
ROK XIV. 

  

    
Nr, 196 (4159) 

RIER 
Polesie czy Sahara 

zadawałem sobie 
kilka razy na godzinę w ciągu caiego 
swego awiumowego pobytu w okożi- 
caci £uniszek i kozangródka. Upał, 

Takie pytanie 

piasek, sosnowy laš, dąki roz:ega2, 
równanie, Jak okiem sięgnąć po gra- 

„niee horyzontu upstrzone z rzadka 
stogami siana, kępkami krzaków. 
Trzeimy i oczerety, dwukrotnie prze- 
wyższające wzrost człowieka, pękają 
ę suchym trzaskiem pod stopą mys- 
liwege, a noga uzbrojona w 4ykowe 
łapcie, zwane już tutaj „postotami”, 
nie może wycisnąć z ziemi ani 
kropla wody. Mate jeziorka, brody i 
wgięmienia terenu, opnazyiy bezwsty- 
dnie, czarne grzązkie anó. Wodoro* 
siy bezustannie zaiegują fantastycze 

nymi zygzakami bruaną powierzch= 
nię, a jeuymie gdzieś posrodku, do= 
kąd nie sposób dotrzec bez umuru- 
sania się po pas w Czarnej gęstej ka- 

y, potyskuje mętne lustro wody. 
Kaczkj jeżeńi i były jakieś, wyłapa'i 
poleszucy rękami zanim nauczyły się 
latać, 

Wszystkie najbardziej mokre łąki 
są dla kosiarza dostępne bez trudu 
i z każdej łąki można by dziś kołami 
siano zwozić, Połeszuk jednak nie 
zmienia swych odwiecznych zwycza- 
jów tylko dlatego, że lato tegoroczne 

. jest wyjątkowo suche. Jak przed stu 
j dwustu laty składa siano w stogi na 
łące. Składa bez pośpiechu, bo w ogó 
ie nie ma zwyczaju się śpięszyć. Na= 
wet to, że w tym roku wszystkie zbo 
ża rdzem prawie dojrzały, że równo=- 
cześnie trzeba kosić łąki, żąć żyto, 
pszenicę, jęczmień i owies, że nawet 
ien już w wielu miejscach trzeba wy* 
rywać—nie przyczynia się do wzmoc 
nienia tempa pracy. Spokojny, łagod 
ny jak dziecko, beztroski i prymityw 
ny, jak murzyn. 

Gdzie są nerwy? Nerwy i nerwo- 
wość pozostały gdziej na skrzyžowa- 
niach linij kolejowych. Tu pod olbrzy 
mim, niesamowicie dužym, bo spoty- 
kanym tylko na idgalnie płaskich ró- 
wninach kloszem nieba, trawy i zbo- 
ża falują cichym, kojącym rytmem, 
słońce mile przygrzewa opalając twa 
rze i ręce na kolor bronzu, wóz jed- 
nokonny kołysze łagodnie. Piasek 
przesypuje się z dyskretnym szele- 
stem przez obręcze i szprychy kół. 

Nas dwóch i trzech poleszuków, 

  

  

jakbyśmy się znali od dawna, gwarząc 
po przyjacielsku docieramy aż na 
sam brzeg Prypeci, uroczysko ,Suli- 
mo*, a naprzeciwko miejscowość 
„Hajdamaszka”, Nazwy, jakby wyję- 
te z Trylogii. 

Co najmniej połowa normalnego, 
głównego koryta Prypeci tworzy nę- 
cącą każdego mieszczuchą plażę. Jak 
aligatory wygrzewamy się na piasku 
podczas, gdy poleszucy szykują 
obiad. 

„Uch4“ (zupa) z czapli i jastrzębia 
(po tutejszemu jastrząb to „Szulaik“) 
szykują nam tubylcy wobec braku 
kaczek. Nie rozumieją naszych 
zastrzeżeń co do jakości mięsa. Dla 
nich niema takiego mięsa, które by 
się nie nadawało do jedzenia, a zwła- 
szęza „Szulak* podobno jest bardzo 
smaczny. 

Kończy się na tym, że wszyscy ra- 
zem jemy zupę z czap'i i jastrzębia 
wspólnie z jednej misy, a mięsem 
dzielimy się w ten sposób, że my je- 
my czapię, a oni jastrzębia. „Msuri 
njama“ — jak mówią mur yni. 

Ożywiona rozmowa, dotycząca te 
matów kulinarnych i myśliwskich 
schodzi na tory polityczne. Dwaj nasi 
towarzysze służyli w armii: carskiej 
w czasie wojny światowej. To są ich 
wspomnienia z szerokiego świata, z 
czasów młodości górnej i chmurnej. 
Dali sę pobić Niemcowi, ale to nie 
ich wina, wina dowództwa. Tam co 
drugi pułkownik, czy generał, był 
Niemcem. W takich warunkch trud 
no wygrać, no i nie warto było wojo- 
wać. Jeden z byłych kombatantów 
młodszy, mówi dość dobrze po polsku 
i uważa, że trzeba mówić po polsku 
w Polsce. Chciałby, żeby w Polsce 
jalkoś wszystko było zgodnie, skład- 
nie i dobrze. Mówi tak. może dlatego, 
żeby się nam przypodobać, a może 
widzi w tym sposób wydźwignięcia 
się na wyższy poziom życia kultural 
nego. Jest ze wszystkich trzech naj- 
energiczniejszy, najbardziej przedsię- 
biorczy. Powtarza kilka frazesów sły 
szanych widać na zebraniu jakiejś or 
ganizacji społecznej, bo widać, że to 
są zdania wyuczone których sensu nie 
rozumie, najwyżej może chciałby zro 
zumieć. 

Ale tu zaraz przychodzi refleksja. 
„Dziadźka Malan”, najstarszy i najpo 

  

  

ważniejszy przypomina jak był na 
froncie rumuńskim, opowiada © wal- 
ce z oddziałami tureckimi, których 
się obawiał ji podrwiwa sobie z wojsk 
austriackich. Młodszy wyciąga z tego 
wnioski: „Musi być ich rząd był kiep 
ski i nie dbał o naród, że oni tak kiep | 
sko bili się, Niemcy to co innego, 

ich rząd musiał być dobry dla naro- 
du, i dlatego wałczyłi oni odważnie 
i ofiarnie, nikt nie chciał się podda- 

wać”. 
Tak, to chyba prawda i nikt z nas 

nie potrafiłby zaprzeczyć. Rozmowa 
się urwała. 

Czułem się zakłopotany. Jakoś nie 
zręcznie byłoby tu powracać od sta 
rych wspomnień do tematów aktuał 
nych. A czy dziś rząd dba o naród 
na Polesiu? Na to pytanie wolałem 
szukać odpowiedzi, rozpytując ludzi 
sobie bliższych, bardziej zaufanych, 
uświadomionych Polaków z dziada 
pradziada. Stanęły mi przed oczyma 
wspaniałe i niesamowicie kosztowne ; 
gmachy urzędu gminy, starostwa i 
szkoły powszechnej w Łunińcu, W te 
trzy budowle utopiono lwią część bud 
żetów z kilku lat. Tak, rząd dba o 
urzędników i ich dzieci w Łunińcu, 
tego nie da się zaprzeczyć. No, a jak 
jest z ludnością miejscową niechby po 
wiedziała sama. Jednak zapytam ją 
o to, pomyślałem, dojeżdzając końmi 
już w drodze powrotnej do Łunińca. 
Akurat w tej chwili, gdy miałem na 
końcu języka to pytanie woźnica do 
był z kieszeni papieros ukręcony z 
miachorki i jakąś cieniutką niteczkę 
ze zgrubieniem na końcu, którą spryt 
nie usztywniając palcami pocierał o 
powierzchnię pudełka od zapałek 

„Zapałka dzielona na cziery częś 
ci"? przebiegło mi przez myśl. Pyta 
nie uwięzło w gardle. 

Wóz pogrążył się po osie w pia- 
sku, woźnica zeskoczył, żeby ulżyć 
koniowi. Udałem, że zapadam w 
drzemkę pod wpływem słonecznego 
ciepła j kołysania wozu. Z daleka wi 
dać było już zabudowania Łunińca, 
a wśród nich wspaniałe gmachy: sta 
rostwo, urząd gminny, szkoła. 

Eh, nie, zapytam, ałe to już chyba 
innym razem. 

Piotr Lemiesz. 
Łaniniec, 17 lipca. 

„Nie chce wojny, lecz podejmę ją, 
jeśli jest to niezbedne” 

smamszałika Czamg-Kai-Szekau 

Próby porozumienia 

Oświadczenie 
SZANGHAJ (Patį. W miejscowości ku 

racyjnej Kuling zakończyły się narady 
marsz. Czang Kaj Szeka z przedstawicie 
Jami życia politycznego, gospodarczego i 
finansowego. Obrady odbywały się pod 
znakiem wydarzeń w Chinach północ. 
nych I wykazały że wydarzenia te przy- 
śpleszyły proces konsolidacji wewnętrz 
nej w Chinach. Reprezentanci różnych 
kierunków politycznych zapewnili rząd 
centralny o swym poparciu. Dotyczy to 

nawet niezbyt Jojainych wobec Nankinu 
guberanforów prowiacyj Seczuan LI Hu 
sianga, prowincji Kwangsi Gen. LI Tsung 
Yena, oraz gen. Paiczung Si. Prasa do 
nosi, że w przemówieniu końcowym mer 
szałek Czang Kaj Szek oświadczył, co 
następuje: „nie chcę wojny, lecz podej 
mę ją, jeśli jest to niezbędne”, 

30.000 WOJSK JAPOŃSKICH 
WYRUSZYŁO Z KOREI. 

SZANGHAJ (Pat). Wedle doniesień z 
Koret stacjonowana fam 20-fa dywizja ja 
pońska wyruszyła do Chin. Ogółem wy 
ruszyło dotychczas z Korei 30 tysięcy 
wojsk japońskich. 

111 ZABITYCH WSKUTEK WYBU- 
CHU W PROCHOWNI. ‹ 

TOKIO (Pat). Agencja Domei donosi, 
ie wczorajszy wybuch w  prochowni 
Klang Pei w pobliżu Czung Kingu w pro 
wincji Seczuan pociągnął za sobą 110 za 
bitych, z czego 70 robotników i 40 żoł 
nierzy, oraz ponad 300 rannych.   

LONDYN (Pat). Rokowania prowadzo 
ne w Tienisinie pomiędzy głównodowo 
dzącym wojsk japońskich w Chlnach pół 
nocnych gen. Kasuki i jego szefem szta 
bu gen. Haszimoto, a dowódcą 29 armil 
chińskiej i przewodniczącym egzekutywy 
politycznej prowincyj północnych gen. 
Sung Yanem pod przewodniciwem bur 
mistrza Tlentsinu, zakończyły się popo- 
łudniu ustnym porozumieniem. Gen. 
Sung Cze Yuan przyjął (rzy główne wa 
runki japońskie, a młanowicie: 1) odpo 
wiedzialność za poprzednie walki, ::tóre 
wywołały dalszą akcję japońską (w prak 
tyce oznacza fo goiowošė wypłacenia 
odszkodowania za koszta transportu wojsk 

japońskich), 2) wysażenie ubolewania i u 
karania olicerów winnych wywołania kon 
fiiktu, 3) podjęcie kroków, celem и 

dowania ruchu komunistycznego I ten- 
dencyj antyjapońskich w północnych Chi   

nach. Gen. Sung Cze Yuan odmówił wy 
rażenia swej zgody na piśmie, twierdząc, 
że podpis swój złoży pod tym porozu 
mieniem dopiero w razie uzyskania apro 
baty rządu nankińskiego. W Nankinie pa 
nują nastroje wojenne I rząd centralny nie 
chce zatwierdzić porozumienia. Rząd ja 
poński dokonał demarche wobec cherge 

d'affaires chińskiego w Tokio, domaga- 
jąc się, aby do jutra do godz. 4 popo 

łudniu Nankin wyraził swoją zgodę na 
porozumienie I nakazał wycofanie wojsk 
skierowanych z centralnych Chin dla za 
silenia 29 armii. Ponieważ rząd nankiń- 
skl stoi nieustępliwie na stanowisku, że 
wojska japońskie winny być najpierw ewa 
kuowane, widoki porozumienia są bardzo 
nikłe, W.Londynie oczekują rozwoju wy 

padków w ciągu najbliższych 24 godzin 
z najwyższą troską. 

Proces 12 sióstr w Berlinie 
© BERLIN (Pat). Po kilkudniowej rozpra 
wie w procesie przeciw dwunastu siost 
rom katolickiego stowarzyszenia misyjne 
go Piofra Klavera, postępowanie umorzo 
no i siostry zwolniono od odpowiedzial 
ności karnej na mocy amnesiii. 

W toku rorprawy okazało się, że sio 

 stry po ogłoszeniu amnestii _dewizowej 

w grudniu 1936 r. same doniosły o swych 
wykroczeniach oraz czyniły wszelkie pró 

by celem odzyskania przemyconych za 
granicę sum w rzymskiej centrali słowa 
rzyszenia. Rokowania w tej sprawie jesz 

cze trwają. 

i 

  

WILNO, poniedziałek 19 Lipca 1937 r. Cena 15 gr 

lamach na pk. Miapia Hora Saela 
WARSZAWA. (Pat.) Wezoraj wie- 

czorem 0 godz. 22,15 w. Świdrach- 
Małych dokonano zamachu bombo- 
wego na przebywającego w tym cza- 
sie w swojej willi płk. Adama Koca, 
Szefa OZN. 

W rękach sprawcy zamachu eks- 

plodowała bomba o wielkiej sile wy- 
buchowej. Sprawca zamachu zginął 
EAT 2 

  

na miejscu, od przedwezešnie wybu- 
chłej bomby w bramie willi płk. 
Koca. 

Zabity sprawca zamachu został od” 
rzucony o kiłka metrów. 

Na miejsce wypadku wyjechały 
władze policyjne i sądowo-śledcże. 

Na miejsce wypadku pzy wieś 
žnlnie log Sp Wi P: kowski 

  

    
   

Przed nowym atakiem na Madryt 
PARYŻ (Pai. Korespondent Havasa 

donosi z Naval Carneiro że odwiedził 
dziś dowództwa dwóch korpusów wojsk 
gen. Franco, które niebawem rozpoczną 

nowe natarcia na Madryt. Na drogach nie 
ustannie maszeruje wojsko oraz idą iran 

! sporiwy broni i amunicji. Samoloty pow 
stańcze ciągle widać na niebie. Gen. 
Yague oświadczył, że walka o Madryt 
wkracza w trzecią I przypuszczalnie о- 
statnią fazę. Gen. Varela oświadczył, że 
wojska gen. Franco znajdują się w prze 
dedniu doniosłych działań zaczepnych, 
co do których, z natury rzeczy, musj za 
chować dyskrecję. W tym celu skoncen 
trowano pod Madrytem  najpewniejsze 
oddziały, mające — zdaniem gen. Vare 
ła — absolutną przewagę moralną nad 
wojskami rządowymi. 

RZĄD BASKIJSKI PRZENOSI SIĘ DO 
WALENCJI. 

PARYŻ (Pat). „Matin” donosi, że rząd 
baskijski ma zamiar przenieść się z San 
fander do Walencji. Prezydent baskij- 
skiej republiki, która obecnie zajęta jest 
przez wojska gen. Franco, Aguirre udać 
się ma do Katalonii drogą przez Franc 

ję. 
MINORKA PRZED UPADKIEM. 

PARYŻ (Pot). „Le Matin" donosi z 
Walencji, że położenie na wyspie Minor 
ce, znajdującej się w rękach wojsk rządo 
BEMRSTYTEA 

  

wych, staje cię po osłałniej demonstracji 
morskiej iloty gen. Franco przed foriem 
Machon, coraz bardziej krytyczne. Samo 
loty powstańcze dokonały na Minorkę ki 
ku ataków. Rząd w Walencji miai wys 
łać na Minorkę większe zapasy maieria 
łu wojennego i żywności, aby nie do: 
puścić do zajęcia jadynej wyspy z archi 
pelagu balearskiego, która pozostała mu 
wierną. W Walencji obawiają się, aby v 
padek Minorki nie doprowadził do zu 
pełnego odcięcia swobodnej komunika: 
cji morskiej floty rządowej u wybrzeży 
katalofskich, 

PRZEMOWIENIE AZANY. 

| WALENCJA (Pat). Prezydent republiki 
hiszpańskiej Azana wygłosił dziś przemó 

wienie publiczne z okazji przypadającej 
na 18 lipca rocznicy wybuchu wojny da 
mowej. Przemówienie wypowiedziane 
wobec członków rządu w auli uniwersy 
tefu było transmilowane przez redio. 

Azana podkreślił na wsłępie, że „Gdy 
by nie pomoc zagranicy, wojska powstań 
cze byłyby dawno rozbite przez armię 
republikańską". „Niemcy, Włochy i Por 
tugalia", oświadczył Azana, nie walczą a 
obalenie ustroju republikańskiego w Hisz 
panii lecz o korzyści gospodarczo - połi 
tyczne jak opanowanai źródeł snrowców, 
porłów i chcą pokrzyżować interesy in 
nych mocarstw w Hiszpanii”, 

Nieudany lot proi, Piccarda 
ROCHESTER (st. Minnessota). 

(Pat.) Prof. Jan Piccard, który dziś 
o g. 6 min. 8 wystartował na balonie 
# zamiarem osiągnięcia  stratosfery 
zawiadomił telegraficznie swą żonę 

o wylądowaniu w m. Lansing Yowa. 
W depeszy swej prof Piccard doniósł 
również, iż balon uległ całkowiteniu 
zniszczeniu wskutek pożaru i że on 
sam nie odniósł żadnego szwanku. 

hitler 0... sztuce 
BERLIN. (Pat.) Kulminacyjnym punktem 

Dnia Sztuki Niemieckiej w Monachium była 
uroczysta inauguracja wspaniałego Domu 
Sztuki przez kanclerza Rzeszy Hitlera, 

Kanclerz wygłosił dłuższą mowę, w któ- 
rej sławi odrodzenie sztuki niemieckiej w 
Trzeciej Rzeszy po dniach „ogólnego roz- 

kladu gospodarczego, politycznego i kultural 

nego Niemiec", 

Z ostrą ironią kanclerz mówił o różnych 

modnych swego czasu kierunkach w sztuce: 

mpresjonizmie, futuryzmie, kubizmie, dada- 

izmie i t. d, okrešlając całość tych mod- 

nych haseł, jako propagandę bolszewicką. 

Rzesza narodowo socjalistyczna, stwierdził 

kanclerz, pragnie znowu sztuki niemieckiej 

Gdybym w całym życiu moim wzniósł dła 
sztuki niemieckiej tylko ten gmach, uczynit- 
bym dła niej więcej, niż wszyscy śmieszni 
pismacy dawnej epoki żydowskiej i mali 

macherzy sztuki, Szerzenie opacznych nie- 

zdrowych pojęć w sztuce zasługuje na inter 
wencję ministerstwa spraw wewnętrznych 4 

prawa karnego. 

Otwarty w Monachium Dom Sztuki jest 
olbrzymim budynkiem o prostych surowych 

liniach z frontonem długości 175 mtr, Kanc- 

lerz Rzeszy osobiście założył pod ten gmach 
kamień węgiciny dnia 1 października 1933 r. 

Obliczają, że dzisiejsze uroczystości w 
Monachium ściągnęły ok. 100,0600 osób z ca- 
łej Rzeszy i za granicy, 

Kongres Ligi Praw Człowieka 
i Obywatela w Paryżu 

PARYŻ. (Pat.) W niedzie'ę zakończyły się 

w Tours kilkudniowe obrady kongresu Fran 

cuskiej Ligi Praw Człowieka i Obywatela, 

organizacji grupującej skrajne elementy czę 

$ci francuskiej i międzynarodowej inteligen- 
cji. 

W czasie obrad kilku wybitnych działa- 
czy Ligi, reprezentujących odłar trockistow 

ski wystąpiło nawet z energicznym protes- 

tem przeciwko „niesłycharemu stanowistu 

Ligi w czasie procesów moskiewskich”, pięt- 

nując gwałtownie milczenie Ligi w tej spra- 

wie. Grupa ta wysunęła nawet postulat wy- 

słania delegacji do ambasadora sowieckiego 

w Paryżu, celem zaprotestowania przeciwko 

mełodom inkwizycyjnym, stosowanym 
ZSRR. 2 

Najbardziej interesujicym momentem kon 

gresu było przemówienie b. premiera Bluma 

w niedzielę w końcowym bankiecie, Blum 

zastrzegł się kategorycznie przeciwko ko-. 

mentowaniu uchwał ostatniego kongresu par, 

tii socjałistycznej w Marsylii jak groźby za- 

wieszonej przez socjalistów nad gabinetem 

Clautemps'a. Starając się złagodzić: wraże. 

nie uchwały kongresu partii socjalistycznej 

ks 
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w Marsylii, Blum zapewnił gorąco, iż socjas 
lišci zamierzają jak najlojalniej wspėlpracos 

wać z radykałami w gabinecie Chautemps'a. 

Postulaty programowe kongresu marsylskie: 
go należy tylko — według Bluma — trakto: 
wać jako podstawę do opracowania nowega 

programu „Frontu Ludowego*. Postułaty t4 

zostaną przedłożone do zaakceptowania pos 

zostałym partiom „Frontu Ludowego". . : 

Zmarła żona prof. 
Schmidta 

MOSKWA (Pat). Zmarła nagle żona 
znanego sowieckiego badacza arktyczna 
go prof. Oiło Schmidła. ! 

Boje o wejście | 
do Ligi | 

Polonia — Union Toting 3:4 (2:1). 
Kresovia — Janowa Dolina 2:1 (1:0). 

Naprzód z Lipin — Podgórze 4:0 (2:0). 
Šmigiy — WKS. Grodno 5:1 (1:4). 
Unia — eRwera 2:1 (1:1). я
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Nožycami przez prasę 

„Br. St. Brokowski“ 
przez omyłkę 

Sprawa Walnego Zebrania Wileńskiego 

Towarzystwa Przeciwgruźliczego, na którym 

kierunek demokratyczny masowego porad- 

nictwa i udzielania pomocy w walce z gruź- 

lica szerokim warstwom ludności odniósł 

walme zwycięstwo nad metodą dawniej sto- 

scwaną uprzywilowującą elitę, — nie scho- 

dzi ze szpalt „Słowa”, gdzie opereikowy, 

bt wiceprezes Towarzystwa dr. Brokowski 

zaczął w myśl zasady „lepiej późno niż ni- 

gdy“ wykazywać wielkie zainteresowanie 

ascją przeciwgruźliczą. 

W Nr. 192 z dnia 1* b. m. ukazało się 

w „Słowie* sprawozdanie z Walnego Ze- 

brznia. W Nr. 195 z dnia 17 bm. znowu z0- 

stał zamieszczony: obszerny „List do Re- 

dakeji“, omawiający to samo zebranie pod 

nieco innym kątem widzenia, oraz sprosto- 

wanie dr. Lešniewskiego też w formie listu 
do Redakcji. 

Wczoraj zaś dowiedzieliśmy się, że pod- 

Fis dr. Brokowskiego pod listem do Redakcji 

w „Słowie" ukazał się przez omyłkę i że 

dcktór nie jest autorem tego „sprawozda- 
ris". Wszystkiemu podobno winien fest tyl- 
ko belzebub drukarski. 

Nie sposób tu nie zacytować, parafrazu- 
jąc „Pana Tadeusza”: 

„Wielki Doktorze, gdybyś cicha siedział, 
Nigdy by się o tobie grnźik nie do- 

wiedział"! Pel—mek 
ST VRSPS SNES RIIPIPNTA 

Zabiła za usiłowanie 
pocałunku 

CZERNIOWCE. (Pat) W Kiszyniowie 
zdarzył się sensacyjny wypadek morderstwa, 

<okonanego przez wieśniaczkę Pelagię Atu- 

śu, wdowę, O względy jej zabiegał wieśniak 
Lozowanu, Gdy stał się zbyt natarczywy i 
usiłował ją pocałować wdowa uderzyła ga 
s.ekierą w głowę, zabijając na miejscu.   

    | Z6R 
SOL KLAWIOL 

  

Do Wilna przybyli 
oficerewie pakcji 

niemieckiej 
Przybyła do Wilna delegacja policji 

niemieckiej w składzie 3 osób. Oficero- 
wie policji niemieckiej zapoznają się z 
metodami pracy policji wiłeńskej. Zaba 
wią u nas kilka dni. 

Wczoraj goście niemieccy zwiedził: 
miasto, zapoznejąc się z jego zabytka- 
mi. 

Oficerowie niemieccy są gośćmi poli 
cji wiłeńskiej. Wraz z nimi przybył da 
Wilna naczelnik urzędu śledczego na m. 
Warszawę, nadkomisarz Wasiłewski, b. 
naczelnik wydziału śledczego w Wilnie. 

Wczoraj rano oficerowie niemieccy 
złożyłi u stóp mauzoleum z Sercem Mar 
szałka wspaniały wieniee o barwach nie 
mieckich. Uroczystości  fej  asystowała 
kampania honorowa policji państw. oraz 
cały korpus oficerski PP. 

Latarnia przewróciła 
sę na tańczących 
PARYŻ (Pail. W czasie iradycyjnych 

fańców w dniu święta narodowego na 
jednej z ulic latarnia, na którą wdrapało 
się kilku ciekawych, przewróciła się na 
fłum tańczących, raniąc kilka osób. Mię 
dzy Innymi, ranny został powieściopisarz 
i dziennikarz Marc Bemard Graz kolpor- 
ter uliczny Lebłt, który doznał złamania 
czaszki. 

ESS EEST TTT Z WE INIT TESTAI 

Rozporządzenie godzące w przemysł dyktowy 
Z Izby Przem.-Handłowej otrzymujemy 

pomiższy komunikat: 

W Dzienniku Ustaw Nr. 51 poz. 397 ex 

1937 ogłoszone zostało Rozporządzenie Mi- 
nistra Skarbu, wprowadzające wolny wywóz 

e!szy za granicę za opłatą ceł wywozowych 

w wysokości 12 zł. od t tonny. Dotychczas 

obowiązywały przy eksporcie prohibicyjne 

cła wywozowe, od których zwałniane były 

corocznie pewne nieznaczne kontyngenty. 

Taka polityka podyktowana była faktem, 

łe przemysł niemiecki, czechosłowacki i 

austriacki, korzystając z b. wysokich cen 

na dyktę dzięki ochronie celnej, mógł pła- 

cić za olszę połską tak wysokie ceny, że kra 

jowy przemysł nie mógł wytrzymać z nim 

torkurenceji. 

Pomimo pewnej prohibicjj w wywozie 

surowca cena olszy w Polsce utrzymywała 

się na maksymalnym poziomie, uzasadnio= 

nym cenami na dyktę na rynkach świato- 

wjch, a olsza w dobie ogóinej depresji cen 

była jedynym gatunkiem, który w cenie 
spadł nieznacznie. 

W tych warunkach przemysł dyktowy, 

ytrowiący najważniejszą gałęż przemysłu na 

Ziemiach Wschodnich, rozwijał się bardzo 

vomyślnie „równolegle do pomyślnej sytua= 

cii własności leśnej, produkującej olszę. 

  

Pcwstały newe fabryki, dawne rozszerzały 
śwą produkcję, a eksport dykty doszedł do 
21 milionów złotych z całej Polski, w tym 
15 mil. z Ziem Wsch. 

Obecnie, w momencie znacznej zwyżki 
can drewna, zaostrzenia się problemu surow 
cewego na całym świecie, forsowania akcji 

uprzemysłowienia Wschodu i groźby poważ 

nej pasywizacji bilansu hamdlowego (salda 

ujemne w» czerwen 17,000,00Q zł.) następuje 
zmiana tej polityki, która w rezultacie musi 
dać dalszy wzrost cen olszy, zwiększenie jej 

eksportu, a przez to zmniejszenie stę dostaw 

dla przemysłu krajowego, spadek produkcji 
i eksportu dykty. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilaie 

zwracała wielokrotnie uwagę czynnikom rzą 

dowym na niebezpieezeństwo takiego załat- 
wienia sprawy. Ostatnio sprawa ta poruszo- 

ns była przez dyr. Barańskiego na konfe- 
reneji eksportowej, która odbyła się w War 

szawie w dniach 22 i 23 czerwca b. r. 

O ile postępujące pogarszanie się bilansu 
handlowego nie spowoduje cofnięcia wyda: 

nego zarządzenia — przemysł dyktowy znaj 

dzie się prawdopodobnie w nowym sezonie 

1087/38 w bardzo poważnej sytuacji z wszel. 
kimi konsekwencjami tego stanu rzeczy na 

odcinku eksportowym, celnym i t. p. 

KOMUNIKAT „JEDNSTY WILEŃSKIEJ" 
Kolegium Kurałorów Synodu Wileń- 

skiego Ewangelicko - Reformowanego po 
rapoznaniu się z „enuncjacją' Konsysto 
rza Ewangelicko - Reformowanego w 
Rzeczypospoliłej Polskiej, zamieszczonej 
w niektórych pismach i zważywszy: 

że pomieniona „enuncjacja” została o 
głoszona w związku z wiadomością pra 
sową o wszczęciu Śledztwa na skutek 
skargi osoby, niezadowolonej z wyniku 
procesu rozwodowego w Sądzie Konsy 
słorskim Wileńskiego Kościoła Ewangeli 
cko - Reformowanego, przed przeprowa 
dzeniem śledztwa i przed postawieniem 
kogokolwiek w stan oskarżenia, 

że władze kościelne Jednoty Warszaw 
skiej dokładnie zdają sobie sprawę że 
Jednota Wileńska Ewangelicko - Refor 
mowana, egzysłująca od XVI wieku różni 
się zasadniczo pod względem ustrojowym 
I kanonicznym od powstałej w końcu 
XVIII wieku Jednoły Warszawskiej i wie 
dzą, że Jednoła Wileńska Ewangelicko- 
Reformowana į Jednota Warszawska E- 
wangelicka - Reformowana są od siebie 
zupełnie niezależne I wzajemnie nie ma 
ja prawa ingerencji w sprawy wewnętrz 
ne odrębnej Jednoty, 

że ogłoszone w prasie oświadczenie, 
й Synod Jednoiy Warszawskiej Kościoła 
Ewangelicko - Reformowanego w Rzpl. 
Polskiej „z poczynaniami Konsystorza Wi 
leńskiego nie miał i nie ma nic wspólne 
go“ i metody postępowania tego Konsy 
storza połępia — robi wrażenie na zew- 

nalrz, że Konsystorz Ewangelicko - Re- 

formowany Wileński został połępiony 
przez Synod organizacji Ewangelicko - 
Reformowanej ogėlnopoiskiej, bo nazwa 
ny Kościołem Ewangelicko - Reformowa 
nym w Rzeczypospolitej Polskiej”.   

że takie sformułowanie cytowanego 
doświadczenia w swych efektach zmie- 
rza do wprowadzenia opinii publicznej 
w błąd a to tym bardziej, że normalnie 
„enuncjacje” mogą dotyczyć tylko osób 
i przedmiotów podległych władzy i kom 
pełencji ogłaszających enuncjację, 

że wskazane wysłąpienie publiczne 
członków Konsystorza Ewangelicko - Re 
formowanego w Warszawie, stanowiące 
akces do akcji, znies.awiającej władze 
Jednoty Wileńskiej, prowadzonej przez 
pewne organy prasowe — wymaga re 
akcji, 

że wobec niespołykanej w dziejach 
Kościołów Ewangelickich napaści przez 
wladze jednego Kościoła Ewangelickie- 
go na wladze drugiego takiegož Košcia 
ła — sposób i charakter reakcji musi o- 
kreślić najwyższa władza Jednoty Wileń 
skiej, t. J. Synod, — postanawia: 

1) ogłosić niniejszą uchwałę w pra 
sie, 

2) wnieść na rozpoznanie najbliższe 

go Synodu sprawę cytowanej „enuncja* 
cji' Konsystorza Ewangelicko - Reformo 
wanego w Rzeczypospoliłej Polskiej ce- 
lem powzięcia postanowienia o sposobie 
zareagowania na publiczne ogłoszenie 
oświadczenia powyżej wskazanej treści. 

3) wszcząć sprawę karną przeciwko or' 
ganom prasowym zniesławiającym władze 
Kościoła Wileńskiego Ewangelicko - Re 
formowanego. 

Inne pisma proszone są o przedtuko 
wanie niniejszego wyjaśnienia. 

Bronisław Iżycki Herman 

Przewodniczący 
Kol. Kuratorów Kościoła Wileńskiego 

Ewangelicko - Reformowanego. 

„KURIER WILEŃSKI" z dn. 19 VR. 1937 

Kurjer Sportowy 

W.K.S. Smigły—W.K.S. Grodno 5:1 
wczoraj ee umieją. Pokazali nam, że 
są szybe w polu, że umieją grać am- 
bitnie, ale nie pokazali, że umieją 
strzełać, a bez tego nie można zwy= 
cieżać. Na ogół Grodno pozostawiło 
miłe wrażenie, Piłkarstwo grodzień- 
skie, jak można sądzić z dr. WKS, zna 
cznie pedciągnęło się. A takie mamy 
wrażenie, że mało który z tych gra- 
czy posiada metrykę chrztu w któ- 
rymś z kościołów grodzieńskich. 

| WKS Śmigły mecz wygrał 5:1, ale 
wynik ten nie mówi nie o tym, iż gra 
była ciężka, że do przerwy miało się 
poważne obawy, że zwycięstwo meczu 
© wejście da Ligi pie zostanie tu u nas 
nad brzegam Wilii, a powędruje nad 
brzegi Niemna. 

Co tam dużo mówić. Do przerwy 
hył przecież wynik 1:1, ałe mało tego, 
be pierwsze minuty mależały nawet 
da Grodna, a minut tych można było 

į 

Piłkarze WKS Grodno pokazali 

wie przyznać, że grodnian prześlado- 
wał pech. Już w 13 minucie stracili 
oni jednego ze swych graczy z ałaku 
Łupaczyka, który został kontuzjewa 
ny i więcej nie wrócił na płae boju— 
czyli Grodne grało przez cały prawie 
mecz w dziesiątkę. 

Śmigły nie miał swego najlepsze- 
go dnia, a wystąpił przecież w najlep= 
szym składzie na czele z Pawlow- 
skim, Skrzypczakiem, Skowrońskim 
i Zawieją. Brak byłe co prawda pupi- 
la Wilna Czarskiego, ale zastąpił go 
godnie Łoś, który gra nie gorzej od 
Czarskiego. Mamy w każdym bądź 
razie dwóch doskonałych bramkarzy. 
Jeżełi przypomnimy sobie mecz z 
Kispesti, te spotkanie z Węgrami har 
dziej nam się podobało. Oczywiście, 
że mówimy wyłącznie © formie WKS 
Śmigły. 

Do przerwy nie było w ogóle gry. 

Jakaś beznadziejna kopanina. Śmigły 
wałczył bez ambicji, hez chęci zwycię 
stwa. Tak jakby odrabiał pańszczyz- 
nę. Dopiero po zmianie stron, gdy za- 
wisła groza przegrania. zaczęli nasł 

piłkarze starać się t przechylil szalę 
na swoja stronę. 

Pierwsze piłki należały bezwzględ 

nie do Grodna. Grodno narzuciła ost= 

re tempo. Czuć było od razu, że wy= 
gra ta drużyna, która pierwsza spuch 
nie. Nikt nie mósł wytrzymać przez 

90 min. takiego tempa. _Gradno zgł- 
neło więc własną bronią. Zginęło mar 
nie, bo o wyniku meczu nie decyduje 
tempo, nie decyduje wyłącznie ambł- 
eja, a stosunek bramek i umiejętne 
rozłożenie sił. 3 
W 9 min, sympatyczny Hajdul zdo 

kywa prowadzenie. Jest to zapowiedź 

zwycięstwa, ale cóż kiedy po 20 min. 

Grodno przez Wróblewskiego wyrów 

stwa, a rozpała się walka o każdą 

niłkę. Grodno odniosło wielki sukces, 
że notrafiło do przerwy utrzymać z 

WKS Śmiełym wynik remisowy 1:1. 

Po zmianie stran Śmisty nrzesła- 

Pisaliśmy już o mających się odbyć 
w dniach 29, 30, 31 lipca i 1 sierpnia w 
Białymstoku zawodach konnych o Mi- 
strzostwa Wojska. 

Zawody te mają specjalny charakter. 

Jest fo wszechstronna próba jeźdźca j ko 

nia pod kąłem zasiosoania sporłu kon 
nego do połrzeb wojny. Nie chodzi tu a 

efektowne wyczyny sporiowe lylko w jed 
nym kierunku ale o wykazanie klasy ho 

dowłanej koni i wysokiej klasy jeździec 

kiej we wszystkich odmianach sportu kon 

nego. 
A więc koń musi być pierwszorzęd- 

nie ujeżdżony i posłuszny ježdžcowi i tu 

bardzo surowe oceniany jest każdy za- 

wodnik na próbie uejżdżania na czwo 

roboku. 
Zawodnicy prócz tego muszą wyka 

zać wielką sprawność osobisłą i ujeżdża 

nie konia na próbach władania szablą, 

lancą i strzelania z pistołefu w cwale, 
Jednocześnie wymagania idą w kierun 

ku wyłrzymałości na bardzo znaczny wy 
siłek jak jeźdźca tak i konia. Przebycie 
bowiem w ciągu jednej godziny 49 mi 
nuł i 5 sekund przestrzeni 30 kilometrów 
i 200 metrów (w tym około 8 kiłomeł- 
rów w ciągu 17 minut i pokonanie na 
tej trasie około 22 przeszkód słałych: drą 
gów, sągów drzewa, rowów i ip.) jest 
bądź nie byle jaką pracą. 

Próba wyirzymałości daje pojęcie I o 

cenę jak wartości hodowlanej konia tak 
i treningowej i wszechstronnej klasy jez 
dzieckiej zawodnika. 

Zakończeniem prób jest konkurs sko 
ków, który ze względu na ilość przesz- 
kód (dziesięć) nie wydaje się na oko 
zbył trudnym, jednak przy uwzględnieniu 

tego, że konie dnia uprzedniego odby- 

    

naliczyć 15—20. Trzeba sprawiedli- | 

nywuje. Gaśnie więc nadzieja zwycię   

  

je żartować. Przerwa i rozmowy z kie 
rownikami klubr dobrze zrobiły gra- 
czom. Drużyna zmieniła się do nie 
poznania. 

Do hoja idzie Hajdul, który strze 
la bramkę. Śmigły zaczyna prowa- 
dzić. Następnie do ataku posyłają 
wszyscy Pawłowskiego, a ten ładuje 
w słatkę Grodna piłkę. Mało jednak 
tego, bo WKS Śmigły strzelu jeszcze 
dwie hramki. Bohaterem jest Pawłow 
Ski strzelee 3 bramek. Dziełnie mu 
sekundował Hajdul, "tóry dokończył 
resztę gry, strzelająe dwie bramki. 
Bardzo dobrze grał jak zwykle Skow- 
roński. Przytomnie bronił 7awieja. 
Mamy do niego zaufanie. Słabo wy- 
padł por. Drąg. Nie chcenty mu ra- 
bić bynajmniei przykrości, ale radzi- 
my szęezerze WKS Śmigły poszukać 
wśród młodszych może graczy nowe- 

w Wilnie а’а Pogoń Lwów 
W Wiłnie dwa dni gościć będą piłka 

rze Pogoni Lwowskiej, którzy we środę 
© godz. 17 min. 30 spofkają się z Ogni 
sklem KPW. a we czwartek z WKS. 
Śmigły. 

Pogoń w Wilnie wysiąpi na czele z: 

  

wega skrzydłowego. Trzeba popróbo- 
wać. Próbować można np. w Brześ- 
ciu na meczu rewanżowyni z RKS 
Ruch, względnie we czwariek z Po- 
gonią Lwowską. 
Po tym meczu nie ulega zdaje się 

żadnej wątpliwości, że mistrzem gru- 
py IV rozgrywek o wejście do Ligi 
zostanie WKS Śmigły. W ten sposób 
zespół nasz tradycyjnie įnž zakwali- 
fikuje się do spetkań finałowych. 

Na marginesie tege sprawozdania 
pozwalamy sobie jak naiuprzeimiej 
podziękować WKS Śmigły za przy” 
dzielenie nam specjalnego miejsea na 
trybunie. Loża prasowa wyposażona 
jest w pulpit, Wielkie te dia nas udo- 
gednienie, a łeszeze większe bedzie 
wówczas, gdy rzy tyek nulnitach 
będą słedzieć faktycznie tylko dzienni 
karze. 4. N. 

žewskim, Lemisiką, Haninem, Sumarą | 
Niechciołem. 

Zapowiedź meczów z Pogonią obudzi 
ła zrozumiałe zalnieresowanie. 

Pe tych meczach gracze Pogoni wró 
cą spowrotem do Lwowa. Gościił oni w 

Albańskim, Mallasem, Wasiewiczem, Je- | Trekach przez tezy tygodnie. 

Wioślarze WKS Smigły jadą do Budapesztu 
W poniedziałek wyjedzie z Wilna 

przez Warszawę do Budapesziu osada 

wioślarska WKS. Śmigły. Osada wyjedzie 
w następującym składzie: Zawadzki, Ke- 
del, Karwecki, Jurowski | stemik Wier- 
szyłło. 

Wilnianie reprezentować będą w Bu 

Granstem 
Wewnętrzne zawody lekkgaiłefyczne 

WKS. Śmłgły przynłosły następujące wy 
niki: bieg 30600 mir. Gulbinowicz 10 min. 
8 sek. Kuła Łomowski ft mtr. 83 cnfr. 
Skok wzwyż Jarmułkowski 150 centr. Rzut 

EET S 

dapeszcie barwy sportu wiošlarskiego 
Polski na meczu z Węgrami. 

Osada czuje się b. dobrze. Znajduje 
się ona w jeszcze lepszej formie niż w 
czasie regat eliminacyjnych w Bydgosz- 
czy. 

— 75 mtr. 
granafem Kopaczewski 75 mir. 78 enir. 

Pozostałe wyniki były b. slabe. Lepsi 
zawodnicy WKS. Śmigły jak: Wojtkie- 
wicz, Wieczorek | por. Giedgowd nie 

startowali. 

  

Kajakami 2 Zułowa do Wilna 
Tegoroczny spływ kajakowy  Zułów 

— Wilno na trasie, łącznej 164 km. zgro 
madził z całej Polski 79. kajakowiczów. 
Reprezeniowane były między Innymi па 
stępujące miejscowości: Lwów, Byd- 
goszcz, Nowy Sącz, Piotrków, Grodno, 
Włodzimierz Toruń, Bielsk na Śląsku, Ka 
łomyja, Wilno i wiełae innych. Spływ 
fewał 5 dni. Przez 4 dni zawodników prze 
śladował deszcz. 

Pierwsze dwa etapy spływu należały 
do bardzo trudnych ze względu na to, 
że węska rzeczka Baranka miała mało 
wody, a Siracza była przez 3 kilometry 
zawalona tratwami do lego słopnia, ie 
uczesfnicy musieli kajaki przeciągać brze 

giem. 
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Wielkie zawady konne o mistrzostwo 
wojska w Białymstoku 

ły próbę wyfrzymałości na przestrzeni o- 
koło 30 kilometrów (jak wyżej) — jest 
to może najbardziej efektowny w sensie 

sportowym wyczyn. 
Próba fa ma wykazać bowiem osta- 

łecznie wyłrzymałość i warłość hodowla 
ną konia, poza, jak zawsze na skokach, 
umiejętnością jeźdźca w prowadzeniu i 

| zdolnościami skokowymi konia. Wyczer- 
panie bowiem fizyczne konia z powodu 
niskiej jego warłości lub nieumiejętnej 
Jazdy występuje zwykle po 24 godzinach. 

Konie są przed próbą w skokach ba 
dane przez specjałną komisję łachową. 

Program tych ciekawych zawodów pow 
tarzamy: 

29, 30 lipca od godziny 5.00 do 14.00 
— próba ujeżdżania w koszarach im. ge- 
nerala Bema; — próba władania bronią 
białą i palną na lotnisku przy folw. Kryw 
lany. 

31 lipca od godziny 5.00 — próba 
wytrzymałości w rej. fołwarku Krywlany. 

1 sierpnia o godzinie 14.00 (2 popo 
łudniu) najbardziej efekfowna pod wzglę 
dem widowiskowym próba w skokach 

(konkurs hipiczny) w koszarach im. gen. 

Sowińskiego. Szczegóły (ceny miejsc i t. 

p.) w afiszach. 
Przedsprzedaż biletów w Księgarni 

Nauczycielskiej, Białystok, Kilińskiego 10 

od dnia 26 lipca 1937 r. 
Zawody fe zainłeresują nie tylko mi 

łośników i znawców sporłu konnego, ale 
i hodowców, będąc  pierwszorzędnym 
sprawdzianem klasy hodowlanej. 

Poza lym, nałuralnie, efektowne wi- 
dowisko konkursu w skokach w dniu 1 
sierpnia na pięknie udekorowanym placu 
zbierze niewąipliwie szerokie rzesze spo 
łeczeństwa miejscowego i przyjezdnych.   

Miejscowa ludność na Wileńszczyźnie 
żywa inieresowała się spływem, a w dwo 
rach obywatelskich arganizowano kaja- 
kowiczom serdeczne przyjęcia. 

Na ostałnim etapie spływu z Niemen 
czyna do Wilna na irasie 32 km. odbył 
się wyścig regałowy. Wszyscy uczestni- 
cy podzieleni zostali na dwie grupy: tu 
rysłyczną i regatową. W wyścigu ogółem 

| wzięło udział 22 kajakowiczów. Warun 
ki techniczne w tym dniu były bardzo 
dobre. Wyścig zakończył się wspania- 
łym zwycięstwem osady Śląskiej z Biel- 
ska, która uzyskała najlepszy czas dnia 
2 g. 24 m. 46 sek. Jest ło czas lepszy od 
zeszłorocznego rekordu trasy. Ślązacy 
slartowali na łodzi regatowej. Pozostałe 
zaś kajaki jechały na typie turystycznym. 
Wyniki w fej grupie są następujące: 1) 
Zw. Strzel. Troki Dymitrew j Piełraszkie 

wiez — 2 g. 31 m. 11 sek. Ta sama 058 
da zwyciężyła j w roku zeszłym. 2) Zw. 
Strzelecki Antokol Wilno — Hajdukie- 
wicz, Gumski — 2 g. 36 m, 06 sek. 3) Zw. 
Strzel. Grodno — 2 g. 40m. 33 sek 4) 

Zw. Sirzel. Ignałino — 2 g. 40 m. 45 ek. * | 
5) Zw. Strzel. Lwów — 2 g. 41 m. 38 
sek. 5) Zw. Strzel. Słonim — 2 g. 43 m. 
45 sek. 6) Zw. Strzel. Słonim — 2 g. 43 
m. 45 sek 7) Zw. Strzel. Pioirków — 2 g. 
44 m. 59 sek. 8) Zw. Strzel. Lwów — 2 g. 
50 m. 07 sek. 

W grupie jedynek zwyciężył członek 
Polsk. Tow. Krajoznawczego z Sochecze 

wa Webner Ryszard, mając czas 2 godz. 

49 m. 53 sek. przed zawodnikiem ze Sło 

nima. S 

Po przybyciu do Wilna wszyscy ucze 

słnicy na czele z przedstawicielami komi 

łełu organizacyjnego złożyli na Rossie 

hołd pamięci Marszałka Józefa Piłsudskia 

go. 

Wieczorem nastąpiła uroczystość roz 

dania nagród i dyplomów. Wszyscy za- 

woclnicy ołrzymałi ponadio żełony pa- 

miątkowe. 

Jeżeli chodzi o porównania tegorocz 

nego spływu ze splywem zorganizowa- 
nym w roku zeszłym, io trzeba w pierw 

szym rzędzie zaznaczyć, że cieszy się On — 

o wiełe większym powodzenizm wśród 

kajakowiczów całej Polski za wyjąłkiem 
Wilna. Wilnanie w spływie nie byli. pr* 
wie wcale reprezeniowani. 

Szczęśliwym pomysłem było to, #© 

zamiasł 3 dni w roku zeszłym przewidzia 

no w łym roku až 5 dai. W ten sposób 
zmniejszyło się nieco tempa. ale zyskali 

łuryści na zwiedzeniu pięknej trasy. 

Kierownikami spływu byli: per. ę= 

rolkiewicz i Paw, a komendantem i głów 

nym organizatorem Komendant Zw. Sirze 

leckiego w Wilnie por. РуНпег, 

щ 

 



  

„KURIER WILENSKI!“ x dn. 19 VII. 1937 

KOLUMNA LITERACKA —— 
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Nie chcę pisać recenzji o książce *), 

choć jest ciekawa i pożyteczna. Zawar- 

te w niej tłumaczenia rozpraw Spitzera, 

Vosslera i Winogradowa, w dodatku spe 

cjalnie dobranych (wszystkie mają charak 

ter ogólno-metodołogiczny) zjawiają się 

w bardzo stosownej chwił, gdyż zagad- 

nienia teorii liłerałury mają dziś posmak 

nietylko aktuałności, ale j sensacji. Jed- 

nakże z fego właśnie wzgłędu o wiele 

ciekawsza niż rzeczy Spiłzera, Vosslera 

i Wingradowa jest dla nas rozprawa 

wstępna prof. Łempickiego. Jest ona skon 

densowanym przeglądem rozwoju badań 

nad stylistyką w Niemczech, w ciągu o- 

słałniego  dwudziestolecja, ze specjal- 

nym zwróceniem uwagi na prace najnow 

sze į — jednocześnie — porusza w spo 

sób bardzo indywidualny i płodny sze- 

reg zasadniczych problemów z dziedzi- 

ny i teorii i metodologii badań literac- 

kich. Dlatego też pomijając kwestie ad- 

noszące się do tłomaczeń ze Spiłzera i 

Vosslera, jak również sprawę transkrypcji 

wyrazów rosyjskich stosowanej przez Sie 

dleckiego (co do której musi mieć pew 

ne zastrzeżenia każdy, kto chociażby po- 

wierzchownie zna język rosyjski) poświę 

cam całą uwagę rozprawie prof. Łempic 

kiego. 

Walka o istotnie naukowe podstawy 

badań literackich stała się, dzięki dysku 

sji rozpęłanej nad publikacjami profeso- 

rów: Kridla i Ingardena przedmiotem 

zainteresowań nie tylka środowiska facho 

wego, wydosłała się poza opłotki pod 

wórka profesorów polonistyki *i pasjonu- 
je szerokie koła klerków w nie mniej- 
szym stopniu niż np. kwesiia nowej or- 

tografii, a napewno bardziej niż sprawa 

6-u nowych akademików liferatury. Roz- 

prawa prof. Łempickiego nie wątpliwie 

doleje oliwy do ognia. 

Tak się już składa, że prof. Łempicki, 
zasadniczo nie polonista, a historyk kul 

fury jest od lat bodajże jedynym w Pel 

sce człowiekiem zorientowanym w akfu 

alnych zmianach na europejskim froncie 

teoreij liłeraftury I głównym ргорада!о- 

rem i promotorem nowszych kierunków 

w dziedzinie słylistyki i poetyki, tak jak 
proł. Ingarden, również nie polonista, bo 
filozof z zawodu, monopolizuje proble- 
my z pogranicza feorii liferatury i filozo 
fil. Z „rasowych“ polonistów pozostaje 
na placu jedynie prof. Kridl ze swołm 
wstępem do badań lilerackich. Tych 
frzech uczonych, wśród których w dodał 
ku, jak na złość, absolutna większość, to 
liieraci tylko przy okazji, ło już bodajże 
cała „awangarda” polskiej nauki o life 

rałurze. Jest jeszcze kilku młodszych, któ 
rzy mają wiele do powiedzenia, ale trwa 
ją dołychczas w okresie mobilizowania 

sił | może jeszcze parę wygów, co ło ja- 
ko bridżyści uprawiają z wrodzonego już 
zamiłowania ł. zw. złośliwe pasowanie, 
których nołoryczną odżywką jest sfinkso 
we * czekam” słowem takich, którzy jak 

pan Zagłoba „nie lubię tłoku”. Reszla pro 
fesorów (literatury) to alba (tak jak prof. 
Życzyński) przysięgli konserwałyści goło 

wi w każdej chwilį. do odegrania roli 

Reiianów w obronie przed „nowinkarza 

mi' i masonami wszelakiego auforamen 

tu, albo przysięgli meruderzy, wlokący 
się słałecznie w taborach j przy kuchni 
polonisiycznej. Ci w zacisznych semina- 
riach szepcą, w miarę zasłyszanych plo- 
łek, jeden drugiemu 4 discrełion, (na 
uszko) o Windelbandzie, Muellerze — 
Freienfelsie, czy Vosslerze, jako o któż 
wie, czy nie przedwczesnych panie dzje- 
jaszku — rewelacjach... 

*) Z zagadnień stylistyki. Archiwnm tłu- 
maczeń z zakresu feorii, lileratury i meto- 

dologii badań literackich. Zeszyt 2. Warsza- 

wa, Koło Polonistów Studentów Uniwersy- 

tetn J. P. 1937. 

W tym stanie rzeczy każde wysłąpie 

nie jednego z „awangardzistów”, każda 

    

ich publikacja jest niby bomba wybucha 

jąca w cichym, idyllicznym gaiku. Roz- 

prawa prof. Łempickiego, o której p. Sied 

lecki w posłowiu mówi, (napewno bez 

przesady) że podniosła wartość książki 

conajmniej w dwójnasób, jest najśwież- 

szą i najcięższą z petard, padsadzanych 

zresztą w ciągu ostałniego roku dość ob- 

ficie pod mury Ciemnogrodu naszej litera 

tury naukowej. Jest ona (przy małych roz- 

miarach) tak przeładowana treścią istot- 

ną, porusza łak ważne | akłualne zagad- 
nienia w sposób tak jasny, mocny i da- 
prawdy fascynujący, że szczery podziw I 

zdumienie musi ogarnąć czyłełnika lite- 

| rałury naukowej walczącego zazwyczaj z 

beznadziejną rozwiekłością i nudą gru- 

bych .tomisk. Główna oś wywodów prof. 

Łempickiego (w bardzo grubym zarysie, 

gdyż, powłarzam, rzecz jest freściwa po 

nad miarę) przedstawia się tak: 

Można zauważyć 3 fazy rozwoju nau 

ki i stylu. W pierwszej miała stylistyka 

charakter utylifarny, praktyczny. Była nau 

ką o tym, jak należy w sposób pcpraw- 

ny I właściwy formułować swoje myśli w 

mowie i pismie. Ten charakter normatyw- 

ny załrzymała stylistyka w niektórych śro 

dowiskach i po dziś dzień, np. we Fran 

cji. Drugi ełap rozwojowy — fo faza te- 

orełyczna. Nauka o stylu zajmuje się w 

tej fazie przedstawieniem rodzajów sty 

lu i figur stylistycznych. Nauka o stylu 

ma tu charakier opisowy. Obecnie wcha 

dzi stylistyka w trzecią fazę „tilozoficz- 
u 

ną” „a zatem... dociekań nad istotą stylu   

i nad stanowiskiem nauki o stylu w sy- 

stemie nauk” (sir. VII). Jako najważniej 

sze w związku z nauką o stylu wyróżnia 

prof. Łempicki 4 następujące zagadnie- 

nia: 1)**) z jaką słerą czynności I twa- 

rów duchowych ziączone są ie zjawiska, 

o kłórych traktuje się pod nazwą style, 

2) Istofny charakter zjawiska słyłu, 3) sfe 

ra powstawania i oddziaływania zjawisk, 

które podpadają pod kałegorie stylu i 

4) zagadnienia sposobu rozpatrywania 

zjawisk stylu, W związku z tym rozprawę 

dzieli Łempicki systematycznie na 4 czę 

ści. W pierwszej wiąże zjawiska stylu z 

ogólniejszą kategorią zjawisk wyrazu 

(ekspresji). „Styl jest pewną modyfikacją 

wyrazu” (sr. Villi). Nauka o stylu jest czę 

Ścią, a właściwie szczytem nauki © wyra 

zie. Wiążemy pojęcie stylu z ruchami, za 

chowaniem się, postawą rzłowieka, sto 

sujemy pojęcie stylu do pewnych warstw, 

czy środowisk społecznych. „Jednak o sły 

lu właściwie dopiero wiedy, gdy mamy 

do czynienia z trwałymi tworami psychicz 

nymi, czy też psychofizycznymi sztuki” 

(str. XII). Takie pojęcie nauki o stylu po 
plerwsze wyodtębnia ją jako pewną au 

tonomiczną całość, po drugie łączy ją 
Ściśle z nauką o kulturze, zgodnie z po 
głądem Nietzschego, „który twierdził, że 

kultura jest przede wszystkim jednością 

artystycznego stylu we wszystkich obja- 

wach życia” (str. XII). 

  

**) Wszystkie podkreślenia streszcza |ą- 
cego.   

W rozdziale Il jest mowa o jstoinym 

charakterze zjawiska stylu, a więc chodzi 

o definicję. Za „jedynie właściwe i słusz 

ne“ (str. XVII) uważa Łempicki dynamicz 

ne ujęcie stylu. Sty! jest pewną siłą, ener 

gię realizującą się w kształcie, czy też po 

przez kształt. „Stylistyka dynamiczna jest 

więc przeciwieństwem bardzo zasadni- 

czym stylistyki formalnej”( str. XVII). Siła, 
energia przenikająca dzieło sztuki, biją- 
ce ze słylu jest czymś istniejącym, czymś 
co ma byt niejako samo w sobie — co 

jest egzystencjonalne (Łempicki zapoży- 

cza ten termin od iwórcy filozofii egzy- 

słencji M. Heideggera). W duchu filozo 
Hi Heidegger'owskiej interpretuje poję- 

cie stylu Ulrich Leo, stwierdzając, że nie 

człowiek jest stylem, ałe styl jest losem 

człowieka. Filozofia stylu, którą buduje 

Leo wiąże pojęcie styłu z pojęciem przy 

musu. Styl jesi ło fałum, kismeł, ciążące 
na najbardziej nawet świadomym arlys- 

cie. Artysta ulega pewnym prawom | nor 
mom, pewnym siłom ponad osobowym, 
które go zmuszają do lakiego a nie in- 
nego kszłałłowania j w walce z iymi si- 
łami tworzy się swoista dynamika stylu. 
Z działania tych sił arłysta nie zawsze, 
ireszią, zdaje sobie sprawę; często dzia 
łają one poza jego świadomością: „Wy 

krycie tych sił, walki twórcy z nimi, jako 

tajemnicy ksziałiu jest właściwym į osta 
iecznym celem rozpałrywania zjawisk sty 

Tu“ (str. XXI). 

W dziele . poetyckim łączy się (w 
myśl konstrukcji Ulricha Leo) zobjeływi- 

STREET NST VIII ISI SRITIS 

KRONIKA 

Trzecia czeska autogralia poezji polskicį. 

Pierwszą wydał w r. 1922 Jarosław Kvapil, 
zwany w literaturze czeskiej „epigonem poe- 
zji polskiej", drugą Jan Svitil-Karnik „łe- 

karz z zawodu — poeta, pisarz i publicysta 
+ zamiłowania”> Trzecia jest dziełem tegoż 
autora i obejmuje 105 wierszy 23 autorów. 

„Poezja wolnej Polski” nie jest jednakże wy 

dewnictiwem. obiektywne literackim. Tłu- 

macz, gorliwy katolik i zwolennik zbliżenia 

połsko-czeskiego dobierał utwory pisaczy 

bądź ta pochedzenia czeskiego, bądź też o 

zdecydowanie religijnym obliczu. Tak więc 

praca objawienia innym szczepom  sto- 

wiańskim olbrzymiej „vis poetica* liryki 

polskiej ciągle jeszcze jest t. zw. „polem* 
--wdzięcznym i nietkniętym... 

  

Słowacy o najmłodszej poezji polskiej— 

W dodatku literackim słowackiego czaso- 

pisma „Slovak* (z 4 lipca b. r.) ukazał się 

artykuł „Nowe głosy w polskiej poezji”. 

Artykuł ten omawia twórczość najmłod- 

szych polskich poetów Łobodowskiego („Roz 
mowa z ojczyzną”), Światopełka Karpińskie 
go („Trzymaście wierszy”) i Wojciecha Bąka. 

Psza tym wspomina o poezji chłopskiej 
(Skuza, Czuchnowski) i o kierunkach awan- 
gardowych (Przyboś, Peiper). 

Polski przekład głośnej poezji ukraińskiej. 
Jedną z najwybitniejszych powieści litera- 

tury ukraińskiej jest wielka trylogia Boh- 
dana Łepskiego „Motria”, osnula na tle ży- 

cia hertmana Mazepy. Postać Mazepy, znana 

potskiemu czytelnikowi przeważnie z dra- 

maiu Słowackiego, inspirowała niejednokrot 

nie największych pisarzy świata — chociaż- 

by wymienić Byrona, Wiktora Hugo i Pusz- 

kira. Trylogia Łepskiego osnuta została na 

romansie starego hetmana z córką sędziego 

Kcczubeja. Romans ten przeszkodził słew- 

nemu hetmanowi zrealizować swoje politycz 
ne zamiary — t. j. oderwać Ukrainę od Mosk 

wy, sprzymierzywszy się ze Stanisławem 

leszczyńskim i Karolem XII. Koczubej, za- 

gorzały stronnik rosyjski, pokrzyżował pla- 

ny hetmana, uwikłanego w intrygę miłosną. 

Powieść fa, omawiająca zagadnienie intere- 

sużące specjalnie Polaka,dopiero teraz do- 

czekała się przekładu na język polski, pióra 

| Marii Lazar-Bieńkowskiej. Inne narody u- 

biegły nas już dawno w przełożeniu „Mot- 

wi“ i tak Czesi dwa razy już wydawali try- 

legię Łepskiego w swoim przekładzie, tln- 
maczydi ją również Rosjanie, a nawet Angli- 
cy Wydanie polskie „Motrii' jest zasługą 
ruchliwego t-wa wydawniczego „Rój”, które 
ucastępniło wreszcie polskiemu czytelnikowi 
ta arcydzieło prozy ukraińskiej. Na razie 
ukazała się część pierwsza i druga trylogii, 

zebrana w jeden tom p. t. „Motria* — trze- 

cia część znajduje się w druku. 
  

K. Н. Rostworowski o „Wpływach oh- 

cych*. — Omawiając „Poezję młodego Pod- 
kala" na łamach „Kuriera Poznańskiego”, 

Karol Hubert Rostworowski porusza sprawę 

„cbcych wpływów* na literaturę: „Poezja 

narodowa jest jak rzeka: redzi się strumy- 
kiem, w biegu się nie zawraca i dzięki do- 

pływoni olbrzymieje. Chodzi tylko o to, żeby 

te dopływy rzeczywiście do niej wpadały, 

Żeby nie zatracały w niej swego miana, bo 

w przeciwnym razie ona sama stanie się 

dcpływem i nie odegra żadnej roli w mo- 
rzu, zwanym ogólnie ludzkim dorobkiem. 
Nasza poezja swego miana nie utraciła; co 

więcej, jeżeli była dotychczas zapoznawana, 

to właśnie z powodu tamy, którą niewola 

odgrodziła nas od reszty świata. Nie mogąc 
płynąć swobodnie, zaczęliśmy . uczuciowo 
wzbierać i grozić zalewem. W miarę nasze- 

go wzbierania, sypano coraz wyższe wały 

ochronne. I cóż nasi poeci mieli robić? Po- 

został im tylko mieez powstańczego słowa, na 

dzieja zmartwychwstania polskości za wszel 

kų cenę; a ponieważ najwięcej nietkniętej, 

p:zedrozbiorowej polskości widzieli w In- 

dzie, chłop staval się „potęgą i basta", 
Tym większą, że niemoc rdzennie polskiego 

mieszczaństwa dawała się coraz bardziej we 

znaki, Chłopskie skrzynie, chłopskie wyci- 

nanki, chłopskie śpiewki, zwyczaje i oby- 

czaje, uznali nasi twórcy za jedyną ostoję 
przed konkurencją narodów, oddychających 

pełną piersią i wykalających nam oczy peł- 
nymi kieszeniami. I w hipertrofii polskości 

ztszli tak daleko, że ich największe arcy- 

dzieła odbijały się o zagranicę, jak groch 
o ścianę, a odbijały się, bo żeby zrozumieć 

—. trzeba dorównać, a Żeby dorównać — 

trzeba to samo łak samo przeżyć i przecier- 

p'eć. Strach przed „wichrem obcych prądów. 

szalejących nad polską kulturą* wydaje mi 
się tedy nie na czasie. Obce prądy są nie- 

bezpieczne tam, gdzie własny prąd nie ma 

własnego koryta. Prąd naszej poezji narodo 

wej wyżłobił sobie to koryto i to nie w pias 

ku. lecz w granicie. Co się zaś tyczy owego 
sza'ejącego wiebru, możemy być spokojni, 

że poprzewraca literackie stragany i budki 

z wodą sodową, ale basztom literackim na 
pewno rady nie da. Dlatego też nie trzeba 

wrecač až do gęśliczek. Wystarczy nie pusz- 

czać z garści polskich Stradivaniusów, odzie 

dziczonych po naszych wielkich przodkach 

i wysłarczy wygrywać na nich nowe pieśni, 
poczęte nie tylko na skalnym Podbzłu, ale 
również pod murami... Troi: W arcypolsk'm 

M'ckiewiczu i Wyspiańskim brzmi nuta Cho 

pira. Tu obce dopływy i tam obce dopływy, 

bez których nie ma wielkiej sztuk”. Tu włas 

n» prądy i tam własne prądy, które wycis- 

kają na dziełach narodowe piętna*. 

Nowy n-r „Marekpłłać, — Ukazał się lip-   

cowy numer, tak „gęsty”, że trzeba go bę- 
dzie omówić osobno. Obok artykułów spo- 

łeczno-ideowych Kołaczkowskiego i Artura 

Gćrskiego, oraz arcycłekawej rozprawy ctno 

graficznej naszego słynnego rodaka, a chlu- 
by nauki angielskiej, prof. Bronisława Ma- 
linowskiego, — mamy bogaty wachlarz prac 
tecretyczno-estetyczmych poetyki, krytyki li- 
terackiej 1 teatru. 

Spsawy teatralne pasjonują również „Pra- 

stu z mostu", które przynosi artykuł wstęn- 
ry Si. Piaseckiego p. t „Odmłodzić teatr, 
ale jak”, oraz obszerne sprawozdanie Hele- 
ny Radziukinas z nowego numeri „Theater 

der Wek”. Piasecki ubolewa nad faktem, że 
dyrekcje teatrów stołecznych obsadzono we- 

teianami, którzy z natury rzeczy skłonni są 

reezeį do oglądania się za repertuarami | 

tradycjami (nie zawsze świetnymi) polityki 
teatralnej z czeców «wej młodości, niż do 

poszuktwania nowych sztuk i nowych auto- 

rów. : 

Prymatu wok nad myślą broni w 28 n-rze 

„Plona* ks. Augustyn Jakubisiak polemizu- 
jąc z recenzentem swych książek w Wiado- 

mościach Literackich, p. Kazimierzem Błe- 

szyńskim, którego artykuły, nawiasem mó- 

wiąc poznaje się nie czytając podpisu: — 
p» aroganckim styłu I efektownej, zarozu- 

miałej mimoderii „wtajemniczonego”* w ar- 

kana filozofii. — Ks. Jakubisiak polemizuje 
zs swym zmanierowanym przeciwnikiem w 
sposób tak brawurowy, że ostatecznie używa 

go jako ilustracji do swej zasadniczej tezy. 

Teza ta brzmi: — „myślenie jest funkcją 

bielogiczną człowieka i, jako takie, podlega 

fiualiznowi. Finalizm ten implikuje prymat 

wcji nad myślą... Rola myśli, aczkolwiek 

ważna, okazuje się bardziej podrzędna: za- 

daniem jej jest uzasadnić i usprawiedliwić 

samorzutne zamierzenia i poczynania woli". 

Trzy intefesujące wiersze przynosi nowy 

numer „Skamandra* (lipiec—wrzesień). — 

Są to: Jasnorzewskiej — „Gąsienica*, Świa- 

topełka Karpińskiego „Apollo i dziewczyn *; 

(w tonie i koncepcji ogólnej przypominający 

żywo styl Jerzego Zagórskiego), wreszcie Z. 

Ginczanki — „Žar-Ptak“. Pozatem dobre 

przekłady: L. Fokszańskiego — z Christiana 

Morgensterna i L. Podhorskiego — z Kon 

stantina Sluczewskiego, oraz jak zwykle wie 

le różnych wierszy. Poza wierszami zaś: — 

TU akit „Powrotu Przełęckiego* J. Zawiey- 

skiego, artykuł o Przybyszewskim St. Hel- 

sziyńskiego, wstęp do „Sztuki Indyj* M. 

Soheskiego i I. Piolrowskiej, oraz przegiąd 

testrałny I. Krzywiekiej. Rozpasana arly- 

stycznie okładka — M. Obrębskiej.   

zowana j ukształtowana „indywidualna 
substancja” psychiki twórcy z łą sferą 
transcendeniną, która go oiacza. „Dzieła 
szłuki jest więc nietylko czymś „chcia- 
nym” ale j czymś co twórca musi, co jest. 
jego losem” (str. XXI). Istoty zjawiska sły 

lu — stwierdza Łempicki — nie wyjaś- 

niają żadne terminy stylistyczne z zakre 

su techniki żadne ł. zw. „figury”, „iro- 

py” i t. d. Wybitni krytycy, którzy wyka 

zali i przedsławiłi najskuteczniej cechy 

stylu badanych poełów jak z germani- 

stów Gundolf, Strich, Cysarz, a z romani 

stów Spiłzer, osiągnęli te wyniki przez 

intuicyjny, wrodzony niejako, intymny 

stosunek do badanych pisarzy, jak rów- 

nież przez specjałną zdolność opisywa- 

nia i precyzowania swołch spostrzeżeń 

„bez uciekania się do kalegorji takiej, 

czy innej stylistyki” (str. XLV). „Tak jak. 

kałegorie gramatyczne odpowiadają 
przede wszystkim formom naszego my- 

ślenia racjonalnego, tak kategorie styli- 

styczne sdpowiadają sposobowi naszego 

wyrażenia, a więc przede wszysikim for 

mom naszego myślenia emocjonalnego i 
Irracjonalnego ujmowania rzeczywistości 

(sir. XXIX). W 3-im rozdziale chodzi a 

określenie sfery, w jakiej powsteją į od 

działywują zjawiska stylu. Otóż w wyni- 

ku walki — starcia indywidualności twór 

cy z siłami ponad indywidualnymi, frans- 

subjektywnymi (które Łempicki określa 

bliżej jako ogólną sferę duchową) zosta 

ją narzucone twrócy a priori pewne moż 

liwości stylowe i one to właśnie czynią 

słyl jakgdyby losem ariysiy, a proces 
twórczy objawem nie tylko woli artystycz 

nej, ale i pewnego przymusu, koniecz- 

ności. Ten krępujący pisarza przymus 

objawia się nie fylko w zakiesie „aprio 
rycznych” kategoryj stylu, ale i w całym 

dziedziciwie języka, który krępuje arty- 

się, jako pewna norma, obowiązująca w 

danym środowisku, lub danej epoce. Na 

podstawie tych rozważań wyróżnia prof. 

Łempicki 3 słery językowe, w których 

powstaje styl: 1) ogólno-językową, 2) sie 

rę właściwą językowi danego narodu i 

czasu, 3) sefrę indywidualnego, ewen- 

tualnie twórczego wysiłku jednostki, 

Jak to łatwo zauważyć, odnajdujemy 

łu Tainowską koncepcję rasy, środowiska 

i czasu, rozbudowaną przez wprowadze 

nie Jeszcze czynnika ponad — czy ież 

pra-rasowego, jakim jest sfera ogólno - 

językowa, oraz czynnika indywidualne- 

go, kłóry może być twórczy. й 

Styl literacki jest wynikiem walki po- 

między indywidualnością twórczą a całym 

dziedzictwem poetyki tradycyjnej 
niekoniecznie napisanej, a działającej cza 

sem poza świadomością poeły. Różny 

jest stosunek różnych środowisk i epok 

do iej niespisanej przeważnie poelyki 

tradycyjnej. W Grecji I Rzymie władza 

rodzaju poetyckiego „genos”* była bar 

dzo silnie ugruntowana į żaden posła 

nie próbował wyłamać się z pod jej po- 

tężnych ram. Podobnie jest i w średnio 

wieczu, np. w dziedzinie liryki dworskiej, 

a poniekąd także i epiki dworskej. W 

fych warunkach konkluduje prof. Łem- 

picki — można isłofnie mówić o stylu, 

jako o losie arfysty. Dzieje stylu poetyc 

kiego, to historia przełamania „form 

pierwołnych”, czy też „schematów aprio | 

rycznych”. Próby te zwykle kończą się * 

kapiiulacją. „W walce z różnymi prze- 

ciwnikami, a zwłaszcza ze skłonnym do 

łamania wszelkich form į syntelyzowania 

wszelkich rodzajów romantyzmem zwy- 

cięża osłałecznie zawsze  „klasycyżm”, 

jako rzecznik pewnego rodzaju ładu { 

umiaru, zdający sobie sprawę z nieprze 

partej mocy łych norm i kapiłulujący 

przed jch przemocą. Klasycyzm widzi w 

nich jakgdyby właśnie tę siłę transsub- 

jektywną i ponad indywidualną. 
Leon Szreder.
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Wiadomości radiowe . 
PIGSENKI I MELODIE CYGAŃSKIE 

«Па radiostuchaczy. 

Piesenka posiada jakiś nieuchwytny 

wdzięk. Mawet wtedy, kiedy przestaje być 
akiuama zachowuje swój :tył, a wydobyta 

z zapęzamienia po lalach na nowo promie- 

niejo swyma urokiem. Krótki koncert piose- 

n:k wpzółczesnych nadaje Polskie Radio dn. 

19 lipea e godz. 18,05 z płyt gramofonowych 

Będą tą piosenki angielskie, węgierskie, i te 

najbardziej charakterystyczne rozbrzmiewa- 

jące na mlicach Paryża — piosenki fran- 

cuskłe. 

O gadz. 21,00 grają w radio Cyganie. Ory 
ginalna kapela Sergiusza Kwieka wykona 

charaktezystyczne melodic cygańskie 

PIEKARZE MÓWIĄ O CHLEBIE 

przez rad!o. 

W poniedziałek dnia 10 lipca o godzinie 

12,40 nada Polskie Radio na wszystkie roz- 

głośnie kolejną audycję z cyklu „Od warsz- 

talu do warsztatu* poświęconą tym razem 

rzemiosłu piekarskiemu. W audycji tej zabio 

Tą głos przedstawiciele piekarstwa polskiego 

którzy oświetlą z różnych punktów widzenia 

zagadnienie chleba, jego produkcji i związa- 

nych z tym spraw mechanizacji piekarń, or- 

ganizacji sprzedaży itp. 

Q REGIONALIŹMiE ŻEROMSKIEGO 

PRZEZ RADIO. 

Żeromski brał żarliwy udział w tworze- 

niu ośredków kulturałnych w różnych dziel- 
nicach kraju. Ogłaszał rozprawy dotyczące 

tego przedmiotu, wreszcie w twórczo'ci swej 

poruszał raz po raz tematy regionalistyczne. 

Jan Lorentowicez przed mikrofonem Warsza- 

wy II dnia 19 iipca o godz. 23,00 przejrzy 

oałą tę działalność wietkiege pisarza w zwię 

złym zarysie. 

NIEBEZPIECZENSTW( WŠCIEKLIZNY, 

Wścieklizna jest chorobą wysoce niebez- 

pieczną, użycie jednak w porę szczepionki, 
wynałezłonej jak wiadomo prze: Pasteur'a, 

„może człowieka uratować od Śmierci. Naj 
częstszymi rozrosicielami tej choroby są 

psy. O tym wszystkim będzie mówić w po- 

gadance „Burek 'ę wściekł*, wygłoszonej 

w ramach audycji radiowych dla wsi, Maria 

'Kołaczyńska, we wtorek dnia 20 lipca o go- 

Azlnte 12,15. 

O SPORCIE JEŹDZIEC”IM. 

Jazda konna ma w Polsce jako sport tra 

4ycje rycerskie i niezwykłą populurność, Je- 
: łećmy niemal wszyscy entuzjastami tego 

sportu. O jego rozmaitych formach, o emo- 

©jach, które eport jeździecki daje, będzie 

mówił przez wileńskie radio w sobotę, dnia 

"4 lipca o godz. 15,00 p. Władysław Laudyn 
w felietonie pt. „Nie mów hop aż nie przes 

Koczysz”, wygłoszonym w ramach cyklu „Na 

zielonej arenie". 

" LEGACISZKI NA ANTENIE. 

Rzekłbym bcz większej przesady, że cud- 

mie położone nad Wilią, szumiące po ka- 

mieniach, Legaciszki, kolonia wypoczynko- 
wa akademicka, słynie bardzo szeroko nie 

tylko w Wilnie. Perli się tam młodzieńczy 

humor, a pobyt w zdrowych warunkach 

pozwala na zebranie sił do dalszej pracy na 

uczelni. Fragment bujnego legaciskiego ży- 
łia usłyszą radiosłuchacze w transmisji, o- 

pracowanej przez Ełżbietę Kołyszańską i Wi 

tolda Sławoniewskiego, która znajdzie się 

na wileńskiej antenie w sobotę, 24 lipca, o 

godz. 15,15, a zwać się będzie „Niech żyje 

inłodość", 

JEZIORA PUSZCZY RUDNICKIEJ. 

Piękne, urozmaicone i pełne indywidual 

ncšci są jeziora w puszczy Rudnickiej, le- 
żącej niedaleko na południe od Wilna. Nie- 

" „jaleźnie od pięknej oprawy, danej przez na- 

turę, są one interesujące pod wzglęlem przy- 

todniczym i łowieckim. Doskonały znawca 

tych dwóch ostatnich spraw, cbdarzony jed 

nccześnie dużą plastyką stylu, p. Włodzi- 

mierz Korsak, mówić będzie o nich w felic- 

tonie nadanym przez stację wileńską P. R. 

na wszystkie stacje polskie p. t. „Tajemnice 
jeztor w puszczy Rudnickiej”, w sobotę, 24 

lipca, o godz. 17,50. 

ODPOWIEDZI NA LETNI KONKURS 

RADIOWY. 

Wielki Letni Konkurs Radiowy, które 
go uczestnicy mogą zdobyć samochód- 
limuzynę, wycieczki do Paryża, wyciecE 
ki morskie i lotnicze, a wreszcie jedną z 
innych cennych -nagród, z liczby 500 — 
wywołał olbrzymie zainteresowanie i od 
powiedzi napływają do Polskiego Radia 
masowo 

Niestety wiele osób nie zrozumiało 
dobrze warunków konkursu i dlatego też 
odpowiedzi w znacznej ilości są mylne. 

W związku z tym raz jeszcze poda 

  

     

    REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700. 

Centrala — Wilno, ul. Biskups Bandurskiego 4 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południa 
Administracja: tel. 93—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwinca. 

Wydawniciwo „łurjer Wileński* Sp. z 0, 0, 

  

„KURIER WILEŃSKI" z dn. 19 VR. 1937 

KRONIKA 
zma 

LIPIEC 

19 4 Wschód słońca — g. 3 m. 08 

Poniedziałek | zachód słońca — g. 7 m. 41 
sz 

Dziś Wincentego a Paulo 

Jutro Czesława W. 
  

Spostzezenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie dnia 18.V11. 1937 r. 

Giśnienie 762 

Temperatura średna + 19 

Temperatura najwyższa -- 22 

Temperatua najniższa - 14 

Opad ślad 

Wiatr półn.-wschodni 

Tend.: bez zmian 

Uwagi: dość pogodno, popoł. przelotny 

deszcz. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Nałęcza — Jagiellońska 1; S-ów Auga- 1 

stowskiego — Kijowska 2; Romeckiego i Że- 
iańca — Wileńska 8; Frumkinów — Nie- 

miccka 23; Rostkowskiego — Kalwaryjska 

31. 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 

teki: Paka — Antokolska 42; Szantyra — 

Legionów 10 i Zajączkowskiego — Witol- 

dowa 22, 

SPRAWY SZKOLNE 
— Miodziežy szkolnej nie wolno kwe 

stować, Kuratorium szkolne w myśl zale- 
ceń Ministerstwa Oświaty wydało przy- 
pomnienie w sprawie zakazu udziału -mło 
dzieży szkolnej w kwestach. W okresie 
feryj letnich zdarzyły się bowiem wypad 
ki, iż młodzież szkolna brała udział w 
kwestach. 

Wladze szkolne ostrzegają przed u- 
działem młodzieży we wszelkich zbiór- 
kach i zapowiadają surowa karanie ucz- 
nlów i uczenic, niesłosujących się do te 
go zakazu. 

  

NOWOGRÓDZKA 
— Pierwsze posiedzenie rady przybocz- 

nt] w Nowogródku. Zgodnie z zapowiedzią 
odbyło się 16 b. m. pierwsze zebranie rady 

przybocznej, mianowanej przez p. wojewo- 

dę. jako organu opiniodawczego przy tym- 

czasowym przełożonym miasta. Przybyli pp. 

Razarewicz, Gumener, Kozłowski, inż. Lejt- 

neker, Małbin i Zalewski. Pozostali trzej pp. 

Pawluć, dr. Szymanowski i Lejzerowski nie- 

obecność swoją usprawiedliwili, 

Otwierając posiedzenie (wraz z zastępcą 

p. Rymkiewiczem) tymczasowy przełożony 

ETD EDTA 
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jemy, jak powinna wyglądać odpowiedź 
na konkurs. Otóż odpowiedzi należy nad 
syłać za pośrednictwem poczły na zwyk 
tych kartach pocztowych pod adresem: 
„Polskie Radio, Warszawa I, Mazowiec 

ka 5, „Konkurs Letni". 
Na karcie należy podać nazwisko i 

imię abonenta, numer upoważnienia ra 
diowego, urząd poczłowy, w którym od 
biornik zosłał zarejestrowany, a wreszcie 
nazwiska czterech pieśniarzy, występują- 
cych w audycjach konkursowych w nastę 
pującej kolejności: 1) nazwisko najbar- 
dziej lubianego arłysły; 2) nazwisko dru 
giego z kolei paśhiarzaz 3) nazwisko trze 
ciego artysty; 4) nazwisko ostałniego śpie 
waka. 

Przypominamy, że w audycjach kon 
kursowych występują znani  pieśniarze: 
T. Faliszewski, M. Fogg, J. Popławski i 
S. Wiłas, oraz że każdy aboneńt radiowy 
może nadesłać na konkurs tyłko jedną 
odpowiedź najpóźniej do dnia 15 wrześ 
nia b, r.. 

P 
A 
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p. Sianożęcki wyraził nadzieję, że współpra- 

ca z radnymi ułoży się jak najlepiej ku po- 

żytkowi miasta. Następnie p. Rymkiewicz 

zaznajomił radnych z obecnym stanem admi 

nistracji miejskiej, a więc poinformował ilu 

jest urzędników (19), ilu wożnych (3), jakie 

są działy, czynności, zaległości, stan mająt- 

kowy i t. p. Z kolei p. Sianożęcki zrefero- 

wał sprawy gospodarcze najbardziej absor- 

bujące dziś zarząd miasta, jak np. nabycie 
silników dla elektrowni iniejskiej, co wciąż 

się przewleka, bo nie wiadomo jeszcze jakie 

stanowisko zajmie w tej sprawie Minister- 

stwę Spraw Wewn., kwestia wodociągu, a 

właściwie wiercenia studni w parku miej- 

skim przez Studium Wodociąg., sprawie bu- 

dowy rzeźni, co do planu której wysunął kil- 

ka poważnych zarzutów (olbrzymia chłodnia, 

abedna dla Nowogródka wobec trudności 

(ksportu, brak studni | kotła. Budynek rzeź 

ni zostanię w tym roku wykończony i w pro 

wizorycznym stanie oddany do użytku. 

Następnie przystąpiono do wyboru komi- 

sji rewizyjnej, ale nikt jakoś nie chciał się 

angażować. Wreszcie uproszono p. Kozłow- 

skiego oraz p. Malbina 1 zaocznie wybrano 

dr Szymanowskiego. 

W dalszym ciągu przewodniczący zrefe- 

rował - kiłka faktualnych spraw, wymaga ją- 

cych opinii rady przybocznej. Wypowiedzia 

no się więc za ukończeniem piętra gmachu 

bursy gimnaz. z przeznaczeniem na plerw- 

szą klasę c. gimnazjum Mickiewicza, na pro 

śbę rodziców, których dzieci nie zostały przy 

jęte z braku miejsc w klasie a i b. Zapropo- 

nowano ustalenie 12 obwodów opiekunów 
społecznych, wówczas gdy zarząd miejski 

proponował tylko 9 obwodów. W sprawie 

tej wywiązała się dłuższa dyskusja, przy 

czym p. Sianożęcki ostro skrytykował opie- 

kunów, natomiast radni — szczególnie p. 

Gumener i p. Malbin — oponowali, podkreś 

lając ofiarną pracę i trudności, jakie na- 

potyka opiekun w swej honorowej działal- 

neści. Wreszcie sekretarz p. Sanowski odczy 

tał ważniejsze uchwały zarządu W końcu 

uchwalono przeznaczyć na półkolonie ZPOK 

i TOZ po 250 zł. zgodnie z wnioskiem p. 

Siarożęckiego. 

LIDZKA 

— O cenach. Zarządzenie władz ad 
ministracyjnych, nakazuje kupcom ujaw- 
nianie cen na wszystkich artykułach pierw 
szej połrzeby. 

Wielu właścicieli sklepów lekceważy 
jednak sobie te przepisy. W szczególnoś 
ci dotyczy to sklepów znajdujących się 
an ul. Suwalskiej. (l. b.) 

— Kradzież. Nieznani sprawcy dostali 
się do wnęjrza mieszkania Anny Kunce- 
wiczowej we wsi Poniemuńce, gm. bie- 
lickiej i korzystając z neobecności domow 
ników skradli płótna wyrobu domowego 
i produkty spożywcze ogólnej wartości 
ponad 100 zł. 

— Krwawa zemsta. W maj. Berdówka 
koło Lidy, powstała sprzeczka między Ja 
nem Mikuckim, lat 55, a niejakim Sinic- 
kim mieszkańcem wsi Bakuny, pow. lidz 
kiego. 

Sprzeczka rychło przemieniła sią w 
bójkę, która zakończona została pobi- 
ciem Jana Mikulickiego, kamieniem w 
głowę I złamaniem prawej ręki, 

CSU EITI   

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne   Telefony w pokojach 

PRE REZ TEA 

  

Prem'era. Dwa piękne filmy w jednym prograrnie: 1. Czołowy film prod austriackiej 

„Rotmistrz won Werffen" 
„.„Eskapada Weroniki" 

W rol. gł. HANS MOSĘER i in. 
  

CASINO | 
  

Dziś wielki egzotyczny dramat na morzach południowych 

ZAGINIONA WYŚPA 
Fascynujące niebezpieczne połowy pereł. Sensa:yjne sceny pod wodą. Mordercza walka 
człowieka z potworami na dnie oceanu. Nad program: Atrakcja kolorowa i akłusiia 
  

  

ESOPRCEŃIEORNĄ, 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS, 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy 1 t. d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 
| 002 TSO TEKSTAI AS LET     

Lida, ul. Zamkowa 41 

Oddzialy: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Baranowicze, uł, Narutowicza 7Q 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka, 

AKUSZERKA 

Marja 
Laknerowa 

d9 
da Tai e 
slńskiego 5—18 róg 
Oflarnej (ob. Sądit) 

Gospodyni 
inteligentna, samotna 

zajmie się. prowadze- 

niem domu I kance- 
larii. Wilno, Wiłko- 

mierska 3—8 

   

  

  
CENA PRĘNUMERATY miesięcznie; z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł. za gra- 

'mlcą 6£ł. £ odbiorem w administracji zł.2.60, 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Sonim, | 08 wsi, w miejscowościach, gdzie nie me 

zędu pocztowego ani sgencji zł. 250. 

Zwolnienie cd opłat 
radiowych w Iecle 
Aby udostępnić jak najszerszym war 

stwom społeczeństwa korzystanie z radia 
wprowadzono na podstawie zarządzenia 
Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 lip 
ca r. b. specjalne ulgi w nabywaniu od 
biorników radiowych i w opłałach abo 
namentowych w miesiącach letnich. 

Na podstawie tego zarządzenia, każ 

dy nowy abonent Polskiego Radia, któ 
ty do dnia 31 sierpnia zamówi w Urzę 
dzie pocztowym lub Agencji pocztowej 
odbiornik kryształkowy „Deiefon” lub 
nEcho” — zwolniony będzie aż do dnia 
30 września z opłaty wstępnej z opłaty 
abonameinowej i z opłaty rat za odbior 
nik. A więc abonamenł radiowy i pierw 
szą ratę za odbiornik opłacać trzeba do 
piero od dnia 1 października b. r., nato 
miast opłała wstępna w tym wypadku 
wogóle nie będzie pobierana, 

Niewątpliwie każdy, kto dotychczas 
nie posiada odbiornika radiowego — sko 
rzysła z dobrej okazji i będzie słuchał ra 
dia, kłóre przecież niweluje wszelkie od 
ległości I zbliża cały świat. 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Ostatnie przedstawienia komedii „Bes- 
sie". Wobec wyjazdu części zespołu na ur- 
k.py, komedia „Bessie* zostanie odegrana 
jnž tylko dwukrotnie, w dniu dzisiejszym 
w poniedziałek i jutro we wtorek wieczorem 
© godz. 8,15 po cenach zniżonych. 

  

W środę nowa premiera, wznowienie da- 
wne niegranej, a cieszącej się stale powo- 
dzeniem, komedii „C'ntka Karola*, z której 
odbywają się końcowe przygotowania w re- 
żyserii Kazimierza Koreckiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś po raz trzeci współezesna ope- 

retka Г. Lehara „Ewa“, 

ogólne uznanie. 

W rolach głównych wystąpią: Nochowi- 

czówna, Halmirska, Dembowski, Fołański, 

Tatrzański i Wyrwicz-Wichrowski. Reżyse- 

ria B. Folańskiego. Przy pulpicie W. Szcze- 

pański. Zespół baletowy wykona inpresje 

maszyny do muzyki K. Skindera. 

która wywołała 

  

   

Nowa wystawa według projektów E. Gra- 

jewskiego. 

— „Baton Cygański* We wtorek naj- 

biiższy ukaże się raz jeden k 

reika J. Straussa „Baron Cygań 

cenach propagandowych. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępr:e. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

Wiłeński „Sinebredy” 
w oprałsch 

Przykrą przygodę . miał Aleksander 
Turczak „mieszkaniec gm. porzeckiej, U 

chodził on na gruncie wiłeńskim za Ado 
nisa, ciesząc się niebywałym powodze- 
niem u kucharek j pokojówek wileńskich. 

Wśród tej kategorii pici pięknej uwo 
dziciel czuł się w swoim żywiole. Zawie 
rał na prawo i lewo znajomości, obiecu 
jąc naiwny dziewczynom ženiaczkę, 

Na koszty przedślubne nie zapominał 
nigdy pobrać odpowiedniej zaliczki. In- 
teres szedt, ale... do czasu. Oszukane 
służące prędko się porozumiały i wymie 
rzyły sobie doraźną sprawiedliwość, 

Spotkawszy Turczaka na ulicy człery 
łęgie dziswoje nie żałowały pięści. 

Skompromitowanym i pobiłym do krwi 
nsinobrodym” musiało zaopiekować się 
pogołowie ratunkowe. (c) 

    

  

  

    

      
     

Premiera. 

Paryska pikanteris ! RELIOS 

Francis Lederer, Ida Lupino, Ronald Joung 

POL“KIE KINO 

SWIATOWID 
Emocjonująca treść — — — 

Nad program: ATRAKCJE. 

OGNISKO | 

Dziś słynna na caly 
świat nasta rodaczka 
W potężnym frapującym 
arcydziele filmowym p. t. 

Bogata wystawa — — 
Ceny zniżone. 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dn'a 19 lipca 1937 r. 

styka; 6,38 — Muzyka na dzieńdobry; 
— Dziennik poranny; 7,10 — Mužyką 5 
8,00 — Przerwa; 11,57 - Sy nal czasų į hej. 
nał, 12,00 Dziennik południowy; 12,15 — 
Chwilka społeczna „Dzień komia* — poga- 
danka płk, Zdzisława Chrzęstowskiego, 13,25 
— Muzyka orkiestrowa; 12,:0 — Qq Warsz- 
tatu do warsztatu „Piekar * — audycja; 
13,00 — Muzyka popularna; 14,05 — poz 
wa; 15,00 — Muzyka na flet; 15,19 Życie 
kulturalne; 15,15 — Odeinck Prozy; 15,25 — 
Muzyka operetkowa; 1E'5 — — М 
gaspodarcze; 16,00 — „Antoś chce b, 
nikiem“ — dialog dla dzieci; 1615 — rio 
salonowe; 1645 — „Caeliostro“ — felieton 
17,00 — Muzyka taneczna: "*9— p, 
ny“ pogadamka; 18 20 zk naszęgą 

„Flisacy na Dziśn'e A 
czy; 18,10 — Muzyka kamera: 
„Żeglarze słodkie. wód P 
fii Żarnowiec : Aa + Pogram 
rek; 18,45 — Wileńsk 
18,50 — Pogadanka; 19.00 A Audycją žo 
nierska; 19,40 — Pogadanka sportową, 20.00 
—. Koncert Orkiestty, Marynarki Wojennej; 
20,45 — Dziennik ECZOFNY: 20.55 są 

gadanka; 21,00 — Cyganie Bralą: Diaso 
„W starym domu* kg 08 — Re. 
cital fortepianowy E o Da 220, = 
Fragmenty oper: We; 22, statni, = ala 

dom 23,00 — Koncert Życzeń; gą "gal 

Rutynowany PA 5 Z Y K 
NAUCZYCIEL 

= 

udziela iekcyl =: na sa epianie 
- — Ceny 

ul. Jagiellońska B m: 22, 6. 4- 6 ь, 

    

            

   

Wileńskic89 

  

   

Zarząd > w dailė ojew, 

LOPP komunikuje: 4 ciągu 
{ tów z 
| zbiórki na zakup samolo ów złoży ofiary; 

Gazownia — Wilno | m s AB 

Nauczycielstwo Gimnazjum „Unii Tę 

belskiej* w G owie da 
Koło Szkolne W Hor ieliszkach A 4,59 

Parafia rz.-kat, w KIE 69 
Par. prawosł. NORSE a no . prawo S woda 
Zw. Osadników W A aby * 5— 

Ke. M. Wieliczko — ŚR S zł 10,— 
Prob. par. prawos!. > mó JB 

Prob. par. prawosl z Eh R 1% 

Komenda PP w ŚWIECE 1,50 
12 Taš , Wilnie =. 
| Kom. Woj. PP. w °° h 57,80 

Posterunek PP W Żuk A 
„y Wilnie 5.20 

narskiej 2 bo 

ie przy ul E kė *° uo 
Archiwum Państwowe W $ *ч — 

Ks. Prot. H. Surwiłło W 

          

  
  

awosławna и и,“‘і……… * 1,29 
KPP. w Oszmianie 3 800 

Posterunek PP. w pi ч— 

;*Ё_ч…—…ц›к PP. W Gródku zł AR 

Posterunek PP. W Ostrowo" 3 1— 

Posterunek PP. W Wes yiczach к 
Posterunek PP. w Kościeni"" Оа 
Posterunek PP. W Jona act ° э 
Posterunek PP. W Cbocis“ > ° ® = 
Posterunek PP. w Žitk0. KB a 

Posterunek PP. w wiszniew.? zł a 

Pesternnek pp. w Dolbinoi AE 
Posterunek PP. w W Żośń 3 = 
Posterunek PP. w Słobodzie 3 2 E 
Posterunek PP. w Żodziszkeć? a ‘ 

Kom. PP. pow. Wiłejskieś" ® Ko pas wil-frockiego ч 140 

Komenda PP m: ilna е BUG 

„Polmin* Oddział w Wsz r ng 

Rozgł. Wil. Polskiego RATA iai 
Kclo LOPP w Wojstomiu 2 15.50 
Koło LOPP w Zalesiu | wyc p 095 
Ks prawosł. A. Kierkowicz я 5,70 

Cerkiew prawosł: w Jodach Е 40 

Cerkiew prawosł. w EE zł 29 

Ks Proboszcz Łoszakiewicz W 3 1 
stantynowie 8 zo 

Wydział Rolnictwa Urzędu WOJ: 9 ba 

Razem 511,69 
ma  ——— 

dnio złożonymi 1110,36 

Baikon 25 gr. Parter od 54 gr 
Wiedeński czar! Amerykarski rozmachi. 

„Nie całuj w kinie” 
° Nad program atrakcje 

Pola Nege3ś 

„MAZUR* artystów — Wspaniata 972 
Sala Jobo“ wentylowane 

Dziś. Ws; aniały = 
film egzolyczny. BW dzi i 

Ciekawszy cd 
„Trader Horn*. Większy od „Tarzana“ p. t, : 

W rolach głównych: Braivurowy NOACH BEERY I pigkaa DOROTH 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

tych cen do! 
ae tekście 5-clo łamowy, za 

szenia są przyjmowane 

Druk. „Zatcz*, Wilno, ul, Bisk, Baadu.skiego 4, tel, 5-40, 

ENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 758'4,e,sz jednoszp, 
o tekstem 30 gr, kronika redakc, 1 komunikaty 60 gi” 2? se Układ ogło» 

ficza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne с 

brykę „nadesłane” redakuja nie odpowiada. Administracja zie piejśca 
zmiany terminu druku ogłoszeń I nie ze 1530 MŚ" 

у SHORT 

ГЕ бж а ма, niedz. I 
rocz. seansów o 6-0j, W 

w tekście 60 gr, 

  

łoszeń i tg. 
z subie prawy tekstem 10-łamowy. Ogł 

lo. 

w godz, 

„pabicz 
Redaktor -0dp. Zyga! 

6,15 — Pieśń poranna; 6,15 — Dnia 

Leonpolų >› Е 

i
a
i
 
a
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|


