przyniosło żadnych kon 
krefnych wyników. . Panuje jednomyślna 
opinia, Iż morderstwo ma charakter poli- 
fyczny. Potwierdza fo fakt, że Carlo Ro- 
selli zabrano portłel, w którym znajdo- 
wać się młały dużej wagi dokumenty, do 
tyczące działalności jego przyjaciół poli- | 

tycznych. 
Szwagier zamordowanego Carla Ro- 

selli — Anglik, zeznał dziś, że zamordo- 
wany był organizatorem oddziałów ochot 
ników włoskich, wałczących w Hiszpanii 
po stronie rządu w Walencji w brygadzie 
międzynarodowej i że na łamach swego 
tygodnika, wydawanego w Paryżu, Justl- 
cia e Liberła” zbierał składki na rzecz 
walczących. Miało to ściągnąć na jego 

głowę zemsię faszystów. 

Rząd baskijski przeniósł się 
do Santander 

SALAMANCA, (Pat). Źródła powstań- | 
cze donoszą, że rząd baskijski przeniósł | 
się do Santander. O godz. 16 wojska po- | 

wstańcze znajdowały się w odległości 
3 km od Bilbao. 

Trzy rzędy fortyfikacyj 
DURANDO, (Pat). Radiostacja powstań | 

cza komunikuje: linia obrony Bilbao skła- 
da się z trzech rzędów fortyfikacyj poło- 
żonych na małych wzgórzach. Na jednym 
z tych wzgórz dostrzeżono 8 linij rowów 
strzeleckich.  Foriyfikacje obsadzone są 
przez tysiące karabinów zo 

  

Sympatyzujący z Sowietami publicy- | zaś dostępu do nich bronią trzy linie za- 

sieków z drutów kolczastych. Pierwszą li- 
nię zdobyto w piątek na przestrzeni 12 
km druga linia została zdobyta w sobotę 
i przerwana w dwuch miejscach. W ope- 
racjach ze strony wojsk narodowych Ые- 
rze udział 48 samolofów bombardujących 
I wiele samolotów myśliwskich. 

Powstańcy ostrzeliwują z karabinów 
maszynowych ulice Bilbao 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Bilbao: 

uderzenia Basków pod Cordilliere de Fi- 
ca cztery z pośród 15 batalionów pierw- 
szej brygady nawarsklej . dokonały ma- 
newru oskrzydlającego na pozycje El Gal 
lo na wschód od szosy Nurguia-Bilbao. 
Manewr odbył się przy poparciu 15 sa- 
molotów bombardujących, które obrzuci- 
ły pociskami stanowiska przeciwnika, pod 
czas gdy samoloty myśliwskie ostrzeliwa- 
ły z niskiej wysokości milicjantów z kara- 
binów maszynowych. Jednocześnie arty- 

leria zastosowała ruchomą zaporę, oraz 
ogień izolacyjny na skrzydłach. Po zaję- 
ciu najwyższego szczytu masywu Gasta- 

lumendi 8 batalionów zajęło nowe zdo- 
byte pozycje dominujące nad szoszą Mur 
guia—Bilbac. 
kie wzgórze Santa Maria, . skąd można 

ostrzeliwać ulice Bilbao z karabinów ma- 
szynowych. Powstańcy nie mają obecnie 
przed sobą żadnej poważniejszej fortyfi- 
kacji rządowej, która mogłaby zairzymač 
marsz na Bilbao. 

Dziś proces 
D bnszyńsk'eso 

KRAKÓW, (Pat). 14 b. m. przed 

Sądem Przysięgłych w Krakowie roz- | 

Doboszyńskiemu, organizatorowi zajść 

w Myślenicach w lecie ub. r. 

(Przewodniczący wiceprezes - S. O. 
dr Krupiński, okarża prok. dr Śzypi- 
ła. Rozprawa potrwa około 2 tygodni. 

  
- ciele miejscowych władz 

Zjazd „Zarzewia” 
LWÓW, (Pat). Podczas dzisiej. 

szych obrad zjazdu Stowarzyszenia 
Uczestników Ruchu Niepodległóścio- 
wego „Zarzewie* obeeni byli p. wice- 
premier i min. skarbu inż. E. Kwiat- 
kowski, miń. komunikacji Ulrych, pre 
zes Banku Gosp. Kraj. gen. Górecki, 
prezes N.T.A. Hełczyński, przedstawi 

cywilnych 
i wojskowych oraz uczestnicy zjazdu 
w liczbie około 300 osób. 

Następnie zajęto niewiel--   

„Przybyłem do Liskowa, by włas 
nymi oczami przyjrzeć się temu wiel 
kiemu dziełu, któregoś ty, księże pra 
łacie, wespół ze swymi parafianami 

dokonał. 
To wielkie dzieło ma dła mnie og- 

romne znaczanie, a to tym bardziej, 

że dokonał go nasz kapłan i włożył 

weń tyle serca. Przez to samo przy” 

czynił się do podniesienią dobrobytu, 

a równocześnie do podniesienia u- 
czuć religinych, a eo za tym idzie 
wzrostu siły moralnej narodu. 

Gdyby chociaż w części parafij 
rozsianych po całej Polsce fa praca 

była „dokonywana, to bvlihyśmy już 

dawno w wiełkim dobrobycie. 

Cały naród będzie ei wdzięczny, 
księże prałacie, boś dał przykład i 
zachęcił innych do pracy. 

Bo piękno udziela się łatwiej niż 

brzydota — zakończył swe przemó” 
wienie Pan Prezydent R. P., ściska- 

jąc surdecznie dłoń ks. prał. Bliziń- 
skiego. 

Po śniadaniu Pan Prezydent R. P. 

'w towarzystwie p. premiera, ks. bis- 

kupa Radońskiego, pp. ministrów, 

wojewody i świty udał się na akade 

mię z okazji 35-lecia działalności 

Spółdzielni Rolniczo- Handlowej w Li 

skowie. 1 

Referąt o działalności spółdzielni 
wygłosił dyr. Hajkowski, przewodni 

czący sekcii spółdzielczej. Słuszn'e 

nazwano Lisków cudem wsi snółdzieł 

czej, mówił p. Hajkowski, złożywszy 

serdeczne gratulacie ks. nrał. Rlirin 

skiemu. Mówca zavewnił P. Prezy- 

denta R. P., że orsanizacje snółdriel 

cze będą się starały, abv tvch ISS 

ków* było w Polsce jak naiwiecej. 

Akademie zakończyły dożyniki w in- 

scenizacii wykonanej prze? młodzież 

szkół nowszechnych w Tiskowie. 

Żegnany entuzjastycznie przez 

zgromadzone tłumy ludności, P. Pre 

zydent R. P. wraz z towarzyszącymi 

mu osobami udał się do posiadłości 

op. Piątkowskich do Debst+ Przed 

dworem zgromadziła sie służba fol- 

warczha, która zgotowała P. Prezv* 

dentowi serdeczną owacie. Podniosłe 

przemówienie wygłosił właściciel 

Dębska p. Piątkowski. Po snożyciu 

podwieczorka P. Prezydent R. P o- 

nuścił Daher. ndajac sie wraz zo świ 

tą samochodem do Warszawy. Przed 

ociazdem kompania chorngwiana 

pułku ziemi kaliskiej oddała P. Prezy 

dentowi honory woskowe. a orkiest 

ra odegrała hymn narodowy. 

Pan premier (który również nude 

korował Krzyżami Zasługi 40 dzia-* 

łaczy wiejskich) w towarzystwie p. 

min. Poniatowskiego udał się. samo 

chodem do Opatówka, skąd pocią* 

giem odjechał do Warszawy.. Rów- 

nież do Warszawy wyjechał samocho 

dem minister oświaty prof. Święto- 

sławski. ‚ Ž 

Bunt węejskowy 
w Crzhar 

PEKIN, (Pat). Wojska chińskie zbunto- 

wały się na terytorium prowincji Czahar, 

będącej pod władzą Mandżukuo. | zaję- 

ły niektóre miejscowości. Bunt wybuchł 

'przedwcześnie na skułek przedwczesne- 

go wykrycia spisku. 10 dywizyj wojsk 
mandżurskich i mongolskich wysłano ce- 

lem stłumienia rewolły. : 

Kronika telerraficzna 
— W STOLICY RZESZY PANUJĄ TRO- 

PIKALNE UPALY. W niedzielę ulice miasta 
zupełnie niemal opustoszały. Mieszkańcy 
bądź wyjechali tłumnie w okolice, bądź po 
zesiali w crłodniejszych mieszkaniach. Za- 
uciowano rekordowe spożycie wody. W ub. 
hrzymiej ilości 1200 tys. metrów, sześć: wody, 
riątek wodociągi berlińskie dostarczyły 0l- 
co stanowi rekord nienotowany od r. 1930. 
(Przeciętne spożycie wody w Berlinie wy- 
nosi 180 miln. m.*) 4 

— BRYTYJSKI GENERALNY. INSPEK- 
TOR POLICJI W PALESTYNIE Spicer je- 
chat dziś przed południem samochodem 
przez ulice Jerozolimy. W centrum miasta 
niedaleko głównej komendy policji 8-ch Ara 
bów dało do niego 6 strzałów. Siedzący obok 
szofera inspektor „Spicer nie: odniósł szwan 
ku Szofer — brytyjski policjant został cięt 
ko ranny. Sprawcy zamachu zbiegli.



  

   
Marszalek von Blomberg opušcil 

Rzym, żaznajomiwszy się gruntownie 
« organizacją i wyposażeniem armii 
włoskiej, nie ukrywał jednak bynaj- 
mniej, iż żadna konwencja w tej ma- 
terii pomiędzy obydwoma rządami 
podpisana nie została. Nie należy wąt 
pić, że ta rezerwa i przezorność ze 
strony przedstawiciela trzeciej Rze- 
szy podyktowana była ważnymi 
względami natury politycznej. 

Kiedy mówi się o polityce niemiec 
kiej, nie należy zapominać, że została 
ona wyłożona i sprecyzowana w nie- 
ma! ostatecznej formie w dziele, na* 
pisanym przez jej obecnego kierow- 
nika w momencie dojścia jego do 
władzy, i że obecna rzeczywistość w 
niczym nie odbiega od wyłożonych 
tam zasad; dość cnarakterystyczną ce 
chą Hitlera jest jego wierność wobec 
swych najpierwszych idei i, co za tym 
dzie, brak jakiejkolwiek e solucji po* 
glądów i metod postępowania. Tak 
więc z „Mein Kampf“ dowiadujemy 
się, że zasadniczym i podstawowym 
nieprzyjacielem Niemiec jest Rosja 
Sowiecka; Francja jest nim tylko o 
tyle, o ile w taki lab inny sposób zwią 
Że się z Sowietami, co się zaś tyczy 
(Anglii, zadaniem każde* rozumnej i 
celowej polityki niem'teckiei bedzie 
związanie się z nią w sposób jak naj 
$dślejszy i utrzymywanie stosunków 
Jak najbardziej przyjacielskich. 

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, 
Że Niemcy łączą z Włochami węzły 
wspólnej ideologii i wiele sspólnych 
dnteresów, z drugiej jednak strony 
zbytnie zacieśnianie tych więzów mu-   

siałoby siłą rzeczy wywołać niezado- 
wolenie ze strony Anglii, tego zaś 
Niemcy starają się unikać jak najsta 
ranniej. Niezadowołenie takie byłoby 
tym bardziej niepożądane, iż w chwi 
li obecnej stosunki tych dwóch 
państw wchodzić zaczynają w nową, 
pomyślniejszą fazę. 

Cały szereg faktów, które, być 
może, same nie posiadają jeszcze zbyt 
wielkiego znaczenia, wskazuje na od- 
bywającą się w tym kierunku ewo- 
lucję. Przede wszystkim zasługuje na 
uwagę stanowisko Anglii w sprawie 
zbombardowanie krążownika „De- 
utschland“. Wiemy, że rząd londyń- 
ski nie zajmował nigdy stanowiska 
zasadniczo wrogiego wobe : rządu ma 
dryckiego, pomimo to jednak 
wzmiankowany incydent spotkał się 
Z niezmiernie surowym potępieniem 
eficjalnej opinii angielskiej. 

, Przed kiłku dniami miała miejsce 
inna jeszcze manifestacja, posiadają” 
ca nader ciekawą wymowę. Podczas 
debaty w Izbie Gmin opozycja pod- 

Szczerółowe plany zabudowania Placu 
Katedralnego i ul. I-eį Baterii 

wyłożene do przegladu 
Wileński Dziennik Wojewódzki z dnia 12 

b m, zamieszcza obwieszczenie Zarządu Miej 

skiego w Wilnie z dnia 11 b, m. © uchwa- 

leniu przez Radę Miejską szczegółowych pia 

nów żabudowania placu Katedralnego i ul. 

1 ej Baterii 

W związku z tym Zarząd Miejski w Wił- 

nie podaje do publiczn. wiadomości, że szcze 

gółowy plan, zabudowania pl. Katedralnego 

z przyległymi ulicami oraz ul. I-ej Baterii 

będzie wyłożony do publicznego przeglądu 

  

Teatr Lutnia 
  

iia a Niemcy 
Po wizycie von Biomberga w Rzymie 

  

„KURJER -WILEŃSKI* 14.VI 1937 r. 

niosła szereg objekcji przeciwko mo* 
wie ambasadora brytyjskiego w Ber 
linie, sir Neville Hendersona, który 
w sposób nieco zbyt entuzjastyczny 
wyrażał się o systemie hitlerowskim. 
W odpowiedzi minister Eden poparł 
stanowisko ambasadora w sposób, 
który wydał się zebranym niezmier- 
pie znaczącym. 

Poza tym nie ulega wątpliwości, że 
w polityce angielskiej daje się zarwa 
żyć coraz to pogłębiająca się niechęć 
do Rosii Sowieckiej, zaś struktura 
polityczna Europy współczesnej od- 
znacza się naogół tą osobliwością, że 
każdy, kto odwraca się od Rosji, zbli 
ża się do Niemiec, i odwrotnie, prze- 
ciwnicy Niemiec stałą się nawet mi- 
mowolnymi sojusznikami Rosji. 

Należy także wziąć pod uwagę, że 
rząd, jaki obecnie znajduje się u ste- 
ru brytyjskiej nawy państwowej jest 
rządem konserwatywnym, a więc an- 
tykomunistycznym, co czyni go z na- 
tvry rzeczy skłonnvm do ujawniania 
sympatyj hitlerowskich. L. 

na okres 4 tygodni od dnia 12.6 do 10.7 

1937 r. w Zarządzie Miejskim. 

Osoby zainteresowane mogą przeglądać 

uchwałony plan w Zarządzie Miejskim w 

Wilnie, w Biurze Urbanistycznym (sala po 

siedzeń Wydziału Kultury j Oświaty — par- 

tei) w godzinach urzędowych. Po upływie 

zaś tego okresu, w terminie dalszych 2 ty- 

gedni, t. j od dnia 12 lipca do 28 lipea b. r. 
będą mogły zgłaszać zarzuty przeciwko tym 

plarom do Wydz. Technicznego Zarządu 

Miejskiego w Wilnie, pokój Nr. 54 

  

Szkoły prywatne 
_ z pełnymi prawami 

Minister Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego nadał, począwszy od 
roku szkolnego 1937/38, uprawnienia pań | 
stwowych gimnazjów ogólnokształcących 
następującym szkołom w Okręgu Szkol- 
nym Wileńskim: 

WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE: 

w Grodnie — Pryw. Męsk. 
ESMS., 

w Grodnie — Pryw. 
Szkoły Średniej, 

w Sejnach — Pryw. 
Kurii Biskupiej, 

w Suwałkach — Pryw. Gimn. Koeduk. 
T-wa Szkół Żyd. 

Gimn. 

Koeduk. T-wa 

Gimń. Męsk. 

WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE: 

w Baranowiczach — Pryw. Gimn. 
Żeńsk., 

w Baranowiczach — Pryw. Gimn. 
Koeduk. Ch. Epsztejna, 

w Słonimie — Pryw. Gimn. Żeńsk. 

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE: 

w Brasławiu — Pryw. Gimn. Koeduk. 
Stow. Szkoły Średniej, 

w Drul — Pryw. Gimn. Koeduk. Zgro- 
madzenia O. O. Marianów, 

w Głęboklem — Pryw. Gimn. Koeduk, 
T-wa „Oświała”, 

w Postawach — Pryw. Gimn. Koeduk. 
T-wa „Ošwiata“, 

w Wilnie — Pryw. Gimn. Męsk. O. O, 
Jezuitów, Pryw. Gimn. Żeńsk, S. S. Naza- 
rełanek, Pryw. Gimn. Żeńsk. P.P. Bene- 
dyktynek, Pryw. Gimn. Koeduk. Ch. Ep- 
szłejna i |. Szpajzera, Pryw. Gimn. 
Koeduk. „Oświała”, Pryw. Gimn. Koeduk. 
im. Piotra Skargi, Pryw. Gimn. Koeduk. 
1. C. K. O., Pryw. Semin. Ochron: im: 

Dr. Czarno. 

Nadanie uprawnień ważne jest do od- 
wołania. Wydawane przez wymienione 

gimnazja własnym uczniom świadectwa 
poszczególnych klas lub świadeciwa ukoń 
czenia gimnazjum są równoznaczne z od- 

powiednimi świadectwami gimnazjów 
państwowych. 

  

Baron Cygański Johanna Straussa 
W soboię rozpoczęła Lułnia swój se- 

zon letni wystawieniem ogólnie znanej 

i lubianej operetki J. Straussa. Jest to jed- 

no z najpiękniejszych widowisk muzycz- 
nych, tkwiących szeregiem swych melodii 

Na posiadanie aparatu fotograficznego 
w strefie nadgranicznej 
trzeba mieć zezwólenie 

Wileński Dziennik Wojewódzki z dnia 12 

b. m. zamieszcza rozp Wojewody: Wileń- 
skiego z dn. 8 bm. w sprawie fotografowania 
4 filmowania w strefie nadgranicznej 

W myśl tego zarządzenia: 

5 1. Posiadanie wszełkiego rodzaju apa- 

ratów fotograficznych i. filmowych oraz do- 

konywanie zdjęć fotograficznych i filmo- 

wych na terenie strefy nadgranicznej woj. 

wileńskiego bez zezwolenia powiatowej wła 

dey administracji ogólnej jest zakazane. 
82 Właściciele zakładów fotograficz. 

nych, znajdujących się w strefie nadgranicz 

nej i tch pracownicy, mogą dokonywać 

zć jęć fotograficznych tylko w lokalach zamk 

więtych, zaś o każdorazowym zamiarze do 

konania zdjęcia fotograficznego poza loka- 

lem zamkniętym winni zawiadomić najbliż 

szy posterunek policji państwowej lub or- 

gan KOP. 8 
8 3. Osoby zamieszkałe w slrefie nadgra 

nicznej, które. uzyskały pozwolenie na posia 

«anie aparatu fotograficznego, a nie trud- 
niące się fotografowaniem zawodowo, o każ 

dorazowym zamiarze użycia aparatu foto: 

graficznego, poza terenem swego gospodar- 

stwa, winny zawiadomić najbliższy organ 

KOP łab policji państwowej. 

& 4. Osoby, udające się na podstawie ze- 

awolenia powiatowej władzy administracji 

ogólnej do jednej z miejscówości, położo- 

mych w strefie nadgranicznej z aparatem 
fotograficznym lub filmowym, winny nieza 

leżnie od zezwolenia na pobyt w strefie nad- 

/ granicznej uzyskać zezwolenie na zabranie 

ze sobą aparalu 

$ 5.1) Przez tereny strefy nadgranicznej 

wołno jest przenosić aparaty fotograficzne 

1 filmowe tyłko rozładowane, o ile posiadacz 

aparatu nie uzyskał zezwolenia na posiada- 

nie i fotografowanie. 

2) Rozładowanie aparału dokonywuje się 

pizez oddzielenie kliszy albo błony od apa 

ratu. 

8 6. Kaidy po praybyciu do miejscowości, 

która jest celem ich podróży, winien rów- 

nocześnie 23 zamełdowaniem swego pobytu 

w sbiie nadgranicznej zgłosić posiadanie 
  

aparatu fotograficznego najbliższemu orga- 

nowi KOP lub policji Państwowej 

$ 7. Zabrania się fotografowania i filmo- 

wania w strefie nadgranicznej  wszelkigo 

redzaju urządzeń wojskowych, kolejowych. 

niestów, wiaduktów, stacyj wodnych, wież 

ciśnień, elektrowni, ogólnych widoków z gó 

ry oraz widoków perspektywieznych i pano 

remicznych. 

8 8. Klisze, błony i fotografie zawierające 

zdjęcia objektów lub terenów,  wymienio- 

nych w 8 7 niniejszego rozporządzenia na 

macy decyzji powiatowej władzy administra 

cji ogólnej podlegają przepadkowi. 

& 9. Na założenie zakładu sprzedaży apa- 

rałów i materiałów fotograficznych w stre- 

fie nadgranicznej wymagane jest zezwolenie 

powiatowej władzy administracji ogólnej. 

8 10. Zakłady fotograficzne winny prowa 

dzić księgę ewidencyjną aparatów j materia 

łów fotograficznych. 

8 11. 1) Osoby, zamieszkałe w strefie nad 

granicznej, a pos'adające aparaty fotograficz 

ne po dniu 15 lipca 1937 r., winny na dalsze 

zatrzymanie takich aparatów uzyskać zezwo 

Icnie powiatowj władzy administracji ogól- 

nej najpóźniej do dnia 15 sierpnia 1937 r. 

2) Osoby, którym odmówiono wydania 

zezwolenia na dalsze zatrzymanie posiada- 

nego aparatu fotograficznego, winny w ter- 

minie miesięcznym wyzbyć się takich apa 

retów. 

8 12. 1) Ujawnione po dniu 15.9 1937 r. 

aparaty fotograficzne w strefie nadgranicz- 

nej których posiadacze nie uzyskali zezwo- 

lenia, podlegają na mocy decyzji powiato- 

wej władzy administracji ogólnej przepad 

kowi. 

W stosunku do posiadacza zastosowane 

będą równocześnie sankcje karne. 

$ 13. Kto przekracza przepisy niniejszego 

rozp., podlega karze przwidzianej w art. 24 

rczp. Prezyd. R. P. z dnia 23.12 1927 roku 
o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 1i, 

poz 83 z 1937 r.) 
58 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 

życie z dniem 15 lipea 1837 r. 

Wojwoda I. Boelański, 
  

w pamięci wielbicieli operetki. Jej cechą 
— płynność melodyczna, efekiy dziś już 
może trochę zbanalizowane, ale w do- 
brym słylu, przepojenie całej sztuki fak- 
turą muzyczną, dzięki czemu jest osiąg- 
nięła jednoliłość strukiuralna widowiska. 

Teair wprowadził ją ponownie na sce 

nę wysławiwszy w odmiennym — niż do- 
łąd — zespole aktorskim. | to była jed- 
ną z przyczyn osiągniętego sukcesu, Zda- 
je się bowiem być rzeczą pewną, że 
łeatr opereikowy zyskuje bardzo wiele 

przez słałe odświeżanie swych aktorów. 

Tym razem o atrakcyjności zadecydowało 
nazwisko K. Dembowskiego, który — jak 
się pokazuje — jest ulubieńcem publi- 
czności wileńskiej, manifesiującej bardzo 
serdecznie i wielokrotnie swą sympatię 
EDR TEIKIMAS EB 

Nareszcie! 
Gnębiące nas przez szereg lat przesilenie 

gospodarcze, ten tak znienawidzony przez 
wszystkich „kryzys”, zakończyło wreszcie 
swe niesławne panowanie. I nie jest to tylko 
konwencjonalny frazes zawodowych optymi 
stów, ale powszecha opinia tych, którzy 
mają cośkołwiek poważnego do powiedzenia 
w sprawach gospodarczych: rolników, prze- 
mysłowców, kupców, rzemieślników, nczo- 
nych ekonomistów. 

Nie znaczy to oczywiście, by z dnia na 
dzień można było odczuć poprawę koniun- 
ktvry i każdy musi być przygotowany na to, 
że unormowanie warunków bytu kosztować | 
go będzie jeszcze wiełe wysiłków Jednym z 
nas przyjdzie to łatwiej, innym zaś trudniej, 
ale jedno powinniśmy sobie uświadomić: jes- 
teśmy sami kowalami własnego szczęścia i 
ogromnie dużo zależeć będzie od naszej ener 
gii, przedsiębiorczości i umiejetności wyzy- 
sksmia sprzyjajacvch okoliczności. 

Nie jeden powie: posiadam te wszystkie 
potrzebne przedmioty i na dobrych chęciach 
mi nie zbywa, ale cóż mi z teco, skoro nie 
posiadam środków, które pozwoliłyby mi 
pokazać, eo potrafię. 

Istotnie, brak środków stanowi poważną 
przeszkodę w realizowaniu zamierzeń, ale 
czyż dłateso powinniśmy się ich wvrzec? Nie. 
Jest na to inna, bardziej skuteczna, rada: 
trzeba się, poprostu starać o zdobycie tych 
środków. 

W jaki sposób? To zalei od okoliczno: 
$ci, ale jeden z tych sposobów nasuwa się 
sam przez się każdemu, kto rzuci okiem na 
tabelę wygranych na Loterii Klasowej. Prze- 
koma się on, że co miesiąc rośnie liczba po- 
ważnych kapitalistów przed którymi wszelkie 
mcżliwości stoją otworem. Wygrał przecie 
Iks, wygrał Ipsylon, dłaczegóżby nie mi.ł 
wygrać kto inny? 

W każdym razie nie tylko można, ale na. 
leży spróbować szczęścia, a sposobność na- 
carza się właśnie, bo 22 czerwca rozpoczyna 
się ciągnienie pierwszej klasy trzydziestej 
dziewiątej Loterii Klasowej. 

Tylko trzeba pamiętać o tym, że i losów 
mcže zabraknąć, lepiej więc będzie załatwić 
tę sprawę natychmiast.   

dla iego arłysty. łsłotnie wnosi na scenę 
wileńską walory swego dużego i wyra- 
zistego głosu (łak przyjemnie jest słyszeć 
w operefce aktora śpiewającego pełnym 

głosem!), wyrobienie sceniczne, nieprze- 

ciętny temperament, ożywiający całą 

akcję. 
Nie dorównywała mu klasą akłorską 

jego parinerka M. Nochowiczówna. Ob- 

darzona jest silnym głosem o niejednoli- 

fym brzmieniu, bardzo przyjemnym w 

niższych rejestrach, cokolwiek ostrym na 
wyższych nułach, gdzie niejednokrotnie 
urywa w cokolwiek zbył suchy sposób. 

Bardzo dobra posłać starej cyganki 
stworzyła N. Prekierówna, scenicznie 
zrównoważona i opanowana śpiewaczka, 
wykonująca bardzo dobrze swoją odpo- 
wiedzialną pod względem špiewaczym 
rolę. 

B. Halmirska wniosła miły wdzięk w 
partie wokalne swej roli wykonane z u- 
miarem i artystycznie wycieniowane, co 
zdaje się być całkiem nową i pożyłecz- 
ną cechą tej aktorki. 

Wreszcie jako nową siłę tego zespołu 
wymienić trzeba B. Folańskiego wysłępu- 
jącego w charakterystycznej roli — ho- ' 
dowcy wieprzów. Cechuje go lekka skłon 
ność do przesady, niezaprzeczenie szko- 

dzące jego grze. W głosie jego brak 
soczystošci, 

Poza tym wystąpił kłoś ukrywający się 
pod trzema gwiazdkami: szanuję powo- 
dy, które sprawiły, iż załaił swoje nazwi- 
sko — domyślam się, iż wchodzi tu w grę 
amałorstwo. 

Ponadło wystąpili słarzy nasi znajo- 
mi: K. Wyrwicz-Wichrowski, D. Lubow- 
ska, K. Chorzewski, S. Brusikiewicz, S. 
Kubiński, baleł z Martówną i Ciesielskim 
na czele tańczy ognisłego Czardasza, 
wreszcie chóry całkiem dobre. 

Reżyseria spoczywająca w ręku Folań- 

skiego dała dobre sceny zbiorowe, do- 

wcipy akłualne o niejednakowym pozio- 
mie: podobał się przytyk do nowej pi- 
sowni (żywo oklaskiwany); nałomiast na- 

leżałoby unikać kalamburów polsko-ro- 
syjskich — to są rzeczy zbył tanie. De- 
koracje były — jak zawsze — autorstwa 
Grajewskiego, cokolwiek przeciążone w 
swym realizmie. 

Kierownictwo muzyczne spoczywało 
na barkach A. Wilińskiego, obdarzonego 
bardzo właściwym poczuciem tempa, któ 
ry miał do zwalczenia tu ciężar gatunko- 
wy oporu tak skomplikowanego zespołu, 
jakim jest chór (zwłaszcza na początku 

I aktu). 
Na całości widowiska znač rzeielny 

wysiłek zespołu, kłóry osiągnął na pre- 
miewie zasłużony sukces. аьК 

HALLO! 

  

JUŻ CZAS 

NABYĆ LOS 
GRZE CZADRKEOD: CZE 

w szczęśliwej kolekturze 

  

Wielka 44 

Wilno Mic: iewicza 18 

GDYNIA, Św. Jańska 10 

SŁONIM, Mickiewicza 13 

gdzie w 38 Loterii padło: 

30.0060 zł. na nr. 65446 

15.000 żł. na nr. 30779 

10.009 zł. na nr. 160681 
I wiels wiele innych wygranych 

Pożegnanie dyrektora 
J. Petrego 

W sobolę wieczorem w słudio P. R. 

przy ul. Mickiewicza Nr. 22 odbyło się 

uroczyste pożegnanie odjeżdżającego dy 

rekłora Rozgłośni Wileńskiej J. Petrego. 

W uroczysłości wzięli udział pracownicy 

Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia 

oraz cały szereg przesławicieli elity wi- 

leńskiej. Na liczne przemówienia uczestni 

ków odpowiedział, wzruszony dyr. Petri, 

zaznaczając, iż pomimo krótkiego pobytu 

serdecznie przechowa w pamięci pracę 

w Wilnie. 2 

Uroczysłość przeciągnęła się do póź- 

nego wieczora w nastroju bardzo serdecz 

nym. Twórca Rozgłośni Lwowskiej jed- 

nej z najlepszych w Polsce, dyr. Julian 

Petri, cieszył się w Wilnie powszechna 

sympalią. | 

W grodzieńskim prze- 

widule się nieurodzaj 
Rolnictwo pow. grodzieńskiego, po- 

dobnie jak w innych powiatach pėlnos- 

nej części Polski, w roku bieżącym zosta- 

ło nawiedzone dwiema klęskami: silnymi 

mrozami I upałami. 

W zimie wskutek braku powłoki śnież 
nej silne mrozy zniszczyły w dużej mie- 
rze zasiewy koniczyny i pszenicy ozimej. 

W maju, w okresie najintensywn'ej- 

szej wegełacji roślin upały dochodzące 

do 40 słopni ujemnie wpłynęły na rozwój 

zbóż. Najbardziej ucierpiały tereny o lek 

kiej glebie piaszczystej w północnej czę 

ści powiatu grodzieńskiego. Bezpośrednio 

po upałach w końcu maja i w pierwszych 
dniach czerwca przyszło nagle oziębienie 

i nocne przymrozki, które zniszczyły dużą 
część zbóż, znajdujących się w okresie 
kwitnięcia, warzywa w ogrodach, a nawet 
ziemniaki, wczesne gałunki których zosta 
ły niemał doszczętnie zniszczone. 

W przeciwieństwie do upałów od przy: 
mrozków ucierpiały przeważnie gleby 
podmokłe Warzywa tylko w niewielkiej 

ilości zdołano odsiać i odsadzić I to tyl- 
ko w większych ośrodkach. Wieś została 
pozbawiona niema! zupełnie warzyw. 

Przewiduje się, że plony będą o 50 
„proc. gorsze, niż w roku ubiegłym, kiedy 
dużą część powiału nawiedziła klęska gr: 
dobicia. : o 

  

Ataturk ofiarował 

swój majątek 
państwa 

ANKARA, (Pał). Prezydent republiki 

łureckiej Kemal Afaturk ofiarował skarbo: 

wi państwa wszystkie swoje dobra i po” 

siadłości. 

Pismo prezydenta w tej sprawie od. 

czyłano na posiedzeniu Wielkiego Zgro- 

madzenia Narodowego powiłano gorą-   cymi owacjami. 
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— KOLUMNA LITERACKA — 
pod redakcją Józefa Mašiiūskiego 

  

Talent, dziwactwo i... 
(TADEUSZ Hiż — TALENT, DZIWACT- 

WO I COŚ JESZCZE, Warszawa 1937, 
Tow. Wyd. „Rój”). 

Książka z galunku rozchwylywanego 
przez miłośników liferaiury. Každy, kto 
przez długie lata zżył się z poezją i „be 
letrystyką”* ojczystą, kto śledził rozwój 
ulubionych pisarzy od pierwszego błysku 
Ich taleniu po dzieła szczytowe, kto wre- 
szcie nauczył się tego przemyślnego ma- 
newru psychicznego, który pozwala atmo 
sferę dobrych książek wprowadzić w swój 

obręb prywatny, jak przyprawę aroma- 
tyczną i uszlachetniającą, jak powiew 
ożywczego ozonu — każdy więc mądry 
czytelnik literatury skorzysta chęinie z 
dobrej okazji by zaczerpnąć wiedzy o ży 
ciu tych, którzy tą literaturę tworzyli. — 
Nigdy nie zrozumiem perwersji, czy do- 
kirynerstwa, zadawalającego się dziełem 
sztuki w oderwaniu od jego twórcy. 
Zwłaszcza w literaturze | 

Malarz, muzyk, architekt wypowiada- 

Ją się środkami dalekimi od powszednio- 
życiowego postępowania. Ale już aktor 
na scenie, w przeciągu paru godzin wy- 
dobywający piękno i sztukę z tych że sa- 
mych „warunków”, którymi operuje przez 
pozostałe dwadzieścia godzin doby, już 
den nasz znajomy obdarzony mocą tran- 
stormacji jest zjawiskiem w najwyższym 
stopniu pasjonującym. Nie mniej pisarz, 
poeta, publicysta. Możność konfrontacji 
słowa mówionego ze słowem pisanym, 
stylu życia ze stylem sztuki, wzajemnych 
odpowiedniości i przeciwieństw, o!, to 
nie lada gratka. Weźmy choćby taki 
aspekt: mickiewiczowskie „trudniej 
dzień dobrze przeżyć niż napisać księ- 
gę”. Że niby życie jest niedoskonałe, a 
sziuka łatwiej doskonałość osiąga. Po- 
wiedzmy — osiąga prawdę. Życie więc 

isarza zarysuje się nam jako wężowała 
=. na której punkty szczytowe — 
momeniy największego zbliżenia do praw 
dy — przypadną na okresy szczególnie 
Intensywnej twórczości. Intensywnej tylko, 
<zy może — szczęśliwej? Bo co, jeśli nie 
dzieła, ale życie pisarza najlepiej reali- 

dostępną nam doskonałość? — 
: 1 fak śledząc człowieka obdarzonego 
dziwną właściwością, zwaną talentem, 
depcąc mu po piętach, zaglądając przez 

ramię, dostosowując wreszcie swój rytm 
do ryłmu jego kroków, ach, nawel zbie- 
zając plotki — jesteśmy wciąż w regio- 
nach najbardziej zasadniczych wartości, 
w ałmosferze objawienia i sądu. 

Niestety, fakich książek o pisarzach w 
Polsce prawie że nie pisano,   

Pisano zaledwie stronice: Brzo- 
zowski, Irzykowski, Napierski. Może za- 
ciążyły tu maniery profesorsko-pedago- 

giczne (niemiecki przykład i postulat wy- 

chowywania narodu, razem zespolone w 
celu płodzenia grubych tomów), może to 
sprawa małej ruchliwości pisarskiej, czy 

temperamentu naszych intelektualistów — 

Miałbym jednak inny na tę całą sprawę 

punkł widzenia. Wróćmy do książki Ta- 

deusza Hiża. 
Dziennikarz, literat i polonista (bodaj 

łak?) z wykształcenia, wyrosły w cenirum 

środowiska  dziennikarsko-artystycznego, 
człowiek bywały, skoligacony, związany 
węzłami koleżeństwa, przyjaźni i zaży- 
łości w długim szeregiem ludzi, których 
nazwiska przeszły od historii kuliury pol- 
skiej, ma Tadeusz Hiż pełne kwalifikacje 

na książkę, o którą nam chodzi. — Ksią- 
#& takie na Zachodzie są zjawiskiem wca 
le częstym. Wielcy artyści opisują się na- 
wzajem po monografiach i wspomnie- 
niach, a jeśli nie robią tego sami, stają 
się ofiarą swych żon, przyjaciół, sekreta- 
rzy. Po za zrozumiałym elementem sen- 
sacji wiele z tych książek przynosi to naj 
cenniejsze, o czym mówiliśmy — atmo- 
sferę konfronłacji i sądu. 

Książka Hiża wnosi ałmosferę gawę- 
dy. Na półce bibliotecznej postawić by 
ja należało, między pamiętnikami Paska 
a... jakimś grubym buchem, któregoś pri- 
waf-docentów. Wyglądałaby w tym towa- 
rzystwie należycie: — nieprawe dziecko 
niedobranych rodziców. 

Są w książce rozdziały będące właści- 
wie maŁymi słudiami liferackimi: O Pru- 
sie, o Żeromskim, Tetmajerze, Kasprowi- 

czu. Hiż nie zaniedbuje okazji, kiedy 
może błysnąć swoją, powiedziałbym „po 
rządną”, seminarialną niemał wiedzą o li- 
łeraturze. Czy jednak zamierzeniom tym 
łowarzyszy trafny smak i ostrość sądu? 

W rozdziale o Tetmajerze czyłamy: 
„Kto pierwszy wysnuł z mowy poł- 

skiej takie słowo: 
Złocisty to był dzień. Błękitne za- 

dumanie objęło cały świał. Na mo- 
drym oceanie słoneczny zasnął blask. 
Na ziemi i na niebie cisza zdawała 
się wsłuchiwać sama w siebie. 

Skąd to powsłało? Jakim cudem 
wyczarował się w duszy poeły ton 
podobny: Wsłuchiwał się sam w sie- 
bie. Umiał to". 
Z łego już łatwiej można zrozumieć, 

że Hiż pofrafi bronić wielkości poetyckiej 
nietylko Asnyka, ale i Or-Ola. W gawę- 
dach swych o pisarzach jast równie bez- 

ELL 

Styl pierwszych pism Marszałka 
Stanisław Wasylewski omawia w „Tygod- 

niku Ilustrowanym” styl pierwszego tomu 
wycania zbiorowego pism Józefa Piłsud- 
skiego. 

Gdybym był młodym pracownikiem „na 
miwie* badań nad językiem i stylem, zajął. 
bym się z pacją zestawieniem i konfrontacją 
dwóch światów: tacytowskiej  lapidarności 
artykułów w latach 1893 — 1902 z obfitym, 
niepowstraymanym wiełosłowiem takich sa- 
mych artykułów w „Kurierze Porannym" 
przed majem 1926. 

Styl Piłsudskiego, doraźnie użytkowany, 
pozbawiony świadomych ambicyj artystycz 

„ mych, formował się w epoce dość miałkiej. 
Zaledwie się był zaczął nalot prozy sienkiewi 

|; ezowskiej na nasze pisanie, jeszcze nie sly- 
eha* gromów wywrotowych Młodej Polski, w 
któej żeromszczyzna tak dojmująco zawład. 

nie nad codziennnym kształtem wyrazu. Pi 
° Фага „Robotnika“ į „Przedšwitu“ pisze tak, 

jak go matka uczyła. Dobrym, domowym, 
siaro-sziacheckim duktem, jowialnie, szydli 
wie. Rzadko dła okrasy użyje cytaty ze Sło 
wackiego, wpływów sienkiewiczowskich na 
składnię i wyrazownictwo też się chyba do 
patrzyć będzie można. A juž porównanie bi- 
bały zapisywanej, czy korygowanej ręką Pił 
sudskiego z większością ówczesnej produkc ji 

podziemnej wykazuje jedną wyższość; kla 
rowność, czystość ; szlachetność pióra, góru- 

jąca nad niechlujnie pośpieszną, często w 

ogóle szmalławą resztą. 

Osobliwość wyprawy slylowej u Piłsud 

kiego można teź obserwować w jego odstęp 
siwach od obowiązującego szablonu w prasie 

° — 4 bełetrystyce. Dla przykładu wybiorę jedno 
{ »darzenie naświetlone przez redaktora „Ro- 

botnika”, rzeż ludności unickiej w Krożach 
litewskich. Już aama postawa wobce tego zia 

wiska starczyć mogła współcześnie, aby w 
anonimowym sprawozdawcy uznać indywi 
dualmość, która sobie nie nie robiła z wpły 
wów otoczenia i przeciwiła się podświado- 

mie lub świadomie bojowo atmosterze uczu 
siowej ogółu. :   

Rok 18%. Opar zaraźliwy, 

całą zbiorowością. 

pustki nad 

Na ożałobione wspomnieniami społeczeń 

siwo pada wieść o krwawych zagonach żan 

darmskich w Krożach. 

P. Piłsudski omawia sprawę Krożańską 

w „Przedświcie'”..Nie tylko z braku miejsca 

unika wszystkiego, co tsąci klepsydrą, łzą, 

albo lamentem. Unika wszystkich aspektów 

bezsiły, mimo iż pragnie ująć sprawę rzeczo- 

wo. 

Dzisiejszenu czytelnikowi zda się la barw 

na i żywa, staranna w informacjach kore 

spondencja czymś zupełnie naturalnym. Od- 
ezyla felieton z przyjemnością, ujmie go pro 

sta żywość opisu, dbała o koloryt lokalny, 

będzie podziwiał kapitalny, po gospodarsku 

plastyczny uchwyt sytuacji: „Życie obywa 
lela Krajn Zachodniego jest podobne do ży- 

tia psa, nie mającego gospodarza. Nie ma on 

nikogo, ktoby o nim pomyślał, za to wielu 

myśli, w jaki sposób mu krzywdę wyrzą 
dzić”. 

Opisując egzekucję nicszczęsnych unitów, 
z którymi hula jadowite czynownictwo strze 

łe się Piłsudski zarówno  grandilokwencji, 

jak jeremiady i gloryfikacji męczeństwa. Pi 

sze o tym sucho. Szuka momentów jasnych, 

komicznych nawet, wysuwa na front anegdo 

tę („Jako komiczny epizod w tej tragedii 

przytoczyć można, że lud (przy układaniu 

raportu przez gubernatora) koniecznie wyma 

gal, aby papier był siemplowy, gdyż tylko 

wtedy sprawa będzie pewną”). Gubernator, 
ezłek ludzki zgodził się i na to, W ogóle typ 

ki napastników na bezbronną wieś, figury ad 

ministracji głównie interesują sprawozdaw 
e» Kroi dosadnie, od ręki, aby w ruchu, aby 
© śmieszności. QOdczuwa doskonale, że jedy 
nie taki sposób wyzwolić może piszącego od 
lzawego kląskania. 

Wydaje mi się, że w wielu pismach po 

tzątkowych Wielkiego Marszałka o charak- 
terze sprawozdawezym, dadzą się odsznkać 

takie nowalie, sprzeczne z "uchem czasu, 2 

о1 wiązującym kanonem odeznwania i osą 

| du   

nic więcej 
bronny jak w relacjach o życiu zapomnia 
nych dziwaków ze światła dziennikarskie- 
go. Rzadko tylko udaje się Hiżowi cel- 

niejsza anegdota. Najczęściej mamy dłu- 
gie obietnice z bardzo szarą pointą. Nad 
tem, że Dunikcwski posadził Fiszera na 
ławie z plasteliną potrafi Hiż cmokać nie 
gorzej niż nad przyłoczonym wyżej, zu- 
pełnie przeciętnym zwrotem u Tetmajera. 
Żadnej selekcji, żadnego stanowiska este 
tycznego; jakaś bezosobowa zabawa w 
„podaj dalej”. 

Tak to jest, Miła książka, nienudna 
lektura, sporo ciekawych wiadomostek. 
Ma się nawet pewien szacunek dla oso- 
bistych „wyposażeń”, jeśli tak można po 
wiedzieć, aułora. A przecież czytając te 
gawędziarskie felietony, gdzie nie ma nic. 
ze szlachetnego pieniactwa 0 wartości, 

gdzie nie spotyka się ani śladu ideałów, 
czy też idiosynkrazyj artystycznych, gdzie 
opinia — a przecież takie książki, to opi- 
nia kulłuralnego czytelnika przede wszy- 
stkim! — jest mułacją zdawkowych i utar 
tych powiedzonek, albo też echem daw- 
ho nieodświeżanych sądów... — zapala- 
jąc się do lektury, by za chwilę się prze- 

konać, ża i tym razem o nic właściwie, 
prócz gawędziarskiego „albośmy to jacy 
łacy nie chodzi — doznaje się głuchej 
i deprynującej irytacji. 

Sąd kulturalnego czytelnika, drukowa- 
ny wyraz opinii środowiska tworzy rzecz 
niezmiernej wagi: — atmosferę artystycz 
ną i ciągłość tradycji kulturalnej. Warun- 
kiem donisłości łakich książek jest czyn 
na i nieustannie konirontacyjna postawa 
przygodnych autorów. — Czytając bier- 
ną, pozbawioną zmysłu hierarchii i łat- 
wiutko wyrozumiałą gawędę Tadeusza 
Hiża, zrozumiałem dlaczego ło cała, tak 
dynamiczna epoka Młodej Polski prze- 
padła właściwie dla mego pokolenia, 
żadną tradycją nie przekazana. 

Józef Maśliński. 

UL BBORZSYGYCYS ZZ SOBORZE COUGAR 

KRONIKA + 
— Nowa powieść Kuncewiczowej w druku. 

Wszyscy słuchacze audycyj radiowych przy- 

pominają sobie niedawno ukończoną po- 

wieść Marii Kuncewiczowej p. t. „Dni po- 

wszednie państwa Kowalskich* wygłaszaną 
przez pwien czas przed mikrofonem Pol- 

skiego Radia. Powieść ta kudziła wśród słu- 

chaczy ogromne zaimteresowanie zarówno 

svoim tematem, jako też nowością formy 

publikacyjnej ukaże się nakładem „Roju”. 

— Paul Vałery tworzy „Biuro Języka 

Franeuskiego*. Długoletnie marzenia Pawła 

Valery i Ferdynanda Brunot o utworzeniu 

instytucji odpowiadającej mniej więcej pol- 
skiej „Straży Piśmiennictwa Połskiego”, pro 

wadzonej swojego czasu przez Miriama, z0- 

stały nareszcie zrealizowane. Jak dowiaduje 

sie ajeneja PIL w ostatnich dniach utworzo 

no w Paryżu instytucję pod nazwą „Office 

de ła Langue Francaise" pod p.zewodnie 

twem obu inicjatorów. Cełem tej instytucji 

jest ochrona języka francuskiego przed za- 

nieczyszczeniem i opieka nad jego dałszym 

rozwojem. „Office de la Langue Francaise" 

bedzie utrzymywało specjalne biuro posad 

dl zainteresowanych. Informacje udzielane 

przez to biuro będą dotyczyć kwestyj języko 

wych ze wszystkich dziedzin życia, a więc 

szłuki, nauki, wynalazczości, techniki, prze- 

mysłu I t. p. Następnym etapem zadań tej 

instytucji będzie opracowanie słownika į gra 
mótyki języka francuskiego, dla użytku ogó 
lu. Komitet tego biura językowego liczy po- 

między swymi członkami najwybitniejszych 

przedstwicieli nauki i sztuki, sekretarzem 

zaś biura został Andre Mary, poeła piszący 

w archaicznym języku francuskim. „Office 

de la „Langue Francaise" zamierza również 

wydawać swój biw'etyn. Pozałym instytucja 

1a zapowiada, że nie myśli być martwą, jak 

wiel naukowych towarzystw, ałe będzie iść 

w życie i czynnie współdziałać z życiem. 

— Książki, htóre chciałbym napisać. — 

Niezmiernie ciekawą ankiełę pomiędzy fran- 

cuskimi pisarzami przeprowadził Paul Mou- 

reusy, zapytując literackie sławy jakich ksią 

żek zazdroszczą swym kolegom. Cdpowiedzi 

były liczne t bardzo różnorodne. I tak Tri- 

stan Bernard, znany ze swego dowcipu, po 
wiedział, że żałuje iż nie napisał „Le tour 

du monde* w czym go wyręczy? — Cocteau. 

„Zrobiłbym piękną podróż przy okazji — 
żulił się Tristan Bernard, a pozatym naśla- 

dawać Cocteau — to wcałe dobra rzecz”. 
Jean Preęost wzdychał za chłopskin arcy- 

dziełem Marcela Aymóć — „La table aux 

сгеуез“, Luc Durtam m:.tw? się 2 kolei, że 

napisanie „Los Hommes de bonne volontė“ 

przypadło w udziale jego koledze, Jules Ro- 
mainsowi, Rrien la Rochelle stawiał ponad   w:zystko „Le journal d'un enrć de eom 

Nawet Bolesław Prus 
meże być „chydny”... 

W dobie narastania demagogii oraz wspa 

niałego wzrostu wpływów wszelkiego rodza 

ja trybunów kołtunerii dobrze zrobił Bey- 

Żeleński, że swój odczyt radiowy o Bolesła- 

wie Prusie (cytujemy za „Wiad. Lit.* zaczął 

od następującego wspomnienia: 

Kiedy się żyje jakiś czas na świecie, 

wszystko potrosze barwi się jakimś wspom- 

niemiem. I terez, gdy mnie zaproszpao, aby 

powiedzieć kilka słów o Prusie z okazji dwu- 

dziestopięciolecia jego Śmierci, stanęła mi 

żywo w pamięci pewna cena. Byłem wów- 

czas sztubakiem, redzice mieszkali w Kra- 

kowie, matką piastowała tam przez wiele 

lat geriność przewodniczącej Stowarzyszenia 

Nauczycielek — było to w epoce dalekiej 

jeszeze od istnienia związków zawodowych 

—i w tym charaktewe kierowała zakupami 

książek dp bibiłoteki Stowarzyszenia. Otóż, | 

pewnego dnia, wpadła do nas do domu bib- 

liotekarka, panniea może pięćdziesięciolet- 

nia, a wypiekami na twarzy, podniecona, 

wzburzona, trzymając w ręku jakieś książki. 

Zdyszanym głosem rzekła: „Pani prezesowo, 

my tego w bibliotece trzymać nie możemy: 

to jest ohyda, ohyda!* — I cisnęła na stół 

ze wstrętem, tak jakby jej parzyły palce, 

trzy grube tomy. Spojrzałem zacickawiony: 

na okładce było: Bolesław Prus — „Lalka 

Rzecz prosta, że znalazłszy się sam, rza- 

ciłem się na tę „Lalkę“ 1 pochlanialem ją 
przez kilka dni. Byłem nieprzytomny z za- 

chwyłu. Taka była moja znajomość z Pru- 

sem. 

Nie będę sauł filozoficznych refleksyj na 

temat tego zdarzenia. Byłyby równie łatwe 

jak jałowe. Mimo, że powtarza się to ciągle, 

wigdy większość ludzi nie przyjmie do wiado 
mości faktu, że często książka budująca za- 

czyna karierę od iego, że jest książką gor- 

szącą, że bywa wyświecama z bibliotek nau: 

tvycielskich zanim się znajdzie okowiązko- 

wu w bibliotekach dla młodzieży. Razporaz 

się to powiarza, ale ludzie tego nie pamię- 

tają. I może lepiej dla nieh, że mie pamię- 

teją: mieliby za wiele kłopotu, zrobiłby się 

im zamęt w głowie, straciłiby pion. 

Oburzenie „pięćdziesięcioletniej pannicy“ 

P Mikiewiczówny byłó dla Boya tylko pre 

tekstem do wykazania iłe śmiałości, siły prze 

żyć i wiełkości pisarskiej Prusa złożyło się 

na utwór, o którym sam powiedział: „Kte 

przeżył „Lałkę”, wiełe przeżył”. — My jed 

nak chcemy z historii, choćby tak niedale- 

kiej wyciągać naukę na dzień -duisiejszy 

I dlatego cytujemy dalej: 

Prus uśmiechnąłby się rło tej panny Mi- 
kiewiezówny; co majwyżej pomieściłby ją w 

którym tomie „Emaneypantek*, z których 

żyweem uciekła. Zasmucały go pewnie'zato 

inne enunejacje, których mu też nie szczę- 

dzone. „Poglądy Prusa — tak pisał organ 
tych kół, które dziś wielbię bez zastrzeżeń 
Proca jako wielkiego pisarza i obywatela— 

równają się najbezeeniejczym powieściom w 
usjpodlejszych organach*. Tak pisali niektó 
rzym Prusie za jego życła; podobnie miano 
patem pisać o Żeromskim. I to też warto 
przypomnieć. Po na to — między innymi — 

są takie roczniee, aby uprzytamniać mład- 
szym polnleniom, że posłannictwo pisarza. 
te rzecz bardziej skomplikowana niż ię lu- 
dziom wydaje... 

pagne“ Bernanosa — jednym słowem każdy 

1 pisarzy zazdro-cił czegoś drugiemu. Nie 
było ani jednego, któryby powiedział, że 

chciałby pisać to tylko, o sam napisał, — 
Mcże o taką odpowiedź właśnie rozpisujące- 

mu ankietę chodz'ło. 

— Renesans Cervantesa. Po bardzo „mo- 
dnych" w czasach ostatnich sztukach Szek. 
spira, przyszła kolej na Carvantesa. W prze 
ciągu trzech miesięcy światło rampy ujrzały 
trzy utwory mistrza, hiszpańskiego pióra. 
Fean-Louis Barrault opracował „Numance”*: 
Luc Durtain zapożyczył do swojej sztuki — 
„Mari“ temat z jednej z nowel Cervantesa 
Wreszcie Paul Mathas zapowiada premierę 

„Don Kichota” na scenie teatru 70 sekcji 

wystawy w Paryżu. 

— Ruch wyrawniezy w Niemczech. Ostat 
nio ogłoszone cyfry statystyk niemieckiego 
ruchu wydawniczego stwierdzają wzrost iic 

ści nakładów, W roku 1934 wydano 20.852 
dzieł ja w r 1935 — 23.212, liczby te należy 
jednak traktować z wielkim zastrzeżeniem 
—- pozycje te bowiem obejmują również ksią 
żki niemieckie wydawane w Austrii, niemie 

ckiej Szwajcarii, Czechosłowacji, Francji ika. 
-kezba książek wydanych w Niemczech sta- 

newi 84 proc. z podanych liczb. Na ogół 

wzrost wydawnictw w ostatnian roku wyra- 

За się poważną cyfrą 35 proc. Ciekawe jest 

zestawienie liczb tłumaczeń z języków ob 

cych na niemiecki: w roku 1933 przeiłuma- 
ezono 536 dzieł w tym 202 anigelskich, 177 

rczyjskich, 38 francuskich, w roku 1934 prze   
Uumaczono jnż tylko 393 « ieł, w tym an. 

MICHAŚ MASZARA 

* 

Śpi jezioro w zatokach. 2 
Miesląc na łowy wypłynął, 
poświaty skrzydłem szerokiem 
srebrną siatkę rozwinął. 

Brzozy do wody beztrosko 
warkocze spu'ciły swe, 
gwiazdy świeczkami z wosku 
ktoś zapalił na dnie. 

Niebo nocne głębokie. 
Sen brzegi ogarnął dzikie, 
gdzieś tylko daleko w mroku 
wiosek mrugają ogniki. 

Cisza nad sennym jeziorem, 
śpią szuwary I trzelny. 
Pluski fał ponad czólnem 
pieszczot rozpryskiem giną. 

Wiosła rytmicznie skrzypnęły, 
brzeg ciemna zasnuła północ. 
Gwiazdy na falach mignęły 
na powiłanie czółna. / 

Noc i woda dokoła. л 
Gwiazdy | miesłąc na dnie. 
Wiosła głębiej! Niechaj wesoły 
śpiew ciszę rwie. 

CHWIEDAR ILLASZEWICZ 

* * 
* 

Sine dnie — kolorowe chustki — 
laio spłukało w krynicy za borem. 
Znowu drzew złotem w mglisiej przestrzeni 
listopad szamocze się błałoruski. 

Wlatr—psalmista zawodzi nad krajem, 
fiśćmi zanosł czerń ścieżek. 
Znów, Białorusi, Twoje bezbrzeża 
jesień I eleglę cichą składają. 

ileż jeszcze takich jesieni będziemy znali, 
co snem przepływają nad Tobą Krainoł 
fież jeszcze w tej dali, w tej sinej 
*apliemy słę żaluł... 

Tylko wy, pieśni, nie płyńcie z wlatrem 
płaczkami w listopad ten blaloruski, 
Wierzcie — ponad jesienną pustką, 
nam innymi wichrami was zatruć... 

Przeł. z białoruskiego 
Jan Huszcza 

AKAAAAA AAbAA LAMA 
r Z książek pochodzi 
| inteligencja narodu. 

  

2 A. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wline, Jagleliońska 16 

Czytelnia Nowości: 
Wielki wybór książek 

Nowości, klasyczne, lektura szkolna, i 
naukowe i w obcych językach 

Czynna od 12—18. Warunki przystępne 4 

YYYYTYYTYYYTYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYY 

gielskich 148, rosyjskich 58, franeuskich 58, 
w roku 1935 liczba Numaczeń skurczyła się 
de 300. Wydawnictwa niemieckie w innych 

językach wyniosły ostalnio 687 dzieł, w la- 

tsch ubiegłych 599, i 894 w roku 1931. Roz 

patrując statystykę poszczegółnych działów 

na'eży stwierdzić spądek prac o charakterze 

społecznym, politycznym, historyczno - I te- 

rackim oraz dzieł dla młodzieży. Natom:asi 

dzieła z zakresu teologii podniosły się z licz 

by 1921 do 2331. Książką niemiecką o naj. 

większym nakładzie. była naturalnie „Meir 

Kami“ Adolfa Hitlera, która w roku 1935 

asiągnęła 2.000.000 egzempłarzy; nie należy 

r 

jednak zapominać, że 700.000 egzemplarzy . 

łej książki ofiarowano w tymeż roku jako 

orezent wszystkim nowożeńcom. W roku 

1936 Stowarzyszenie n'-mieckich wydawców 

składaoł się z przedstawicieli 9.763 firm. Ró 

żne wydania periodyczne osiągnęły łączny 

nakład 75.000.000 egzemplarzy. Połowa tego 

przypada na czasopisma zawodowe, (z zakre 

sn przemysłu, medycyny, nauk technicznych 

— 15 proc.). Liczba dzienników. zmniejsza 

się stale, wystarczy podać, że w ciągu ub 

grudnia zlikwidowano 28 pism. 

— Renć Clair skarży Chaplina o płagiat. 
Jak podają z New Jorku, ra Ica prawny fir 

my „Tobis-Fikms Sonores* w Paryżu wy- 

stąpił z powództwem cywiłnym, skarżąc 

Charlie Chapina o plagiat w jega „Modern 

Times". Zdaniem powoda Chaplin w swym 

ostatnim obrazie zączerpnął bezprawnie bar- 

dzo wiele pomysłów i szczegółów z clairow 

skiego filmu „A mous la liberte“. Ciekawe. 

że wysokość żądanego przex „Tobis“ odszko 

dowania równa się wpływom, jakie „Modern 

Times* osiągnęły na całym świecie, a jak 
wiadomo, był to przecież jeden z najwięcej 
kasowych filmów ostatnich lat. Sprawa za- 

powiada się sensacyjnie, gdyż obie strony 
zapowiadają wielkie rewełneja.
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Kurjer Sportowy 

Podejrzani obieżyświaci. 
  

W sezonie letnim bardzo często 
spotykamy się w codziennym życiu z 
turystami, którzy zwiedzają kraj i 
zbierają najrozmaitsze datki chodząc 
po cukierniach, skłepach, urzędach i 
organizacjach, prosząc o pomoc. Naj 
Częściej ci właśnie panowie, którzy 
w rzeczywistości nic absołutnie nie 
mają wspólnego ani ż turystyką ani 
ze sportem żebrzą poprostu o kilka- 
naście groszy, sprzedając najrozmait- 
Sze fotografie. Najczęciej są to foto" 
grafie własne. 

Przestrzegamy więc wszystkich 
przed takimi turystami. Trzeba się 
mieć na baczności, bo prawdziwy 
turysta, który zwiedza kraj nigdy nie 
będzie prosił o jałmużnę, bo jeżeli 
nawet zajdzie jakaś konieczna potrze 
ba otrzymana kilkudziesięciu złotych” 
na biłet, względnie na utrzymanie to 
w pierwszym rzędzie zwróci się do in 
stytucyj sportowych wzgłędnie tury- 
stycznych i otrzyma pomoc, ale właś 
nie ci panowie omijają organizacje 
sportowo-turystyczne bo wiedzą z gó 
ry. że żadnej pomocy nie otrzymają, 
a wręcz przeciwnie, zostaną wylegity 
mowani i dla nie jednego z nich mo 
że skoń ć się tak zwana kariera 

cbiežyšwiata. 
Dziwną wydaje się rzeczą, że prze 

ważnie ci wszyscy panowie obie- 
cują, że napiszą o Polsce książkę 
i że w książce tej poruszać bę- 
dą talkie tematy jak stan gospodarczy 
kraju naszego, stosunki narodowoś- 
ciowe, polityczne, religijne i inne. 
Słowem są to chodzące encyklopedie, 
a jak przyjdzie co do czego. to taki 
pan ne potrafi zdania sklecić przyz 
woicie i ukazuje się nieukiem wypę* 
dzonym ze szkoły. 

Przestrzegamy więc przed takimi 

    

fuwystami. Nie wiem, ale mam wraże | 
nie, że jeszcze żaden z nich nigdy 
książki nie napisał i nigdy nie napi- 
sze. Trzeba lepiej im poradzić, żeby 
przeczytali jakaś poważniejszą książ” 
kę niż sami zabieralibv się do pracy 
publicystyczno-literackiej. : 

Iluż to ja sam spotkałem w swym 
życiu ludzi, którzy natrętnie prosili 
na wstępie o autograf, a potem za ten 
właśnie autograf, za życzenia pomyśl 
nej drogi trzeba było płacić. Nie na- 
leży to bynajmniej do przyjemności. 

Tacy panowie turyści nie zasłu: 
gują na pomoc społeczeństwa. Oczy: 
wiście, że nie można wszystkich brać 
odrazu w czambuł i mówić, że wśród 
nich nie ma ani jednego uczciwego 
człowieka. W każdym bądź razie trze 
ba być ostrożnym, bo mogą być bar 
dzo przykre konsekwencje. 

Ciekawą jest rzeczą, że przeważ- 
nie ci właśnie panowie pseudo turvś 
ci starają się omijać większe miasta. 
a wałęsają się po dworach obywatel- 
skich i miasteczkach. W ten sposób 

asekurują się przed policią i inter-   

  

Dziś turystyka jest objęta w pew 
ne ramy organizacyjne. Jeżeli ktoś 
chce zwiedzać świat dla tych czy in- 
nych względów, dla tyca czy innych 
celów to posiada daleko idące ułat- 
wienia, a w pierwszym rzędzie oficjal 
ae zaświadczenia. Do wyjątków zaś 
trzeba zaliczyć, żeby ktoś z takich 
panów włóczęgów posiadał papiery 
swoje w porządku i z tego chociażby 
względu trzeba krytycznie do nich 
ustosunkowywać się. 

Napisać książkę nie jest rzeczą łat 
wą. A po drugie mam wrażenie, że 
nie życzyłibyśmy sobie, żeby pierw 
szy lqpszy włóczęga miał pisać o nas, 
o naszej ziemi, o naszym kraju i na 

  

„KURJER WILEŃSKI 14.VI 1937 r. 

szych stosunkach jakąś tam książkę 
czy broszurę, 

Mam wrażene, że całkem słusznie 
zrobimy jeżeli zwrócimy się z odpo- 
wiednim apelem do władz adminitra 
cyjnych i turystycznych by raczyły 
wglądnąć w powyższą sprawę, a spo 
dziewamy się, że odrazu zmniejszy 
się ilość natrętnych żebraków między 
narodowych, podszywających się w 
danym wypadku pod dobre imię tu- 
rysty. 

Jeżeli mamy już komuś pomóc to 
w każdym bądź razie nigdy ludziom 
o podejrzanym pochodzeniu, lu- 
dziom, którzy nie reprezentują ani 
turystyki. ani tež WMeratury, o kt6rei 
zwykle tak dużo mówą. J. N. 

    

Konkursy modeli latających 

  BPT 

  

W Łucku odbyły się il-gie okręgowe zawody modeli latających, zorganizowane 
przez młodzież szkolną. Na zdjęciu Naszym słart modelu kategorii „C” o kon- 

strukcji rekordowej. 

  

  

Gry sportowe 
Kilka razy zwracaliśmy baczną uwagę 

na brak jakiej kolwiek inicjatywy ze stro- 
ny władz gier sportowych. Wczoraj prze- 
prowadzona była rozmowa z nowoob- 
branym prezesem Wileńskiego Okeęgo- 
wego Związku Piłki Ręcznej panem Ro- 
mualdem Hołownią, który narzucił pro- 
gram pracy na najbliższą przyszłość. Zwią 
zek doskonale zdaje sobie sprawę z te- 
go, że obecny stan jest anormalny, ale 
zamierza energicznie przystąpić do pra- 
cy i odrobić pewne zaległości. 

Warunki są ciężkie, bo brak jest w 
pierwszym rzędzie pieniędzy, a po dru- 
gie kluby wileńskie są słabe i ciągłe me- 
cze z tymi klubami znudziły nietylko pu- 
bliczność, ałe również i graczy. 

Związek zamierza więc uwagę swoją 
skierować na prowincję. Pewne poczyna- 

nia zostały już zrobione i ku ogólnej ra- 
dości przyniosły ona dodatnie rezultaty, 
bo z Landwarowa przystąpiły do związku 
dwa nowe kluby: KOP i Strzelec, Kon- 
takt z prowincją zostanie więc niewątpli- 
wie nawiązany. Trzeba przypuszczać, że 
za przykładem Landwarowa pójdą i inne 
miejscowości prowincior.alne. 

Gry sportowe nadają się do uprawnia 
nia przez każdego. $а przyłym sportem 
tanim. Warto więc, żeby jak najprędzej 
zaczęły się zgłaszać do związku drużyny 
prowincjonalne. Związek postara się dru- 
żynami tymi zaopiekować się. Będzie 
można wysłać instruktora. Będzie można 
organizować ciekawe mecze międzyklu- 
bowe z udziałem tych właśnie drużyn 
prowincjonalnych. Z chwilą gdy powsta- 
nie rewalizacja podnosić się będzie od- 
razu poziom sportowy. 

Drugim celem związku jest pozyska- 
nie młodzieży-juniorów. W samym Wil- 
nie organizowane będą drużyny chłop- 
ców i dziewcząt. Drużyny te tworzyć bę- 
dą tak zwany narybek sportowy. Skiero- 
wanie uwagi na młodzież jest bardzo ce- 

lowe i sądzimy, że praca pod tym wzglę- 
dem da dużo satysfakcji. Nie pójdzie 
ona na marne. 

  

K. P. W. propaguje Troki 
Rozmowa z kierownikiem obozu por. K. Moskwą 

Troki stają się coraz bardziej popu- 
larne. Od kilku lat stale mówiło się i pi- 
sało w prasie o koniecznej potrzebie wy 
budowania w Trokach kilku hoteli i pen- 
sjonatów dia przyjezdnych furysiów. Oto 
przed kilkunastu dniami nad jeziorem w 
Trokach został oddany do użytku publicz 
nego piękny dom Kolejowego Przyspo- 
sobienia Wojskowego. 

W schronisku fym przez cały sezon 

letni odbywać się będą obozy wypoczyn 
kowe dla członków KPW i ich rodzin. 
Przeprowadziliśmy wczoraj rozmowę z 
kierownikiem „obozu wypoczynkowego 
KPW por. Kazimierzem Moskwą. Dowie- 
dzieliśmy slę, że stale w schronisku przy 
bywać będzie około 100 osób. Będą to 
turyści z: całej Polski. Przez całe lato 

wencją władz  turystyczno-sporto' | z obozów korzystać będzie mogło około 
wych. 1000 osób. 
оеч 

  

Ogólne zasady ratownictwa 
i zachowanie się w niebezoiecznych wypad 

T kach na wodzie i w łodzi 
1) W wypadku rozbicia łodzi lub to- 

nięcia innej osoby wioślarz powinien być 
pierwszy, który stawi czoło niebezpie- 
czeństwu, 

2) Jadąc łodzią, nie wolno do toną- 
cego podjeżdżać zdołu, gdyż może on 
wpaść pod łódź, uderzyć się o ramię, 
lub wiosło. Należy tonącemu podać wio- 
sło i przyciągnąć do łodzi (burty), a po- 
tym lekko wiosłując przyholować do brze 
gu. Wskakiwanie do wody jednego z wio 
ślarzy należy uważać za ostateczność w 
wypadkach, gdy pomoc osady nie po- 
skutkuje, Łódź w tym wypadku trzyma 
się w pobliżu, by przyjąść z pomocą ra- 
towanemu i ratującemu. 

3) W wypadku zalania łodzi przez fa- 
le należy łódź natychmiast opuścić, wy- 
skakując jednocześnie do wody po stro- 
nie przeciwnej swej odsadni. Następnie 
obrócić łódź w wodzie buiłami do góry 
i trzymając się ich, holować łódź do 
brzegu. 

4) Rałujący powinien być rozebrany 
i podpłynąć dorałowanego z tyłu. Wie- 
dy może go spokojnie uchwycić. Często 
bywa, że łonący spostrzeże ratującego 
i kurczowo złapie go. Włedy należy 
wyrwać się z objęć tonącego i unieszko- 
dliwić go zapomocą energicznych chwy- 
tów. Dobrym takim chwytem obronnym 
Jest odepchnięcie twarzy tonącego ręką 

"w ten sposób, że dłoń zadziera brodę 
do góry, jednocześnie palce zaciskają 
nos. Inny sposób polega na pchnięciu 
tonącego kolanem w brzuch. Oba te 
mA obronna można wykonać jedno- 

ro gle s gie wyni,   

5) Płynąć z tonącym trzeba nawznak, 
trzymając go zwróconego do siebie ple- 
cami pod pachą jedną ręką, która jedno- 
cześnie ujmuje rękę go kolo łokci. 
Można także trzymać go za głowę. Lek- 
ko pracując ręką i nogami, płynąc z prą- 
dem stopniowo zbliżając się do brzegu. 

6) Jeśli wyciągnięty na brzeg topie- 
lec nie daje znaków życia, należy naj- 
pierw usunąć z niego nadmiar wody. W 
tym celu ratujący klęka na jedno kola- 
no, kładzie topielca brzuchem na drugie 
kolano twarzą ku ziemi, otwiera mu rę- 
ką usła i wyciąga język. Następnie, po 
zdjęciu z topielca mokrego ubrania, trze- 
ba mu zasłosować sztuczne oddychanie. 
Robi się to w ten sposób, že topielca 
kładzie się na wznak, podkładając pod 
plecy wałek lub zwinięte ubranie, po- 
czym ratujący klęka u głowy topielca, 
bierze go za ręce koło łokci i wykony- 
wa rękami topielca miarowe spokojne ru 
chy, przyciskając je do boków, a nastę- 
pnie podnosząc i rozkładając nad jego 
głową I znowu z powrotem do boków. 

Sztuczne oddychanie nieraz daje skutek 
dopiero po bardzo długotrwałym stoso- 
waniu. Przy cuceniu można używać amo- 
niaku lub innych soli cucących. 

7) W razie zanurzenia się topielca na 
dno, nie należy rezygnować z jego ra- 
tunku i dając nurka wydostać na po- 
wierzchnię wody. Nawet po przebywa- 
niu po dwodą więcej niż pół godziny 
można po wyciągnięciu topielca z wody 
przywrócić go do życia, stosując jak wy- 
żej sztuczne oddychanie. aż.do skutku. 

  

  

Schronisko jest nowocześnie urządzo- | nam również o przygodach poszczegól- 
ne. Posiada światło elektryczne, własny | nych turystów I o zachwycie pod adresem 
wodociąg, basenik pływacki, boiska do 
gier sportowych, radio i inne urządzenia 
kulturalne. 3 

Tabor sportėw wodnych z každym ty- 
godniem zwieksza się. Obecnie KPW w 
Trokach posiada 2 żagłówki, 6 łodzi spa- 
cerowych i 3 kajaki. Na miejscu są facho 
wi instruktorzy sportów wodnych. Prowa- 
dzone są w pierwszym rzędzie lekcje pły 
wania. 

Schronisko w Trokach powstało dzię- 
ki: prezesowi pos. Władysławowi Sfarza- 
kowi, s. p. Puchalskiemu, inż. Hummelo- 
wi, inż. Wiśniewskiemu, por. Moskwie 
i Kisielowi. 

Trzeba koniecznie podkreślić wspania- 
łe położenie schroniska. Wjeżdżając do 
Trok odrazu rzuca się w oczy piękny no- 

wowybudowany domek stojący nad je- 

ziorem Bernardyńskim. Okna schroniska 
wychodzą wprost na jezioro. 

Obozy KPW cieszą się ogromnym po- 

wodzeniem. Ci, którzy zapisywali się na 

obozy do Zakopanego czy Worochły te- 

raz starają się dostać do Trok, bo spę- 

dzenie kilku tygodni nad pięknymi wo- 

dami jezior Trockich jest wielką przyjem- 

nošcią i wspanlalym „odpoczynkiem. Do- 

dać przy tym frzebo, że całodzienne 

utrzymania wraz z pomieszczeniem wyno- 

sł tylko 75 gr, a dzieci płacą 50 gr. 

Por. Kazimierz Moskwa opowiada   

Trok. Rozmowę na tym kończymy. 
Od sieble musimy jednak koniecznie 

dodać, że Troki cieszyłyby się jeszcze 
większym powodzeniem żeby kursowały 
z Wilna do Trok porządne autobusy. 
Wario może w przyszłości pomyśleć 
o fym, żeby autobusy swoje mogła uru- 
chomić Polska Kolej Państwowa. Autobu- 
sy te znane są z wygody i konfortu. Po- 
łączenie z Trokami jest zagadnieniem 
bardzo poważnym. Widzimy, że Troki roz 
budowują się, że zainteresowanie staje 
się coraz większe, że do Trok juź nie 
na jeden dzień nie na kilka godzin za- 
czynają przyjeżdżać furyści z całej Pol- 
ski a na kilka tygodni. W związku z tym 
nasuwa się cały szereg potrzeb fechnicz- 
nych udoskonaleń. O tych właśnie udo- 
skonaleniach myśli burmistrz Trok dr Za- 
jączkowski. 

‚ Obozy I kursy prowadzone w Tro- 
kach są bodaj najlepszą propagandą tego 
przepięknego zakątka naszego kraju. Cie 
szymy się więc bardzo, że władze naczel- 
ne Kolejowego Przysposobienia Wojsko- 
wego wybudowały schronisko nie gdzieś 
indziej a właśnie w Trokach. Cieszymy 
się również, że szerszy ogół turystów nle 
znajduje słów zachwytu sklerowanych 
pod adresem Trok. 

Wiemy, że wiele może jeszcze rzeczy 
brakuje, ale nle odrazu przecież Kraków 
zbudowano. 

AEG PIT KT RISE STT TSS ENSAOISKII VTEK 

Mistrzostwa lekkoatletyczne Wilna 
Wyniki techniezne tegorocznych 

mistrzostw lekkoatietycznych Wilna 

przedstawiają się następująco: 

100 mtr. 1) Żyliński 11,4 sek. 2) 
Malinowski 11,5 sek. 3) Rymowicz 

12,1 sek. 

200 mtr. 1) Żyliński 23,3 sek. 2) 
Malinowski 12,8 sek. 3) Rymowicz 

23,1 sek. 

400 mir. 1) Żyliński 53,4 sek. 2) 
Krym 1.08. 3) Bobrowicz 1.09. 

800 matr. 1) Żylewiez 2.05. 
krym 2.12. 3) Piątkowski 2.12,5. 

5.000 mtr. 1) Mojsiewiez 16.2,2. 
2) Sienkiewicz 17.45. 3) Dordzik. 

10.000 mtr. 1) Kmita 40.21,8. 2) 
Rudak 42.25,1. : 

Sztafeta 4100 mtr. хебрбЁ Кон- 
binowany 46 sek. AZS 46,1 sax. 

Skok wdal 1) Weczorek 6.68 2) 
Rymowicz 6.36. 3) Zieniewiez 6.26. 

Skok wzwyż 1) Wojtkiewicz 166. 
2) Pynkan 166. 3) Rymowicz 161. 

Trójskok 1) Rymowicz 12.75. 2) 
Ginter 12.32. 3) Pynkan 11.75. 

Rzut oszczepem '1) Wojtkiewicz 

2) 

  

58.12. 2) Zieniewicz 51.20. 3) Dziadul 
48. 

Dysk 1) Wieczorek 38.10. 2) Zie- 
niewicz 36.63. 3) Wojtkiewicz 35.23. 

Pchniecie kulą 1) Wojtkiewicz 
13,36. 2) Zieniewicz 12,88. 3) Łomow- 
ski 12,83. 

Konkurencje pań: 

Oszeczep 1) Czarnocka 38,22. 2) 
Sisieka 30,50. 

Dysk 1) Sisicka 26.40. 
Kula Sisieka 8.58, ` 
Skok wdal z miejsca Sisicka 2.11. 
Skok wzwyż 1) Czarnocka 131. 

2) Sisieka 126. 
Zasługują na uwagę następujące 

wyniki: setka Malinowskiego, 0sz- 
ezen Wojskiewicza i oszczep Czarnoc 
kiej. 
Szczegółowe omówienie mistrzostw 

zamieścimy niebawem. 

       

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M U z Y EB 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

— Ceny przystępne — 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4-6 dp. 

    

       
     
  

  

Pamiętać trzeba, że gry sportowe są 
jakgdyby wstępem do wszystkich innych 
sporłów. Rozwijają one doskonale orga- 
nizm. Są świetną zaprawą sportową do 
lekkiej atletyki, narciarstwa, pływania i 
wioślarki. 

Cieszyć się trzeba z tego, że nieba. 
wem rozpoczęte zosłaną treningi hazeny. 
Dotychczas hazena w Wilnie była całkiem 
nie żnańa. Po pewnym Ćzasie przBpro- 
wadzone zostaną zawody. Kierownik 
Okręgowego Ośrodka Wychowania Fi- 
zycznego w Wilnie kpt. Żmudziński ofia 
rował już puhar przechodni. 

Związek zamierza w przyszłości zatrzy 
mać w Wilnie drużyny zagraniczne, która 
przejeżdżać będą przez Wilno do innych 
miast Polski. Ma się tutaj na myśli w pier 
wszym rzędzie Łotwę i Estonię. Jest więc 
nadzieja, że może jesienią mieć będzie- 
my w Wilnie jakieś ciekawsze zawody 
międzynarodowe w piłce koszykowej 
1 siatkowej. 

Z powyższego widać, że rzeczywiście 
nowe wałdze związku piłki ręcznej za. 
mierzają pracować. Może więc dotych- 
czas zaniedbana ta dziedzina sportu nie- 
co odżyje, a zyska na tym niewątpliwie 
sport wileński. 

Gry sportowe mogą przecież w Wilnie 
doskonale się rozwijać. Trzeba tylko tro- 
chę inicjaływy, pracy i zapału, a będzie- 
my mogli sięgać niebawem po tytuły 
mistrzowskie. 11 N 

Kpt. Źwan zdobył 
nagrodę Marszałka 
Śmigłego - Rydza 

Wczorajsze wyścigi konne na Po- 
Špieszce cieszyły się ogromnym powo 
dzeniem. Zebwało się przeszło tysiąc 
widzów. 

Wyniki techniczne przedstawiają 
się następująco: 

Hippiczny konkurs ciężki 1) Am- 
sterdam — rtm. Druhowino, 2) Cie- 
kawy — ppor. Giecewicz. 

Bieg naprzełaj im. Obodowie o 
nagrodę p. M. Bohdanowieza. Pienięż 
na 500 zł., dystans 5000 mtr. 1) Byst- 
ra — ppor. Budyń, 2) Buńczuk — 
ppor. Barański, 3) Bużda — ppor. 
Nowak. 

Wojskowy bieg naprzełaj im. 14 
p. uł. Jazłowieckich. Peniężna 500 zł. 
Dystans 5000 mtv. 1) Zazula — por. 
Wołkowicz, 2) Życzliwy — ppor. Sza- 
mzota, 3) 3) Aktorka — por. Siebielec. 

Gonitwa z p”zeszkodami im. Mar- 
Szałka Polski Edwarda Śmisłczo-Ry- 
dza. Peniężna 2.500 zł. Dystans 4.800 
mtr. 1) Gorgias — kot, Żwan. 2) Ba- 
karat — rtm. Cierpicki. 3) Nie ci do 
tego — por. Szamota. Najciekawszy 
kieg. Wałka rozegrała się na finizu. 

Wojskowy bieg naprzełaj im. 23 
v. uł, Grodeieńskich. Pienieżna 300 
zł. Dystans 5000 mtfr. 1) Bagatela — 
rtm. Kalinowski. 2) Tekla — por. Ro- 
manowski. 3) Czeczuga — por. Sza- 

mota. 
Bieg naprzełaj im. Szefa Departa- 

mentu Kawalerii płk. Piotra Skurato- 

wieza. Pieniężna 1000 pł. Dystans 

7000 mtr. 1) Równy — rtm. Bohdano 
wiez, 2) Zbroja — por. Malewski. 

Pierwszy na metę wpadł Asnan — 

por. Barański, ale za ominięcie jed- 

nej przeszkody na torze został zdys- 
kwalifikowany. 

Gonitwa z przeszkodami im. Mosa 
czenicy o nagrodę p. Stefana Endle- 
ra. Pieniężna 800 zł. Dystans 3600 
mtr. 1) Facet — kpt. Bulezyūski. 

Totalizator w dniu wczorajszym 
wypłacił tylko 14 zł. za Bystrą w 
pierwszym biegu. 

Skład Wilna na mecz 
a puchar 

Pana Prezydenta R.P.- 
Wczoraj kapitan sportowy W. O. 

Z. P. N. st. sierżant J. Gąsiorek usta- 
lił następujący skład reprezentacji 
Wilna na mecz z Brześciem o puchar 
przechodni Pana Prezydenta R P. 

bramkarz: Czawski (Rogow), 
obrona: Zawieja, Grządziel, 

pomoc: Stanikiewicz, Skowroń* 

ski, Głuszański, į 
atak: Hajdul, Nieeberg, Bałlossek, 

Skrzypczak, Bartoszewiez. : 
Reprezentacja Wilna wyjedzie w 

najbliższą sobotę rano. 

13 pociągów bopular- 
nvch nad mr'ze 

Liga Popierania Turystyki organizuje 
w dniach od 27 do 29 czerwca na „Świą- 
ło Morza” 13 pociągów popularnych. | 

"Pociągi te wyruszą z następujących 
miast: Warszawa (2 poc.), Łódź, Radom, 
Wilno, Poznań Katowice Kraków, Lwów, 

Bydgoszcz, Grudziądz, Gdańsk I Luck. 
Wycieczki do Gdyni będą Jedno I dwue 
dniowe, 2 

®
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Wschód słońca — g. 2 m. 44 

Zachód słońca — g. 7 m. 54 

Spostrzeżenia Zakładu Msteorologii USB 
w Wilnie z dn. 13.VL. 1937 r. 

Ciśnienie 762 
Temperatura średnia -r 19 
Temperatura najwyższa + 24 

«** Temperatura najnižsza + 16 

Opad: — 
Wiatr: Półn.-wschodni 
Tendencja baromełr.: wzrost ciśnienia 

Uwagi: Pogodnie. 

— Przepowiednia pogody w/g Pima 
do wieczora dn. 14. VI. 37 r.: 

Na ogół dość pogodnie ze skłon- 
nością do burz, zwłaszcza w dzielnicach 

wschodnich i południowych. 
Ciepło. 
Umiarkowane wiatry z północo-wscho 

du i północy, 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
apieki: 

1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); 3) Romec- 
kiego i Zielańca (Wileńska 8); 4) Frum- 
kinów) Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego 
(Kalwaryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Wiada „baba 

następujące 

  

      

MIEJSKA 
— Bezrobocie maleje. Ubiegły ty- 

dzień przyniósł dalszy spadek liczby bez- 
robotnych na terenie Wilna. Bezrobocie 
w stosunku do tygodnia ubiegłego 
zmniejszyło się o blisko 70 osób i obec- 
nie ogólna cyfra bezrobotnych spadła 
poniżej 5000 osób. 

+4. „= Pielgrzymki i procesje do Kaiwazii. 
14M ciągu dnia wczorajszego z wielu ko- 

$clołów wileńskich wyruszyły do Kalwarii 
lelgrzymki i procesje. Liczba wiernych, 
łorących udział w procesjach była bar- 

dzo znaczna. Drogi Męki Pańskiej w 
Kalwarii, jak obliczają, zwiedziło wczo- 
rajszej niedzieli przeszło 5000 osób. W 
procesjach bardzo liczny udział wzięły 
pielgrzymki przybyłe do Wilna z bliż- 
szych i dalszych okolic całego woje- 
wództwa. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Handel potajemny nie ustaje. W 

ciągu: dnia wczorajszego funkcjonariusze 
Pp. p. sporządzili 5 protokułów za upra- 
wianie połajemnego handlu w niedzielę. 
Mimo ustawicznej kontroli i walki a po- 
fajemnym handlem w dni świąteczne — 
niema niedzieli i święta, by nie sporzą- 
dzano nowych profokułów. W związku 

**z łym, jak słychać władze administracyj- 
ne zamierzają zaostrzyć kary nakładane 
na nieuczciwych kupców przyłapanych 
na połejemnym handlu. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Męskie Gimnazjum Kupieckie 

w Wilnie, ul. Mickiewicza 18, podaje do 
władomości, że egzaminy wstępne roz- 
poczną się dnia 17. VI, o godz. 10-ej. 

SKARBOWA 
— Podatki. Z dniem 30 b. m. ubł 

fermin płatności pierwszej raty Sóduka 
od nieruchomości za rok 1937. W po- 
cząikach lipca władze skarbowe przystą- 
pią do przymusowego ściągnięcia za- 
ległych należności. Będą wówczas doli- 
rada za zwłokę oraz koszty egze- 

= WOJSKOWA. 
— kowe posiedzenie k 

poborowej. W dniu 16 b. m. ka 
się pierwsze posiedzenie dodatkowej ko- 
misji poborowej. Komisja urzędować bę- 
dzie od godz. 8-ej rano „w lokalu przy 
ul. Bazyliańskiej 2. Do przeglądu powin- 
ni się zgłosić wszyscy mężczyźni rocznika 
1916 i starszych, którzy z jakichkolwiek 
powodów we właściwym czasie nie ure- 
gulowali swego stosunku do wojska. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Wydziału I Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk odbędzie się we wtorek, 
b., o p. 19-ej, 

nistycznego 
U. S. B. (Zawalna 11). Na a 
dziennym referaty: 1) prof. H. Anders: 
Niemczyzna poznańska w XV wieku, 
2) p. mgr. Cz. Kudzinowski: O znaczeniu 
języków grupy ugrofińskiej w badaniach 

KRONIKA 
nad językami indoeuropejskimi. — Wstęp 
dla członków i wprowadzonych gości. 

— 14 czerwca b. r. Koło Filozoficzne 
St. U. S. B. w Wilnie urządza w lokalu 
Seminarium Filozoficznego (Zamkowa 11) 
Zebranie Naukowe z odczytem p. Ta- 
deusza Szypiłły p. t£. „Normy Celowościo- 
we w-g Znamierowskiego”. Początek o 
godz. 20-ej. Goście mile widziani. — Po 
dyskusji odbędzie się głosowanie na naj- 
lepszy referat Koła w roku akad. 1936/37, 
któremu przypadnie nagroda w wys. 
50 zł. 

NOWOGRÓDZKA 
— 50 tysięcy złotych na rozbudowę. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przy- 
znał dla m. Nowogródka 50.000 zł. 
kredytów na rozbudowę miasta, Po" 
dział tych kredytów nastąpi w dniu 
15 b. m. 

— „ENERGICZNY” GAJOWY ODPO- 
WIE PRZED SĄDEM. 9 bm. gajowy maj. 
Boracin Konsianty Klimowicz pobił 13- 

letniego pastuszka Bazylego Cerana za 

to, że pasione przezeń krowy weszły na 

kultury leśne. U pobitego  pasłuszka 

stwierdzono złamanie nogl. Sprawę prze- 
clw gajowemu Klimowiczowi skierowano 

do Sądu. 

LIDZKA 
— TROCHĘ NIE UCHODZI W „DZIEŃ 

SPÓŁDZIELCZOŚCI. Wołyniec, kierow- 
nik kooperatywy w Hermaniszkach, wra- 
cał pijany do domu z Werenowa w fo- 
warzystwie swoich kolegów również pija- 
nych. W drodze towarzystwo to zażądało 
"napotkanego przechodnia papierosa, gdy 
ten odmówił i.chclał uciekać, Wołyniec 

chwycił uciekającego | powalił na zie- 

mię. W czasie szamotania sę nastąpił wy- 

strzał z pistoletu, będącego w kieszeni 
Wolyńca. Kula trafiła w brzuch Juliana 
Waszkiewicza, który przyglądał się utar- 
czce. Rannego w słanie ciężkim odwie- 
ziono do szpitała, Wołyńca zaś zatrzy- 

mano. : 

BARAROWICKA 
— RADA MIEJSKA OŚRODKA ZDRO 

WIA obradowała pod przewodnictwem 
burmistrza Wolnika nad projektem gma- 
chu dla Ośrodka Zdrowia. Przyjęłe zo- 
słały wszystkie zmiany, poczynione przez 
Ministerstwo Opieki Społecznej. Pokry- 

wa ono r.iemal cały koszt budowy. 
Budowa gmachu dla Ośrodka Zdro- 

wia jest już faktem. Roboty rozpoczną 

się niebawem. 

— ZE SZPITALA MIĘDZYKOMUNAL- 
NEGO. Budowa gmachu dla Szpitala 
Międzykomunalnego dobiega końca, Bę 
dzie to okazały dom budowany według 
najnowszych. zdobyczy techniki budo- 
wlanej. 

Już we wrześniu gmach będzie zupeł 
nie wykończony, i Baranowicze będą po- 
siadały nowoczesny duży szpital. 

— Jak aptekarz zwoływał strażaków 
„na pożar. Na ostatnim posiedzeniu rady 
miejskiej w Baranowiczach radny Łojews 
ki przedstawił następującą autentyczną hi 
storię, Otóż, gdy wydarzył się pożar przy 
ul. Sosnowej zosłała też zaalarmowana 
siraż pożarna z Nowych Baranowicz, a to 
w łen sposób, że telefonowano do łam 
łejszego aptekarza. Apiekarz natychmiast 
udał się do straży pożarnej. Zamiast dy 
żurujących słrażaków /podczas upałów ko 
nieczne są dyżury) zasłał tam jakąś kula 
wą kobietę, która mu w niczym nie mogła 
być pomocna. Syrena nie pracowała. By-   

„KURJER WILEŃSKI" 14.VI 1837 r. 

Zycie kulturalne Wilna 

Przedwiośnie renesansu Kraszewskiego ^ 
Na kiłka lat przed zgonem J. 1. Kraszew- 

skiego odbył się w Krakowie uroczysty jubi- 
leusz pisarza. Składano hołd jego 50-letniej 
działatności na polu piśmiennictwa, był to 
jednak już zmierzch sławy Kraszewskiego. 
W powieściopisarstwie polskim pojawiły się 
nowe wybitne talenty, jak Sienkiewicz, Prus, 
Orzeszkowa, które na długo przesłoniły po- 
stać Kraszewskiego. Dopiero na krótko przed 
wcjną światową zwrócono się ponownie do 
sprścizny pisanskiej powieściopisarza, wojna 
jednak położyła tamę temu prądowi. Estrei- 
cher przy pomocy liczbowego li tylko zesta- 
wienia unaocznił wyjątkową wprost plod- 
ność Kraszewskiego. Nie było na kuli ziem- 
skiej nikogo, ktoby dorównał Kraszewskie- 
mu pod względem ilości napisanych utwo- 
rów literackich, artykułów, recenzyj. 

Był to pisarz wyjątkowo płodny, niesły 
chanej miary pracownik kaltury, wydawca 
dzieł cudzych, które przeważnie sam włas- 
noręcznie przepisywał do druku. Obok tego 
człowiek bardzo przystępny i usłużny, zie- 
mianin z zamiłowaniem=oddający się gos- 
podarstwu na roli, którego ulubioną rozryw 
ką i przyjemnością była jazda konna. Miłoś 
nik sztuki ji sam rysownik niepospolity. Pro- 
wadził niesłychanie rozległą korespondencję, 
nikogo nie zostawił bez odpowiedzi. 

Charakterystyka tego człowieka i jego 
działalność przerasta siły jednego człowieka. 
To też ograniczył się dyr. Turkowski w od- 
czycie swoim na zebraniu Towarzystwa 
Przyjaciół Biblioteki Państwowej im. Wrób- 
lewskich (w dniu 11.VI 1937 r.), z którego 
zdajemy tu sprawozdanie, do zaznaczenia 
głównych rysów łączących posłać Kraszew 
skiego z Wilnem i ziemiami ku Wiłnu ów- 
czesnemu ciążącymi. 

Czasy, w których wypadło żyć i działać 
Kraszewskiemu należą do jednego ze smut- 
niejszych ókresów naszych dziejów. Martwo- 
ta rządów Mikołajowskich, odcięcie od świa 
ta kułury ówczesnej europejskiej, nędza 
materialna. I w owej chwili, jakby dla kon 
trostu 1 podkreślenia” dramatyczności dzie- 
jów żyłi na ziemiach litewsko-białoruskich, 

w okręgu naukowy: wileńskim, obejmują- 
cym obszat większy niż dzisiejsza Rzeczpo 
spelilia wychowankowie dawnego Uniwersy- 
ielu Wileńskiego, jego progrobowcy i świad- 
kowie ostatnich chwil istnienia przesławnej 
Wszechnicy. Do tego pokolenia należał Józef 
Ignacy Kraszewski. 

Dzięki żywości swego umysłu, -niepospoli- 
tej energii i żywotności, człowik ten nie po 

EEK UZ a COR SŁAWY 

la zepsuła. Znałazł więc parę frąbek i za 
czął trąbić, aż przyszło dwóch chłopców, 
którzy go wyręczyli i zaczęil obchodzić 
trąbiąc ulice nowo-baranowickie. - 

Rezulłałem alarmu było zjawienie się 
4 (dosłownie czterech) członków straży. 
Z trudem wyciągnięto „beczkowozy”. Nie 
było jednak koni. Jeden ze sirażaków po 
szedł na dworzec po policjanta, który za 
rekwirował konia u  przejeżdżającego 

chłopa. 
Ten autentyczny fakt jest dość wymow 

ny. Odnośne czynniki powinne zaintereso 
wać się strażą pożarną w Nowych Barano 
wiczach. Należy straż baranowicką podcią 
gnąć do odpowiedniego poziomu. 

— Pierwsza w Polsce próba sziuczne 
go lodu, fabrykowanego z gazu. W Bara 
nowiczach bawiła komisja międzyministe- 
rialna, w której skład weszli przedstawicie 
Je ministerstwa komunikacji i min. przemy 
słu i handlu oraz rzeczoznawca, profesor 
Politechniki Lwowskiej. Komisja przywio- 
zła ze sobą wagon-lodownię z Krynicy, 
zaopatrzony w sztuczny łód, tabrykowany 
z gazu t. zw. suchy lód (CO2). Lód ten 
jesł wprawdzie bardzo drogi, ale ma nie 
zastąpione załety. Wyrabiany jest z gazu, 
przy łajeniu ulatnia się, nie zostawiając 

żadnych śladów. W baranowickiej rzeźni 
eksporłowej zrobiono pierwszą próbę te- 
go lodu. Do wagonu-lodowni załadowa- 
no mięso i odesłano do Gdyni. Suchy lód 
chroni mięso od wilgoci i to ma ogrom- 
ne zaleły przy eksporcie. Jeżeli próba da 
pozytywne rezulłały, miejscowa rzeźna bę 

dzie go używała przy wysyłaniu więk- 
szych transportów mięsa. 

 PEMNRERGRZEB 

        Panowie, po to się męczycie? Zaprenumerujcie nasze pismo, jak ten pan na balko 
„..hie. przecież to kosztuja tylko 3 «zł mie siącznie.. "wany owacyjnimeńzybho ans 32 4 , 

giążył się w owej martwocie i letargu, lecz 
swymi pismami, artykułami obudził życie 
umysłowe kraju. A główny zrąb swej wiedzy 
zdobył własną pracą — samouctwem, szpera 
niem po zbiorach bibliotecznych przeróż- 
nych miłośników i znawców przeszłości na- 
czej. Takim przybytkiem dłań stał się dwór 
Urbanowskich w Horódźcu. В 

Chudopacholek, ubogi szlachcic dorabia- 
jący się jakich-takich środków egzystencji 
sprowadzał do swej sadyby polskiej wszyst- 
kie wychodzące wówczas czasopisma polskie, 
nawiązywał kontakt z ruchem umysłowym 
kraju. A wkrótce taką zdobył biegłość i zna- 
jemość tętna ówczesnego polskiego ' życia 
literackiego, iż artykułami swymi w Tygod- 
niku Petersburskim zamieszczonymi niemal 
odrazu zdobył poczesne miejsce w dziedzi- 
nie krytyki litrackiej. W ciągu lat 10 gro- 
madził materiały do historii Wilna. Chciał 
bowiem opracować dzieje tego miasta, które 
ukcchal całą duszą: on, szlachcie pochodzą- 
cy z Mazowsza. Wilno miały być dlań owym 
centrum — punktem wyjścia w przedstawie 
nin dziejów całego kraju. W latach czterdzie 

siych zeszłego wieku ukazała się czteroło- 
mewa monografia Wilna pióra Kraszew- 
skiego, będąca jeszcze dotąd trwałym nabyt- 
kiem historiografii ziem b. Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego. Za temat swych powieści 
obierał okresy z dziejów ziem naszych. Za- 
mierzał nawet dać cykl powieści tego ro- 
dzaju. „Ostatnia z książąt Słuckich* miała 
być pierwszym ogniwem w owym łańcuchu. 
Poprzedził ją wstępem, w którym scharakte 
ryzował życie obyczajowe, Wilna XVI w. 
Zacięcie satyryka, skłonność do przejaskra- 
wiania barw ciemnych — cecha wrodzonego 
rysownika i miłośnika karykaturzystów fran 
cuskich — zaciężyły na tym szkicu. Powsta 
ło larum i oburzenie na pisarza za to, że 
porusza drażliwe kwestie spraw wyznanio- | 
wych. To zniechęciło na czas pewien Kra- 
szewskiego. W następnych z kolei powieś- 
ciach omija Wilno, by znowu z czasem doń 
wrócić. Do najlepszych jego powieści należą 
łe których tematem jest życie chłopa tutej- 
*szego. 

« Pod wpływm artystycznym przewyższają 
cne niektóre powieści Turgieniewa. Miłością 
bcwiem darzył połaci wschodnie Rzeczypos: 

FREE 

„Kościuszko 
pod Racławicami" 

Wielkie widowisko 
batalistyczne 

W niedzielę, dn. 13 czerwca r. b., 
na uježdžalni 4 pułku ułanów odbyło 
się wielkie widowisko batalistyczne 
„Kościusko pod Racławicami". Wido 
wisko odtworzyli aktorzy-amatorzy 
Zw. Strzeleckiego przy współudziale 
garnizonu wileńskiego. || ‚ 

Wśród historycznych postaci, bio 
rących udział w widowiku, ujrze!iś- 
my Tadeusza Ko'ciuszkę, składające: 
go pamiętną przysięgę i Bartosza Gło 
wackiego, prowadzącego liczne zastę 
py kosynierów. Całość widowiska ży 
wa i interesująca. Z pewną ścisłością 
odtworzone stnoje historyczne wojska 
mocno odcinały się od barwnych stro 
jów krakowskich, wywołując tym 
udane efekty wzrokowe i umożliwia 
jąc obserwację rozwoju akcji bitew 
nej, w której dokładnie można było 
odróżnić walczące strony. 

Do scen najbardziej pod względem 
wykonania udanych należy zaliczyć 
przysięgę Tadensza Kościuszki oraz 
walikę pod Racławicami, a w szcze- 
gólności powrót po zwycięstwie z Bar 
toszem Głowackim, entuzjastycznie 
ciągnionym na armacie przez zwycię 
skich kosynierów na czele. S 

Publiczności około 2.000, w tym 
wielka ilość dzieci i młodzieży. 

Sukces A. Z. S. 
w turnielu siatkawyr 

Wil. Okr. Zw. Piłki ręcznej zaczyna żyć. 

Zcrganizowany wczoraj w Parku Sportowym 

międzyklubowy turniej piłki siatkowej cie- 

szył się powodzeniem. W dużej mierze jest 

to zasługą prezesa R. Hołowni. Ogółem ro- 

zegrano 32 spotkania pań i panów. Po raz 

pierwszy widzieliśmy drużyny z prowincji 

Troki, Landwarów) i sporo zespołów kobie- 

cych. 

Gry sportowe zaczynają więc stawać na 

negi. Zapewne podniesie się również i po- 

xiom. 

W doskonale zorganizowanym turnieju 

największy sukces odniosły zespoły AZS. 

Wśród panów wyróżnił się w pierwszym 

nzędzie Minerwin, a u pań Halicka-Hołow- 

niowa i Kontrymowiczówna, która zapewne 

niebawem obchodzić będzie srebrne gody 

sportowe. 

-Prokopien! w Posta- 
wach 

Przejazdem, na gościnny występ do 
Głębokiego, zatrzymał się w Postawach 
bas-baryton Paweł Prokopieni, który w 
dniu 8 czerwca w sali Domu Ludowego 
dał koncert dła miejscowego społeczeń- 
stwa, przeznaczając 60/9 dochodu na 
rzecz ll-ej szkoły powszechnej w Posta- 
wach. Na koncert złożyły się arie z oper 
Moniuszki, Verdi'ego, pieśni Rimskiego-   Korsakowa | inn., Artysta. był . przyjmo- 

pelitej, kłóre poznawał przemierzając 
je na wózku ubogiego szlachcica. Oknem 
dlań na świat była stolica tego kraju — 
Wilno. Sam w nim przebywał po raz ostatni 
w czasie studiuów uniwersyteckich i więcej 
do niego nie wrócił, lecz tu w Wilnie założył 
pismo literackie Ateneum, tu publikował 
swe utwiory, przez Wilno i za pośrednictwem 
Wilna szła jego przebogata korespondencja. 
Słuszną więc rzeczą byłoby, aby Wilno w 

wzroście zainteresowania Kraszew- 
skum, jałkie ostatnimi czasy zaczynamy wy- 
cruwać, zajęło czołowe miejsce. Jest tó pro- 

sty dług wdzięczności za tę miłość sendeczną, 
za ten niespożyty ogromem zadziwiający 
wkład, jaki dla kultury polskiej wniósł przes 
swą działałność Kraszewski. 

Skromna wystawa autografów Kraszew - 
skiego | szeregu jego prac była doskonałą 
ilustracją i uzupełnieniem ciekawego,. do 
skonałą polszczyzną wypowiedzianego odczy 
tu. Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Bib- 

loteki Wróblewskich powinszować inicjaty- 

wy i życzyć, jak najlepszych rezukatów tak 

pięknie rozpoczętej i kontynuowanej działa) 

ności. ‚ w. ue 

Wystawa malarzy 
warsrawskich 

Staraniem Bratniej Pomocy Stud: U. S. B. 

w sali Ogniska przy ul. Wielkiej 24 od dnia 

13 czerwca r. b. odbywa się Wystawa Obra 

zćw Grona Artystów Malarzy Polskich. Pra- 

ce A. Augustynowicza, L. Jagodziūskiego, 

J Kotowskiego, Molly Bukowskiej, Brykne- 

ra, Chorembalskiego, A. Suchanka, Nartow- 

skiego, Cz. Wasilewskiego, F. Zygmuntowi 

cza, J. Kossaka i innych. 

* Dochód przznaczony na Bratnią Pomoc 

Stud. U. S. B. Sprzeda żna warunkach do- 

godnych. Ceny propagandowe. Wystawa ot- 

warta od godz. 10-ej do 20-ej. Wstęp dla 

dorosłych 50 gr., dla uczącej się młodzieży 

20 gr. 
Bratnia Pomoce Stud. U. 5. В. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 14 czerwca 1937 r. 
6,15 — pieśń poranna; 6.18, gimnastyka; 

6.38 — muzyka z płyt; 7,00 —dziennik E ny: 710 — muzyka; 715 — audycja dla po borowych; 7,35 — muzyka; 8,00 —audycja 
dla szkół; 8,10 — przerwa. : 11,30 — aud. dla szkėl; 11,57 — sygnał 
czasu i hejnał; 12,03 — dziennik połudn.; 12,15 — O liceach handlowych i administr. 
pogad.; 12,25 — Mozart — koncert; 12.40 > 

od warstzatu do warsztatu, aud. poświęeona 
rzemiosłu ślusarskiemu; 13,00 — popularna 
muz. operowa; 14,05 — przerwa 

15,00 — muzyka; 15,05 — życie kult: 
15.15 — codz. odc prozy; 15,25 — muz. ope 
reikowa; 1545 — wiad. gospod.; 1600 — 
najnowsze wynałazki; 16,15 — koncert roz 
rywkowy; 16,45 — feljeton; 17,00 — koncert 
chóru „Lutnia”*; 17,25 — dwufortepianowa 
muzyka; 17,50 — Cieszynianka, pod przyr. 
18,00 — z naszego kraju „Nowe schronisko 
turystyczne w Trokach*; 18,10 — rozmowa 
ze słuchaczami; 18,20 — walc; 18,25 — jak 
realizować inscenizacje piosenek, odcz.; 18.4€ 
— program na wtorek; 18,45 — wil. wiad 
sport.; 18,50 — pogad. akt.; 19.00 — audycja 
strzel; 19,40 — pływanie; 19,50 — wiad 
sport.; 20,00 — koncert rozrywk.; w przerwi: 
nk. 20,45 — dziennik wiecz. i pog.; 22.00 — 
korcert wieczorny; 22,50 — ostatnie komu- 
nik.; 23,00 — tańczymy, w przerwie „frasz- 
ki na dobranoc". й 

TEATR | MU7YKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 
В PO-BERNARDYNSKIM. || 
— Dzisiaj w poniedziałek wieczorem (o 

godz. 8.15) na przedstawieniu, po cenach 
zriżonych, po raz ostatni w bież. sezonie 
komedia „Zabiję ją* w wykonaniu obsady 
premierowej z pp.: Niedźwiecką, Wieczor- 
kowską, Dzwonkowskim, Mrożewskim i Sia- 
szewskim w popisowych głównych rolach. 

Jutro we wtorek wieczorem (o godz. 8,15) 
odbędzie się uroczystość jubileuszowa 30- 
lecia scenicznej y aktora sceny wileń 
skiej KLEMENSA ROMANA, na której dana 
będzie nowa premiera sezonu, wznowienie 
komedii-farsy, znanej francuskici spółki au- 
torskiej Hennequina i Vebera „Pani Preze- 
sowa* z jubiłatem w jednej z popisowych 
ról Tytułową rolę odtworzy p. Irena Det 
kowska-Jasińska w otoczeniu prawie całego 
zespołu teatru. Reżyseria Wł. Czengerego. 
Nowa oprawa dekoracyjna W. Makoinika. 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Dzisiaj w poniedziałek i jutro we wto 

rek wieczorem (0 godz. 8.15) po cenach pro- 
pagandowych dane będą dwa ostatnie przed. 
stawienia rozkosznie miłej, arcywesołej | 
pogodnej komedii „Od wieczora do poran- 
ka** w świetnie zgranej premierowej obsa: 
dzie zespołu. 

JANINA PIASKOWSKA — artystka Te- 
atru Polskiego w Warszawie, jedna z najwy- 
bitniejszych sił młodego pokolenia — roz. 
pecznie okresową współpracę w Teatrze 
Miejskim na Pohułance w sensacyjnej i głoś 
nej sztuce Garricks'a „Kobieta, która zabiła” 
w popisowej roli tytułowej. Premiera tego 
znakomitego ntworu ukaże się w ezwartck 
bież. tygodnia. Partnerami p. Piaskowskiej 
w głównych rolach męskich będą pp.: Ści- 
bor i Staszewski, w dalszej obsadzie pp.: 
Ściborowa, Hajdamowicz-Grabiańska i inni. 
Nowa premiera znajduje się oddawna w re: 
żyserskim przygotowaniu M. Wiskinda. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*, 
— „Banoa Cygański", Dziś, o godz. ae 

grana będzie w dalszym ciągu operetka J. 
Straussa „Baron Cygański* z Kazimirzem 
'Dembowskim w roli tytułowej. Pozatym w 

Nochowiczówna, 
Halmirska, Folański, Wyrwicz-Wichrowski | 
inni. Nowe efektowne dekoracje i kostiu: 
dopełniają całość. Ceny biletów - 
šone. Wyciecaki korzystają 2 ulg ; 

э 

'rolnch głównych ukaże się



Mea plażach 
Wzdłuż brzegów rzeki, w miejscach 

zakazanych i nie zakazanych kąpano się 
na połęgę, ignorując przepisy administra 
cyjne, w sposób wyraźny. To też policja 
spisała niemało protokulėw. Nie zmienia- 
ło to jednak sytuacji. Oba brzegi Wilii, 
poczynając od miasta aż do Werek zwła- 
szcza w upalny dzień robotni zapełnione 
były kąpiącymi się. Na rzece wrzało in- 
łensywne życie. Pływający, kajaki, łodzie 
sportowe i niesportowe, przepełnione 
parosłatki. 

Wilia rok rocznie pochłania ofiary 
łudzkie. Onegdaj dzień upalny zazna- 
czył się kilkoma nieszczęśliwymi wypad- 
kami. 

Na lewym brzegu Wilii, poniżej plaży 
Werkowskiej utonęła 14-letnia uczenica 
Regina Sadowska (ul. św, Anny 3). Dziew 
czynka kąpiąc się z wycleczką szkolną 
natrafiła na głębię i zanim pośpieszona 
jej z pomocą zniknęła w odmętach rzeki. 
Wieczorem wydobyto z rzęki w pobliżu 
Elektrowni Miejskiej zwłoki dziewczynki. 
Przypuszczalnie są to zwłoki śp. Reginy 
Sadowskiej, pierwszej ofiary tegoroczne- 
go sezonu kąpielowego na rzece Wilii. 

W pobliżu mostu Antokolskiego zde- 
rzyła się szybko mknąca łódź sportowa 
z kajakiem. Kajakowicze wpadli do wody 
a że nie umieli pływać zaczęli tonąć. Spor 
łowcy pośpieszyli im jednak z pomocą i 
wydobyli na brzeg. Takich wypadków by- 
ło wiele na terenie całej długości rzeki. 

Również w Pikieliszkach sezon kąpie- 
lowy pochłonął młode życie. Podczas 
kąpieli w miejscowym jeziorze utonął 19- 
letni Jan Minkiel. Minkiel uchodził za do- 
brego pływaka. Gdy znalazł się dość da- 
leko od brzegu dostał skurczu mięśni. 

Zwłoki wydobyto. 
Posterunek rzeczny interweniował kil- 

kakrotnie | zawsze skutecznie. Złodzieje 
wileńscy sądzili, że na plaży można „ubić 
interes" to też wśród plażowiczów uwi- 
jało się kilku wytrawnych „mistrzów” „go 
lenia" cudzych kieszeni. Policja jągnak 

> 
A 
N 

Dzi: 

Szalony 

miała to na uwadze i kilku plażowiczów 
powędrowało wprost z plaży do... aresztu 
centralnego. 

Tym niemniej jednak zanotowano kił- 
ka wypadków kradzieży plażowych, zaś 
niejaki Antoni Truskier z ul. Nowoświec- 
kiej pozostał na plaży w stroju Adama 
z tą tylko różnicą, że spodenki kąpielowe 
zamieniły mu przysłowiowy liść figowy. 
Ktoś pożyczył mu letni płaszcz i w takim | 
stroju niefortunny plažowicz udał się do- 
rożką do domu. 

* * * 

Z prowincji nadchodzą informacje o 
utonięciach: Szczególnie tragiczny wypa- 
dek wydarzył się na rzece Drujce, koło 
majątku Drujka, gm. słobódzkiej, gdzie   

„KURJER WILESSKI* 14.VI 1037 r. 

podczas kąpieli ułonęły dwie dziewczyn- 
ki 15-letnia Helena Nowicka zam. w kol. 
Repieńszczyzna i 11-lefnia Albina Czere- 
szkówna (kol. Puńki). W czasie kąpieli 
Czereszkówna zaczęła tonąć. 15-letnia No 
wicka bez namysłu usiłowała ją ratować, 
lecz bez powodzenia i obie utonęły. 

Również z Wilejki donoszą o wypad- 
ku utonięcia w rzece Serwecz. Wypadek 
miał miejsce w odległości dwóch kilomet- 
rów od wsł Niewiery. Utonął 10-letni Ser- 
giusz Burak. 

Donoszą również o szczęśliwym ura- 
towaniu dwóch tonących na jeziorze troc- 
kim. 

Tak się przedstawia bilans sobofnie- 
go dnia na Wilii i innych rzekach oraz 
jeziorach. (c) 

  

Niezawodne — Ekonomiczne — Tanie 

SAMOCHODY popularne Q©PEL OLYMPIĄ 
i luksusowe BUICK 

Wyłączna sprzedaż rejonowa 

„AUTOTECHNIKA“ 
Wilno, Wileńska 23. 

Motocykle „SOKÓŁ” — Przybory — Akcesoria — Warsztaty 
reparacyjne — Precyzyjne toczenie cylindrów i wałów 

KRAJOWEJ produkcji 

Telefon 11-16. 

    

  Wydarzenia dnia ubiegłego 
Wyłowione zostały zwłoki 14-letniej 

uczenicy Sadowsklej, która utonęła koło 

plaży Werkowskiej. Była ona wychowan- 

ką internatu Litewskiego. W tragicznym 
dniu bawiła wraz z koleżankami na wy- 

cleczce. W pewnym momencie š. p. Sa- 
dowska, nie pytając o zezwolenie, zbliży- 
ła się ku brzegowi chcąc się wykąpać. 
Trafiwszy na głębię dziewczynka, poczęła 

  

Przepiękny wiedeński film 

porucznik 
W rol, gł: Gustaw Froehlich, Lidia Barowa i in. Nad program: Kolorowy do- 

datek | aktualia. Ceny na wszystkia seanse: Balkon 34 gr. Parter od 6) gr. 
  

Ostatni dzień 
Rewelac. film HELIOS | 

Jutro 
premieza 

New Jork—San Francisco 
W rolach głównycr:. JOAN BENNET i FRED MAC MURRAY 

Nad program: ATRAKCJE i AKT(IALIF, Ceny ra wszvet. <* 

SAM DODSWORTH 
Balkon 34 gr. Parter od 60 qr 

On, Ona, „Ta Trzecia”, „Ten 
Trzeci*. Film rozgrywa się 

w najpiękniejszych krajach świata. 
  

"Mis wielki nowoczesny dramał salonowv n. t. 

SWIATOWID| GODZINA POKUSY 
W rol. gl.: urocza Łida Baarowa i niezrównany Gustaw Froehlich. Film porusza. za* 

gadnienia: Co robią zaniedbane przez mężów kobiety? Kiedy żona zdradza? 
я Nad program: AKTUALIA 

Film o małżeństwach, które znalazły się na bezdrożach życia 

maca „Małżeństwo na bszdrożach” 
W rol. głównych: Kay Francis. Warren William, Georqe Brent. 

Nad prognam UROZMAICONE' DODATKI, 

  

Dozwol. dla os. od lat 12 

Pocz. senasów o 6-€j, w niedz i św. 0 4-ej 

' Dziecko uległo zatruciu, na szczęście w 

  

wzywać pomocy, lecz za nim pośpieszo- 
no jej z rafunkiem nieszczęśliwa poszła 
na dno. 

* As * 

Wczoraj zanotowano w Wilnie kilka 
wypadków z rowerzystami, w tym dwa 
poważniejsze. 

Na ul. Zarzecznej spadł z roweru lan 
Czarkowski (Równe Pole 12), lat 23. 

Na ul. Zawalnej wskutek defektu kle- 
rownicy uległ podobnemu wypadkowi 
Konstanty Muczyński (Tomasza Zana 20), 
lat 18. 

Do poszwankowanych wzywano leka- 
rza pogofowia ratunkowego. 

* * 

3-lefni Stefan Wiikowski (Trocka 9) 
został dotkliwie pogryziony przez koła. 
Chłopca opatrzył lekarz. 

* * 
2-letni Józef Žyczko (Legionowa 1] 

w skutek z chwilowe] nleuwagl domowni 
ków zamiast wody napił się benzyny. 

niezbyt ostrej formie. 

Dwa pażary w Wilnie 
W dniu 13 bm., między godz. 18 a 19 

wezwano straż pożarną do dwuch poża- 

rów. Mianowicie przy: ul. Wąwozy 35 spa 

liły się drewniany dom mieszkalny I sto- 

doła. należące do telegrafisty kolejowe- 

go. W domu przy ul. Targowej 18 zapa 

lita się belka w kominie I wypalił się 

strych na przestrzeni ok 1 m*. 

  

Zabili na zabawie 
W nocy na {11 bm. podczas zabawy 

tanecznej we wsl iliszczewicze, gm. ko- 
łowickiej, wynikła bójka, przy czym zo- 
stał dotkliwie pobity Teodor Koziniec, 

Wycieczki 
W Wilnie bawiło wczoraj kilka wycie- 

czek z różnych miast Polski, m. in. z Ma- 
łopolski. Wycieczkowicze zwiedzali mia- 
sto, zapoznając się z jego zabytkami hi- 
storycznymi i kulturalnymi. 

Przy sposobności należy odnołować, 
że tegoroczny napływ turystów do Wilna 
jest stosunkowo dość znaczny. Przypada- 
jąca w roku beżącym uroczystość Jubi- 
leuszu 10-lecia Koronacji Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej po- 
zwala mniemać, że w pierwszych dniach 
lipca napływ furystów i wycieczek do 
Wilna będzie rekordowo duży. Do przy- 
jęcia i zakwaterowania wycieczek i piel- 
grzymek czynione są już wstępne przy- 
gotowania. 

Pielgrzymka z Tarnowa 
Do Wilna przybyła pielgrzymka z Tar- 

nowa. Na czele pielgrzymki stoi J. E, ks. 
Biskup Lisiewski, oraz 70 księży, Piel- 
grzymka liczy przeszło pół tysiąca osób. 

Pożary 
W dn. 7 bm. około kol. Stare Gru- 

dzinowo, ym. leonpolskiej, w działkach 
leśnych Kazimierze Korzeniowskiego I Ic- 
ka Szkoinika, m-ców Lennpola, spalił się 
mech i gałęzie na obszarze pół ha. Straty 
wynoszą około 120 zł. Pożar powstał 
wskutek  niezagaszenia paleniska przez 
Korzeniowskiego. 

W kol. Walki, gm. leonpolskiej, w 
dn. 4 bm. wskutek nadmiernego napale- 
nia w plecu spaliła się łaźnia Hipolita 
Markowicza. Straty wynoszą zł 120. 

` 

W dn. 6 bm. Marcin Mamaj, m-c 
zašc. Ciemlenlca, gm. lebledziewskiej, 
zameldował, że w dn. 19 ub. m. spalił mu 
sią las na przestrzeni około ha. Poszko: 
dowany oblicza straty na 800 zł. Pożar 
powstał wskutek zaprószenia ognia przez 
przechodniów. 

* 

9 bm. we ws! Htua, gminy nowomy: 
skiej, Józefa Kapuścińska w celu odga- 
szania węgli wybrała je z pieca I odnio- 
sta do piwnicy, krytej słomą, wskutek: 
czego powstał pożar. Spłonęły domostwa 
4 gospodarzy. Okoliczne straże pożarne 
nie dopuściły do rozszerzenia się ognia. 
Straty wynoszą ok. zł 10000. 

EASA 5 8     
  

   

lat 20. W dn. 11 bm. Koziniec po przy- 
wiezieniu do szpiłała w Wilejce zmarł. 
Sparwców pobicia narazie nie ustalono. 
Dochodzenie trwa. 

  

Poświęcenie kaplicy 
na PośBieszce 

Wczoraj przy tłumnym udziałe wier- 
nych odbyła się na Pośpieszce uroczy- 
słość poświęcenia nowej kaplicy. Poświę 
cenia dokonał ks. O. Świątek. Na uroczy- 
słość przybyła procesja z kościoła św. 
Bartłomieja na Zarzeczu. 

Pawiesii się 
W dn. 10 bm. Bolesław Dubaniewicz, 

łat 20, zam. we wsi Stachy, gm. dothi- 
nowsklej, popełnił samobójstwo przez po 
wieszenie się. Powodem samobójsiwa by 
ła gruźlica, na którą denat chorował. 

PRZYDREROZETZDO REZ PRZE CNA ASIZKA 

MODNE ° ЗА оаиа 
SANDALKI RZYNKI! 
ABISYNKI AFRYv-, Blumowicz 
KA a ak, eca. Choroby weneryczne, 

y skórna i moczopłe, 
W. NOWICKI; wielks 21, tei. 321 

Wilno, Wiel'a 30 | Przyjm. od 9—113—8 
Letnie obuwie 

    

brezentowe AKUSZEKKA 

Nauczycielki, Śmiatowska 
'ony, wychowawczy oraz Gabinet Kcsms- 

tycz. odinładzanie ce- 
ry, usuwanie zmarsz- 
czek. wągrow, piegów, 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu a 
bioder i brzucha; kra- 
my odmłądzając: 

wanny .elektr., elak- 
'tryzacja Ceny przy- 
stępna Porady bezpia 
tne. Zamkowa 28—8 

nie I wszelkiego ro- 
izaju służbę domową 
sapośrednicza Woje- 
vódzkie Biuro Fun- 
Auszu Pracy w Wilnie 
*oznańska 2, telefon 
2-06, czynne od g. 

8 do 15-ej 

  

DOKTOR MED. 
Zysmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne | moczopłcio: 

AKUSZERKA 

M. brzeziita 
masaż leczniczy 

  

  

we ul. Zamkowa 15. i elektryzacja 
'el. 19-60. Przyjmuje | uj, Grodzka nr. 27 
nd f—1 I od 3—3. (Zwierzyniec) 

DOKTOR MED. . POKÓJ 

J. Piotrowicz do wynajęca z wy- 
Jurczenkowa gačarai 

Grdynator Szp, Sawlo: į „Zamkowa 14—1 | 
Choroby skósne, a 

wen żryczce kob'ece Osoba 
ień<ka 34, tw. 15-86 
Przyimuis od 5—7 9 

intel gentna zajmie 
się prowadzeniem 
domu pojedyńczej o-     

ARUSZERKA soby a także pieleg- 

Maria nacią chomch jako 
zg? siostra z długo!ełnią 

La ki etowa craktyką szpitalią | 

Przyjmuje od 9 rane | prywatną. Poważne 
do 7 wiecz. uł, J. Jó: | referencje. Wilno, 
siūsklego 5—18 róc | „Poste restante* Le-   
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b. Sadu) gitvina    Ofizrrel 

©Q©d Admmimisćiac ji 
1) Przy wypełniańn przekazów | dotychczasowy, gdyż spis prenume- 

prosimy o czytelne podawanie imie. | ratorów prowadzony jest nie według 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie 
nienie na odwrocie, na jaki cel pie 
riądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłoszenia i t. p. 

2) Przy komunikowaniu nam a 
zmianie adresu prosimy podawać 
obok adresu nowego także i adres 

nazwisk, 
(poczt). 

3) O przerwie i zaprzestaniu pre 

rumeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło- 
cnie pismo pod naszym adresem z 
doniskiem ..Nie pezvieto“ 

lecz według miejscowości 

  

i Mignon 6. Rberhart 

DI | 
BCJENT| 
> 

| POWIEŚĆ 

   

  

  

— Chociaż — zaczął Court — znając mego stryja 

należałoby raczej przypuścić, że postąpił nie tak, jak- 

by postąpił przeciętny człowiek. Wątpię, czy ta formu- 

ła ukrywa się w jakim sejfie i wiem, że nie było żad- 

nego odpisu. Stryj ufał tylko sobie. 

— Więc pan wie, gdzie ta formuła jest? 

— Nie. Gdybym wiedział przekazałbym ją żonie, 

która w czasie nieobecności stryja ma do niej główne 
prawo. 

— Więc pan przypuszcza, że on ją gdzieś ukrył? 
— badał sierżant. 

Court wzruszył ramionami. 

— Wszystko możliwe, Stryj ma ogromny talent 
do interesów, żywię dla niego podziw i szacunek, ałe 
nigdybym się nie podjął zgadywać, co on mógłby 

, ewentualnie zrobić, a czego by nie zrobił. 
— Jednym słowem dziwak — wyrwał się sier- 

żant, podczas gdy Court, mrużąc zmęczone oczy przed 
dymem, rzucił mu przez błękitnawą osłonę szybkie 
spojrzenie. 

— Można to i tak nazwać — rzekł. — Ja bym 
powiedział: upór. 

— Czem się pan zajmuje, panie Melady?? Prowa- 
dzi pan interesy? 

— Nie, nie prowadzę interesów —wycedził Court, 
a dr Kynde przestał na chwilę gładzić jedwabną 
bródkę. 

— Nie prowadzi pan interesów, a więc pan żyje   

z kapitalu? 

— Poniekąd — odparł Court, oglądając koniec 

papierosa, poczem dodał tonem szczerości: — Mój 

ojciec, James Melady, kuzyn Piotra, zostawił mi do- 

stateczny kapitał. - 

— Pańska żona jest córką Piotra? 

Tak. Pan o tym wiedział. 

* — (zy pani jest osobiście bogatą? 

— Sierżant posuwa się za daleko — odparł chłod- 

no. — Ale służę odpowiedzią. Ma pensję od ojca i to, 

co ja jej mogę wyznaczyć. : 

— Nigdy panu nie bywa krucho Z groszem?—24- 

pytał cicho sierżant. 

| Wyoczach Courta zamigotał gniew, lecz głos 

zabrzmiał spokojnie! 

— Każdy człowiek miewa kłopoty, sieržancie, 

Nawet dymisjonowani funkcjonariusze policji. 

— Qzy to ma być groźba? — krzyknął sierźant 

czerwieniąc się. 

— Góż znowu? Ale pan odbiega od przedmiotu. 

Mówimy o zniknięciu stryja. Pańska rzecz — starać 

się wykryć, gdzie on się podział. 

— Juž ja wiem, co do mnie należy. Czy pańska 

żona jest jedyną spadkobierczynią Piotra Mełady'ego? 

Doświadczome oczy Courta zaczęły się mieć na 

baczności. Wiedział, że dr Kunce obserwuje go uwa- 

żnie spod długich rzęs. Obijały mi się o uszy pogłoski 

o karciarstwie Courta. Nawet opowiadano sobie w B...   

na ucho, że grywał o wielkie sumy. A jeżeli potrzebo- 

wał pieniędzy... A jeżeli ożenił się dla pićniędzy... 

A jeżeli... : 
Zahamowalam rozpęd dowolnych 

i nadstawiłam znów ucha. 
— Prawdopodobnie — odrzekł Court Melady. 

— Jakto, to pan nie wie? : „н% 

— Nie. Stryj (i teść) mi o tym nie mówił: 

— I nic pan nie wie, gdzie może być schowana 

tą formuła? ” : 

— Nie nie wiem — odparł Court, a ja nie wiem 

dlaczego, poczułam, że ten człowiek kłamie. 

— Panie Kunze — zaczął sierżant — może ten 

stary ukrył ją tu gdzieś w szpitalu. Może dłatege 

zniknął, może... k Bo 

— Więc miał zniknąć dlałego, że miał formułę 

tu w szpitału? — zapytał aksamitnie doktór. — Nie 

rozumiem, jakiby to miało mieć związek. 
— I ja nie wiem, ale założyłbym się, że ten eter 

coś w tym znaczy. Czy nie był patentowany, czy jak 

tam, żeby go inni nie zagarnęli? Idzie mi o to, czy 

złodziej nie mógł zabrać przepisu i opatentować bez- 

karnie na swoje nazwisko? : 
Ani Court anį doktėr nie pokwapili się z odpo- 

wiedzią. Court palił papierosa, a doktór wpatrywał się 
uważnie w kremową Ścianę przed sobą. Wreszcie 

Court zaczął cedzić z namysłem: 

D-cZB)- 

przypuszczeń 
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=zześnie. 
Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. ż 0. e, 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 4ł 
—- 

  

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, 

| CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 
noszeniem do domu w kraju—3 zł., za giae 

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2.60, 

na wst, w miejscowościach, gdzie nie ma 

arzędu pocztowego ani agencji zł. 260. 

    

° Druk. Łatcz*, Wdno, ul. Bisk, bandu.skiego 4, tel, 5-40, 

szenia są przyjmowane w godz. 
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brykę „nadesłane” rerlak':ja nie odpowiada, Aaministracja zastrzega subie| 
zmiany terminu druku ogłoszeń t nie przyjmuje zastrze aż Ožio: 

d. 16.30 1 17. — 19. 

1 me 

  

      
. „Redaktor odp. Zygmunt Babies


