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| Nieprzejednane stanowisko obu stron 
DEKLARACJA RZĄDU 

12 JAPOŃSKIEGO. 
TOKIO. (Pat.) Agencja Domej 0- 

glasza komunikaży o sytuacji w Chi- 
mach północnych, z których wynika, 
że władze japońskie uważają, iż za- 
targ zbrojny między wojskami chiń- 
skimi a japońskimi przybrat rozmia 
ry, wysoce niepokojące. 

— Dziś popołudniu odbyło się nad- 
zwyczajne posiedzenie gabinetu żapoń 
«skiego, po którym premier Konoye 
„udlał sę do cesarza, przedstawiając 

inu deklarację gabinetu, kłórą cesarz 
zatwierdził. : 

„Rząd japoński powziął dzisiaj 
brzmi m. in. deklaracja — decyzję 
pi doniosłości, . postanawia- 

„przedsięwziąć wszystkie środki ce 
em wysyłki eddziałów wojskowych 
do Chin północnych. Dążąc jednak do 
zachowania pokoju w Azji wsched- 
ulej, rząd japoński nie traci nadziei, 
łe w drodze rokowań uda się dopro 
wadzić do pokojowego załatwienia 
forawy. Rząd japoński przytėm 0š- 
wladcza z całą stanowczością, że bę- 
dzie przestrzegał. praw. i lutercsów 
mocarstw obeych w Chinach półaoe- 
nych. > 

  

DSTRZEŻENIE DLA KONSULÓW. 
TOKIO. (Pat.) Japońskie MSZ wy 

stosowało telegram do wszystkich 
konsułów japońskich w Ghinach, na- 
kazując im zastosowanie wszystkich 
možiwych šrodHėw celem ochrony 
życia i mienia obywafcii cesarstwa 
| przygotowania się do wyjazdu w 
wypadku gdy zajdzie tego potrzeba. 

"CHIŃCZYCY NIE MYŚLĄ USTĄPIĆ. 
‹° TOKIO. (Pat) Minisicrstwo woj- 
"ny oglosilo komunikat, w którym po- 
duje, że wojska chińskie z Si-Vuan 

- koncentrują się w Ja0-Czang, linia 
kolejowa Pekin—Tiensin została zni- 
azczona. Rokowania chłńsko-iapoń- 
skie zostały w impasie, Chińczyzy nie 
zamierzają weale opuścić zajmowa- 

"mych obeenie pozycyj į nie ma žad 
mej możności znalezienia kompromi- 
su, ponieważ wszyscy oficerowie 27 

<qrmii chińskiej są bardzo wrogo u- 
; Aposobieni do Japonii. : 

ZAOSTRZENIE SYTUACJI  : | 
TOKIO. (Pat.) Agenćja Domci do- 

**qosl: Sytuacja w Chinach północnych 
ateoczektwanie zaostrzyła się w nocy 
g soboty na niedzielę, Koła japońskie |- 

i pad wciąż nadzieję pokojowego za- 
Isstenia sporu — nie należy jednak 
JAE 1 

  

  

ukrywać, że cierpliwość Japończy- 
ków jest na wyczerpaniu. 

W sobołę o godz. 17 oddział wojsk 
chińskich, liczący ponad stu ludzi, 
wspomagany działami piechoty, na- 
tarł na Japończyków pod. m. Luku- 
czlao. Atak został przez Japończyków 
odparły. W dwie godziny później 
Chińczycy otrzymawszy posiłki wzno 
wili natarele i zajęli m. Lungwang= 
kiao, które leży, według protokółu 
rozejmu, w strefie japońskiej. Japoń 
czycy przetiwnatarciem po godzinie 
odzyskał straconą miejscowość. Po 
stronie chińskiej padło 30 zabitych, 
słraty japońskie wynoszą 12 ludzi. 
Oddziały chińskie należały do 30 dy- 
wizji gen. Feng-Cziana. Przez calą 
noc z soboty na niedzielę na tym ed- 
cinku trwały drobne utarezki. 

UTRZYMAĆ FRONT DO OSTAT- 
NIEGO ŻOŁNIERZA. 

TOKIO. (Pat.) Doniesienia kores- 
pondentów pism japońskich z Chin 
stwierdzają, że należy się liczyć z ost 
*ą reakcją rzadu chińskiego przeciw- 
ko Japonii. Władze chińskie oskar- 
żają Japończyków 0 sprowokowanie 
zniścia. Marszałek  Czang-Kai-Szek 
wydał podobno rozkaz 4-cm dywi- 
złom rządu centralnego udania się pa 
śpieszaymł transportami do Chia pół 
tocnych. Dywizjom towarzyszy. łot- 
ńietwo. Wojska chińskie otrzymać 

miały rozkaz obrony za wszelką cenę 
pozycji pod Lukucziao i. utrzymania 
frontu do ostatniego żołnierza, 

Kiłkudziesięciu żołnierzy . chiń- 
skich. napadło na hotel japoński w   

Pekinie. Trzech Japończyków zostało 
rannych. 

NIE LICZYĆ SIĘ Z OFIARAMI. | 
" TOKIO. (Pat.) Agencja Domei do- 

nosi z Hankou, że marszałek Czang- 
hai-Szek przesłał burmistrzowi Pe- 
kinu i gen. Feng-Si-Hanowi dowódcy 
37 dywizji 29 armii instrukcje, aby 
odrzucili wszelkie warunki kompro- 
misowe, nie ustępowałi ani jednego 
Cala ziemi į nie liczyli się z ofiarami 
w ludziach. 

ŻĄDANIA JAPONII. 

* THEN-TSIN. (Pat.) Przedstawiciel 
japońskiego sztabu generałnego 05- 
wiadczył dziennkarzom, iż żądania ja 
pońskie, postawione Radzie politycz 
uej prowincji Hopei i Czahar, są na- 
stępujące: 1) wycoianie wejsk chiń- 
skich ze spornej strefy, 2) ukaranie 
winnych, 3) walka z działalnością an- 
tyjapońską i wydanie zarządzeń prze 
tiwko komunizmowl. Rada politycz 
ua, opierając się na Instenkejach 7 
Nankinu, . odrzuca odpowiedzialność 
za ineyden/, domaga się wyrażenia 
ubołewania ze strony Chin, odszko- 
dowania i zapewnienia, że podobn: 
wypadki nie powtórzą się. Przeds!a- 
wicieł sztabu japońskiego dodał, że 
jeżeliby wojska chińskie, zmierzające 
do Hopzi wkroczyły do tej prowincji. 
to stanowiłoby to pogwałcenie lokal- 
nych układów  chińsko-japońskich. 
Jeżeliby rokowania nie doprówadziły 
do pomyślnego wyniku,  powstałaby 
niezwykłe poważsą sytuacja — zakoń 
czył delegat sztabu. : 
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GDYNIA (Pat) — Drugi dzień Święta 
Morza w Gdyni, na które przybyło prze- 
szło 20 tysięcy osób z różnych stron 
kraju, rozpoczął się pobudką, odegraną 

| w kilku punktach miasta przez orkiestry. 
O godz. 9 rano na placu przed base 

nem Prezydenta RP poczęły się groma- 
dzić formacje wojskowe. Przy nabrzeżu 
basenu stanął torpedowiec „Grom” w 
gali banderowej. Na redzie zgrupowały 
się inne jednostki marynarki wojennej. 

O godz. 10 na plac przybył dowódca 
obrony wybrzeża komandor Frankowski, 
W chwilę. później przybył . wicepremier 
Kwiatkowski. Za falołomem ukazał się 
wkrótce A. P. „Mazur“ z flagą Prezyden 
ła RP na głównym maszcie ORP „Mazur” 
przybił do nadbrzeża wśród entuzjastycz 
nych okrzyków tłumu, obok Pana Prezy 
denła RP, ubranego w mundur członka 
Yacht Klubu — obecni byli na pokładzie 
ORP „Mazur! kontradmirał Šwirski I 

kontradmirał Unrug. Na pokład okrętu 

weszli wicepremier Kwiatkowski, woje- 

woda pomorski Raczkiewicz, mający ze 

sobą bukiet kwiatów dla Pana Prezyden- 
fa od delegacji Kaszubek, prezes LM I K 
gen. Kwaśniewski, komisarz rządu — So- 
kół. Powiłali oni Pana Prezydenta a do- 
wówca obrony wybrzeża komandor Fran 

kowski złożył raport. 
Po chwili dostojnicy państwowi z wi- 

  

tem 15 gr 

WILENSKI 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

(Zakończenie Swięta Morza 
cepremierem Kwiałkowskim opuścił ORP 
„Mazur”' udając się przed ołtarz polowy. 
Pan Prezydent zaś pozostał na kotrtorpe- 
dowcu, gdzie wysłuchał mszy św. i prze 

»mówień. ; 

| 

Nabóżsństwo celebrował ks. Biskup 

morski dr. Okoniewski, który też wygło 
sił dłuższe przemówienie, wskazując na 
rolę LM i K - i mocno w życiu Polski. 

Przed Panem Prszydentem RP i wice 

premierem Kwiałkowskim przedefilowały 

ustawione na redzie jednostki marynar 

ki wojennej i eskadra wodna samolotów 

a pofem oddziały wojskowe i organiza- 

cje społeczne. 2 

Przyglądający się przemarszowi od- 
działów marynarki i wojsk lądowych oraz 

organizacyj kilkudziesięciotysięczny tłum 

publiczności dawał nieustanny. wyraz 

swej miłości i przywiązania do armii 

lądowej i marynarki, obrzucając poszcze 

gólne oddziały kwiatami oraz wznosząc 

na ich cześć niemilknące okrzyki. Wie- 

czorem miasło port, mola, okręty woien 

ne i słatki handłowe byty wspaniałe ilu 

minowane. 

Na znak zakończenia tegorocznego 

święta morza opuszczona została z masz- 

łu na skwerze Kościuszki bandera ŁMK 

oraz flaga państwowa na maszcie na ka- 

miennej Górze. ! 

W Hiszpanli bez zmian 
SALAMANCA, (Pat) Komunikat 

urzędowy głównej kwaiery powstań- 
czej: Na froncie madryckim ataki 

czerwonych trwały w dalszym ciągu. 

- Garnizon Villanuova dei Pardilio od- 
paeł kika niaków, zadając nieprzy ja- 
'ciełowi blbrzymie straty. Zniszezono 
10 człołgów sowieckich. Na odcinku 
Fstramadura odparto nowy atak, 
wspierany przez liczne czołgi. Straty 
nieprzyjaciela sięgają kiiku tysięcy 

ludzi. 
WALENCJA (Pat) — Urzędowo dono- 

Sprawa Palestyny komplikuje się 
Włochy solidaryzułą się z Arabam', iran I Transjerdania 

JEROZOLIMA. (Pat.) Agencja Ha- 
vasa donosi: W odpowiedzi na depe- 
szę naczelnego komitefu arabskiego 
rząd włoski wypowiedział się prze- 
ciwko pódziałówi Palestyny | prze- 
ciwko raportowi Komisji królewskiej. 
Rząd włeski stwierdza swoją solidar 

wość współpracy z komitełem arab- 
skim. | ż ASA AL : i 

LONDYN. (Pat.) Naczelny. Komi/et 
acabski otrzymał od premiera fraku 
pismo, zawiadamiające, iż rząd za 

  

Andre Gide demaskuje dalej 
Prawda « doll rebotnika w Sawietach 

PARYŻ (Pat) — Znany pisarz francu- 

ski Andre Gide, nie ukrywający dawniej 
swych zympatyj komunistycznych, który 

rokiem po powrocie z ZSRR ogło- 
sił książkę bardzo ostro krytykującą sto 
sunki w Sowietach, wydał w ostatnim ty 
godniu książkę pt. „Retusze“, kiėra sta- 
nowi uzupełnienie poprzedniego wyda- 

wnictwa. Refusze obecnie wprowadzone 
przez p. Glde do jego książki nie są by 
„Aajmniej przyjemne dla komunistów, po 
„nieważ aufor uwypukla jeszcze bardziej 
wszystkie swoje zarzuty pod adresem 

„ Związku Sowiecklego. Autor pisze m. in. 
„Tarzucam Zw. Sowieckiemu, że zawra- ! 
cał nam w głowie, przedstawiając poło- 
żenie roboiników w Sowietach jako god 
ne zazdrości, naszym zaś komunistom za 

“tzucam, że okłamywali robofników świa: 
" domie, czy nieświadomie Robotnik sowie 

cki — pisze Gide — jest przywiązany 
"do fabryki, fak, jak robotnik rolny jest przywiązany do swego kołchozu, czy sow 

* chozu. Robotnik w Sowietach nie może 

, zmienić fabiyki, nie jest wolnym człowie 

/ klem, nie może mieszkać gdzie chce, a 
<o najważniejsze nie może myśleć fak 
jak chce. Kto próbuje myśleć swobodnie, 

  

ten bywa szybko zsyłany na Syberię. Gi- 
de piętnuje bardzo ostro donosiciełstwo, 
szerzące się w Sowletach. Donosicielsiwo 
zostało tam uznane za cnotę obywatel- 
ską. Najlepiej notowanymi są ci, którzy 
najbardziej są służalczymi, najbardziej po 
dłymi, ludzie o najniższych charakterach 
Niedługo naród rosyjski — pisze Gide 
— słanie się narodem złożonym tylko z 

tych, którzy żyją koszłem innych ofiar. 

Jednocześnie z książką Gide'a ukaza- "ła się broszura Plolra' Herbarta, który 
"wraz 1 Gide'm odbywał podróż po So- 

wiefach. Herbart który w dałszym ciągu '- 

podkreśla w. swej broszurze, że był i 

pozostaje -nadal- rewolucjonisią oświad- 

cza, I£ niemożliwą jest rzeczą dzisiaj bro 

nić Sowietów, nie kłamiąc i nie zdając 

sobie sprawy z tego, że się kłamie. Her 

bardt podkreśla, że w Sowietach wytwo 

rzyła się swego rodzaju arystokracja, któ 

ra rządzi wszysikim i wszystko pożera. Au 

tor nazywa biurokrację sowiecką pasaży- 

łami. Jest to dzisiaj jedyna zadowolona 
klasa w Sowietach, która zyskała na re- 

wolucji, podczas 
wałym ucisku. 

gdy masy żyją w nieby- 

"ność ze stanowiskiem Arabów i goto.|- 

  

będą ich popierać 
mierza zaprotestować wobee Anglii 
przeciwko projektowi podziału Pale- 
styny. Irak przeciwny jest temu roz- 
wiązaniu i skłonny jest udzielić Ara 
bom pomocy w dążeniu do uzyskania 

* Mapika podziału Palestyny w-g proje- 
ktu na trzy części, mianowicie: arab- 
ską (światłe miejsca), żydowską (miej 

zadośćuczynienia ich posłulatem na- 
ródowyn. Ponadto Komitet otrzymał 
zapewnienie poparcia ze strony emira 
Komifetu i emira Transjordanii Ab- 
dulisha. 

  

| sea zakreślone poziomo) wreszcie 
brytyjską mandaturą (zakreślone pio 
nowo) z wąskim korytarzem co morza 

Zjazd organizacji wiejskiej 0. Z. N. okręgu 
— Warszawskiego. 

WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj w 
sali kolimmnowej na Ratuszu odbył 
się zjazd Organizacji Wiejskiej Obo | 
zu Zjednoczenia Narodowego Ołkrę- 
gu Warszawskiego. 8 

Zjazd zagaił senator Michał Róg, 
który powitał obecnych na sali — 
przewodniczącego prezydium głów: 
nego Organizacji Wiejskiej OZN sen. 
gen. Galicę, wicemarszałka Sejmu 
Kelaka i prezesa T. O. i K. R. Sob- 
czyka oraz odczj 
nią owocnych obrad nadesłane przez 
szefa OZN płk. Adama Koca, wice- 
marszałka Senatu Borowskiego i in. 

> /Po'części formalnej :gen. Galica 

jtał depesze i życze | 

wygłosił przemówienie, gorąco okla- 
skiwane przez zgromadzonych. 

Następnie przemawiałi przedstawi 
ciele wsi, którzy podkreślali koniecz 
ność konsolidacji społeczeństwa pol- 
skiego w Obozie Zjednoczenia Naro- 
dowego. ž 

Na zakończenie zjazdu zebrani u- 
chwalili wysłać depesze hołdownicze 
do Pana Prezydenta R. P., Marszałka 
Śmigłego-Rydza, premiera gen. Sła- 
woj-Składkowskiego,. . szefa Obozu 
Zjednoczenia Narodowego płk. Ada- 
ma Koca oraz do Pani Marszałkowej 
Aleksandry Piłsudskiej.   

P* upały w 

szą, że wojska rrądowa, działające na 

odcinku Sierra de Guadarama zajęły 

dziś rano miejscowość Villa Nueva del 

Paramo, na zachód od Madrytu, biorąc 

do niewoli 609 jeńców, w tym 7 oficerów 

Zdobyto również obfity materłał  wo- 

jenny oraz duże składy żywności, | > i 

ROOSTIEGZZE PRADZE TE ZE OE ORW ŻA 

Kongres socjalistyczny 
w Marsylii 

przed wielką debatą polityczn. 

PARYŻ (Pat) — Drugi dzień kongresu 
socjalistycznego w Marsylii nie przy- 

niósł do wieczora żadnych ciekawszych 

momentów. Dotychczasowa dyskusja do- 

tyczyła poszczególnych zagadnień spo- 

łecznych, jak sprawy szkolnictwa Świec- 

kiego i prawa fuziemców w Algierze ! 

Tunisie, które pomimo całego zaintere 

sowania, jakie te zagadnienia budzą w 

łonie partii socjalistycznej, nie odgrywa- 

ją specjalnie wielkiej roli na kongresie, › 

ponieważ cała uwaga | całe oczekiwa- 

nie zwrócone są na wielką debatę ogól- 

ną o syłuacji. « politycznej - obejmującej 

sprawę ostatniej zmiany gabinełowej, u- 

stąpienia rządu Bluma I udziału socjałi- + 

(głów w nowym gabinecie pod kierowni- 

ctwem radykałów. 

U.S.A. 
NOWY YORK (Pat) — Od 4 dni nad 

„$łanami Zjednoczonymi przechodzi fala 

upałów, od których zginęło już 150 osób, 

W Nowym Yorku temperatura utrzymu- 
„je się na wysokości 36 stopni, a w za- 
chodnich słanach, w szczególności w la- 
wa, fermometr wykazuje 40 sł. Meteoro- 
logowie nia przewidują na razie żadnych 
zmian. Tysiące mieszkańców N. Jorku 
spędziło ostatnią noc na placach i w par 
kach. ‚ : wać 

Oraoówia Śląski AKS 1:1 
KRAKÓW (Pat) — Rozegrany w Kra- 

kowie jedyny w Polsce mecz ligowy ml 

dzy Cracovią a śląskim AKS  zakońc 
się po emocjonującej wałce wynikem nie 

rozstrzygniętym 1:1 (1:0). į 

Niepowodzenie strajku 
hoielarzy. | 

PARYŻ (Pat) — W strajku hot 
kim nie zaszły żadne zmiany. Strajk ki 

nerów w hotelach, kawiarniach | restaurą 
cjach daje się odczuwać tylko w wi 
kich zakładach. Otwarte są również : 
kie hotele, Niekłóre zakłady pracują x6 
zmniejszonym personelem,  wystarcrająs 

cym jednak dla obsługi gości. Kilka 
dzienników paryskich podkreśla niepo* 

wódzenie łego strajku, który, ich zda 

niem, byt powszechnym tylko z nazwy,



  

“ wzniesieniu okrylym purpurowym cału- 

2 „KURJER WILENSKY“ 12.VII 1937. 

Przed decyzją w sprawie krypty 
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów 

„Czas” w korespondencji z Krakowa 

podaje, 28 w dnfu 9 km. z Warszawy 

przybyli dó Krakowa członkowie Komi- 

łefu Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsud 

skiego z gen. Wieniawą-Długoszowskim | 

į sekretarzem generalnym posłem Brzęk- | 

Osińskim na czele. Ponadto przybyli tak 

że sen. prof. Jastrzębowski, prof. Świer 

czewski, mjr. dr Kaliciński i prof. Tomo- 

rowicz. Wymienione osoby odbyły konie 

rencję w urzędzie wojewódzkim z udzia 

łem p. wojewody Gnoińskiego. 

O godz. 11 rano cała komisja z woje 

wodą Gnoińskim i gen. Wieniawą-Długo 
szowskim na czele udała się na Wawel. 

Po dokładnym obejrzeniu zewnętrznych 

prac wykonywanych przy krypcie pod 

Wisżą Srebrnych Dzwonów  uczesinicy 

komisji zeszli do grobów królewskich i 

po kilkuminutowym pobycie w krypcie 

św. Leonarda przeszli podziemnym przej 

ściem na balkonik w krypcie pod Wieżą 

Srebrnych Dzwonów. Z kolei komisja 

przeszła na cmentarzyk, olaczający Kate 

drę, po stopniach prowadzących z zew- 

nąfrz pod ustawionym na nefryfowych ko 
lumnach baldachimem, do krypły pod 
Wieżą Śrebrnych Dzwonów, gdzie spo- 
czywa Marszałek Piłsudski. 

Trumna Marszałka usfawiona jest na 
środku pięknej romańskiej krypty na 

nem, okolonym u dołu srebrnym gene- 
ralskim węzykiem. 

Przed trumną stoi pamiąłkowa urna z 
ziemią z grobu maki Marszałka Piłsud- 
skiego i z grobów poległych żołnierzy 
pochowanych na cmenfarzu na Rossie. 
Przy szczegółowym zapoznawaniu się z 
płanem wykonyw. robół przy krypcie 
UEI 77 

  

pod Wieżą Srebrnych Dzwonów był tak 
że obecny naczelnik wydziału budowla- 
nego urzędu wojewódzkiego inż, Wą- 
sowski, konserwator Trofer oraz przyby- 
ły z Warszawy przedstawiciel Najwyższej 

Izby Konfroli Państwa. Projektodawca i 
kierownik budowy krypły rskłor Szysz 
ko-Bohusz nie uczestniczył w komisji, 
gdyż bawi obecnie poza Krakowem. 

Prawdopodobnie wśród innych zasa- 
dniczych spraw omawiano także zagad- 
nienie czy nad trumną Marszałka Piłsud- 
skiego ustawiony zosłanie sarkofag. Jak 
słychać przed decyzją w tej ważnej kwe 
słii wypowiedzą się lekarze fachowcy, 
kiórzy czuwają nad procesem mumifika= 
cji zwłok. Jeśli by ich, jak również zda- 
nie wybitnych sfer arłystycznych wypadły 
odnośnie sarkofagu negaływnie, wówczaś 
jest oczywiste, że zarówno artystyczna 

  

| strona jak i techniczna konstrukcja trum 
ny, w której spocznie na wieki Marszałek 

| Piłsudski musiałby być szczególnie fros- 
j kliwie rozwiązane. Zresztą sprawa odno 
' śnie sarkofagu będzie załatwiona nieza- 
į długo, gdyż termin konkursu na sarkofag 

mija w najbliższych dniach. 

Po blisko godzinnym pobycie na Wa 
walu komisja powróciła do urzędu woje 
wódzkiego, gdzie odbyło się posiedze- 

| nie w kfórym uczestniczyli członkowie 
, Komitetu Wykonawczego Uczczenia Pa 
| mięci Marszałka Piłsudskiego. 

Wczoraj w godzinach  popołudnio- 
wych niektórzy z przybyłych zwiedzili 

| wysławę nadesłanych i nagrodzonych pro 
i jektów na pierwszy konkurs na sarkofag 
Marszałka Piłsudskiego, po czym odje- 
chali do Warszawy. 

Kurjer Sportowy 

"_ Kispesti — Śmiały 3:1 1:0 
Po piękrym zwycięstwie odniesio-= 

Gym nad Makabi z zainteresowaniem 
oczekiwano meczu Węgrów z mist- 
rzowską drużyną Wilna. Horoskopy 
dla wilnian były na egół b. pesymi- 
styczne. Ogólnie oczekiwane zwycię- 
stwa gości z różnicą 5—6 bramek. 
"Tymczasem Śmigły sprawił miłą nie- 
spodziankę. Cała drużyna grała bar- 

dzo ambitnie, a końcowy wynik krzy 

wdzi raczej wilnian. Zasługą wojsko- 

wych było utrzymywanie przez cały 

Apel do członków Wileńsko- Trockiego 

Towarzystwa Przeciwgruźliczego 
Dnia 12 lipca, w poniedziałek o go- 

dzinie szóstej popołudniu odbędzie się 
w Wilnie, ul. Wiłeńska 33 (Sała Techni- 

„ków) Walne Zebranie Wileńskiego Wo- 
jewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźli- 
ezego. Członkowie Powiatowego Towa- 
rzystwa Wileńsko-Trockiego ze wsi, mia- 
steczek i Wilnal Zwracamy się do Was 

- wszystkich, których obchodzi dobra ak- 

cji. Powinniście przyjechać na to zebra- 
nie bo będą na nim omawiane rzeczy wa 
żne | musicie w fym brać udział! — Wy, 

rolnicy, którzy pierwsi z całego kraju fak 

liczną pięciotysięczną gromadą dźwiga- 

cie swymi spracowanymi rękami sztan= 

dar do walki z gruźlicą. 

Członkowie Towarzysiwa z gminy tro- 

ckiej, mejszagolskiej, solecznickiej, tur- 

gielskjei, niemenczyńskiej, olkienickiej 

rudomińskiej i rzeszańskiej przybywajcie 

na zebranie! To jest Waszym obowiąz- 

kiem obywatelskim. Sławcie się jak naj- 

liczniej — będzie mowa o Was i Wa- 

szej sprawie. 

Król Janusz poślubił ex-królową? 
Rozeszła się w obozie cygańskim w 

- Milanówku sensacyjna wieść. Oto król Ja 
„musz | postanowił rozejść się ze 

ciażby poza granicam kraju. 

* kich (sekcja hamburska) organizuje w po 

"nie, na klėrym uzdrawiacz R. B. Mūller 

swą 
dotychczasową żoną Roszą i wejść w 

związki małżeńskie z wdową po zmar- 
łym baronie cygańskim Matejaszu Kwie- 

ku. 
Małżeństwo fo ma zażegnać koofliki 

między dwoma obozami cygańskimi. Gdy 
by pogłoska o zamierzonym ślubie oka- 

zała się prawdziwą nasiąpiłaby w naro- 
dzie cygańskim konsolidacja : umilktyky 
swary. Małżeństwo więc siałoby się ge- 

nialnym środkiem konsolidacji narodo- 

wej. 
* 

Nowoobrany król Cyganów Janusz 

Kwiek zwrócił się z memorialem do 

władz administracyjnych o wydanie mu 

prawa wydawania zezwoleń na osiedla- 

nie się obozów cygańskich. Władca Cy- 

ganów zapowiada, Iż w przyszłości obo 

zy cygańskie rozkładać będą namioty w 

miejscach wyznaczonych, tak, by nie słać 

się zbytnim ciężarem dła wsi i miast. 

Życie Trzeciej Rzeszy 
w zwierciadie drobnych ogłoszeń 

Pewien dziennikarz francuski, wycho- 
dząc z założenia, że rodzaj i ireść drob- 
nych anonsów, podawanych w dzienni- 
kach, w znacznej mierze ilustruje życie 
społeczeństwa, sporządził zestawienie ta 
kich właśnie ogłoszeń, wybranych ze 
wszystkich pism niemieckich. Zestawienie 
fo, ogromnie charakterysiyczne i pelne 
wyrazu, podajemy poniżej. 

Sportowcy, lecz nie aryjczycy. 
Dwóch panów „sportowców (mołocy- 

klišci), o dobrej prezencji, krwi miesza- 

nej pierwszego sfopnia, pragną poślubić 

panie o identycznej kondycji rasowej. 
(Frankfurter Zeitung) 

Chociażby zagranica... 
Handlowiec w wieku lat 50, chrześci- 

janin, lecz niearyjczyk pragnie poznać 
panią w wieku 30—40 !., o takich samych 
warunkach rasowych, przebywającą cho- 

Ważne zastrzeżenie. 
U niearyjczyków wynajmę pokój ume- 

blowany z łazienką i wygodami. 
(Frankfurter Zejfune). 

(Westdeulscher Beobach!er). 
Nauka czyni posiępy... 

Stowarzyszenie uzdrawiaczy niemiec- 

niedziałek 12 kwietnia o godz. 20 zebra 

2 Berlina wygłosi odczyt pł.: Rola. jaką 
odgrywać winna stara niemiecka sztuka 
uzdrawiania w państwie narodowo-socja- 
listycznym. : 

(Hamburger Fremdenbla!!). 

Dobry nacjonalista tępi szczury. 

Wałczmy ze szkodnikami!   Koledzy i współfowarzysze partyjni! 

Tępcie robaka, który podcina dobro na- 
rodu ij zdrowie rasy. Zachowujcie dla 
państwa swe zdrowe siły i chrońcie wasz 
dobrobyt. 

(Schwarze Korps) 
Żałuzje przeciwlotnicze. 

W czasie ałaków lotniczych nadają 

się jedynie nieprzepuszczające absolui- 
nie świałła żaluzje pałentowane Kaufma 
na, Burgunderstrasse. 

(Westdeuischer Beobachier). 
Któż mówi, że w Niemczech jest głódi 

Jaja znów są na rynku! 
„Garaniol'* utrzyma je w sianie świe- 

žym przez przeciąg jedneco roku. 
(Frankfurter Zeifung). 

Wyprzedaż biustów Hiślera. 
Wielkość nałuralna, wykonanie pierw 

szorzędne gwarantowane, sprzedaje się 

okazyjnie, 
(N. S. Kurier) 

Sprostowanie 

Na skutek: złośliwych pogłosek, dążą 
cych do zasugerowania władzom, iż po- 
zostajemy w słosunkach z dawnymi wieś 
cicielami firmy, podajemy do publicznej 

wiadomości, że: 
1 — firma nasza jest prowadzona wy 

łącznie przez Niemców (pp. Siewczynsky 

i Zielke). 
3 — personel nasz jesł wyłącznie aryj 

ski (wszyscy pracownicy Żydzi  zosłali 
bezzwłocznie zlikwidowani). 

3 — nasze kapiłały zakładowe nale- 
żą do nas w całości, wskułek czsgo jes- 
feśmy całkowicie uniezależnieni od wszel 
kich wpływów żydowskich. 

Dom handlowy Fischer--Riecel. 
KB 

jnie i taktycznie ustępowali oni dość 
wyraźnie, : 

Do meczu Śmigły wystąpił bez 
Fawłowskiego i Czarskiego. Tego 0s- 
tatniego z powodzeniem zastąpił Łoś, 
„wykazujące się szybkim refleksem i 
dobrą techniką chwytu. Na specjalne 
wyróżnienie zasługuje Skowroński. 
Na minułs można mu jedynie zapisać 
fatalne przestrzelene karnego. 

Na Węgrach, którzy skończyli о- 
bcenie turniej po państwach hałtyc- 
kich widoczne było zmęczenie poprze 
dnimi meczami. Cała pierwsza poło- 
wa upływa na zmienych atakach, 
przy czym Śmigły często gości pod 
bramką Węgrów. Napastnicy mimo 
szeregu dogodnych sytuacyj nie po- 
frafią jednak zdohyć się na decydu- 

Wczoraj odbył się raid na trasie 
Wilno — Augustów — Wilno (280 
klm.). Startowało 18 moiecyklistów. 

Propagandowe 
Zamiast odwołanych regat wioślarskich 

w Trokach mieliśmy na Wilii dwa biegi ezwó 

rek półwyścigowych. Były to regaty propa- 

gandowe. Na starcie stanęły te osady, które 

t:enowały w Wilnie i były zgłoszone do re- 

gat trockich, 

Trzeba przyznać, że biegi wypadły nad- 

zwyczaj inleresująco. Poziom był wyjątko- 

wo wyrównany, Walka toczyła się na całym 

erze, a o zwycięstwie zadecydowały ostat- 

rie pociągnięcia. 

I jeszcze na jeden moment trzeba zwró- 

cie baczną uwagę. W regałach tych na czte- 

ry zgłoszone osady mieliśmy (rzy złożone 

z młodzieży szkolnej, Jedną osadę dał Har- 

cerski Kłub Sportowy, a dwie następne re- 

kratowały się z uczniów Państwowej Szkoły 

Wczoraj odbył się w Wilnie XII Podag- 
ręgowy Zjazd Delegatów Związku Strzelec- 

kiego, Zjazd rozpoczął się wysłuchaniem 

Mszy św. w Ostrej Brainie, po czym delegaci 

z kompanią chorągwianą i bufcem Orląt u- 

dali się na Rossę — gdzie składając wią- 
zankę kwiatów oddali hołd Sercu Wielkiego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Po 

zlożewii _ przyrzeczenia _ organizacyjnego 
przez kandydatów — przed Mauzoleum kom 
pania odmaszerowała „dając się do Związ- 

ku Zawod. Literatów na obrady. 

Zjazd otwośzył prezes Zarządu senator 

dr, E. Dobaczewski — powołując na prze- 

wodniczącego p, Woronowicza z Lidy. Z ko- 

lei prezes sen. E Dobaczewski złożył spra- 

wozdanie z działalności Zarządu, z którego 

wynika, że praca i jej rezultaty z roku na 

rak się rozwijają. Na terenie wszystkich 

powialńw Wileńszczyzny łącznie z pow, lidz 

kim — podokręg wileński posiada 7 domów 

strzeleckich, 301 świetlic, 53 biblioteki ru- 

chome, 10.786 książek, 69 zespołów samo- 

kształeeniowych i t, p. Praca Zw. Strzelec- 

kiego zamykała się ponadto w wielkiej iloś 
ci zorganizowanych imprez, obozów, prze- 
prowadzonych kursów strzeleckich, ratow- 

niezych, łuczniczych, oświatowych, przyspo- 

scbienia zawodowego i 1. d. 

Po dyskusji nad sprawozdaniem i udzie- 

  

   

teniu ustępującemu Zarządowi absolutorium 

—przystąpiono do nowego Zarządu. Ponów 

nie na prezesa Zarządu, przez aklamaeję z0- 

siał wybrany sen. dr, E. Dobaczewski, Po- 

uadto do nowego Zarządu weszli pp.: dyr, 

Żerebecki, inż. Tędziagolski, dyr, Pokosz, 

PET RES ET TE EET 

GPopierajcie pierwszą w Kraju Śpół   
wileńsko-trockim. 

Jeźdźę autobusami nieraz sześć razy 

dziennie, I tym pierwszym o 7-ej i tym ostat 

nim o litej. W świątek i piątek. I na Wiel- 
kamoc i na Boże Narodzenie. Bywz — 'u- 

dzie postrojeni, wyoczęci idą sobie: kto na 

spacer, kto na zabawę, a my do roboty. 

Ja ze swoją teką wypchaną, oni na stano- 

wiskach. .Torby przez ramię: „Kto z pań- 

stwa nie ma biłetów",. Czuję się wtedy z 

nimi w jednym szeregu. Stają mi się ko- 

legami pracy, kimś bliskim. Gdy dojeżdżam 

późno na kraniec Zwierzyńca pusto już w 

awiobusie, Zapalamy sobie papierosa. N'e- 

raz ta pierwszym opowiadam o dniu prze- 

bytym, © swoich zwycięstwach, a nieraz za- 

wcdach, Wiem, że mię zrozumieją, choć na 

różnych placówkach pracujemy, 

Znam ich niemal wszystkich, Zaczęło   się od parasola. Kilka jaż diabli wzięli, ale 
ten ostatni parasol był pamiątkowy, zale- 

czas gry ofwartej, mimo, że techniez- | jący i skuteczny strzał. Bramka pada 
dopiero na 2 minuty p.zed przerwą 
I zakańcza pierwszą połowę meczu. 
Pa przerwie już w drugiej minucie 
goście strzelają drugiego goala. W 3 
minuty później następuje szybki atak 
wilnian, zakończony pięknym strza- 
łem Naezulskiego. Wynik 2:1 1 am- 
bitna gra wojskowych pozwalają 
przypuszezać, że lada momeni nastą- 
pi wyrównanie. Niestety, pada jesz- 
cze jedna bramka dla gości | szereg 
zmiennych ataków, nie przynoszących 
już rozstrzygnięcia. 

Końcowy wynik jest dla wiłniam 
b. zaszezytny o ile zważymy wysoką 
klasę Węgrów i osłabiony skład Śmi- 
glego. Sądząc z przebłegu gry, spra- 
wiedliwszym byłby wynik remisowy. 

Sędziował p. Kostanowski. 

Matescyśiiści ną trasie Wilno Auaustów —Wilno 
Kałd ukończyło 15. Zainieresowanie 
rałdem dość znaczne. 

regaty na WII 
Technicznej i Szkoły Mechanicznej. 

Biegi odbyły się na torze 2000 mir, W 
pierwszym biegu między Policyjnym Klubem 

Sportowym a Harcerskim Klubem Sporto- 

wym zwyciężyli nieznacznie, bo tyłko o pół 

diugości łodzi wioślarze PKS. Osada ta gó- 

rowała siłą fizyczną. Jeżeli zaś chodzi o tech 

nikę to hercerze wykazali lepszy stył, 

W drugim biegu, który odbywał się w ro- 

dznnym gronie, walczono o każdy 'metr. 

Zwyciężyła o ćwierć długości łodzi osada z 

Państwowej Szkoły Technicznej, 

Po regatach prezes Wileńskiego Komite- 
tu Towarzystw Wioślarskich mjr. Zbigniew   

  

Loankau rozdał zwycięzcom pamiątkowe że- 

tony. 

  

XIII Podokregowy Zjazd 
Delsgstów Zw. Strzeleckiego 

nacz. Jasiński, kier, Woronowicz, naczeln. 

Wrański, Mazur, Chruściel i Szeligowski, 

Do Komisji Rewizyjnej weszli pp.: dyr. 

Maculewicz, Jastrzębski, inż, Peczkie, Kac- 

prewicz i Lis. Ukonstytuowano również Sąd 

Strzełecki w składzie: E, Fieddorf, dr. Bo- 

nasewicz, Szemberżyna-Matuska, Knoche i 

Tędziagolska. 

Program Zjazdu wyczerpało omówienie 

planu pracy na rok 1987-38, wysłanie depesz 

hełdowniczych do p,-"Marszałka Polski Ed- 
warda Śmigłego-Rydza i Pani Marszałkowej 

Aleksandry Piłsudskiej i uroczyste zamknię- 

cie Zjazdn przez odśpiewanie pieśni organi- 

„Bukiet“ Ww nowym 
Įekaiu 

W sobołę odbyło się otwarcie i poś- 
więcenie nowego lokalu restauracji „Bu- 

kiet”, Restauracja została przeniesiona z 

poprzedniega lokału o parę domów da- 

lej i mieści się obecnie w dawnej siedzi- 

bie restauracji „Myśliwskiej” przy ul. 

Mickiewicza 9. 

Nowy lokal „Bukiełu” został odremon 

fowany | urządzony przez arł.-mal. Ма- 

kojnika i przedstawia się całkowicie po 

europejsku. Duże sałe, o miękkich bar- 

wach ścian, są dyskretnie i efektownie 

oświełfłone. Również urządzenie restaura 

cyjne zosłały unowocześnione. 

Kierownicfwo „Bukiełu” pozosfaje w 

dalszym ciągu w doświadczonych  dło- 

niach p. Macieja Kiełmucia. Wszystko to 

pozwala wróżyć, że „Bukief* w nowym 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie  |okalu będzie się cieszył zasłużonym po 

wodzeniem. 

  

Perzechodzerń 
pyte © zdrowie 

żało mi na nim. Wysiadam z auiobusu, 

Do licha, został. Więc wsiadam w następny 

i doganiam na dworcu, Pytam konduktora, 

« on objaśnia, że parasola co prawda nie 

wiGział, ale zauważył, jak po moim wyjściu 

jedna pani przesiadła się na moje miejsce 

i potym wysiadła przy Ostrej Bramie, 

Szofer dodaje: 

„Przy Ostrej Bramie wysiadła pani siwa, 

w siatce na głowie i w czarnym pła 

"To mię zdumiało. Na dziesiątki i 

pasażerów pamiętać kto gdzie wysiadł i jak 

wyglądał! 

Parasol się znalazł. Ta pani modliła się 

z moim parasolem pod pachą, 

Pracownicy autobusowi to są moi przyja 

cieie, Wyświadczali mi tyle życzliwości za 

mie, za byle co, za uśmiech, czy dziękuję, 

gdy mi pomogli przy wsiadaniu, za „dzień 

debry”, które im rzadko kto mówi. 

    

Kiedyś zimą jeden wyleczył mię z chryp- 

ki i bronchitu. Kazał mi płukać ałunem i 

wziąć na poty, Pomogło, 

Od trzech tygodni cisza w mieście — 

Arbony nie chodzą. Trzeba pójść ich odwie- 

dzieć, i zobaczyć jak żyją. Bo czego się o 

ich życiu nie słyszy, A to, że strajk nie jest 

powszochny i niektórzy są siłą przytrzymy- 

wani — a to, że żyją w złych warunkach 

sanitarnych. 

Honory domu czyni p, Hieronim Olko- 

wiez, przewodniczący Komitetu strajkowego, 

„Stęsknilišmy się za wami—powiadam— 

kiedy ruszycie na miasto?“ 

Spojrzeli smułno. 

„Dlaczego nikt w to nie wejrzy? Prze- 

cież za nami jest rząd i samorzą i opinia 

spałeczna, a pomimo wszystko strajk trwa". 

Bo rzeczywiście, co by się niepisało na 

temat strajku, eo by kto o tym nie myślał, 

jedno się nasuwa każdemu bezstronnemu 

cbserwatorowi: 

Czy to nie dziwne, żchy zagraniczne 

przedsiębiorstwo decydowało o pozbawieniu 

komunikacji polskiego miasta o 200 tysią- 

cach mieszkańców? 

Boć przecież teraz, pa trzech tygodniach 

strajku niepodobna, żeby skapilulowali ze 

swych żądań. Nie można tego wymagać, ani 

sie tym mniej spodziewać, Tyle wytrzymali, 

wytrzymają jeszcze, Ośmieszyć się przecież 

nie mogą. 

„A cóż na to wasz dyrektor p.-Jankow- 

ski? Przecież jest prezesem Koła' Związku 

Kezerwistów Nr, 2, którego wszysey jesteś- 

cie członkami, — Czy on nie chce, czy nie 

potrafi ująć się za wami, jako wasz Prezes 

i wasz Dowódca?” 

Okazuje się, że p. Jankowski za nimi 

nie ujmuje. Dziwne, 
Ale nie o tym mam pisać, 

Strajk jest powszechny. 

Wszyscy dobrowolnie okupują garaż, nawet 

kilku łamistrajków pabłicznie poprosiło © 

przebaczenie i powróciło de gromady, Głupio 

im było na mieście, a tu czują się jak w 

domu. 
Porządek i subordynacja — niby па оК- 

ręcie, į 

Wszyscy pomyci, pogołeni, nakarmieni. 

Garaż w dniu dzisiejszym przypomina sa- 

natorium, Radio gra, ludzie pogodni i wypo 

częci. Gry towarzyskie — 2 bilardy, loieryj- 
ka, Doskonały zespół mandolinistów. Chór, 

Pluża. 

Moja lekarska dusza u'miechnęła się do 

tej plaży, Jak im się przyda te parę ty- 

godni przymusowego wypoczynku. Jak się 

przyda ich płacom, wdychającym stale gazy, 

spaliny, dym i kurz przez te kilka tygodni 

pocddychać zdrowym powietrzem, Przyda 

sic nogom, wyciskającym tysiące razy dzien 

nie ciężkie pedały hamułeów i grzbietom, 

zgurbionym nad kierownicą rezprostować się 

nareszcie na słońcu. 

„A gdzie się kąpiecie?“ 
Prezentują mi umywalnie, prysznice, go- 

larnię, 

W garażu mroczno i odrobinę niesamo* 

wicie. 

Kolosy odpoczywają, 33 autobusy. 3-ki, 

Нн, 
Te same, za którymi ganiało się tak czę- 

sto ostatkiem tchu bezpieczne dziś | nieru- 

chome. Niby drzemiące smoki, 

Bije z nich jakaś powaga i potencjonałna 

siła į 

się 

Biuro. Gdzie dawniej siedział administra- 
tor garażowy — dziś pracownik dyżurny 

przy telefonie, Dyżury przy bramach I przy, 

4-ch rogach placu. W garażu i przy warszta* 

tuch, Wszędzie. Ostre pogotowie — ale tego 

sie nie czuje, bo humory i nastrój — pensjo* 

naftowe. Wyjście na miasto swobodne, aczy- 

wiście za przepustkami, Robietom wstęp 

«zbroniony. Przychodzą pad bramę. Dzieel 

tyiko wdreptują do tatusiów, : 

„Jak mię przyjmowali? 

Niewiadomo co komu pisane. Moźe mię 

i nie będą nigdy podejmować pów; 

dygnitarze, ale gdyby podejmowali, żenię | 

kuźdy bankiet na to wczorajsze pezyjece 

herbata, chleb z masłem ( kłełbasą na pas 

pierku, — Zakłopotane uśmiechy: „Przepra 

szemy, że niema talerzyków ".,. I 

Każdą fanfarę zamienię na ich orkiestzę, 

«a wspólną fotografię powięksaę I na zawęt: ! 

postawię na biurku, P 

Pr, M. Ę- z
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Rola inteligentėw 
W obszernym i pięknym artykule 

(„Pion”, nr, 27) omawia Ludwik Fry- 

de program kulturalny Bohdana Su- 

chodolskiego, wyrażony w książce p. 

t „Polityka kulturalno-oświatowa w 

Polsce współczesnej* wydanej nakła- 

dem „Naszej Księgarni*, równolegle 

z książką p. t, „Uspołeczenienie kul- 

tury", Z nazwiskiem Bohdana Sucho- 

dolskiego, znakomitego znawcy prą- 

dów umysłowych, spotykali się czytel- 

nicy na łamach „Kolumny* wielokrot 

nie — głównie z okazji kiłku artyku- 

łów na marginesie jego książki i hu- 

manizmie współczesnym. Tym razem 

jednak referent i klasyfikator kierun- 

ków ideowych sam wystąpił w roli 

ideologa i — przymierzono doń włas- 

ną jego miarę. Z artykułu Frydego 

eytujemy część końcową, połemizują- 

cą z mitem Suchodolskiego o przyszłej 

kulturze jednowarstwowej, jednolitej 

i jednopoziomowej: 

Zastrzeżenia budzi idea jednoliłości. 
Dla Suchodolskiego ma ona znaczenie 
podstawowe. Twierdzi on, iż „wielkie 
epoki żyły zawsze w tej jednolitej at- 
mosferze”, co jesł sądem zupełnie nie- 
uzasadnionym jakkolwiek bardzo rozpo 
wszechnionym. Jednoliłość cywilizacji to 
płodna fikcja metodologiczna historyków 
ale nie — prawda o rzeczywistości hi- 
storycznej. > 

Postulat zaś jednolifości tłumaczy się 
ledynie celem praktycznym: kulfura ma 
jyć cemenłem, spajającym naród, ma sła- 

nowić narzędzie mobilizacji psychicznej. 
Ta myśl jesi zrozumiała na tle sytuacji 
współczesnej, wśród panicznych nastro- 
jów wojennych. Idzie o to, aby na wszys 
ikim, sztuce, nauce, religii, _ moralności, 
"wychowaniu wyłłoczyć siempeł wielkich 
dążności politycznych. Suchodolski ule- 
ga panicznym nastrojom chwili; świadczą 
© tym doblinie pierwsze stronice jego 
książki głęboko zresztą słuszne i pełne 
szlachetnej troski patriotycznej. Obawiam 
się jednak, że troska ta zwiodła go na 
manowce. 

Czuje to zreszią autor. Zastrzega się 

łeż, że nie ma na myśli tworzenia „je- 
dnoliiej kulfury” na rozkaz. Spodziewa 
się nafomiast, iż powsłanie ona sama z 

siebie, mocą parcia milionowych mas, 
dołąd nie biorących czynnego udziału 
w życiu polskim. Z chwilą gdy np. na 
wydziale archiłekfury wzrośnie procent 
słuchaczy pochodzenia wiejskiego, wzro 
dnie zarazem szansa powsłania rodzime- 
go słylu w tej dziedzinie, Polityka kulłu- 
rałna winna, zdaniem Suchodolskiego, 
nie tyle wyciskać piętno urzędowej ten 
dencji politycznej, ile raczej usuwać prze 
szkody piętrzące się przed masami w 
ch drodze wzwyż. Należy budować kul 
furę na pierwiastkach wspólnych wszyst- 
kim członkom narodowego  spoleczeń- 
stwa, z pominięciem wszelkich zróżnico- 
wań, powsłałych na tle różnic słanu, ma- 

jątku, zawodu i wykszłałcenia. Na tej 
drodze powsłanie samorodna kulłura, o- 

bejmująca cały naród. 
Jest coś pięknego, nawet porywają- 

cego w łej wierze. Gdy jednak rozważy 
my ją irzeźwo, niejedno wyda się nam 
w niej wątpliwe. Suchodolski idąc śla 
dem filozofów naturalistycznych uważa 
kuliurę za samorodny, niemal aufomatycz 
ny wytwór energii psychicznej; wierzy 
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więc, iż sama emancypacja mas doprowa 

dzi do powstania jakiejś bliżej nieokre- 
ślonej ale żywej, jednoliłej i powszech- 
nej, cywilizacji polskiej. Ale podstawa fi 
lozoficzna tej wiary jest chwiejna a kon- 
sekwencje jej niedość przekonująco uza- 
sadnione. Trudna wyobrazić sobie bu- 
dowę kulłury na czymś tak sztucznym - 1 
wyabsirahowanym jak przeżycja ludzkie, 
oczyszczone z konkretnych nawarstwień 

słanu, zawodu, słopnia wykszłałcenia i 
innych zróżnicowań społecznych. Pewnie 
że treści te dochodzą do głosu w pe- 
wnych momentach; trudno jednak stwa- 
rzać w oparciu o nie pełne życie. A ono 
ma być przecież synonimem kultury. 

Idea jednolifości jest więc dość nie- 
bezpiecznym fetyszem. O wiele rozwaž 
niejsza, mniej ryzykowna i może bardziej 
twórcza byłaby taka poliłyka kulturalna, 
kióra właśnie oparłaby się na dążeniach 
konkretnych grup społecznych i nie lęka 
jąc się różnorodności dążyłaby jedynie 
do sharmonizowania i kolaboracji tych 
działań. Nie jednolitość byłaby jej na- 
czelną dyreklywą lecz bogactwo wartoś- 
€l, wnoszonych przez różne kręgi praco- 
wników, 

Nafuralistyczna wiara w samorzutne 
narodziny kultury doprowadziła Suchodol 
skiego do pewnego przeoczenia. Książka 
jego pełna jest ałaków па Inteligencką 
elitę wielkomiejską, która bezprawnie po 
siadła monopol na kulturę. Ale zapom- 
nial aufor wprowadzić pewne zasadnicze 
rozróżnienie: rozróżnienie między  eiltą 
twórczą i bierną masą konsumentów. Wv 
raz „inteligeneja“ ma bowiem sens pod- 
wójny: oznacza jedno i drugie. | otėž, 
o ile całkiem słuszne wydają się ataki 
aufora na t. zw. inteligencję zawodową, 

„kłóra zgoła bezpodstawnie uważa się za 
elifę narodu, o tyle bardzo niesłuszny 
jest brak wyodrębnienia i nawet przeciw 
sławienia tej pseudoelicie — elity praw 
dziwej, twórczej. 

Suchodolski jesł tak zafascynowany 
problemem upowszechnienia kulfury, że 
zapomina o drugiej stronie zagadnienia. 

Nie dostrzega współczesnego kryzysu elł 
ty kuliuralnej, zagluszonej przez rzesze 
powojennej pół-infeligencji. A przecież 
zagadnienie to ma znaczenie bardzo do 
niosłe. Ustrój kapiłalistyczny doprowa- 
dził do panowania tandety w  kuliurze 
malerialnej; ten sam proces dokonywa 
się obecnie w kuliurze duchowej. Jesteś- 
my zawaleni wiełką ilością książek bez- 
watłościowych, czasopism  niepotrzeb= 
nych lub wręcz szkodliwych; nie tylko w 
zakresie szłuki ale i nauki, np. nauk hu- 
manistycznych panuje chaos, z którega 
narazie nie widać wyjścia. 

Polityka kulturalna, o ile ma być twór 
cza, nie może przejść nad tym do porząd 
ku. | w obecnej sytuacji jako drugie, po- 
minięte przez Suchodolskiego, jej zada- 
nie wysuwa się organizowanie elity twór 
czej. |dzie łu o tworzenie takich czasa- 
pism, kióre byłyby wyrazem „dążeń zes- 
połów naukowych i artystycznych, o sku 
pienie w łakich zespołach jednostek war 
tościowych, o ursbianie ich w surowej 
atmosferze wysokich wymagań. lnteligen 
cję porównał ktoś do średniowiecznego 
duchowieństwa. Porównanie fo jest o fy- 
le instiuktywne, że odsłania nam pewne 
analogie w mechanizmie powstawania 
kulfury; analogie bardzo isłołne Elita   

— Abyśmy żyli i zawsze pili — po- : szum trwającej od czwartku ulewy. Gę- 
nowił spokojnie kolejkę p. Antoni. Kleo- 

fasa natomiast rozczuliło. Ośliniając sobie 

wyleniałe wąsy, kręcił palcami guzik u 
mego frencza i buczał: — Bracje, służ- 
ba na kolei nie drużba (ściany kiwają 
się, giną we mgle) ..mówię tobie bra- 

cie... — a gdy więcej uwagi poświęca- 

łem szklance, niż jemu,—podniósł głos— 

..panie bracie (ściany nagle zbiegły się, 
sufił zwinnie począł skakać, okno poje- 
chało w górę) ...słuchajże, co powiem, 
ja proszę... 

Podeszła do nas Marfusza, właściciel- 

ka baru. Z wyrzułami pod moim przede 
wszystkim adresem: — Co ło będzie, pi- 

jecie już od czwartku, a dziś poniedzia- 
łek, kto zapłaci? 

"_ Raunjst — zawołał Antoni, który, nie 

wiem w jaki sposób, znalazł się pod sio- 
łem bilardowym 

Zaniepokojony przypominaniem  ra- 
chunku, usiłowałem chyłkiem  wypała- 
czyć się za drzwi. W Raunisa nie bardzo 
wierzyłem. Trzymając się ściany, Już pra 

warły się. 

Buchnął przez nie deszcz. Wiargnął 

słą ciemność nocy naświeilały ostre, czer 
wone zygzaki błyskawic.  Naraz wlatr 
wrzucił poharałaną, zniszczoną gałąź mlo 
dego drzewa lipowego.  Goniąc ją, 

Garił — krzyknął,  trzepocząc ręko- 
ma. Jego strój dostosowany do ideologii 
— był socjalistą, więc chodził słale w 

skromnej bluzie koloru khaki i meloni- 
ku — ociekał wodą, 

  

twórcza winna być w lym samym stopniu 
zdyscyplinowana w swolch zespołach co 
duchowieństwo zakonne, Pewien asce- 
lyzm, bezgraniczne oddanie się zamie- 

rzonemu dziełu, cechował przeważającą 
większość wielkich artystów | badaczy. 
Tego asceiyzmu, surowej moralności twór 
czej dziś prawie-nie ma. | to jest jeden 
z głównych czynników kryzysu elity kul 
łuralnej. Trzeba dążyć do jej wzmocnie- 
nla i odrodzenia, Wracając do książki 
Suchodolskiego wypadnie stwierdzić: jej 
część negaływna, krytyka zbiurokratyzo- 
wanej j skostniałej w czczym formaliźmie 
kultury inteligencko-mieszczańskiej stano 
wi cenną zdobycz myśli. W szczególno 
ści kryłyka tradycyjnej szkoły ogólno- 
kształcącej otwiera szerokie perspektywy 
na przyszłość..O wiele mniej przekonywa 
bezwzględny i eniuzjastyczny demokra- 
fyzm autora, oparły na dość problema- 
tycznej, nafuralisłycznej filozofii. Stoimy 
bowiem na rozdrożu: jeden okres kuliu 
ralny zakończył się | mamy dwie alferma 
fywy: umasowienie kultury lub uspołecz- 
nienie jej. Zdaje się, że Suchodolski nie 
dostrzega niebezpieczeństwa pierwszej z 
tych możliwości. A ono jest, i to groźre. 

Ludwik Fryde. 

Jeszcze raz: 
teatr — autorzy 

Obrachunki wiążące się z zamknię- 
ciem sezonu skłaniają do jezscze jedne- 
go spojrzenia na sprawę polskiej twór- 
czości teafralnej, łym razem jednak nie 
od strony teoryjek i żalów przy kawiar- 
nianym stoliku, ale od sirony arcyrzeczy- 
wistej, „biłansowej” rzeczywistości. Po- 
słuchajmy wywodów Boya (w „Kurjerze 
Bor. 

  

„„ Liczebna poprawa nie może 
* oczywiście  przesłonić fakłu, że 

puls naszego Życia teatralnego 
wciąż jesł dłość nikły, Za mało no- 
wych nazwisk, za mało zwłaszcza 

nowej myśli. | wciąż dręczy nas wą 
pliwość, zabarwiona kolektywnym 
niepokojem sumienia: czy, w isinie- 
jących «warunkach, wszystkie twór- 
cze możliwości mogą przyjść do 
głosu, czy nie marnuje się, nie znie 
chęca jakiś potencjalny talent, któ- 
remu nie dano zełknąć się ze sce- 
ną, który nie spoikał się z podniełą 
+ zachętą. 

Nie ulega wąłpliwości, że do- 
sięp na scenę łatwiejszy jest u nas 
niż gdziekolwiek; że wysławia się 

nieraz rzeczy bardzo wątłe, byle 
swoje; co jednak nie wyklucza mo- 
źliwości, że — właśnie dlatego — 
inny swojak, większe może mają- 
cy w sobie zadatki przyszłości, ale 
mniej szczęśliwy czy mniej uprzywi 
lejowany, niqdy nie dopcha sie do 
sceny. Zważmy przytem, że brak 
nam jest zupełnie tej  prężności, 
która sprawia, że w Paryżu np. raz 
po raz od czasu „Thóśłre libre" 
powstają teatry młodych i dla mło- 
dych. oparłe na enłuzjazmie sztuki 
a nie na finansowej  kałkulacji, 
gdzie wystawia się sztuki — czasem 

szłoki były przemienione w ruczaje. Uli- 
ce upódabniały się do podmokłych łąk. 
Podkesawszy 'nogawice spodni, czlapa- 
łem w kierunku magistratu. Oczywiście, 
na bosaka. W porze deszczowej nikł w 
naszym miasteczku nie używa obuwia. 

Do magisfrału nie doszedłem. Przed 
apłeką bowiem zainłeresowałem się rzeź 

| nikiem Sołnuszką. Ofo podniósł się z cho 
wbiegł psalmista Miron Aleksandrowicz. / 

i 

Garit — krzyknął raz jeszcze, Po chwi | 
li, znosząc cierpliwie jego czkawkę į par 

skanie śliną — dowiedzieliśmy się, że 
jednak żona ucjekła od niego. Dwa dni į 

emu. Z tym szoferem, co ło tu napozór 

bezcelowó, wałęsał się od kilku tygodni. | 

Uciekła aufobusem. W kartce zostawio- 

nej mężowi nadmieniła, że go nie kocha. 

— Garit — krzykńął raz jeszcze i po- 

czął płakać. i 

— Z niej zawsze była szlaja — za- 

uważyła spokojnie Marfusza i w dalszym 
ciągu manipulowała w nosie zrolowanym 
w dłubadło świadectwem przemysłowym ; 

wie dochodziłem do nich, gdy naraz oł- . trzeciej kałegorij. 
Nad ranem deszcz wzmógł się. Para- 

sol mój zaczął przepuszczać wodę. Ryn- 

dnika i rzucił się wprzód z okrzykiem 

„bbij zzzżydów”, Zerwał się ; padł przed 
gankiem domu rejenta (duch ochoczy ale 
ciało mdłe). 

Sam ledwo powłóczący nogami, zdo 
bylem się na przebłysk altruizmu. Pod- 
niosłem go i — usiłując ocucjć paru ude 
rzeniami parasolem  —wziąlem pod ra- 
mię. 

Niedaleko doprowadziłem, Wyrwał 
się. Znowu z okrzykiem „bbij zzżydów”. 
Wyrwał się i padł (duch ochoczy ale 
ciało mdłe). 

A już ozwał się ryk krów. Okutany 
w zgrzebny wór Pawełek napróżno а- 
rał się zorganizować je w jakie takie sła 
do. Ogłuszone deszczem i szmerem tra- 
towanych przez wiatr drzew, iłoczyły się 
bezładnie, żałośnie spózierając w kierun- 
ku obór. : 

Nagłe udefźenie pioruna powołało 
świadomość Sołnuszki do funkcjonowa- 
nia. Schroniliśmy się śpiesznie do resłau- 

OLUMNA LITERACKA — 
pod redakcją Jóześa Maślińskiego 

„Liweycy francuscy 
GERARD DE NERVAL. 

PRZEBUDZENIE W DYLIŻANSIE 
I ofo co ujrzałem. Drzewa przy mej drodze, 
Jak wojska przemieszane, uciekały w frwodze, 
A grunt, pode mną wichrem ruszony Jakgdyby, 
Toczył falami glebę i wzburzone skiby. 

Dzwony włodły tam młędzy zielone doliny, 
Domki tynkiem blelone, ubogle wiosczyny, 
Które wkółko dreptały, jak owce, i bległy, 

  

Grzbiety mając znaczone dachówkami z cegły. 

Słaniały się pijane szczyty gór: a rzeka, 
Wąż-dusiciel, przed którym równina ucieka, 
Prężyła się, by legnąć na zdławionym zboczu... 
Właśnie się przebudziłem w mym pocztowym koczu. 

Drugi tom przekładów Stefana Napier- 
skiego p. t. „Lirycy francuscy” ukazał się 
niedawno (skład gł, — J. Mortkowicz) i za- 
wiera utwory poetów w układzie alfabe- 

tycznym nazwisk od Gućrina do Vivien, a 

Przełożył 
Stefan Napierski. ' 

więc m, in. — Jacoba, Lautreńmonta, Rim: 

handa, Romainsa, Superviella, Valerego i in. 

Brak natomiast oczekiwanych wierszy R. 
rule Pegny. 

RITA 5 NAT TENISAS STAI 

dła oficjalnych teatrów za silne, cza 
sem za słabe aby je grać bodaj 
raz czy dwa, I skąd niejeden utwór 
w danym momencie zbyt śmiały 
lub zbyt odbiegający od rynko- 
wych szablonów, przeszedł później 
na wiełkie sceny, nieraz słał się kla 
sycznym. A inne „choć minęły, o- 
degrały rolę fermentu. 

U nas wysłarczy łej prężności je- 
dynie na artykuły ałakujące od cza 
su do czasu łeafr, że nie spełnia 

swoich najistofniejszych zadań wo- 
bec twórczości polskiej. Raz po raz 
wybucha (często w liście prywat- 
nym), jakiś nieszczęśnik, opisujący 
gehennę młodego autora, niemogą 
cego uzyskać przeczyłania swojej 
sztuki, lałami czekającego darem- 
nie na swój dzień, często naweł 
po zasadniczym przyjęciu utworu. 
Atakują teatr młodzi, że ich nie gra 
ją, atakują go tym jadowiciej star- 
si dostawcy leatru, gdy im ieatr 
nie kwapi się wystawić jakiegoś po- 
ronionego dzieła. Te kampanie by 
wają huczniejsze, jle że te stare wy 
gi mają głos w pismach, czasem 
sami są redaktorami. Ktoś, kło zna 
stosunki, mógłby ściśle wymienić 
fyfuł_ jakiejś niewysławionej -szłuki, 
która słała się początkiem kampanii 
przeciw teatrowi, przy czym, oczy- 
wiście, prywała zawinięła jest sta- 
rannie w dobro ogółu. Ale zdarza 
ja się i głosy ludzi szczerze prze- 
jętych froską o liferałurę i teatr; 
mimo ło, rzecz nie wychodzi z mar 
tweqo punktu. Teatr szuka gofo- 
wych aułorów, nie chce być — ko 
sztem publiczności — szkółką; au- 
torowie znowuż nie mają się gdzie 
wyrobić i wypróbować. Błędne ko- 

ło. 

| w tym sezonie, mimo pomyśl- 
niejszych proporcyj fwórczości swo 
jej i obcej, rozgorzały kampanie 
łeafralne w kilku punkłach, często 
ułrzymane w słylu dość demagogi- 
cznym, straszące nas wprowadze- 
nłem kontyngentu dla szłuk zagra- 

racji Motki. 
Porwał się ku nam od stołu eks-gara- 

dawoj Michałuszka. Ech — z patosem za 
charczał — znaczył” guliajem! 

Raźno zajęliśmy miejsca. 
W ukrytej wśród stawów piwiami Kli 

mki środa rozpoczęła się niezbył mile. 
Na dworze wzmogły się wyładowania ał 
mosłeryczne, Pioruny rodzierały opodal 
chwiejące się bezbronne kaszłany. 

Naczelnik stacji był, jak ło się mówi, 
nie w sosie. Przed chwilą tarmosili się z 
Sołnuszką. A teraz — chociaż należycie 
obcałowali siebie i po twarzy i po rę- 
kach — w ich oczach ННа się niewy- 
gasła jeszcze wrogość, 

Najwięcej kłopołu sprawiał jednak 
b. prystaw, Suchorukow. Klęczał przed ta 
borełem i, napoły śpiewając, napoły de- 
klamując, straszył nas i siebie: 

— Ach, jestem w posiadaniu wiado- 
mości, iż 25 czerwca cała ziemia, cały 
nasz głob zamieni się w seledynowego 
zająca. Co ja pocznę, co ja pocznę, co 
ja po-oo-cznęł — wytrelował górne cis. 

Przez salę przewiał olbrzymi mężczy 
| zna w białym kitlu. 

— Raunis! — zawolališmy. — Raunis 
ty będziesz placič rachunkil 

— Aa — wykrzyknąłem. Potem pod- 
chwycili inni. Był to okrzyk miłego zdzi 
wienia. Po olwarcju okiennic, okazało   

nicznych (|), oraz przymusu wysła 
wiania każdej sztuki polskiej. Boję 
się, że tego się bez rozlewu krwi 
przeprowadzić nie da... 

W dalszym ciągu artykułu przypomi- 
na Boy swoje projekty, zmierzające do 
ożywienia i- zracjonalizowania naszej 
produkcji teatralnej. | tak m. in. zdecy- 
dowanie przeciwstawia się konkursom, 
kłóre w jałowy sposób mielą te same 
kilkadziesiąt tworów grałomańskich wę- 
drujących od jury do jury. Za wyjście roz 
wiązującą sprawę uważa Boy stały komi 
tet opieki nad polską twórczością drame- 
fyczną, któryby miał środki na organizo- 
wanie przedstawień pokazowych. 

Ponawiam ten projekt i nie widzę 
w nim nie nierealnego; przeciw- 
nie, mam wszełką nadzieję, że nie« 
bawem wypłynie w formie konkre- 
tnej organizacji. Pewna liczba chęfe 
nych ludzi, gotowych ofiarować fro 
chę swego czasu i swoją kompełen 

' eję, znajdzie się z pewnością; ko- 
szły kancelarii ew. sekretariatu nie 
byłyby znaczne, z pewnością o wie 
le mniejsze od kwot, jakie wydaje 
się od czasu do czasu na konkursy 
teatralne... 

Obyż te nadzieje sprawdziły się jak 
najrychlejł A oto obok druga radosna 
pogłoska jakoby „dyr. Szyfman byłby 
skłonny stworzyć przy swoich teatrach 
takie studio”, w kłórym siłami niezaję< 
tych w teatrze i „zgłodniałych grania” 
"aktorów wystawiałoby się „kilku nowych 
auforów nowych szłuk w ciągu roku”. 

Najwyższa już pora, żeby instytucja 
tego rodzaju w Polsce powstała ! — 
Jesteśmy bodaj w przededniu renesansu 
twórczości dramałycznej, a zwłaszcza ru 
nu młodych pisarzy na feafr. Niestety, 
sztuki-jaskółki nie skłaniają do optymiz- 
mu, Jeśli chodzi o jakość | znawstwo ro- 
boty łeatralnej. Warształ, kursy przesz- 
koleniowe, są koniecznością, U nas life- 
raci uczą się tylko z łaski i tylko me'odą 
poglądową. 

się bowiem, że na dworze jest słonecz- 

nie | że ulewa skończyła się. 
— Witaj, wiłaj pogodna  soboło. 

Czwórkami opuściliśmy traktiernią Borki 
Joktona. ; 

— Śpiewajmy — rzucił któryś z na- 
szych, 

Zgodnie fałszowaliśmy: - 
Zajaśniało słoneczko znowu nad na- 

mi, 
do dusz się wkrada szczęście pro- 

mleniami. 

KOMENTARZ: Jak to łatwo zauwa- 

żyć, w liście wspomniano niejakiego Rau 
nisa. Jest to posłać będąca w naszym 

miasteczku na pograniczu miłu i rzeczy- 
wistości. Raunis corocznie ——w okresie 
deszczów, przyjeżdża z Rygi w celu kie- 
rowania spławem drzewa.  Zamawie 
wszystkie w miasłeczku bufety i napoje 
| każe nam z nich korzystać, używając 

przy łym jakłejś siły chyba hypnotyzer- 
skiej. Ta siła nie ma wpływu jedynie na 
psalmistę Mirona Aleksandrowicza. A i 
ło tylko dlatego, że Mironowi w dzie- 
dzinie picia bynajmniej nie trzeba rox- 
kazywać. 

Sam Raunls jest absłynentem i wya- 
nawcą irójmianu kwadratowego. 2 

W sierpniu 1937 r. 
: Jan Ниввена; „|



Wiadomošci radiowe 
„OD WARSZTATU DO WARSZTATU“. 

Audyeja poświęcona rzemiosłu biało- 

Skórniczemu, 

Piękną kartę w historii rozwoju rzemios- 

ła posiada białoskórńiciwo, skupione przede 

wszystkim na terenie Wileńszczyzny. Rze- 

miesło białoskórnicze odgrywa również do- 

miosłą rolę w naszym eksporcie. Audycja z 

cyklu „Od warsztatu do warsztatu”, jaką 

nada Rezgłośnia Wileńska dnia 12 lipca o 

godz, 12,40 poświęcona jest temu rzemiostu; 

wzbudzi ona zapewne wśród radiosłuchaczy 

nie mniejsze zainteresowanie, niż inne re- 

porłaże na temat rzemiosła z tego cyklu. 

  

ENERGICZNE MIASTO, 

Istnieje na naszych kresach miasto, któ- 

re posiada ógromńy rozmach w swymi roz- 

woju we wszelkich niemał dziedzinach, któ- 

re rozbudowuje się i inwestuje w spossb 

planowy i konsekwentny, a które w tempie 

-swego Tozrostu prześcignęło stolicę swego 

* województwa. 

CZB; 

Tym miastem —- Baranowi- 

Znany felietonista, p, Jerzy Wyszomiski 

-spewie o nich wiłeńskim radiosłuchaczom 

w felietonie p. 1, 8 

« periedziałek, 12 lipca, a godz. 18,00. 

„Baranowicze pracują” w 

© MIŁOŚCI ROMANTYCZNEJ, 

Komantyžin, epoka w klór 

pieli z miłości, epoka Gustawów i Werte- 

ćw, oddziaływuje na nas na dziś, w cza 

sach realistycznego i materialistycznego pod 

chodzenia do zjawisk życiowych, Jest w ro- 

„mantyzmie takie nasycenie sercem, jeśli tak 

rzec można, że oderwana od spraw przyziem 

  

  

    

nych poezja i miizj ka tej cpoki sprawiają 

na nas i dziś ogromne i głębokie wrażenie 

«Usłyszymy utwory poetyckie i muzyczne 

ź ówyci czasów w poniedziałek, 12 lipca, 

©,godz. 18,10 w audycji radiowej p. t, „Mi- 

ł»ść romanlyczna”, nadanej w cyklu „For- 

iapian i książka”, a opracowanej przez p, 

„Aialinę Hohendlingerównę przy współudziale 

pianisty p. Włodzimierza Trockiego, 

WIŁIAM FOX — KRÓL FILMU. 

„Kariery rozmaitych „krółów* amorykań- 

'skich pełne są szczegółów, niezrozumiałych 

dia: nas, mieszkańców „starej Europy". O 

petypetiach życiowych jednego z nieb; zdc- 

teonizowańego już obecnie „króla: filmu — 

Wiliama Foxa będzie mówił na wileńskiej 

fali radiowej we wtorek, 18, lipca, o „godz, 
1830 p: Bolesław Żabko-Potopowicz w felie- 

tonie p. t. „Rzeczywistość dziwniejsza niż 
fantazja”. 

NAJPIĘKNIEJSZE JEZIORO NA KRESACH 

Najpiękniejszym jeziorem naszych › Кте- 
sów są Dryświaty, Tak twierdzi p. Konstanty 

« Sprewicz, który będzie bronił swej lezy we 
tzwariek, 15 lipca, o godz, 18,10 przez wi- 
teński mikrofon w interesującej pogadance 
„Dryświaty — perła Brasławszczyzny”, 
głoszonej w ramach cyklu 
ł rzeki”, 

Wwy: 

„Nasze jeziora 

GŁOS GOŚCIA © WILNIE. 
*.Wiłno oczarowuje przybyszów swą zu- 

pełnie specyficzną atmosferą, Jego roman- 
tyczne zamki i podwórka, jego wspaniałe 
zabytki i wreszcie przepiękne ramy, w które 
ujęta miasto natura, zachwycają ludzi, któ. 
1zy go przed tym nie znali, lub znali ty'ko 
« opisów, czy fotografij, 

Pełen entuzjazmu wyraz daje temu za- 
chwytowi lwowski literat p. Kazimierz Broń- 
gzyk ws felietonie, „ktėry nada Rozgłośnia 
Wiłeńska w sobotę, 17 lipca, .o godz. 12,15, 
a który nosi tytuł „Lwowianin w Wilnie”, 

— 170 ROKU 1812, : 

Każda postać wielka, jej działaliość, zwła 
arcza polityczna, znajduje w społeczeństwie 
zawsze tntużjastycznych zwolenników, ale 
i sceptycznych przeciwników. Tak sumo 

"rzecz się miała ze stosunkiem Polaków do 

Napoleona i jego rozmaitych obietnie, zwią- 
zanych E odbudową rozerwanej przez za- 

borców Polski, dawanych w roku 1812. 
Ścierania się rozmaitych pogląłów 1 opi- 

n'j tego czasu wśród polskiego społrczeństwa 

przedstawi nam p, Eugeniusz Gułczyński w 
žiuchowisku „W promieniach sławy” które 
usłyszą radiosłuchacze ze stacji W'leńskiej 
P, R. w sobotę, 17 lipca, o godz. 15,15 w ra- 

mach audycj dla wszys ich. 

    

RECITAL FORTEPIANOWY JANA 

BEREŻYŃSKIEGO. 

Dnią 15 lipcą r. b,, w czwartek, o godz, 

22,15—22,50 usłyszymy przed mikrofonem 

wileńskim Jana Bereżyńskiego, laureata 0: 

statniego konkursu chopinowskiego, który 

na zaproszenie Rozgłośni Wileńskiej odegra 

«mereg utworów fortepianowych Beethovena 

Rachmaninowa, Debusy'ego i innych kam: 

pozytorów. 

j wszyscy cięr - 

"ków 

  

„KURIER WILEŃSKI" 12.VIL 1937. 

W „Tommaku“ bez zmian Wydarzenia dnia ubiegłe go 
W syłuacji strajkowej pracowników 

„Arbonu” dzień wczorajszy nie przyniósł 
żadnych zmian. Zgodnie z naszą zapo- 
wiedzią pracownicy okupujący garaże sa 
mochodowe złożyli wczoraj staroście 

grodzkiemu minimum swoich żądań. Są 

numerze wczorajszym. 
dają ponownego 

Pracownicy żą- 
załrudnienia całego 

personelu technicznego, wypłacenia peł 
nych sławek za czas strajku oraz zgadza 
ją się co do skali podwyżki swych za- 
robków na decyzję arbitrażu. 

one identyczne z podanymi przez nas w | 

  

р 
LIPIEC 

12 

Dziś Jana Gwalberta Op. 

Jutro Małgorzaty P. M, 
  

Wschód słońca — g. 2 m. 59 
jPoniedziałek] zachód słońca — 97 m. 49 į 
7 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogii USB 
w Wilnie dnia 1L.VIL 1937 r. 

Ciśnienie 751 ы 

Temperatura šredai4 -- 20 

Temperatura najwyžsza -- 24 

Temperatura najniższa -- ® 

Wiatr zmienny 

Tend,: Lekki spadek 

Uwagi: chmurno. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. ' 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Nałęcza — Jagiellońska 1; 5-6w Augu- 

stowskiego — Kijowska 2; Romeckiego i Że- 
lańca — Wileńska 8; Frumkinów — Nie- 
muccka 28; Rostkowskiego — Kalwaryjska 
81, 8 › 

Ponadto stale dyżurują naslępujące ap- 

teki: Paka — Antokolska 42; Szantyra — 

Legionów 10 i Zajączkowskiego — Witol- 
down 22, 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne. 
Telefony w poi okojach Winda osobowa 

  

      

MIEJSKA 
— Na Targi Futrzarskie w Wilnie przy- 

hywają kupcy zagraniczni, W dniu 21 b, m. 
nastąpi ólwarcie w Wilnie Targów Tutrzar- 

i. W związku z Targami, jak nam do- 

  

noszą, przybywa do Wilna większa iłość 

kupców z za graniey, 

ADMINISTRACYJNA. 

— Kary za niedozwolony handel w nie- 
dzielę. Mimo ostrych kar nakladanych na 
kupców nieprzestrzegających świąt i nie- 
dziel zakazany handel kwitnie na dobre, 
W ciągu wczorajszej niedzieli w wyniku lot- 
nej lustracji, © policja sporządziła 8 pro- 
tokółów karnych. 

— Walka z nieiegałnym wyszynkiem, 

Akcyza Kontroli Skarbówej prowadzi w Wi 

nie walkę z nielegalnym wyszynkiem. W cią 

gu wczorajszej nocy i niedzieli złastrowano 

kilkanaście piwiarni, sklepów i t. p. trud- 

niących się sprzedażą alkoholu bez koncesji. 
Podczas kontroli ujawniono kilka 'wypad-- 

Wwyszynku atkoholi, 

* niesienia karne. 
Sporządzono do- 

UNIWERSYTECKA 
— Nie będzie specjalnych epłat na USB, 

Jak nas informują, z aadehodzącym rokiem 

akademickim 1937-38 wchodzą w życie prze- 

pisy kasujące specjalne opłaty na wszyst- 

ikch latach studiów za: egzaminy; Opłaty te 

włączone będą do ogólnych cpłat czesnego, 

SPRAWY SZKOLNE 
— 2 września Tozpoczyna się nowy 10h 

szkolny. Kuratorium Wileńskiego Okr 

Szkolnego zostało powiadomione, że nowy 

rok szkolny 1987-88 rozpocznie się w dniu 

1 września nabożeństwem w świątyniach. 

Normalne zajęcia”w szkołach powszechnych 

i średnich rozpoczną się w dniu 2 września 

YB t 
= 

  

LIDZKA 
— Kurs szewsko-cholewkarski. Staraniem 

Izby Rzemieślniczej w Nowogródku zorga- 

nizowany został w Lidzie miesięczny: kurs 

szewsko-cholewkarski. Będzie on trwał od 

5 b, m. do 5 sierpnia, Kurs zgromadził 26 

uczestników z terenu Lidy i powiatu. Wy- 

klady na kursie prowadzi p. Święcki Sewe- 

ryn z Warszawy oraz miejscowy instruktor 

rz»miosła szewskiego p, Zygmunt Kaczanow 
ski. 

Celem kursu jest podniesienie sprawności 

zawodowej i Adoskonalenie produkcji w e 

dziedzinie, 

SPRZEDAM DOM. S asas Z zabudo- 

waniami gospodarczymi i sadem owocowym, 

za 10,000 złotych. Informacje: Lyda, SR 

lenie Nr. 60 — Žubryoki, 

* 

  

   
   

— W sprawie pociągu populataego do 

Niemna, XV związku e notatką w „Kurje- 

rze z dnia 8 b, m. p. t. „Takich pociągów 

popularnych z Lidy do Niemna więcej być 

nie „powinno* otrzymujemy. wyjaśnienie, iż 
zmiana terminu powrotu. pociągu popular- 

22 m, 50 nąstąpi ia, na skutek decyzji i 

sterstwa“ „Ki mikącji w przeddzień wyjazóu 

pociągu, a W e anj organizatorzy z ramie- 

nia Obwódu LM i K, ani miejscowe władze 

kolejowe nie ponoszą za to odpowiedz: a 

nt. ści. 

— Półkołonia ZPOK. Staraniem Zwi kai 

Pracy Obywatelskiej Kobiet w Lidzie została 

otwarta w dniu 6 b. m,.półkołonia dla 75 
najbiedniejszych dzieci z Lidy w wicku od £ 
do 10 Ii. cel powyższy urządzańa była 
kwest uliczna w dniu 27 czerwca b. r,, z któ- 

rej czysty dochód wyniósł ©2 zł. i 17 gr. 

— Kradzież słonłny, W m-ku Werenowie 

z piwnicy Musi Oldzienickiej skradziono 112 

kig słoniny na szkodę Wojsznisa Antoniego. 

Ztodzieje dostali się do piwnicy przy pomo- 

cy wytrycha. L 

— Podrzutek, W Lidzie przy ul. Hożej 

znaleziono dziecko w wieku ok. 14 dni. — 

Wszezęte natychmiast dochodzenie ustaliło, 

iż dziecko należy do Maciejewskiej Stefanii, 

zamieszkałej we wsi Mejry gm wawiórskiej.: 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, 12 lipca 1937 z, 

6,15 Pieśń; 6,18 Gimn. 6,38 Muzyka; 7,00 

   

  

     

    

  

11,57 Sygnał czasu; 12,035 Dziennik połudn,, 
12,15 Proszę zatrzymać, ja wsiadam — felie 

Drobiazgi: skrzypcowe 312,40 Audycja pośw. 
białoskórnictwa; 

14,65 Przecwa; 15,00 Muzyka jazzowa; 15,10 

Życie kulturalne; 15,15 Odcinek prozy „Cza- 
rownik z Serengoti Piain* nowela В. My- 
cielskiego:Tro janowskiego; 15,25 :- Melodie 
«peretkowe; 15,45 Wiadomości gospod. 16,00 
Lipiec — pog. dla dzieci starszych; 16,15 
Recital fortepianowy Stantsława Nawrackie- 
go' 16,45 Zagadkowi ludzie—Kacpor Begiesz 
— felittoń wygł. Wanda Dobaczewska; 17,00 
Koncert Wileńskiej Orkiestry pod dyr. Wład; 
Szczepańskiego; 17,50 Polowanie z łódki — 
pog. Michała Pawlikowskiego; 18,00 Z na- 
szego kraja — Baranowicze pracują — Dog, 
Jetrego Wysromirskiego; 18,10 Fortepian 1 
książka „Miłość romantyczna” „W Opracow. 
ITaliny  Hohendlingerówny; . 18,40 Program 
na wtorek; 18,45 Wii, wiad. sport. 18,50 Po 
gadanka; 19,00 Audycja stczelecka; 10,40 Czy 
umiesz pływać? = pog, 19,50 Wiad. sport. 
20.00 Muzyka lekka i tancczna; .W przerwie 
ck. 20,45 Dziennik wiecz, i Pog. akt.; 21,45 
Pan Ryś — H, Rzewuskiego recytacje prozy; 
22,00 Miniatury kwartetowe; 22,35 Pieśni nie 
"mieckie; 22,50 Ostatnie wiad. 23,00 Тайсту- 
my; W .przerwie ok. e „Fraszki na da- 
ы зпос“, R 

MIEJSKI TEATR LETNI W OGROBZIĘ 

" PO-BERNARDYŃSKIM. 
— Dzisiaj w poniedziałek i jutro we wto- 

rek wieczorem © godr. 8,15 po cenach zni- 

żenych znakomita komedia Eugeniusza Fo. 

landa „BESSIE” z p. Górską w popisowej 
rot tytułowej, w dalszej obsadzie pp.: Dro- 
kocka, Hajdamowicz-Grabiaiska,  Masiow- 
ska; Skorukėwna, Borowski, Siezieniewaki, 

Surowa, Staszewski, Szczawiński | Zastrze- 
żyński, w reżyserii Kazimierza Koreckiego, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

— Dziś jedno z ostatnich przedstawień 
klasycznej operetki Planquetta „DZWONY 
Z GORNEVILLE'. Dzisiejsze - Przedslawienie 

po cenach propagandowych, 

— Występ Chóru Dana. Wkrótce wal, 

dzie się w sali „Lutnia“ występ - słynnego 

chóru Dana, 

— Premiera operetki „Ewa* W lód 
tyś ;ednia odbędzie się w „Latni* premiera 

słynnej współczesnej operetki „Ewa” Le- 
hara. 

LLS 

DO. SPRZEDANIA KAMIENICA O 22 

MIESZKANIACH Z PLACEM, owocowy og- 
róc, 2834 mtr. kw. w centrum mtiasta,: Na- 

daje się na szkoły lub budowę, Cena 61.000 
zictych, bez pośrednictwa, Sprzedam tylko 
chrześcijanom. Inf.: Mickiewicza 46 m. 9   013 do 4 po poł, 

nego z Niemuą, z, godz. 20 m. 5 na godz. я 

| 4 1) Przy wypelnianiu 

Dzienik por.; T,10 Muzlka;. 8,00 Przerwa;: 

ton lotniczy Witolda Sawoniewskiego; 12,26 | 

15,00 Muzyka popularna; | 

TEATR i MUZYKA |- 

"Zamieszkała w Drui Dora Taubmano- 
wa sprzedała niejakiemu Mojżeszowi 
Rozenmanowi swoją kamienicę przy ul. 
Szeptyckiego 50, za którą otrzymała w 
gotówce 5 tysięcy rubli w złocie. 

.. Taubmanowa chciała 'wywieźć te 
pieniądze do Rosji Sowieckiej za pośre 
dnictwem pewnego agenia z Gdańska, u 
trzymującego słały kontakt z Rosją via 
Paryż, Policja jednak wpadła na trop i 
część pieniędzy w wysokości 3 tysięcy 
rubli w złocie zakwestjonowała w jed- 
nym z banków wileńskich, gdzie pienią- 
dze zosłały przez Taubmanową zdepono 
wane. ! 

W zwiążku z aresztowaniem domoro- 
słego handlarza żywym towarem Angli- 
nika; o czym donosilišmy w soboinim nu 

szereg rewizyj w połajemnych . domach 
| šchadzek, przy czym dwie - właścicielki 
'lupanarów zairzymano. Słwierdzono, że 
Anglinik „sprzedał” domom  schadzek 

nie w ja 

pca Joselsona (Kwaszelna 13) przedostał 
się przez otwarłe okno złodziej, skradł 
kiłka ubrań i zbiegł. Wczoraj Joselson 
przypadkowo poznał swoje. rzeczy w, Ha 
lach Miejskich u handlarza Abela Matej- 
za, kłórego załrzymano. Rzeczy zwróco- 
fo poszkodowanemu. 

_ Sprytnej kradzieży kieszonkowej do- 
konano wczoraj w sklepie „Radiomołor” 
gdzie na szkodę mieszkańca folwarku |- 
wież, Mieczysława Aronowskiego nieuja 
wniony sprawca wykrądł. 160 zł. Policja 
wszczęła dochodzenie, 

przekazów 
prosimy '9 czytelne podawanie imie- 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie 
"nienie na odwrocie, na jaki cel pie 
niądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłoszenia tt. p. 

2) Przy komunikowania nam 0 
„zmianie adresu prosimy ' podawać 
obok adresu nowego iakże i adres 

1 3° Dak 
Balkon na wszystkie ś. 25 qr. 
Dziś, Dwa wyjątkowe f'my 
w największej 

oraz 2) Fascynujący film 
z życia niezwykibo, haterów 

(CASINO | 
` Moniumenialne /atcydzieło 
  

Nad program: DODATKI. 

HELIOS | oss: 
polska ko- 

media muzyczna produkcji 1937 r. 

merze „Kurjera“, , policja przeprowadziła : 

przeszło 10 WE „Dalsze „dochodze-, : 

Faai kilku dniami do mieszkania ku-- 

    
ostatni dzień 

„Joe BROWN 

tomm danej „SPrZEdawca traktorów" 
W. Z. 6 nie wylądował 

W zamieci żelaza i ognia 
Autentyczne zdjęcia z wojny światowej frontu zachodniego Е 

Przez Ministerstwo Spraw Wojsk. R. P, fiim ten został polecony wojskowym do obejrzenia 

„ Policja zatrzymała wczoraj Franciszka 
Rybickiego (Wodociągowa 26) który gro 
zi swemu ojcu (Nowogródzka 35) zabój 
stwem i podpaleniem jego domu. z 

Zatrzymano wczoraj: trzech żołnierzy: 
Wacława Krysiaka, Szczepana Komacia 
oraz Zygmunła Miadzioła, którzy spotka 
Wszy na brzegu Wilii w pobliżu Tusku- 
lan niejaką Genię Dubowisównę (W. Po 
hulanka 18) zaczęli ją namawiać, by się 
im oddała, a gdy spotkała ich kategory- 
czna odmowa rzucili się na bezbronną 
dziewczynę i dotkliwie ją pobili. Krzyki 
posłyszał przechodzący w pobliżu patrol 
wojskowy, który awaniurników zatrzymał. 
Osadzono ich na odwachu. (te) 

ь Wojsko organizacje wojsko- 
Uwaga! wę i sportowe, szóiłale, wię- 
zienia, fabryki, warsztaty pracy, szkoły, 

stowarzyszenia, ochronki itp. 

NOWOOTWARTA 

CHRZEŠCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wilno, uł. Wielka 27 m. 6. 

azyjmuję zamówienia na wykonanie 
mszelkiego rodzaju. ubiorów I bieliznk 

  

   

  

      
         

   HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędriy Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

  

  

ERYKA TYSZ RYDZE IIA ESRT TRISTIOTIN 

Ga Administracji 
dotychczasowy, gdyż spis prenume- 
ratorów prowadzony jest nie według 
nazwisk, lecz według miejęcowości 

| (poczt). 
3) O przerwie i zaprzestaniu pro 

Tumeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło- 
cznie pismo pod naszym adresem z 
dopiskiem „Nie przyjęto”. 

  

genialny 
aktor 

Ceny nie podwyższone 

Papa sie żeni 
Lidia Wysocka, Jadzia findrzejewska, Mira Zimińska, Brodniewięz, Fortner, Sielański 1 In 

Nad program: ATRAKCJE i AKTUALIA, | CENY MIEJSC; Balkon 25 gr. 
  

POLSKIE KINO 

Nad program: ATRAKCJE. 

Ceny zniżone. Najweselsza polska komedia muzyczna - 

swikrodii Ta tais pan szofer 
*W rolach głównych: fBenfća, Bodo, Fertner 

Sala dobrze wentylowana 
  

OGNISKO | z życia emigracji 

rosyjskiej p. t. 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 
E 

КОЙ () Е 
ulica Lipowa 6 
  

* AKUSZERKA DOKTOR 

A „| Blumowicz 
Laknerowa Cho:0by wenerycznę, 
Gym od 9 rane | skórne | moczopłc.   wiecz, ul. J. Ja- | Wielka 21, toi, 921 
slūsklego 5-—18 róg | Przyjm od 9—1 i 3—7 

Otiarnej (ob, Sądu) „w niedzielę 9—1 

Dziś. Piękny film" 

Okazyjnie Sprzedam | $miałowska 

„NADIA“ 
W rolach głu Ester Ralsło i Roger Prior. 

Pacz. seansów o 6-0], w niędz. ! św, © 4-cj 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
oraz Gabinet Kosmo masaż leczniczy 
tycz. odmładzanie ce- 1 ele! 
ry, usuwanie zmóarsa: | ul. Grodzka nr, 27 
L Ra kie (Zwierzyniec) 

zer sa kre | Skradzioną 
my a GR książeczkę woj e 

kiaad a; wyd. przez 2) wa 
tryzacja. Ceny Święciany na imię 
stępne Porady. bars |sen, Derwinisa 
tne. Zamkowa 28—8 unieważnia cie 

Aaaa MUZYKI 
aa iekcyj gry na iw 

— Ceny "zo - 
ul Jagiellońska rż —6 dp. 

    

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P.K.O. 700.312 

Centrala — Wilno, al. Biskupa Bandarskiego 4. 
Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południo 

tel. 99—czynna od godz: 9.30—15.30 
Drukarnia tel. 3-40, . Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Administracija: 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

. Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowiczs 70 

„Przedstawiciele: Kleck, iNieśwież, „Stonim,. 
więzi: Stołpce, BY Wilejka, 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kreju—3 zł., za grae | 

nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2.60, 
„na wst, w miejscowościach, gdzie ale, me. 

arzędu pocztowego ani agencji zł. 260. 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 509/, Układ 
ak W tekście 5-clo ac: 2а sekė 10-łamowy. Za treść ogłoszeń | ra. 
brykę „nadesłane* cedakeja nie odpowiada. Admnistracja zastrzega subie Gz 

$ ипівпу terminu druku ogłoszeń I nie przyjimuje, zastrzeżeń mika O 
" > szenia cą SIMONEM w godz. = 16.30 i 17. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gu., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 A kronika redakc, I komunikaty 60 gr. z8 wiersz AR 
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Wydawnictwo „Kurjes Wilefiski* Sp. 2 0, 0, Diuk. „Zmicz*, Wilno, ul, Bisk,. Bandu.skiegoę 4, tel. 8-40, Redaktor odp. Zygrauni Babicz |


