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WILNO, poniedziałek 4 października 1937 r. 

Od odwrotnej strony 
4miana ordynacji wyborczej w 

Polsee była hasłem całej opozycji; 
Potem zaś stała się hasłem wszyst- 
kich tych, co w ostatnich wy- 
borach nie brali udziału i wielu z poś 
ród tych, którzy udział w wyborach 
Wzięk. 

We wzajemnych  porachunkach, 
W tym, co jedni drugim mieli do wy- 
rzucenia, w  pożądaniu Jojścia do 
władzy jednych, a utrzymania się u 
władzy drugich, znalazł się raptem je 
den punkt wspólny — zmiana ordy- 
nacji wyborczej. 

Okazało się raptem, że wszyscy 
tej zmiany chcą, tylko — prawdopo- 
dobnie każdy w inny sposób ją 
sobie wyobraża. Było głośno doo- 
koła sprawy ordynacji ale potem 
wszystko ucichło. Waga tego zagad- 
nienia gdzieś się rozpłynęła wśród 
plotek o tworzeniu się 1ajprzeróżniej 
szych frontów, a ostatecznie wyrzu- 
ciły ją z pamięci ostatnie oxólniki p. 
premiera i wiązanie Zarządu Głó- 
wnego Z. N    

Go robić! Żyjemy dniem dzisiej- |- 
szym! Jak wpierw pisały o tym wszys 
tkie dzienniki od „Robotnika* do 
„Czasu, tak dziś nie pisze żaden. 

No ale warto do tego tematu wró- 
cie. Wrócić dlatego, że powszechne 
w Polsce wołanie o zmianę ordyna- 
tji wyborczej było objawem bardzo 
charakterystycznym dla naszej men- 
talności politycznej. 

Kochamy się w efekciarstwie, Nie 
iubimy w ogóle myśleć, a tym bar- 
fłziej myśleć logicznie. Nie umiemy 
odróżniać błyskolek od diamentów i 
dlatego nie wiemy nawet, co fo jest 
bierarehia wartości, hierarchia celów. 

Doszliśmy w ostatnich czasach do 
tąkiego już, chwała Bogu, rozumu, 
polityeznego, że za powiedzenie: ,„na- 
sze wybory do parlamentu i do ciał 
samorządowych są fikcją, bo nie wv 
rażają woli obywateli* — nikt się nie 
oburza, nikt nikogo n* konfiskuje. 
Ba, nawet jest to „w dobrvm tonie”. 
Nie zdołaliśmy jednak zrobić tego 
jeszcze jednego kroku na drodze po- 
litycznego wyrobienia, który by nam 
pozwolił zdać sobie sprawę, że o fik- 
cję nie warto walczyć, że najprzód z 
fkeji trzcha zrobić rzecz rzeczywistą, 
Aa połem dopiero z nią się poważnie 
łiezyć. 

Nie ma takiego prawa, które by 
samo w sobie posiadało moe chronią 
cą je przed obeiściem w praktyce, o 
ile teo nie donilnuie jakaś siła real- 
na. Nie ma takiej ordynacii, która by 
sama przez się uniemoż.iwiała „robie 
nie** wyborów. 

Gdybyśmy na cliwilę przypuścili, 
że ei, którzy wiele mówią o ordyna- 
cji wyborczej, nie są wcale tacy głu- 
Pi i pozbawieni zdolności logicznego 
Myšlenia, jak to wydaje się na 
wstępie, musielibyśmy dojść do innej 
jeszcze mniej pochłebnej hipotezy. 

Musielibyśmy stwierdzić, że wszys- 
Wo to, co mówia jest oparte na kłam 
stwie i nabieraniu, że wcale nie cho- 
zi e to „według jakiej ordynacjić, a 
lyłko „kto* będzie robił wybory. 

Pytanie, kto będzie robił wybory 
jest problemem dla nielicznej garstl.i. 
Dla olbrzymiej większości obywateli 
uatemiast i dła zdrowia moralnego 
uarodu istotne zagadnienie stanowi, 
aby wyborów nie „robił* nikt. 

Gdzie jest w Połsce ta siła realna, 
która by potrafiła zapewnić poszano- 
wanie takiemu prawu jak ordynacja 
wyborcza? Taką siłą może być tylko 
wyrobienie obywatelskie i polityczne 
szerokich mas, wyrobienie tak silne, 
aby przy niczym nieskrępowanych 
wyborach nawet pięcioprzymiotniko- 
wych nikt nie potrafił wyborów „„ro- 
bić"; ani komuniści, ani socjaliści, 
ani endecy, chadecy, ani ludowcy, a- 
ai front Morgcs, ani front demokra-. 
tyczny, ani ludowy, ani B. B. W. R., 
ani nawet O. Z, N, 

„Możemy sobie otw..zcie powie- 
dzieć, że takiego wyrobienia obywa- tel polski nie posiada. Jest na to sze- reg dowodów hnamacalnyci z przed 
1926 r. i jest również pewność, że po 
1926 r. okoliczności nie sprzyjały je- 
go nabyciu. 

Fedyną szkołą wyrobienia Е oby- 
wałelskiego i polityeznego był od 

  

  

wieków, jest i będzie samorząd, samo 
rząd prawdziwy, normalnie funkcjo- 
nujący, a nie jego parodia. 

W Polsce mieliśmy dotąd do czy- 
nienia prawie wyłącznie z parodią sa 
morządu. Samorząd "minny i powia- 
towy żył stale pod znakiem przewagi 
i wszechwładzy panastarošciūskiej. 

Połączenie urzędu starościńskiego 
z przewodniczeniem na wydziale po- 
wiatowym dawało staroście dwa atu- 
ty do ręki, zwłaszcza w grze z tego 
rodzaju ludnością, z którą można 
„wygrywać bez żadnych atutów, któ 
rą dopiero trzeba uczyć rozsądnej sa- 
meodzielności politycznej.. 

Atuty zostały nadużyte prawie 
wszędzie. Nie wszędzie może tak jask 
rawo jak w pow. stołpeckim, gdzie 
metody p. starosty rządzenia ludnoś- 
cią stały się przedmiotem „ponurej 
anegdoty”, ale tym nie mniej w stop- 
niu dostatecznie wielkim, aby można 
było powiedzieć, że szkoła obywatel- 
ska, jaką powinien być samorząd nie 
spełniła swego zadania. 

W wywiadzie z jednym z najlep- 
szych znawców spraw samorządo- 
wych i najwybitniejszych działaczy 
samorządowych, dr. Jaroszyńskim, 
który dziś zamieszczamy na łamach 
naszego pisma szczególnie cenny jest 
ter ustęp, w którym powiada: 

„Decydowanie za samorzad przez 
czynniki administracji uważam za 
wybitnie szkodliwe. 

Moim zdaniem nigdzie stopień u- 
świadomienia obywatelskiego w Pol- 
sce nie jest taki, aby usprawiedliwiał 

  

* tego rodzaju postępowanie*, 
,_ Całkowicie polegamy na jego auto 
rytecie. Potwierdza on tylko wielki 
błąd, jaki został dokonany. 

Ale zło, które się stato, trzeba od- 
robić. Jeżeli ktoś nie skończył gim- 
nazjum w drodze normalnej powinien 
zdać maturę jako ekstern na kursach 
maturalnych. Nie można przecież ze 
szkoły powszechnej przyjmować 
wprost do uniwersytetu. 

Cóż się tymczasem dzieje w Polsce 
w naszym życiu politycznym? Samo- 
rząd de facto nie istnieje, Wybory 
samorządowe są „robione tak samo 
lub jeszcze „lepiej 'niż wybory do 
izb parlamentarnych, aż tu raptem 
wyjeżdża na tapetę sprawa zmiany 
ordynacji wyborczej, jako zagadnie- 
nie pierwszoplanowe. 

Czyżby to była naprawdę zagad- 
nienie najważniejsze? Znowu więc 
efekciarstwo, pogoń za jakimś licz- 
manem. 

Trzeba zaczynać od odwrotnego 
końca. Najprzód uzdrowienie samo- 
rządu — szkoła obywatelska, a po 
tem udemokratyzowanie rzeczywiste, 
nie tylko papierowe ustroju w skali 
cgólnopolskiej. Czy do tego będzie 

potrzebna zmiana ordynacji, i w ja- 
kim kierunku, doprawdy szkoda ga- 
dać, dopóki w samorządzie gminnym 
i powiatowym nie ma porządku, do- 
póki jeszcze urzęduje np. taki staro- 
sta stołpecki i demoralizuje ludność 
na urągowisko inspektorom  mini- 
sterialnym. 

Piotr T.emiesz. 

OPT ARTS T PAT TTEPTRRIPANT TDS RER PAZERA PORZE 

Nauczycielstwo winno podporządkować się 
__ .zarządzeniom władz 
Zarządzenie Ministerstwa Oświaty w związku 

z zawieszeniem zarządu Z. N. P. 

WARSZAWA. (Pat.) Minister Wyz 
nań Religijnych i Oświecenia Publicz 
rego wydał w dniu dzisiejszym nast? 
pujące zarządzenie: 

Jako protest przeciwko czasowemu 
zawieszeniu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, rozpoczęły pewne wywro 
towe czynniki, często niczym nie zwią 
zane z nauczycielstwem, ukeję, mają- 
са na celu zakłócenie normalnej pra- 
cy szkoły. | 

Przypominam wszystkim nauczy- 
ciełom, że piastowanie urzędu publicz 
nego nakłada na nich szczególne obo 
wiązki wobec państwa i społeczeńst- 
wa, które przyjęli na siebie, składa- 
jąc przysięgę słażbową. Ostrzegam ró 

wnocześnie, że nauczycieł, który nie 
wmie dostosować się do zarządzeń 
swych władz, traci moralną podsta- 
wę wykonywania swego zawedu, 
gdyż nie będzie mógł żądać od swych 
wychowanków takiegoż podporządko 
wania się własnym zarządzeniom. 

Polecam władzom szkolnym wy- 
ciągnąć w stosunku do winnych naru 
ssenia obowiązków służbowych w 
związku z wymienioną akeją jak naj 
dalej idące konsekwencje. 

Minister Wyznań Religijnych 
I Oświecenia Publicznego 

w zastępstwie 
(—) BŁESZYŃSKI. 

Warszawa, dnia 3.X 1937 r. 

IV Tydzień Szkoły Powszechtej 
WARSZAWA. (Pat.) W dn. 3 paź- 

dziernika przy słonecznej jesiennej 
pogodzie na terenie całej Polski w 
uroczysty sposób rozpoczęto 4-ty Ty- 
dzień Szkoły Powszechnej. 

Wszystkie miasta i wsie Rzeczypo 
spolitej Polskiej ożywiły się barwami 
sziandarów, plakatów propagando- 
wych. 

Na ulice miast i miasteczek wy- 
szły liczne pochody propagandowe, 
głoszące hasło 4 Tygodnia Szkoły Po 
wszechnej:; „Budujmy szkoły”, 

W Komitetach + Tygodnia wzięli 
czynny udział przedstawiciele władz   

państwowych, wojska, duchowieńst- 
wa, władz samorządowych, organiza 
cyj społecznych, nauczycielstwa i 
rzesz rodzicielskich. 

Towarzystwo pozyskało tysiące no 
wych członków zwyczajnych oraz li- 
cznych członków dożywotnich. Zbiór 
ki uliczne, sprzedaż żetonów i nale- 
pek spotkały się z tak wielkim powo 
dzeniem, że w wielu obwodach brak- 
ła materiałów do sprzedaży. Gmachy 
szkół i urzędów udekorowano flaga- 
mi, zielenią i barwnymi afiszami pro 
pagandowymi. 

Zjazd referentów prasowo-propagandowych 
0ZN w Warszaw e 

WARSZAWA. (Pat.) W dniach 2 
i 5 października odbył się w Warsza 
wie zjazd wojewódzkich referentów 
piasowo-propagandowych Obozu Zje 
dnoczenia Narodowego. 

W zjeździe wzięli udział referenci 
prasowi wraz z zastępcami ze wszyst- 
kich województw w kraju. Na zjeź- 
dzie omówiono zagadnienia z dziedzi 
ny metod propagandy Obozu or.z u- 
stalono szczegółowo wytyczne najbliż 
szej działalności na terenie całej 
Polski. 

Na zjeździe obecny był również 
szef sztabu OZN płk. dypl. Jan Kowa 
lcwski. 

Hitler dopiero nA wioSuę 
odwiedzi Włochy 

PARYŻ, (PAT). — Agencja Havasa do 
nosi z Rzymu: w kołach rządowych twier 
dzą, że kanclerz Hitler nie odwiedzi 

| Włoch ani w październiku ani w listopa 
dzie. Wizyta jego nastąpi prawdopodob 
nie dopiero na wiosnę.   

Cena 15 gr 

wraz Z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Tydzień propagandy budowy publicznych szkół powszechnych 

  

  
W związku z rozpoczętym wczoraj Tygodniem Propagandy Budowy Szkół Pow- 
szechnych zorganizowanym przez Towarzystwo Popierania Budowy _ Publicznych 
Szkół Powszechnych, reprodukujemy fotografie dwóch szkół powszechnych, wznie- 
sionych przy pomocy Towarzystwa. — Zdjęcie Nr. 1 przedstawia szkołę powsze* 
chną im. Fryderyka Chopina w Chodakowie, pow. sochaczewskiego, zaś zdjęcie 
Nr. 2 — budynek szkoły powszechnej w Wierzchowcu, pow. krzemienieckiego 

: na Wołyniu. , 

Nowe kutry ze stoczni polskiej 

  

  

Dwa kutry dozorcze „Orlik” i „Kania”, zbudowane przez Stocznię Rybacką Mor- 
skiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Prócz „Orlika i „Kani” widzimy również 
"cztery dalsze kutry, które są już na ukończeniu. Morski: Urząd Rybacki przyjął już 

oficjalnie „Orlika” i „Kanię”, które zasilą naszą flotylię rybacką. 

Polonia i W.K.5. Śmały w Lidze 
Wczoraj zakończone zostały rozgrywki piłkarskie o weje 

ście do Ligi Państwowej. 

W rozgrywkach tych pierwsze miejsce zdobyła Polonia 
z Warszawy, a drugie W. K. S$. Śmisły. 

Obie te drużyny zakwal.fikowały się do Ligi. . 

Szczegóły na ostatniej stronie.
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Zjazdy obwodowe 
or*cjeaszizeceyjj wiejsi<ich €B.Z-N. 
W G!ęcokiem 

Wczoraj odbył się w Głębokiem 
Zjazd Powiatowy Organizacji Wiej- 
skiej Obozu Zjednoczenia Narodowe 
go z udziałem przeszło 300 osób, któ- 
re przyjechały z najodleglejszych na- 
wet krańców powiatu położonych o 
70 kim. końmi Zjazdowi przewodni- 
czył p. dyr. Niewiarowicz. Z Wilna 
przybył specjalnie na Zjazd Przewod 
miczący Organizacji Wiejskiej O. Z. 
*:N: na Woj. Wileńskie, dyr. Perza- 
nowski. 

Zjazd uchwalił następujące — роз- 
tułaty: 

I. NA POLU DZIAŁALNOŚCI POLITYCZ- 
NEJ. 

1] Opracowanie konkretnego i zdecy 
dowanego programu w kwesili żydow- 
skiej. 

2] Zwalczanie komunizmu przez: 
„ a]. zaostrzenie cenzury prasy codzien- 
nej | periodycznej o charakierze Jawno 
lub ukryto-komunistycznym; 

b] stworzenie możliwości zapoblega- 
nia rozpowszechnieniu tej prasy; 

€)] usuwanie w drodze konfiskaty ga- 
zei, czasopism, książek | broszur o cha- 
rakterze komunistycznym ze wszystkich 
biblioteke publ. I miejsc sprzedaży; 

d) zwiekszenie kar za działalność ko 
munietyczną: k 

e] rozpowszechnlanie zdrowej, moreli 
nej I prawdziwie polskiej prasy codzien 
nej I period. oraz ksiażek wśród naiszer 
szych mas społecznych; 

f] dążność do osłabienia wpływów от 
ganizacyj I pojedyńczych osób, działają 
cych w duchu szkodliwym lub zagrażają- 
cym bezpieczeństwu | dobru Państwa; 
: 9) iek nalšpiesznieisza organizacię ra- 
diofonil i budowę nowych rozgłośni w fe 
renach najbardziej zbliżonych do granic 
Z. S. R. R. 

I. W DZIEDZINIE POLITYKI USTAWO- 
DAWCZE! 1 ADMINISTRACYJNEJ. 
1) Dążyć do zaostrzenia karalności za 

wszelkie defraudacje I nadużycia nieza- sody i na czyją niekorzyść po- 
nione IPaństwa, instyfuc: 

Prywatnych). s» 
2] Bezwzględne przestrzeganie zakazu 

handlu w świefa, lako czynnika konku- 
rencvjnego z handlem chrześcijańskim. 

3] Wszcząć konsekwentną walkę z de morelizacią młodzieży m. in. przez usta- wowy zakaz sprzedaży nanojów wysko- kowych młodzieży do lat 48. 

MŁ W. DZIEDZINIE POLITYKI GOSPO. 
DARCZEJ I AGRARNEJ. 

1] Przyspieszyć prace k 
które słanowią bardzo RAA MANE walki z komunizmem z wykorzystaniem wszelkich możliwości w klerunku zwięk- szenia sianu posiadania ziemi kosztem: a] parcelacji obiektów rolnych źle za gospodarowanych oraz obiektów opusz- <zonych | tych, których właściciele prze- bywają stale Poza granicami Państwa bez szał aw Jak również obiek a przyległych do osiedli 

b] zwiększenia Iniensywnożści cji błot 1 nieużytków a aki sia nych BR A melioracji, a to dla 
'a nowych terenów upraw 

szenia warunków woale = Jęcych częste posuchy lub nadmierne o- Pady, a więc kięski wytrącające rolników z równowagi gospodarczej i stwarzające konieczność świadczeń ze strony Pańsiwa, 
2] Stworzyć możliwości ' nia Z rolnej przez: zł ` @] wprowadzenie w życie : slruktor rolny w każdej z sk b] utrzymywanie przez samorząd po- *iatowv potrzebnej ilości fachowców jak: Instruktor hodowlan: + sadownictwa, łą- karstwa, pszczelarstwa 11. p; 
€) większe świadczenia samorządu po as na wydatki rzeczowe tego re zo ih w ogóle podniesienia produkcji 

3) Dažyč do uzdrowieni 
lu I handlu przez: aa» 

a] organizację punktów sku u zbóż „pło”św rolnych i kodak. : bj Ingerencię na miejscowych r kach kupców chrześcijan; ыы = 
cl orqanizacie nowvch placówek han. 

  

dlowych chrześcijańskich I 
kształcenie w tym kierunku; 

d) praktyczne wyeliminowanie pośred 
niectwa w dostawach dla wojska. 

4) Uregulować w drodze ustawowej 
zagadnienie niepodzielności  gospod. 
toln. 

5) Umożliwić zdobycie faniego I do- 
godnego kredyiu na kupno ziemi I za- 
gospodarowanie oraz zwiększyć kredyty 
na spłaty rodzinne. 

6) Dążyć do organizacji | rozwoju 
spółdzielczości w ogóle I rolniczo-handlo 
wej w szczególności z równoczesnym u- 
możliwieniem zmniejszenia składek na 
rzecz Związków Rewizyjnych. 

7) Ograniczyć emigrację sezonową do 
Łotwy w stosunku do dziewcząt poniżej 
21 lat I qospodarzy posiadających ponad 
5 ka gruntu. 

8) Popierać rzemiosło chrześcijańskie 
przez udostępnienie bezprocentowego 

kredyfu na jego rozwój. 

IV. W DZIEDZINIE POLITYKI OŚWIA- 
TOWEI I WYCHOWAWCZEJ. 

1) Szerzyć oświatę zawodową wszel- 
kich gałęzi wśród szerokich mas małorol 
nych I bezrolnych. 

2) wrócić uwagę na wychowanie dziat 
wy i młodzieży w duchu etyki chrześci- 
Jańskiej; 

3) Dažyė do sysiemafycznego podno- 
szenia siopnia organizacyjnego szkół 
powszechnych I zwiększania niedosfatecz- 
nych etatów nauczyc. dla umożliwienia 
nauczycielstwu obsłużenia potrzeb szkol 
r'-iwn haz szkodv dla moziomu nauc=- 

nła, który w wypadkach nauczania 90 
dzieci przez 1 naucz. siłą konieczności 
jest niedostateczny. 

4) Wprowadzić komasację organizacyj 

tpołecznych i skierować zaoszczędzoną 
w fen sposób energię ludzką na  fory 

zawodowe 

„KURJER WILEŃSKI" 4, X. 1937 

twórczej pracy dła Pańshwa. 

Równocześnie został podany do 
wiadomości skłąd władz gminnych 
O. Z. N. w powiecie dziśnieńskim. || 

w Postawzch 
Dnia 3 października br. odbył się w 

Postawach przy udziale przeszło 150 о- 
sób Zjazd Obwodowy Org. Wiejsk. OZN. 
W Imieniu władz okręgu wziął udział w 
Zjezdzie inż. Stanisław Poczobuti Odla 
nicki, członek Prezydium Wojew. OZN. 

Przemówienia wygłosili p. inż. Poczo 
butt oraz przewodniczący Obwodu p. dr. 
Kurkowski Józef. W przemówieniu swym 
p. dr. Kurkowski dał przegląd obecnej 
wewnętrznej sytuacji państwa na fle hl- 
storycznego rozwoju stosunków od chwili 
odzyskania niepodległości. 

Następnie scharakteryzował współcze- 
sne ustroje społeczne na wschodzie i za 

chodzie Europy, podkreślając, że żaden 
z fych ustrojów nie odpowiada psychi- 
ce narodu polskiego, nie może więc słu 
żyć wzorem dla Polski. Naczelnym pos- 
stulatem Zjednoczenia Narodowego musi 
być wałka z komunizmem | masonerią. 
Prawa kościoła kafolickiego w życiu na- 
rodowym muszą być zagwaranfowene. 
Dążyć nałeży do unarodowienia handlu | 
przemysłu, a zarazem rozwiązania kwesfil 
żydowskiei. Nuriułące w społeczeńsiwie 

pytanie, jaki jest stosunek O. Z. N. do 
obecnego rządu nie powinne bvć hamu' 

€em w pracy organizacyjnej. Gdy Idea 
ziedroczenia przeniknie wszystkie warst- 
wy społeczeństwa, gdy Obóz Zjednocze 
nia Narodowego przekształci się w Zjed 
noczony Naród — Rzad bedzie taki, Ja 
kim go naród będzie chciał mieć. 

Na zakończenie Zjazdu odczytana zo   stała lista przewodniczących I rad oddzia 
łów gminnych O. Z. N. 

  

Wrzenie w Palestynie 
JEROZOLIMA, (PAT). — Po ostafnich 

zarządzenizch władz wśród ludności arab 
skiej, pomimo pozornego spokoju, panu 
je wrzenie. Sytuacja w starej części mia 
sta jest naprężona. Grupy młodych Ara 
bów zmuszają do zamykania sklepów. 
Policja musi rozpraszać Ich, broniąc ierro 

ryzowanych kupców. 
W Jaffle agltatorzy arabscy nawołują 

do strajku generalnego. Część sklepów 
otwarto dzisiaj rano, ale wkrótce potem 
groźbami zmuszcno do Ich zamknięcia. 
Sytuacja ta odbiła się również na wyglą 
dzie portu, w którym wszelki ruch za” 
marł. 

W Halfie wszystkie sklepy erabskie są 
zamknięfe. 

Powstańcze samoloty bombardowały 
Walencje 

WALENCJA, (PAT). — Wczoraj © 9. 
6 rano, jak donosi korespondent Havasa, 
dwie eskadry powietrzne powstańcze 3- 
kroinie bombardowały miasto, unosząc 
się na znacznej wysokości. Liczne bomby 
padły na dworzec | sąsiadujące z nim 
dzielnice. Liczba oflar Jesi znaczna. 

PARYŽ, (PAT). — Korespondent Ha- 

Mordercza bitwa 

vasa który zwiedził wczoraj dzielnice mia 
sta zbombardowane przez samoloty pow- 
stłańcze, donosi, że na ullcach widać ol- 
brzymie stosy gruzów. Liczne bomby zni 
szczyły zupełnie 22 domy na przedmie- 
ściach gęsto zaludnionych. Według do- 
tychczasowych danych 27 osób zostało 
zabitych, 60 zaś odniosło poważne rany, 

pod Szanghajem 
trwa już 3 dni 

SZANGHAJ, (PAT). — Bitwa, która 

od trzech dni trwa na froncie szanghaj 
sklm, rozwija się w dalszym ciągu. Są to 

najgwałłowniejsze starcia od wybuchu 

działań wojennych. 
Od piątku toczą słę starcia na wszyst 

kich odcinkach irontu szenghajskiego ale 
najgwałtowniejsze zmagania zachodzą na 
północnym odcinku frontu szanghajskie- 
go. Artyleria japońska bezustannie ostrze 

iiwuje Pułung. 
Przedstawicieł armii japońskiej oświad 

czył dziennikarzom, że kolumny  japoń- 

skie pomimo zaciętego oporu  Chińczy- 

ków, posuwają się naprzód. Postępy u- 

RUSSIAN 

Cracev 2 — Garbarnia 
1:0 

Wczoralsze mecze ligowe dały nastę- 

pujace wyniki : 
CRACOVIA — GARBARNIA 1:0 [1:0]. 

WARTA — WISŁA 3:2 (3:1) 
RUCH — POGOŃ 3:2 (2:1). 

W meczu o welście do Ligi Polonia 

pokonała Brygadę 4:1. 

Konces'cnowane przez Kuratorium ©. 5. W. 

Koedukacyjne Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szkolny 1937—38. KURS OGÓLNOKSZT *ŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu, 2) do klasy B-ej 
gimnazjum dawnego typu (duża matura). Przygotowuje do eqzamin i z 4-ch klas 
gimnazjum nowego typu oraz 6 i 8ej klasy dawnego typu (mała i duż1 matura). 
Wydział Humanistyczny i Metematvczno- Przyrodniczy. — KURS ZAWO OWY. — 
STENOGRAFIA, — Nauka trwa 10 miesięcy Przy kursach pomoce naukowe- 
pracownia fizyczno-chem czna i pizyrodnicza. Lekarz szkolny. Sekretariat Kur 

sów czynny codziennie od godz. 10—13 i 16—19 prócz niedziel i świąt. 

  

czynione przez oddziały japońskie, są 
szczególnie znaczne na północy Szangha 
ju. Na froncie, którego szerokość nie prze 
wyższa 8 klm, pod Liu-Hangiem Japoń- 
czycy posunęli się o 5060 do 1500 m. Wal 
ki były niesłychanie mordercze. Dopiero 
w osłatniej chwili straciły nieco na inien 

sywności. . 

DST TSS ARENOS 

Prokurator 
skłaca apelzrie 
w procesie o zajścia 

racławickie 

W głośnym procesie o zajścia ra- 
cławickie wpłynęła zapowiedź ape- 
lacji wniesiona przez prokuratora w 
stosunku do wszystkich oskarżonych 

W apelacji prokurator domagać 
się będzie skazania uniewinnionych 
w procesie oraz podwyższenia wymia 
ru kary w stosunku do skazanych. 

Tałemnirze szkielety 
w Tarnoiu 

W czwartek na ferenie radiostacji w 
Toruniu przy przekopywaniu ziemi znale- 
iono na głębokości około 30 cm. siedem 
szkieletów ludzkich. O niezwykłym od- 
kryciu zostały powiadomione władze śled 

cze. : 

  

Wy .oby hucu skie 
kilimv, włochacze, firanki w : ajnow 
szych deseniach. Ratv od 5 zł. mies, 

Zamówienia kierować do hncuła 

Jana Winłoniaxa 
Wilno, Ostrobramska 0 m, 4 

Na zamówieni1 listowne dostarczymy 
Sz. Państwu olbrzymi wybór do domu 
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40 loterii klasowej 
wszyscy kupują w szczęśliwej 

TAI 
kolekturze 

DROGA w SZCZĘŚCIA 
wieika 44 

gdzie w 38/39 loterii padło: 

I WIELE, -WIELE INNYCH WYGRANYCH, 
ini IZ i mi 

WILNU Mickiewicza 10 

30.000 zi. na Nr. 65446 
15.000 zi. na Nr. 307;9 

10 000 zł na Nr. 10303 

10 000 zł na Nr. 160681 

    

Zarząd ZNP wniesie odwołanie 
od decyzji starostwa grodzkiego śródmiejsko-warszawskiego 

Protesty lewicowych związków zawodowych 
Lewica zamierza rozpocząć wielką 

akcję przeciwko ostatnim posunię- 
ciom władz w stosunku do Z. N. P. 
W związku z tym odbyło się wspólne 
posiedzenie przedstawicieli Komisji 
Centralnej Związków Zawodowych w 
Polsce, Centralnej Komisji Porozn- 
miewawczej Związków  Pracowni- 
czych i Centralnego Wydziału Związ 
ków Zawodowych. Na posiedzeniu 
tym powzięto uchwałę stwierdzającą, 
iż ostatnie posunięcie w stosunku do 
ZNP godzi w zasadę wolności zrze- 
szenia się i wolności ruchu zawodo- 

wego oraz domagającą się uchylenia 
zarządzenia starostwa grodzkiego 
śródmiejsko-warszawskiego. ! 

Jednocześnie z tą akcją zawiesza: 
ny zarząd ZNP wnosi odwołanie ad 
decyzji starostwa. Przedstawiciele te- 
go zarządu starali się również o uzy» 
skanie audiencji u premiera Sławoj. 
Składkowskiego. Spotkali się jednak 
z odmową. Ograniczono się więć do 
wysłania depeszy do P. Prezydenta 
R. P. i P. Marszałkowej Piłsudskiej 
oraz do wydania odezwy do „świata 
pracy”. " Mid 

Ustąpien'e wice-ministra Świtalskiego 
zm any w Ministerstwie Ska: bu 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie | stały ponadto następujące zmiany: 
Skarbu p. Ferdynand Świtalski złożył 
prośbę o zwolnienie go z pełnionych 

dotychczas obowiązków i powierze- 
nie mu z powrotem stanowiska dyrek 
tora Izby Skarbowej. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Rady 
Ministrów, przychylił się do prośby 
o zwolnienie. 

P. mińister Skarbu, powierzając 
p. wiceministrowi Šwitalskiemu sla- 
nowisko dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu, zapewnił sobie jego dal- 
szy współudział w akcji usprawnie- 
nia administracji skarbowej na szer- 
szym terenie. Po rezygnacji p. F. Świ 
talskiego, obsadzenie zajmowanego 
przez niego stanowiska podsekreta- 
rza stanu w Min. Skarbu nie jest prze 
widziane. 

Na wyższych stanowiskach w ad- 
ministracji skarbowej dokonane z0-   "Maksymowicz. 

Wobec mianowania inž. Sianista- 
wa Widomskiego dyrektorem Depar= 
tamentu w Ministerstwie Skarbu — 
dyrektorem Izby Skarbowej w Wiłuie 
mianowany został p. Wacław Gajew- 
ski, dotychczasowy naczelnik wydzia 
łu w Centrali Ministerstwa. Dyrektor 
Departamentu Ceł w Ministerstwie 
Skarbu p. Franciszek Królikowski 
mianowany został z dniem 1 listopa- 
da r. b. dyrektorem Dvrekeji Ceł w 
Warszawie na miejsce p. Mikołaja 
Siewierskiego, który z tą datą prze- 
chodzi w stan spoczynku. Kierownic 
two Deparłamentu Ceł obejmie z dn. 
1 listopada dotychczasowy naczeluy 
inspektor Ceł w Gdańsku p. Stanisław 

Wreszcie b. zastępca 
dyr. Dep. Ceł w Min. Skarbu p. iaż. 
Rafał Kurnatowski mianowany został 
dyrektorem Dyrekcji Ceł - e Lwowie. 

  

  

  

rm „Autosport” 
Baranowicze, ul. Ułańska 3 
po'eca: opony i dętki rowęrowe- 
samochodowe i mott cykiow., 
różnych wymiarów wszeciiświe* 

towej sławy marki 

„ENGLEBERT“ 
Polskiej S-ki Hxc. Wy. Gum, 
Radioodbiorniki, rowery. pate- 

fonv i płyty oraz żarówki, 
Dogodne warunki spłaty. 
Wysyiamy ofeity ra żądanie, 

Firma „Autosport“   
  

Nowogrėdczyzna przekazala 
3 samoloty wojsku 
Wielka uroczystość w Nieświeżu 

Uroczystość przekazania w Nieświeżu 
trzech samolotów, ufundowanych przez 

społeczeństwo ziemi nowogródzkiej woj 
sku miała charakter żywiołowej nienoto 
wanej manifestacji na rubieżach Rzeczytp 

spolitej. 
Już w przeddzień uroczystości tłumy 

ludzi wiłały owacyjnie zlatujące się samo 
loty na lądowisko "Rudawka pod Nieš- 
wieżem, Wieczorem na 'ulicach Nieświeża 

odbył się capstrzyk orkiestry złożonej z 

15 zespołów słrażackich z powiatu nieś- 

wieskiego, 
Kilkanaście tysięcy ludności, przyby- 

łej ze wszystkich stron do Nieświeża, nie 
znalazło pomieszczenia w mieście pomi- 
mo dobrej organizacji kwaterunkowej. 
Pozostali oni przez całą noc na ulicach, 
wywołując wielki ruch w mieście. 

O świcie dźwięki ułańskiej pobudki 
ożywiły wyczekujące tłumy zapowiedzią 
rozpoczęcia uroczysłości, Od wczesnego 
rana na lądowisko ciągnęły ze wszystkich 

słron niezliczone tłumy: samochodami, 
motocyklami, rowerami, wozami i pieszo. 

Q godz. 9.30 w obecności gen. dywi 
zji Leona Berbeckiego, wicewojewody 
nowogródzkiego Kaczmarczyka, ducho- 
wieństwa, ordynała na Nieświeżu ks. Leo 
na Radziwiłła z rodziną, naczelników wy   

działów urz. wojewódzkiego, starostów 

powiatowych, wszystkich istniejących w 
powiecie nieświeskim organizacyj, grup 
regionalnych w strojach ludowych, nau- 
czycielstwa, młodzieży szkolnej i 30-tysię 

cznej falangi ludzi — J. E. Biskup Niemi 
ra, sufragan diecezji pińskiej rozpoczął 
uroczystość mszą świętą. polową. 

Po wygłoszeniu płomiennego kazania 
przez biskupa i złożeniu hołdu dła' armii 
polskiej na ręce gen. Berbeckiego, prze 
mawiali do tłumów wicewojewoda Kacz 
marczyk i generał Berbecki. Z kolei gen. 
Berbecki udekorował 33 odznaczonych 
za pracę w LOPP, 

Następnie rozpoczęła się przed trybu 
ną generalicji na czele z gen. Berbeckmi 
defilada, trwająca godzinę i 40 minut, 
poczem nasłąpiły ewolucje lotnicze, poka 
zowe skoki ze spadochronami, akrobacje 
szybowcowe i loty pasażerskie. 

Euluzjazm ludności był nieopisany. 
Takiej uroczysłości Nieśwież, uchodzący 

| za skarbnicę chluby przeszłości ziemi no 
wogródzkiej, nie przeżywał jeszcze. — 
Uroczysłość przekazania samolotów dla 
armii w Nieświeżu wywarła nieprzemijo 

jące wrażenie na całej ludności obszary 
" : Li 

granicznega-



„KURJER WILEŃSKI 4. X. 1937 

Wywiad z p. prez. dr. Jaroszyńskim 
Korzystając z tego, że w Wilnie 

odbywa się Zjazd Związku Powiatów 
Rzeczypospolitej zwróciliśmy się do 
Pi zewedniczącego Zjazdu Dr. Maury- 
cege Jaroszyńskiego, wybi.nego znaw 
cy spraw wsi i samorządu terytorialne 
ge z prośbą o udzielenie nam w for- 
mie wywiadu odpowiedzi na najbar- 
dziej dręczące nas pytania, które już 
postawiliśmy wczoraj sobie w naszym 
pismie, podając do wiadomości pub- 
licznej komunikat o mającym się od- 
być Zjeździe. й 

Pytania te nas tym bardziej gnę- 
biły, że program Zjazdu nie pozwalał 
nam mieć żadnej nadziei na uzyska- 
nie na nie jakiejkolwiek odpowiedzi, 
w* obradach czy uchwałach Zjazdu; 
odwrotnie mógłby sprawiać wraże- 
nie, że sprawy te nie stanowią wcale 
przedmiotu zainteresowania naszych 
działaczy samorządowych. 

Dotyczyly one następujących 
spraw: 
„| 1. Spraw uniezależnienia samorzą 
du od wpływu administracji w takim 
stepniu, aby Samorząd naprawdę był 
samorządem a nie starosta sam rzą- 
dził. 

2. Sprawy organizacji gospodarczej 
rolnictwa poprzez związanie Izb Rol- 
niezych (wiszących obecnie + powie- 
trzu) nie z organizacjami dobrowol- 
nymi skupiającymi 4 proc. r Iników, 
а z masami rolniczymi skupionymi w 
organizacjach samorządu gospodar- 
czego niższych szczebli. 

Pan prezes Jaroszyński pomimo 
nawału pracy i trudów związanych 
z przewodnictwem na Zjeździe udzie- 
lił nam niezmiernie interesujących 
odpowiedzi na postawione pytania: 

Pytanie 1. Czy działania Samorzą- 

Cicho sza? 
Pyła się znajomy rolnik: 

— Czy to prawda, że będą nowe wy- 

„bory? 
Powiedziałem w tej materii co wiedziałem 

i pytam, czy chłopi chcą tych wyborów? 

-— Cheemy panoczku, bo tamte to były 

oszakańcze wybory. Jak my przyszli głoso- 

wać te nam powiedzieli, że już po wszyst- 

kim, że za późno, że wybrali już kogo trzeba. 

? potoczyły się skargi na samorząd. Że 

nić jest nijakim samorządem. Że wieś nie 

ma do swych władz samorządowych zaufa- 

nila Że wójt i starosta w jedną dudkę grają, 

A radni nie Śmieją powiedzieć swego zdania. 
Że i na przyszłość będzie pewnie to samo, 

bo wójł ma plecy w starostwie. Że jeżeli na- 

„wet I wybiorą kogo innego, *0 zawsze będa 

Wybrani nie ci, kógo chce ludność. Że właś 

tiwie to wszystko zależy przede wszystkim 
od sekretarza giminnego, który jest had. Że 

tylko ten może być wybrany, kto podoba 

się policji. I t. d. — dobrze znana śpietka. 

— To zorganizujcie się i nie dajcie się 

— powiadam. 

„ Na to mój rozmówca powiada, patrząc 
> mnie z pełnym poszanowania politowa- 
niem, že jak kto chciałby próbować zrobić 
to ma wyborach na własną rękę, a zwłaszcza 

gdyby chciał namówić swoic: sąsiadów, żeby 

„die dawali się, to znaczy, że jest komunista. 

— A nie daj Boże zostać komunistą — do- 

daje chytrzo. 

Dobrze to znane, ale rsz jeszcze napi- 
sań mie zawadzi. 

SZR % 

   

__ Rezmawiam o tej sprawie z innym gospo- 

dsraem i powiadam, że rząd chce dopilnować 

'Czysteści następnych wyborów do samorzą- 

da Rezmówca mój powiada a to: 

—'Aj pauok, wójt nie rodda się. A jak 

to wójt zechce, to tak i będzie. 
ж е° 

(Wiele się u nas pisze o fatalnym stanie 
źadrzewienia na naszych drogach, o małej 

kałtarae naszej ludności wiejskiej, o wanda- 
lizaaie 1 o Katarzynie, która zasadziwszy dro- 
Bl dwaewami powiesiła kilka wieśniaków, któ 

Tych grunta przylegały do drogi i na nich 
były powyrywane brzózki. Podziałało to ra- 
dykałnie. 

Ale nie o tym chcę pisać, o tym kracze 
każdy, nieraz nawet z przesadą. Natomiast 

cheę zwrócić uwagę, że często niszczeją drze- 

wia a winy tych, co je posadzili. Wiadomo 
jak to jest: od czasu do czasu sprawdza się, 
które drzewka zostały zniszczone, odsadza 
SIĘ Rewe | następuje znów dłuższa przerwa. 
AŻ asem każdy obserwator naszych 

©8 może stwierdzić, że raz po ra: bywają 
Ppawierzchowne uszkodzenia drzewek, które 
Wcezas nie usunięte niszczą później całe drze- 
wka. A więc up. przerwana ta”ma, którą 
drzewka jest przywiązane do słupka, prze- 
guiły słupek u podstawy, który padając prze 
em drzewko do ziemi, powierzchowne obdar 

Cie kary itp. Raz po raz widzi się takie przy- 
Shedy niedbalstwa ze strony tych, co opieku- 
ją się drogami. Oczywiście niedbalstwo to 
nie uczy kultury mieszkańców naszych wio 
sek, f tak kultury tej nie mających w nad- 

miarse. Gdy nawołuje się do karania tych, 
+0 miszezą rozmyślnie drzewka, trzeba rów- 
nią głośno wołać o karanie tych, co nie u- 
micją zasadzonych drzewek dopilnować. Że- 
by wieś masza nie mówiła, że - uk krukowi 
Sbm nie wykole. K. I. W. 

| du terytorialnego nie krępuje zbytnio 
faktyczna jego zależność od admini- 
stracji ogólnej? 

ODPOWIEDŹ: Istniejące załeżnoś 
ci wywodzą się do pewnego stopnia 
z samego ustroju samorządu, które 
uważam w dzisiejszych warunkach 
w zasadzie za uzasadnione, natomiast, 
praktykowaną zwłaszcza na niektó- 
rych terenach metodę dalszego uzależ 
niania samorzadu i decydowanie za 
samorzad przez czynniki alministra- 
cji uważam za wybitnie szkodliwą. 
Moim zdaniem nisdzie stopień uświa- 
domienia obywatelskiego w Polsee 
nie jest taki, aby usprawiedliwiał te- 
ge rodzaju postępowanie, 

Pytanie 2. Jak należy oceniać brak 
Samorządu rolniczego na szczeblu 
powiatowym i gminnym? 

ODPOWIEDŹ: Nasz Samorząd tery- 
torialny gminny prawie całkowicie, a 

ze względu na rolniczy charakter kra 
ju, zrzesza niemal wyłącznie  rolni- 
ków. Sto nie ma notrzeby stwarzen*a 
na szczeblu gminnym, a nawet powia 
towym odręhnej organizacji samorzą 
du gospodarczego rolniczego. Obie 

podarezą rolniczą ten samorząd powi 
nier w sobie połączyć. 

Pytanie 3. Czy nie zachodzi potrze 
ba rozbudowania strony gospodar- 
czej (rolniczej) w samorządzie gmin- 
nym kosztem innych stron działalnoś 
ci zwłaszcza o charakter: 

  

Wczoraj rozpoczął się w Wilnie 

Zjazd Główny Związku Powiatów R. 

P Zjazd poprzedziło nabożeństwo w 

Ostrej Bramie i złożenie wieńca na 

cmentarzu Rossa w hołdzie Marszał- 

kowi Piłsudskiemu. 
Na otwarciu Zjazdu byli obecni: 

„Marszalek Senatu Aleksander Prys- 
tor, jako przedstawiciel rządu wicemi 
nister Władysław Korsak. następnie 

minister Rolnictwa i Reform Rolnvch 
Juliusz Poniatowski, Witold Żbikow- 
ski, dvr. Denartamentu Samorz. Mini 

sterstwa S. Wewn., wojewodowie: wi- 

leński L. Bociański i wołyński Józef- 

ski, przedstawieiel Ministerstwa Skar 
bu Wacław Gaiewski — dvr. Izby 
Skarbowej w Wilnie, przedstawicieł 
Ministerstwa Komunikacji nacz. Gat- 
kowicz, przedstawiciel Ministerstwa 
WR i OP dr. Rensorowicz, poseł gen. 

Tueian Żeligowski, sen: tor J. Becz- 
kowiez, sen. Dobaczewski. Piotr Sob- 
czyk — prezes Związku Izb i Organi- 

zacvi Rolniczych oraz inni posłowie 

i senatorowie, przedstawiciele władz 
centralnych i wojewódzkich, organi- 
zacyj, instvtucyj samorządowych i 
społecznych. 

Zebranie plenarne - 
Plenarne zebranie w sali miejskiej 

zagaił przewodniczący Zjazdu, prezes 

Zwiazku p. dr.Mauryey Zdzisław Ja- 
roszyński, witajac przybyłych na 
Zjazd—p. marszałka Prystora, przed- 
stawicieła rządu, wicem. W. Korsaka. 

ministra Roln. i Ref. Roln. J. Ponia- 
towskiego, wojewodę Bociańskiego, 
przedstawicieli Min. Skarbu, Komuni 
kacji i WR i OP, wiceprezvdenta mia 
sta Nagurskiego, gen. Żeligowskiego. 
senatora Beczkowicza oraz delegatów 
powiatowych związków samorządo- 
wych. 

Zjazd uchwalił wysłać denesze 
hcłdownicze do P. Prezvdenta R. Р., 
Marszałka Edwarda Śmisłego Rydza 
i premiera gen. Sławoi-Składkowskie 
go. po czym wvgłoszono szereg prze- 
mówień powitalnych. 

Wiceminister Korcak podkreślił 
m. in. w swoim przemówieniu, pod- 
czas omawiania roli samorzadowej 
na wsi, że powinno się dążyć do obu- 
dzenia na wsi wśród obvwateli gro- 
mad przeświadczenie, że biorą oni 
czynny udział w nracach samorządu. 
że się powinno dażyć do tego, aby 
brali oni czynny udział w tvch pra- 
cach. Dlatego też nadzór nad groma- 
dami nie powinien dażyć do zastępo- 
wania w myśleniu ich członków, lecz 
powinien iedvnie nodawać kierunek 
temu myśleniu. Wicemin. 
podkreślił kilkakrotnie, że są to spra 
wy. o których się mówi od szeregu 
lat. 

Dyr. Gajewski, przedstawiciel Min. 
Skarbu, mówił o wyjątkowo dużych 
potrzebach inwestycyjnych naszych 
ziem, szczególnie w porównaniu z po 
ziomem gospodarczym innych dzicl-   

powiatowy też w znacznym stopniu | 

funkcje administracyjną i ściśle gos- | 

Korsak . 

  
złeconym? ! przy dzisiejszym 

  

ODPOWIEDŹ: Rozbudowanie strony 
gospodarczej w działalności samorzą- 
du gminnego jest ze wszechmiar po- 
żądane, a prowadzenie przez gminę 
prac wchodzących w zakres kompe- 
tencji normalnego samorządu -olnicze 
go można by uznać za ideał, do któ- 
rego należy dążyć w przyszłości. W 
tej chwili jednak decyduje o po- 
wstrzymaniu się od tego brak Środ- 
ków. 

Jestem zwolennikiem skrajnego. 
a więc posuniętego do granie możli- 
wości odciążenia gminy od funkcyj 
zleconych i studiowałem specjalnie 
to zasadnienie. Otóż okazuje się, że 
w tej dziedzinie mie można ro ić 
zbyt wiele. Jestem przeziwn'kiom 
tworzenia na szczeblu niższym niż po 
wiat jakichś jeszcze ekspozytur admi 
nistracji ogółnej, które by zastąpiły 
gminy w zakresie złeconyła, bo to by 
tylko zwiększyło koszta administracj! 
oraz nadmiernie rozbudowałoby rzą- 
dową biurokrację, co uważam za 
szkodliwe. Funkeje zlecone wykony- 
wane przez gminy ktoś wykonać mu- 
si, a ludność woli, żehy to wykony- 
wały gminy niż organa rządowe. 

W hierachii potrzeb, na jakie gmi 
na winna łożyć ze swego budżetu, je- 
stem zwolennikiem następującej ko- 
lejności: 

1) Budowa i utrzymanie szkół. 
2) Budowa i utrzymanie dróg. 
3) Akcia popierania rolnictwa. 
Przy takim uszeregowaniu potrzeb 

    

nie kraju i o potrzebie koncentracji 
spraw inwestycyjnych oraz o ceło- 
wym wykorzystaniu tych środków, 
które samorząd czerpie z podatków, 
bo źle użyte pieniądze stanowią wiel- 
ką szkodę. Na zakończenie dyr. Ga- 
jewski zaapelował do delegatów, aby 
uaktywnili wpływy po”atkowe z te- 
renu, co mogłoby pozwolić na zmniej 
szenie aparatu skarbowego, obecnie 
szeroko rozbudowywanego. 

Wieepr. Nagurski, witając Zjazd, 
mówił o współpracy miasta. ze wsią. 

Na zakończenie I-szej części ple- 

narnego zebrania prezes dr. Jaro- 
szyński mówił obszernie na temat sy- 
tuacji, w której pracuje obecnie sa- 
morząd powiatowy. 

Na ogół samorząd powiatowy od- 

czuwa obecnie poprawę sytuacji, co 
wypływa z poprawy koniunktury gos 
podarczej na wsi. 

Duže ulgi w sytuacji zadłużenia 

wej samorz. przyniosły wyniki akcji 

oddłużenia samorządu. Akcją tą obje 

tych było 118 milionów zł. długu, z 

czego umorzono 45,5 miliona. 

Bołączkami i „cieniami* samorzą 

du są niezałatwione dotychczas spra- 
wy leczenia ubogich i opieki społecz- 

nej, dodatek mieszkaniowy  nauczy- 
rielski oraz wprowadzona ostatnio de 
qzresja podatku gruntowego dła ziem 
wschodnich i szereg innvch  žvwot- 
nych, nieraz omawianych spraw. 

Prez. Jaroszyński podkreślił m in., 
że problem niesamowystarczalnej 
gminy wiejskiej nie da się rozwiązać 
przez komasację, która „nie może być 
jedynym lókarstwem*. Na ogół po- 
wiaty nie doceniają zagadnienia, obo 
wiązkiem zaś samorządu powiatowe- 
go iest dopłacanie tym gminom. 

Przy komasacji gmin, przez ,roz- 
ciąganie* granie nowopowstających. 
coraz bardziej wysuwa się na czoło 
gromada 

Przy poszukiwaniu nowych źródeł 
dochodu sprawa nowych podatków 
iest postułatem niereałlnym. Należało 
by raczej pomyśleć o wykorzystaniu 
istniejących już możliwości w podat- 
kach wprowadzonych. - 

Prez. Jaroszyński, uprzedzając za 
rzut, że w programie zjazdu nie zna- 
lazła się sprawa akcji popierania rol- 
nictwa, zaznaczył, że sprawa ta nie 
dojrzała jeszcze na tyle aby można ją 
było dać pod obrady Zjazdu. W o- 

becnej chwili eksperymentuje się na 
rożnych terenach i eksperymenty te 
jeszcze nie dojrzały do dyskusji na 
Zieździe. Prez. Jaroszyński wyraził 
nadzieję, że może na przyszłym Zjez 
dzie sprawy rolnictwa znajdą się w 
programie. 

R feraty i postulaty z'azdu 
Na popołudniowym zebraniu ple- 

narnym Zjazdu zostały wygłoszone 
dwa referaty przez p. J. Siwca p. t. 
„Działalność Samorządu Ziemskiego 

w dziedzinie oświaty i kulłury* oraz 
p. Fr. Grela p. t. „Sprawa drogowa”. 

  

  
stanie finansów | wiłnej. 

  
! 

gminnych na popieranie rolnictwa w 
ścisłym znaczeniu tego słowa nie po- 
zostaje prawie nic oraz nie ma dosta- 
tecznych Środków nawe” na zaspoko- 
jenie potrzeb w zakresie szkół i dróg. 
Dowód — milion dzieci poza szkołą. 

Osobiście byłbym zdania, że Środ- 
ki na rolnictwo należy skupić i póki 
nie będzie ich więcej operować nimi 
na szczeblu powiatu. Poważne zwięk- 
szenie środków na cele rolnieze da- 
toby się osiągnąć tylko w drodze pod- 
niesienia podatków, a to również w 
tej chwili jest niereałne. Jeżeli cho- 
23 © stosunek gmin do powiatu i od- 
wrotnie należy walezyć z praktyko- 
wanym tu i ówdzie zwłaszcza na 
wschodnich terenach zasilaniem bud 
żetu powiatowego z budżetów gmin- 
nych. Powinien istnieć stosunek 
wręcz odwrotny, to znaczy, że powia* 
powinien poszczególnym  gminon: 
przychodzić z pomocą w wykonywa- 
niu zadań o ile tego za 

Tu pan Prezes powrócił jeszcze 
do tematu pierwszego pytania: 

Jeżeli chodzi o tę przewagę czyn: 
nika administracyjnego nad społecz- 
nym, jaki często obserwuję i jaki się 
składa ną karb tego, że starosta prze- 
wodniczy na Wydziałe Powiatowym 
to jestem zdania, że większa część od- 
powiedziałności za to naruszenie rów 
nowagi spada na społeczeństwo da- 
nego powiatu, które przejawia za ma 
ło samodzielności, za mało odwagi cy 

.. Ziazd główny 
Związku Powiatów R. P. w Wilnie 

Postulaty tych referatów przyłacza- 
my w skróceniu; 

Postulaty oświatowe 
Jest rzeczą konieczną pizeszkolenie w 

szybkim czasie licznych kadr instruktor- 
skich i wprowadzenie :ch do pracy na 
wsi. 
Ludowa szkolnictwo roln':za w dotych 

czasowym swym nasławien u crganizacyj 

nym i programowym nie s3*osta żywo na 

rasłającym potrzebom kształcenia za 
wodowego wieśniaków. 

Istniejące szkoły ludowa rolnicze win 
ny być przejęte przez państwo względ 
nie przez samorząd rol1iczy (po zapew. 
nieniu temu osłatniemu środków na pro 
wadzenie) i przekształcone na gimnazja 
rolnicze, wychowujące kadry przodowni- 
cze dla wsi. 

Dotychczasową rolę szkół rolniczych 
ludowych powinno przejąć wiejskie szkol 
nictwo powszechne przystosowane do fe 
qo programowo w ten sposób, sby klasy 
VII i VI wiejskiej szkoły powszechnej za 
wierały w sobie program przysposobienia 
rolniczego, : 3 

W interesie I obowiązku samorządu 
terytorialnego zarówno powiatowego, jak 
| gminnego, leży przyśpieszenie w miarę 
możliwości rozwiazania sprawy bibliolecz 
nej i sprawy domów ludowych na wsi. 

Jako wytyczną dla zrealizowania po- 
wyższego zagadnienia należy przyjąć two 
rzenie powiatowych central bibliotek ru- 
chomych, która obstugiwałyby ośrodki 
łerenowe równomiernie bez wzalędu na 
słopień świadczeń inwesiycyjnych gmin 
na ten cel. 

Ośrodkiem terenowvm bibliotecznvm 
winna być zasadniczo szkoła powszechna, 
której w ten sposób zabawni sie ciaałość 

oddziałuwania w pracach oświatowych. 

Postulaty w srrawie 
droqowej 

1. Stan dróg w Polsce w okresie kry- 
zysu uległ pogorszeniu i wymaga zdecy- 
dowanych i szybkich środków poprawy 
Dotyczy to w szczególności dróg tłucz- 
niowych, które wynoszą przeszło 70%/a 
całej sieci drogowej o twardej na- 

wierzchni. 
2. Względy na gospodarkę i obron- 

ność kraju nakazują uznać sprawę drogo- 
wą za najbardziej elementarną potrzebę 
państwową. 

3. Zachodzi konieczność powiększe- 
nia niedostałecznych w stosunku do po- 
trzeb środków finansowych, co wymaga: 

a) zliberalizowania polityki władz nad: 
zorczych co do wysokości opłał drogo- 
wych, uchwalonych przez poszczególne 
rady powiałowe; 

b) pociągnięcia miast wydzielonych 
do świadczeń na rzecz dróg wojewódz- 
kich; 

c) zracjonalizowania wykorzystywane- 
go szarwarku przez celową jego organi- 
zację techniczną 1 dopuszczenie możli- 
wości częściowej zamiany świadczeń w 

naturze na środki pieniężne z prawem zu 
żywania ich na rzecz. wydatki drogowe. 

(Dokończenie na str. 4-€j). 
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Na widowni 
„POROZUMIENIE KATOLICKO- 
NARODOWE: I „KŁUB DEMQ- 

KRATYCZNY*. 

Ma powsłać nowe ugrupowanie pod naz- 

wą „Porozumienie Katolicko-Narodowc“, na 

klórego czele stanie poseł Zaklika, jego za- 

stępcą zaś będzie senator Wierzbicki, poza 

tym do zarządu tej grupy wejdą posłowie: 

Bogusz, Michalski i Stamm. W wydanym ko 

munikacie grupa ta stwierdza, że opiera się 

na zasadach idęologii katolickiej i narodo- 

wej. 

Poza tym powstanie, jak już donosiliśmy; 

pod przewodnictwem prof. Michałowicza 

„Klub Demokratyczny”, który swą deklarację 

ideową ma ogłosić w najbliższym numerze 

tygodnika .„Czarno na białym*. Z posłów: 

wejść mają do tej grupy p. Kopeć, Hosman, 

Wójtowicz i Pełczyńska. Mówiono, iż Klub 

Demokratyczny mia szanse powodzeniń na te- 

renie Małopolski i b. Kongresówki. 

MOŻLIWOŚĆ STRAJKU DRUKARZY 

W WARSZAWIE. 

Szykuje się w Warszawie nowy strajk pra 

cowników drukarskich. Motywem strajku 

jest znaczna zwyżka na artykuły pierwszej 

potrzeby. Drugim argumentem, jaki wysu- 

wają drukarze jest brak dotychczas umowy 

zbiorowej. Każda drukarnia ma inne stawki 

płacy. Pracownicy drukarscy żądają ustale« 

nia jednolitych stawek dla wszystkich kate- 

goryj pracowników, przy jednoczesnym pod- 

niesieniu tych stawek do obecnych waruns 

ków życiowych. 

  

re 
STAŃ ZDROWIA DR. WASIU- 

TYŃSKIEGO. 
Stan zdrowia pobitego na tle politycznym 

przez niewykrytych sprawców przy zbiegu uł. 

Filtrowej i Raszyńskiej w Warszawie dr. 

Wojciecha Wasiutyńskiego uległ nieznacznej ‹ 

„oprawie, ale w dalszym ciągu jest cieżki. 

Ranny odzyskał już przytomność. Ma być 

dokonana trepanacja czaszki. Operować go 

będą dr. Wale i docent Rutkowski. 

Poszukiwania za sprawcami napadu do= 

tychczas nie dały wyniku. 

KARDYNAŁ KAKOWSKI NA ZJEŻ- 

DZIE KUPIECTWA CHRZEŚCIJAŃ- 

SKIEGO. 

W listopadowym Ogólnopolskim Kongre- 

sia Kupiectwa Chrześcijańskiego w Warsza- 

wie weźmie udział J. I. Ks. Kardynał Alek- 

sander Kakowski. Odprawi on uroczyste na- 

bożeństwo przed Kongresem i uczestniczył 

będzie w oficjalnym otwarciu Kongresu. 

ROZŁAM W STR. NARODOWYM 

WE LWOWIE. 

Ostatni numer „Falangi” przynost szeze- 

góły rozłamu w Str. Narodowym we Lwowie. 

Rozłamu dokonał znany działacz b. O. W. P. 

Władysław Kulewski. „Falanga” pisze: 

„Smutne do niedawna przychodziły 

wieści ze Lwowa — zastój w pracy raro 

dowej w ogóle, zatargi personalne w 

Stronnictwie Narodowym. wza'emne za- 

rzuty, wreszcie głośna już niestety detra- 

udacia pone!ricna w „Biatniej Pomocy” 

na sumę 5000 zł. przez dwóch członków 

Stronnictwa Narodowego. 

Dnia 16 września kierownik organiza: 
cviny Stronnictwa Narodowego na Lwów, 
Władysław Kulewski, powołał na nowo 

do życia sekcię Młodvch Sfirorrictwa Na 

rodowego. Jednocześnie wykluczył ze 

Stronniciwa odpowiedzialnych za taktycz 
ny stan oraanizacii: Józefa Romańskieno, 
Adama Babińskiego | Adama Jennera". 

Nowa grupa, którą Str. Narodowe odrazu 

wykluczyło z partii, wydała odezwę: 

„Młodzi Stronnictwa Narodowego sia 

nowlą ten żywy i dynamiczny ośrodek, 

który własną walką I własną krwią zdobył 

dla Obozu Narodowego dzisiejszą jego 

pozycję, przygotowując naród do zwycię 

sklego boju, który oiworzy drogę da 

Wielkiej Polski. 

Lwów jest tym miastem, które dało 
Polsce przykład bezwzględnej I twardej 

walki, zgodnie spełniając testament 
swych Orląt. 

Tej roll przywództwa nie wolno za- 

przepaścić Stronnictwu, nie wolno stracić 

dla Lwowa. 

Droga wałki nie może prowadzić prze2 
gorszące niszczenie narodowych organiza 

cyj. spychając Obóz Narodowy w ciasne 

zaułki partykularnych ambicyj. Nie w wal 

ce narodowców z narodowcami, ale w 

walce z żydowstwem, komuną, masonerią, 

ukraińskim terrorem | sanacją udowodnić 

musimy swą rolę przywódców. Tragiczni 
go rozbicia, jakie ma miejsce w Pozna- 
niu, nie wolno we Lwowie dopuścić. : 

Tym xaś, którzy ruch narodowy chcą: 

zepchnąć w zaułki swoich ambicyj I któ: , 

rzy kurczowo frzymają się nierasłużonych, 

synekur — przeciwstawimy twardą pięść 
ludzi, którzy w swej walce nie mają pra 
wa liczyć się z prywatą”. 

Słowem narodowcy wzięli się za czuby. 

    

   

NIE ŻAŁUJ GROSZA NA BUDOWĘ   SZKÓŁ. 

EET



4 „KURJER WILENSKI“ 4. X. 1987 

Generał Skoblin również porwany 
PARYŻ. — W śledztwie w spra- 

wie porwania gen, Millera zdaje się na 
sępować sensacyjny zwrot, sireszczający 
się w trzech słowach: Skoblin jest nie- 
winny. 

Policja francuska nie zdołała dotych 
czas zdobyć ani jednego pewnego do- 
wodu, który by stwierdzał, że gen. Skob 
fin brał udział w organizowaniu porwa- 
nia gen. Miilera, lstnieją natomiast stwier 
dzone przez świadków okoliczności, któ- 
re mogą wskazywać, że gen. Skoblin na 
równi z gen. Millerem słał się eliarę ta- 
jemniczej szajki, kierowanej przez agen- 
lów G. P. U. i feż został porwany. 

Przesłuchani w osłatnich dniach świad 
kowie ze środowiska rosyjskiego w Pery 
żu wykluczają absolutnie zdradę Skobli- 
na. Wskazują oni na jego bohaterstwo w 
walce z bolszewikami w armii Wrang!a i 
Jego antysowiecką akcję prowadzoną w 
Paryżu razem z gen. Millerem w klubie 
Galiipolijczyków. 

— Między gen. Millerem, a gen. Sko 
blinem istn'ały drobne zatargi — oświad 
czył jeden z wyższych oficerów związku 
Gallipolijczyków — na tle rywalizacji, ale 
nie mogło być mowy o żadnej nienawi- 
tci. Działalność Skoblina, fak samo, jak 
| Millera, była nie na rękę Sowiełom, 
p Skoblin nawet, jako bardziej aktywny I 
ambitny, mógł być dla Sowietów niebez 
pieczniejszy niż Miller, Znamy dobrze na 
izego generała — mówi z zapałem 
Gallipolijczyk — i nikt u nas nigdy nie 
posądzi go o zdradę. Mamy pewne kon 
łakły I na własną rękę czynimy poszuki 
wania. 

Rzecz charakterysłyczna, że socjalisty 
tzny „Populaire”* również nie wierzy, by 

pen. Skoblin pozostawał w kontakcie z 
kmbasadą sowiecką | agentami G. P. U. 
»— Dziennik twierdzi, że zdobył szereg 
Informacyj, z których wynika, „że gen. 

Skoblin był na służbie Niemiec, a ściślej 
niemieckiego Gesiapo. 

PARYŻ :„Le Jour” powraca do spra- 
wy porwania gen. Millera przez agentów 
GPU I przyłacza nowe szczegóły. Koła 
sowieckie utrzymują, pisze dziennik, że 

na rogu ulicy Baffeia I bulwaru Montmo 
rency, gdzie gen. Miller miał się znajdo 
wać, mieści się szkoła rosyjska. Ciężarów 
ka ambasadv sowieckiej w dniu porwa- 
nia gen. Millera rozwoziła rzekomo dzie 

ti do szkoły, a nasłępnie przewiozła wi 
tekonsula | afłache handlowego do Haw 

  

Zorza po'arna nad polskim morzem 
Ubiegłej nocy nad brzegami morza 

wystąpiła zjawisko atmosłeryczne, podob 
ne do zorzy polarnej. Na niebie poja- 
wiły się wsłęgi silnego światła czerwone 

Wielomiiionowy proces skarbowy 
firmy „Oetker” 

Sąd Okręgowy w Warszawie wyzna- 
czył na dzień 17 bm, iermin rozprawy 
przeciwko współwłaścicielom wielkiej mię 
dzynarodowej firmy „Dr. Oeiker”. Linie 
Oeiker oraz Koselewsky'emu. Zarzucane 
przez władze skarbowe nadużycia mają 
tło następujące. Firma „Oełker”, posiada 
w Polsce — podobnie jak i w Innych kra 
Jach — kilkadziesiąt filij rozrzuconych po 
różnych miasłach I miasteczkach. Filie te 
były rejestrowane jako samodzielne fir- 
my — spółki z ograniczoną odpow'edzial 
nością. Miało ło na celu zmniejszenie wy 

Rozwiana legenda o zaginionym Świecie 
„Św'atyma Sziwy” zamieszkała przez myszki 

Muzeum Historii Naturalnej w Nowym 
Jorku wysłało wielką ekspedycję do Wiel 
klego kanionu Arizonu w celu odkrycia 
płaszczyzny skalistej, zwanej szumnie i 
fajemniczo „Świąłynią Sziwy”, 

Według przypuszczeń uczonych przy 
rodników amerykańskich, płaszczyzna ła, 
odcięła przez 35.000 lat (I) od żywego 
świała naskułek erozji, miała być zamie 
1zkiwana przez faunę, którą potocznie 
określa się u nas „zwierzętami przedpoło 
wymi”, Dosłać się do kresu wędrówki 
— nie stanowiło łatwego zadania: Amery 
kanie przeżywali naprawdę niebezpiecz- 

ne chwile, ale możliwość zełknięcia się 
2 bronłozaurami, czyli innymi pferadakły- 
lemi była tak kusząca, że gwoli temu 
spofkaniu, podróżnicy narażali naweł ży 

cie i zdrowie. : 
Tymczasem spotkał ich zawód: płasz- 

czyzna skalista nie była łak bardzo od- 
cięta od świała, jak się z oddali wyda- 
wało. Zamiast groźnych zwierząt „Świata 
zaginionego”, podróżnicy znaleźli... dwie 
myszki. 

Znaleźli poza tym ślady wiewiórek, 
danieli, kujotów, szczurów, a nawet lu- 
dzi, o których obecności na płaszczyźnie, 
zapewne w zamierzchłej historii, świad- 
czyły strzałki wyryłe w kamieniu. Szkoda 
tylko, że nie było napisów, ale może by 
ły, tylko, że członkowie ekspedycji wo- 
łeli o tym zamiłczeć, 

  

  

ru, Dziennik „Le Jour“ przeprowadził na 
własną rękę dochodzenie, z którego wy 
nika, że w dniu porwania gen. Millera 
szkoła była nieczynne, ponieważ lekcje 
rozpoczynają się dopiero w bieżącym 
miesiącu. Powsłaje więc pytanie, dlacze- 
go ciężarówka ambasady sowieckiej znaj 
dowała się na rogu bulwaru Montmoren 
cy w dniu zniknięcia gen. Millera. „Le 
lour” dodaje, że funkcjonariusze wywia- 
du sowieckiego otrzymali złe instrukcja w 
sprawie załarcia śladów tajemniczej afe- 

PARYŻ. (A. T. E.). — Osłałnie przes 
łuchanie generałowej Skoblinowej-Plewi- 
ckiej, odbyłe w obecności generałowej 

          

Milierowej, dało sensacyjne wyniki. Zna 
leziony w torebce gen. Skoblino*:ej no- 
łałnik jej męża zawierał następującą ad- 
nołację, pisaną jego ręką: „Oddać Euge 
niuszowi Karolowiczowi Millerowi zapro” 
szenia na 12.30”, po czym następował do 
-pisek: „załatwione”. Jak wiadomo, gen. 
Skoblin oświadczył swym kolegom, że 
żadnego zaproszenia do gen. Millera nie 
wysylal. P. Skobłinowa nie umiała się 
również wytłumaczyć z posiadanych przy 
sobie pieniędzy. 

Ta relacja miałaby znowu obciążać 
gen. Skoblina. Wreszcie więc dołąd nie 
wiadomo: sam został porwany, czy też 
wział udział w porwaniu? 

Zaiarą 
Rostworowski — Sieroszewski 

Załarg akademików  lilerałury K. H. | 
Rostworowskie — prezes A. L. Siero- 
szewski zaczyna już rodzić echa. 

Zjednoczenie Polskich Pisarzy Kałolic. 
kich wysłało do znakomiłego pisarza 
Karola Huberła Rostworowskiego, który 
jak wiemy z powodu znanego listu prez. 
Sieroszewskiego w sprawie ks. melr. Sa 
piehy wystapil z Akademii I skłania pub 
licznie prez. A. L. do usłąpienia ze sta 
nowiska, depeszę tej ireści: 

„Zjednoczenie Polskich Pisarzy Kato- 
ilekich wyraża Czcigodnemu Panu naj- 
głębsze uznanie jako obrońcy godności 
pimłennictwa polskiego”. 

Z drugiej strony spieszy z pomocą 

moralną prez. Sieroszewskiemu Zarząd 
okręgu stołecznego Zw. Leg. Polsk, 

Zarząd okręgu stołecznego Związku 
Legionistów Polskich przesyła agencji 
„Iskra“ tekst uchwały, powzielej w dn. 

29 bm.: 

„Zebrani w dn. 29 września r. b. na 
posiedzeniu organizacyjnym  klerownicy 
placówki i delegaci terenowi okręgu sto- 
lecznego Zwłązku Leglonistów Polskich 
w związku z atakami I wystąplenlami pu 
bllcznymi sklerowanymi przeciwko kol. 
senaforowi Wacławowi Sieroszewskiemu, 
przesyłają mu wyrazy głębokiej czci I 

zaufania”. 

Zamiast „Życie za cara" — „Iwan Susanin” 
Na specjalne zarządzenie władz opery mo 

skiewska i leningradzka wystawiają znowu 

zdjętą od dawna z repertuaru operę Clinki 

„Życie za cara”, pod zmienionym tytułem 

„Iwan Susanin". Opera ta jest oparta na po- 

daniu o chłopie kostromskim Susaninie, któ- 

ry w r. 1613 ocalił pierwszego cara z dyna- 

stii Romanowych z rąk oddziału wojsk pol- 

skich i oddał swe życie za „rara”. Swego cza 

su cenzura Mikołaja I skreśliła z opery ustę- 

py „zbytnio podkreślające nienawiść Pola- 

ków do Rosji”. Obecnie ustępy te wprowa- 

dzone zostały znown do libretta opery. Pra- 

sa sowiecka wysuwa żądanie, aby , opery 

go z pasmem zfelonkawym. Piękne zja- 

wisko trwało około godziny, po czym 
słopniowo zniknęło. 

miaru podaiku. Kombinacje łe zwrócły 

uwagę władz skarbowych, które obliczy 

ły, że wskutek niewłaściwego rejestrowa 

nia filii „Qetkera” — Skarb Państwa po 
niósł wiełomilionowe straty. Urząd proku 
rałorski sporządził szereg aktów oskarże 
nia, dotyczących poszczególnych filij. 

Pierwsza sprawa miała odbyć się w 
Stanisławowie. Na proces ten delegowa- 

no dwóch wyższych urzędników skarbo- 
wych. Sprawa w Słanisławowie została 
odroćzona w celu powołania biegłych. 

pozosłać na płaszczyźnie (wysokość 
1.500 m.) i czekać... 

Żart żartem. Członkowie ekspedycji, | 
jako przyzwyczajeni do rekordów | nadz 
wyczajności Amerykanie odczuli zapew- 
ne całą gorycz zawodu, nie znajdując na 
odkrytej płaszczyźnie skalistej upragnio- 
nych przez nich okazów fauny prehisto- 
rycznej. Niemniej na polu wiedzy położy 
li dużą zasługę, docierając do zaginio- 
nych zakątków mimo groźnych niebez- 
pieczeństw. Wiedza im będzie za to 
wdzięczna ! 

  

mniejszościowe, jak gruzińska, kijowska i in- 

ne również natychmiast wystawiły tę operę 

„isko jeden z najlepszych wzorów muzykal- 

nej twórczości rosyjskiej". 

Charakterystyczne są tałaj dwa momenty, 

a mianowicie: zaznaczające się już od pewne 

go czasu nawiązywanie do tradycji wielko- 

rosyjskiej, co zhajduje swój wyraz w apoteo 

zcwaniu bohaterstwa chłopa, który ocalił ży- 

cie earowi. Drugim momentem /.st podsyca- 

nie nienawiści do Polski w obywatelach so- 

wieckich, przy czym rząd chwyta się nawet 

takich środków, jak opera. 

Dolarami rezpaliła 
w DIECU 

62-leinia Sara Rabinowicz zam. przy 
ul. Pierackiego 62 w Białymstoku w oba 

wie przed złodziejami ukryła w piecu 

kuchennym 120 dolerów w banknotach. 
Po powrocie z miasta przez zapomnie- 

nie nie wyjęła ich z lego schowka I roz- 

paliła ogień. Kiedy się spostrzegła, wy* 
dobyła banknoły, które uległy prawie 
całkowiłemu spaleniu. 4 

Przygoda šriysiy 
cvrkowego 

Podczas obchodu w nocy o godz. 4 

policjant w Al. Jerozolimskiej w Warsza+ 

wie zauważył leżącego na wózku iragat 

skim jakiegoś mężczyznę w skarpełkach 

i spodniethb. Był fo Ludwik Majcher, arły 

sła cyrkowy (Dąbrowa Górnicza). 
Badany Majcher zeznał, że poznał na 

ul. Chmielnej jakąś niewiastę, z którą pił 
wódkę przy wózku z parówkami na rogu 

Al. Jerozoimskiej | Marszałkowskiej. Po 

obfiłej libacji gdy Majcher zasnął, przy 

godna towarzyszka jego skradła mu obu 

wie | marynarkę. Poszkodowany oblicza 

straly na 70 zł. 

  

Czytel.ia „Nowości” 
%lino, Jagiellońska 10—5. Tel. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 
— ektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł, 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.   

  

Konkurs na scenariusz filmowy 
Związek Zwiąźków Komunalnych Ras | 

Oszczędności rozpisał konkurs na najlepszy 

scenariusz filmu, propagującego oszczędność 

i Komunalne Kasy Oszczędności. Tematem 
korkursu jest scenariusz filmu królkometra- 

żcwego, który winien propagować ideę 0sz- 

ezędnošci, nawiązując do roli Komunalnych 

Kas Oszczędności zarówno w dziedzinie gro- 

madzenia oszczędności pieniężnych jak i u- 

dzielania ludności kredytu. Pożądane jest, a- 

by scenariusz zawierał pewną akcję, rozgry- 

wającą się w środowisku, w jakim większość 

kas pracuje, a więc w środowisku małomia- 

sieczkowym lub wiejskim. Reporiaż czy fakto 

montaż dopuszczalny jest jedynie jako uzu- 

pełnienie fabuły. Za najlepszy scenariusz fil- 

Podobno szef ekspedycji posłanowił | mowy, odpowiadajązy powyższym warun- 

kem, będą przyznane nagrody w nast. wyso- 

kosci: pierwsza — 300 zł., druga — 200 zł> 

trzecia, czwarta i piąta po 100 zł. Prace na- 

grodzone stają się własnością Komunalnych 

Kas Oszczędności. Konkurs ogłoszony będzie 

przez Radio i w fachowej prasie filmowej, 

nadto wysłano indywidualne zaproszenia do 

szeregu scenarzystów - fachowców, Termin 

nadsyłania prac konkursowych, pod adre- 

sem Związku Związków KKO, Warszawa, pl. 

Napoleona 7, upływa w dniu 25 paždzierni- 

ka rb. W jury konkursu zasiadają delegaci 

poszczególnych organizacyj :ilmowych i fa- 

chowej prasy oraz Stefania Zahorska i A. 

Czermiński. Wyniki konkursu zostaną poda- 

ne do wiadomości 16 list.pada rb. przez ra- 

dio i w drodze zawiadomień indywidualnych. 

> 
d
 

Zjazd główny Zw. Powiatów R. P. w Wilnie 
(Dokończenie ze str. 3). 

Postulaty w sprawie 
drogowej 

4. W związku z ograniczonymi możli- 
wościami finansowymi samorządu teryto- 
rialnego, tempo budowy nowych dróg i 
polepszenia istniejących jest słabe. Po- 
wiaty, nie posiadające w pobliżu materia 
łów kamiennych o wysokich wartościach 
technicznych, muszą być zaopałrzone w 
kamień wysokowartościowy z terenów, na 
których znajduje się on w nadmiarze, co 
znowu może być zrealizowane tylko 
przez wybline obniżenie kosztów prze- 
wozu materlałów kamiennych. 

5. Niedosłateczna jakość samorządo- 

wych dróg biłych nie odpowiada potrza 
bom ruchu i wymaga przestawienia da- 
łychczasowej polityki drogowej w kie- 
runku użycia rozporządzalnych środków, 
przede wszysłkim na konserwację i ulep 
szenia istniejących dróg bitych, a następ 
nie dopiero na budowę nowych. 

6. Budowa nowych dróg z kamienia 
importowanego na dany teren powinna 
zawsze odpowiadać wymaganiom ruchu 
2aś odcinki, których konserwacja z zacho 
waniem dotychczasowej nawierzchni jest 
nieopiacalną powinny być przebudowy 
wane nawet, gdyby to miało się dziać ko 
szłem budowy nowych dróg. 

AAlsduzasiiBOŚCHE BcazBlcas Gl BER 
Wystawa sztuki palskiej 

w Bukareszcie. 
W niedzielę dnia 10 października rb. ot- 

warta będzie wystawa sztuki polskiej w Bn- 

kareszcie. 

Wystawa mieścić się będzie w salach fun- 

dacji Dalle; najbardziej reprezentacyjnym 

gmachu wystławowym w Bukareszcie. 

Katalog obejmuje przeszło trzysta ekspo- 

nstów: obrazów, rzeźb, grafiki i tkanin. 

Założeniem wystawy jest pokazanie w 

przekroju współczesnej twórczości polskiej, 

a w działe retrospektywnym ostatnich 30 lat, 

które reprezentują: Wyspiański, Chelmoń- 

ski, Fałat, Malczewski, Podkowiński, Krzy- 

żanowski, Wyczółkowski, Noakowski. 

Około 30 rzeźb, bogaty dział grafiki, spe- 

cejalnie drzeworytu, oraz tkaniny i kilimy „La 

du* zamykają ten ciekawy pokaz sztuki pol- 

skiej. 
Następnym etapem jest Białogród, po 

czym wysława odbędzie się w Atenach, Sofii 

1 w Budapeszcie. 

Komisarzem wystawy jest p. Wacław Bo- 

rowski, 

D*Annunzio ukradł Giocondę? 
Prasa francuska w poszukiwania 

sensacji. 

Jednocześnie z wiadomością o mianowa- 

nłu Gabriela D'Annunzio prezesem Akademii 
Włoskiej „ABC Magazine" opublikował „bom 

be' pióra p. Charles Chassć, który oskarża 
d'Annunzia o popełnienie sensacyjnej kradzie 

žy. W r. 1911 z Louvre'u paryskiego zniknę- 

ła „Monna Lisa* Leonarda da Vinci. Kto ją 

  

nia, że w tej kradzieży olegrał pewną ralę 

d'Annunzio. W dwadzieścia lat po dokonania 

kradzieży „Monny Lisy* p. Charles Chassė 
wyczytał z osłupieniem następujące zdanie 

p'óra d'Annunzia, w książce p. t. „Per Italia 

degli Italiani“: ancuzi napróżno będą prze 

świadczeni, że mają uśmiech włoski przez to, 

że posiadają w Louvre uśmiech „Giocondy“, 

tej „Giocondy”, którą powróciłem przez nic- 

smak, jak to wie wiele osób...* Poza tym, 

froncuski tłumacz d'Annunzia, p. Doderet, po 

kszat p. Chassė malo znany utwór znakomi- 

tego poety, utwór napisany w E“ me 1920 r. 

i tam znów czyłamy o „wzniosłym złodzieju 

„Giocondy*. „Przypominam sobie — powia* 

da d'Annunzio w „Portrecie Loyse Becaris“— 

gdy wzniosły złodziej „Giocondy* przyniósł 

mi do mojego zacisza... przypominam sobie, 

że mi obrzydły miękkie ręce Monny Lisy 

przez to, że byłem zmuszony ciągle je mieć 

pized oczami, całymi dniami..." 

Zdaje się, że oskarżenie p. Chassė nie 

stoi na mocnych nogach. Prezes Akademii 

Włoskiej zapewne wyłoczy praces panu €ha- 

ssó, a że na Zachodzie Europy oszczerstwa 

jest karane wieloletnim więzieniem i bardza 

poważnym  odszkodowaniem pieniężnym, 

więe pan Chassė... Ale nie uprzedzajmy wy* 

padków. 3 

„Podróż do Indyj* — 
: po franeusku. 

Nakładem znanego wydawnictwa parys- 

kiego „Nouvelle Revue Franęaise" (znanyvi 

pcd skrótem „arf“), ukazała się niedawna 

książka Ferdynanda Goetla „Podróż da - 

dyi“, w przekładzie francuskim p. A. M. 

  

F, Goetla   ukradł? P, Charles Chasse daje do zrozumie- 

  

Bohomolee. 

  

„EKONOMIAS“ 
Baranowicze, © 

Zawiadamiamy Szanowną Klien'ele, 
że od dn. 1X. b r. posiadamy stale ZYWE RYBY 

zeotyckiego 50 
w Spe. 
cialnym 

basenie. rozmaite konserwy rybne, ryby wędzone: łoseś, węgorz, kawior, 
oraz jabłka, qrvsze, winogrona. banany i arzyby. 

Sery, kawa, herbata, kakao, cnkrv | czekal-dv Wedla. Fuch a I innych. 
Przy skladzie broni nowy dzi»! żarówek elektrycznych w dużym wyborze, 

baterie I latarki. 

  

  

Poleca 

  

  SUPERHETERODY   
| „„komedia, ezyłi rzecz nie za trudna, 

nie zą nudna, a summa summarum, 

  

  

Inauguracja sezenu na Pohulance 

LATO W 

Baranowicze, ul. Szeptyckiego 24 

ZNANE APARATY RADIOWE 

NĘ 

Mitrooelitański 
w wielkim wyborze: 

wiatowej merki TELEFUNKEN 

betery'ną o minimalnym zużyciu 
pradu i siosunkowo niskiej cenie.   

  

NORANT 
komedia w 3-ch aktach Jarosława Iwaszkiewicza, reżyseria M. Szpakie- 
wicza, dekoracje I. Goltsa, kostiumy p Golusowej, przy fortepianie 

W. Troeki. 

Dawno, dawno już nie mieliśmy 
inauguracji sezonu w atmosferze tak 
napiętego oczekiwania. Zewnętrznym 
tego przejawem były dostawiane krze 
sła na widowni i w palarni rodaków 
rozmowy. Z rozmów tych. wynikało, 
że już o godz. 5 p. p. nie można było 
dostać żądanych miejsc. Fiat sequens! | 

Zaczęto sezon bardzo właściwie — 
bo to i autor swojski, co więcej: żywy, 
na premierze obecny i oklaskiwany, 
i „temat* wzniosły a sercu bliski, i — 

owszem, atrakcyjna. 
Zalecono streszczać się, więc for- 

mułuję zwięźle: — Co się właściwie 
dzieje w tym Nohant, pełnym ludzi i 
namiętności, dyskusyj o sztuce, oraz 
brutalnych  zalecanek, hałaśliwych 
sporów o pieniądze, o służbę, o udko 

kurczęcia, pełnym... — muzyki Chopi 
na? 

W podtytule jest słowo komedia, 
a na scenie snuje się mnóstwo spraw 
i wątków, wikłających naszą uwagę, 
wodzących na manowee dorywczych 
emocyj i ciekawostek. Ale gdybyśmy 
spróbowali wydzielić po sztubacku 
rzecz główną, motyw sztuki, jej „bo- 
hatera“, ło któż nim jest, jeśli nie 
muzyka tworzącego geniusza, a nawet 
jeszcze bardziej bezosobowo —— twór- 
czość w ogóle. 

  

Do ludzi, do artystów z epoki ro- 

mantycznej zbliżył się człowiek nowo | 

czesny, urobiony przez tradycję kilku 
pokoleń hołdujących  naturalizmowi 
filozoficznemu z wszystkimi jego | 
przybudowkami (ceientyfizm, huma- | 
nitaryzm, liberalizm,  racjonalizm). | 
Człowiek z epoki przejściowej, za- 
wikłanej, szukającej stylu zaczął pod 
patrywać tych, którzy stworzyli styl 
własny, fascynujący, długotrwały. 
Porywem pisarskim mogłoby tu być; | 
-— objaśnić!  Wytłumaczyć sztukę 
tych Iudzi, prawa powstawania ich | 
stylu. Doświadczony pisarz wie jed- 

nak jak łatwo próba tłumaczenia mo 
że się zmienić w płaskie rezonerstwo. 
Więc tylko pokazał. 

W zgiełku spraw (kto chce — | 
ćwiństw) powszednich powstaje sztu- 
ka wiecznotrwała. To co się na scc- 
nie dzieje jest zabawne, komiczae, 
dramatyczne, wzruszające lub odstrę- 

czające — samo przez się. Jest jałdby 
samowystarezalne, ten zbiór anegde- 
tycznych wydarzeń z życia osób, któ- 
re przeszły do historii. Gotowi jesteś: 
my udzielić im tyle miejsca w naszej 
wrażliwości, że... po co ta muzyka? 
— Jak w życiu... Н 

Jest jednak na scenie rezomatoT 

czuły na wysiłek i wielkość artyay. 

Solange, córka George Sund. Na 3 

 



  =) 

  

  

  

„KURJER WILENSKI1“ 4. X, 1937 

EDS 

ped redakcją Józefa Maślińskiego 

©smza l<siqżl<a: 
Żacy stów 

Dzisiaj, kiedy od pierwszego numeru 
„Žagarėw“ dzieli nas poważna nie tylko 
w wymiarach dorastającej młodzieży, ale 
] według skali t, zw. hisiorii przestrzeń 
sześciu i pół lat, kiedy od ostatniego ich 
numeru upłynęło także bądź co bądź 
trzy i pół lałka, kiedy mimo wyjątkowo 
niesprzyjającej koniunktury na rynku poe- 
fyckim żagaryści jeden po drugim wy- 
dali siedem różnej, ele na ogół niezłej 
warłości tomików, wydanie przez najstar 

szego członka grupy, Teodora Bujnickie- 
go ósmej z kolei publikacji poełyckiej *) 
Jest faktem, który powinien zwrócić na 
Siebie naszą uwagę. 

Już sam tyluł tego tomiku może nasu- 
nąć nam wiele niebezowocnych skoja- 
rzeń. „W połowie drogi” — chciałoby 
się dodać: „naszego żywota”, „net merro 
del camin di nostra vixa” cyłała z Dante- 
go obrana, świadomie czy nieświadomie 
za godło książki może urosnąć do roz- 
miarów symbolu. Symbol ten, zreszłą jak 

każdy symbol jest wieloznaczny. W po- 
łowie drogi może się znaleźć zarówno 
ten, kto szybkim i zdecydowanym kro- 
kiem wyruszył z punktu wyjścia ku wyraź 
nie zaznaczonemu celowi, jak i ten, kto 
w czasie marszu stracił wiarę w jego ce- 
lowość | ieraz pełen wahania przystaną! 
na półmełku rozmyślając czy i kędy ru- 
szać dalej. Który z tych dwóch wędrow- 
ców jest bliższy autorowi „Poomacku”? 
Zdaje się, że ten drugi. W małeriale poe 
fyckim, którego dostarcza nam „W poło 

wie drogi” znajdziemy dwa różne, a cza 
sem przeciwstawne sobie światopoglądy, 
dwa sposoby odczuwania | przetwarzania 
odczuć w szłachetny kruszec poezji, dwie 
biegunowo od siebie oddalone postawy 
poełyckie. Każda z nich odegrała swoją 
rolę w dziejach liłeratury zwłaszcza naj- 
nowszej, np. w historii żagarystów, każ. | 
da ma swoje walory i swoją rację byfu 
— Ю jednak, że Bujnicki hołduje jedno- 
cześnie obydwum wydaje się nam rzeczą 
niebezpieczną, wydaje się czymś, czego 
należałoby raczej unikać. 

Cóż to są za posławył Z góry się za- 
Mrzegamy — nie Skamander i nie awan- 
garda. Technicznie Bujnicki jest bardzo 
jednolity. Ale w jego systemie wartości 
Poelyckich znajdziemy Jako jednostki 
obowiązujące zarówno przeżycie bezpo» 
Średnie, indywidualne przeżycie życiowe, 
ak i wiórne przeżycia literackie. Wydaje 

vę, że fo niezbył jasne i konkretne roz- 
różnienie odpowiada jednak w ogólnych 
žarysach dzisiejszej linii podziału polskiej 
poezji. Nie miejsce łu na jakieś obszer. 
miejsza wywody, dla cełów niniejszej re- 
<enzji wysłarczy jeśli ogólnikowo tylko 
scharakteryzujemy te dwa, typy twórców. 
Celem twórczym dla typu pierwszego 

Jest znalezienie poet"ckiego ekwiwalentu 

ładnej całości, Bazą twórczą pierwsze- 

go fypu jesł t. zw. życie, drugiego — 

sam twórca. 

Zasadniczo rozróżnienie fo samo w 
sobie nie zawiera elementów sądu. | jed- 
na i druga posława mogą mieć swoja 
wysokie osiągnięcia i niebezpieczeństwa. 
Dzisiaj jednak polska poezja przeżywa 
słan, w którym druga posława, domi- 
nując wśród młodych poełów stwarza 
cały szereg faktów szkodliwych i grož- 
nych. Niesłychane rozpanoszenie się mi- 
metyzmu poelyckiego, orjenłowanie się 
całej falangi debiułaniów poezji według 
norm uznanych za piękne przez snobów 
narzucających swoje opinie t. zw. czyta” 
jącemu ogółowi, a słąd poza, maniera, 
małpiarstwo — wszystko to wiąże się z 
brakiem jasno posławionych, sięgających 
poza ściśle poełyckie oddziaływanie ce- 
lów, wiąże się z aspołecznością, amoral- 
nością twórcy drugiego typu. Grają w 
tym rolę także cechy przypadkowe, tech- 
niczne cechy twórczości pewnych repre- 
zenłacyjnych dla tego typu poetów. Ich 
brak rygorów strukturalnych, brak poin- 
ły, bezkszłałiność —— wszystko ło stwarza 
warunki łatwego naśladowania ich przez 
cale falangi młodzieńców żerujących na 
"aktualnej modzie. W tej sytuacji pierw- 
szy łyp twórcy wydaje się bezwarunkowo 
bardziej pozytywny. Można do niego za- 
liczyć zarówno Tuwima, jak Czuchnow- 
skiego, zarówno Sebyłę, jak Bąka, Hol- 
lendra, czy Rogowskiego i t. @ I tł, d., 

do drugiego = większość  żagarystów 
z Miłoszem na czele, warszawskich eSia- 
ków, Heriza, Rzeczycę, Napierskiego itd, 
by wymienić tylko pierwszych z brzegu. 

Bujnicki dzisiaj jest I tu I tam. Poe- 
macik „Dno” słanowiący blisko połowę 
jego osłatniej książki ma wszelkie cechy 
kwalifikujące poetę do drugiego szeregu 
adzieś miedzy Zagórskim | Gałczyńskim. 
Ale wszystkie pozostałe wiersze wyraźnie 
należą do systemu monełarneqo, gdzie 
jednostką obiegową jest złoto bezpośred 
niego przeżycia, a nie papierowy bank- 
noł. Wśród nich należy szukać najpięk- 

niejszych ułworów  zbiorku z „Liocem 
1934' na czele. Należałoby łu fakże u- 
pomnieć slę u poeły o Inny wiersz kłó- 
rego uparcie nie chce oddać czyłeln:ko- 
wi, dla którego oto już w drugiej książce 
miejsca się nie znalazło. Wierszem tym 
jest „Ogród”, otwierajacy 78 miesiecy 
femu pierwszy numer „Żagarów”. -Na- 
szum zdaniem miejsce to dawno mu się 
należy. 

„W. połowie drogi'”* — tytuł ien jest, 
Jak się już rzekło, wieloznacznym sym 
bolem. Ale niezależnie od perspektvw 
symbolicznych jest on także czysto įezy- 
kowym dwuznacznikiem. „W połowie 
drogi” — fo może być nie tylko połową 

| 

nastroju, kłóry wywołał u Bujnickiego 
pesymizm wsiępnego wiersza jego osłat- 
niej książki. Jerzy Baniewski. 

  

KRYSTYNA SOŁONOWICZÓWKA, 

WYJAZD 
Nie było słów, gniew usta ściął, gniew je ochłodził. 

W ciszy zebrałam twoją bladość, gdyś odchodził. 

Ona przenikła pamięć, krew chłodem omgliła. 

  

    
Przedziwnie gorzką długo i zachiannie piłam. 

  

OBRONA FELIETON 
Pod tym tytułem gromkim jak tytuły ? jewski — wyjątkowy, zdaje się, „komplika- 

Chestertona, p. Jerzy Wyszomirski polemi- 
zuje z Kazimierzem Wyką. A raczej — pole- 

mizują ze mną, uważając, że sposobem skró- 

tów zniekształciłem i nagiąłem do swoich ce- 
łów artykuł Wyki p. tt „Felietonomania“, 

Ponieważ jest to również trochę i polemika 

z samym sobą (t. zw. „dialog wewnętrzny”), 

więc z przysłowiowych „trzecich* lecą drzaz- 

gi *). Ale mniejsza o to. Przyjrzyjmy się 

obronie: — Okaleczone i przefasonowane 
przeze mnie żądania Wyki... 

„„„8ą tak same niewykonałać dla felieto- 

nisty, jak gdyby ktoś żądał od komedii, by 

stała się tragedią, od noweli czy noweletki, 

b; przemieniła się w powieść psychologiczną, 

od drobnego wiersza lirycznego, by nabrał 

perspektywy poematu, od kolibra, by został 

oiłem, od Lemiesza, by się przekuł na @а- 

mascenkę. Taki ktoś, przeczytawszy drobiazg 
Czechowicza, np. kiikudziesięciowierszową 

„Księgę zażaleń”, gotów powiedzieć: „pięknie, 

ale autor powinien był zsyntetyzować życie 

i jego zagadnienia, pogłębić zjav iska, rozsze- 

rzyć horyzonty, zmusić czytelnika do pracy 

umysłowej”. 

A jednak w komedii bywa tragizm, w wier 

szu lirycznym filozofia, w noweletce psycho- 

logii więcej, niż w niektórych powieściach; 

a jednak w kolibrze można znaleźć wdzięk, 

a w Lemieszu tężyznę. Przecie — myślałem , 

dalej — Anatol France i Proust zaczynali * 

swa twórczość od felietonu. Ich felietony by- 

ły właśnie „beztematowe”, o wszystkim i o 

niczym, o lasku Bulońskim i o oświetleniu 

gazowym, o teatrze i polityce. Sienkiewicz 
pisywał felietony kilka lat, o najróżniejszych 

rzeczach, które aktnalnie obchodziły Warsza- 

wę. nawet o wybrykach ówczesnej złotej mało 

dzieży. „Kroniki tygodniowe* Prusa, oma- 

wiające wszelkie możliwe kwestie, były felie- 

tenami. Lwowskie felietony Zapolskiej to 

majstersztyk; wyszły potem w książce, i dziś 

jeszcze można ją czytać z satysfakeją. Dosto- 
    

tor' — pisywał felietony". 

Można by jeszcze do tego dodać, że Michał 

Anioł napisał na zamówienie 50 wierszy na- 
grobkowych, a Reymont szył garnitury. 

Obrona to mało wyrafinowanał I kwali- 
fikuje się raczej do sformułowanej przez 

Wykę grupy „jednodniowych syniez-łątek, ad 

hce pobudowanych rusztowań i omówień 

pscudo-eleganckich*. Żeby być w porządku z 
„rzetelnością kultury myślenia”, którą p. Wy 

szomirski tak chętnie bierze w cudzysłów nie 

trzeba było aż „syntetyzować życie i jego 

zagadnienia”, wystarczyłoby wykazać, że są 

felietony o wartości trwałej. Może nie byłoby 

ło nawet zbyt trudne, może okazałoby się 

rownież „iż wartość ta leży w innej dziedzinie 

niż sprawa rzetelnego myślenia, może by się 

okazało, że... cała obrona trafia w próżnię, 

Bo co osiąga p. Wyszomirski? Dowodzi, 
że felietony pisywałi również i wartościowi 

pisarze, Ależ owszem! Piłki na korcie poda- 

wal: swego czasu również i późniejsi (niektó- 

rzy) mistrzowie rakiety. Ale to moje porów- 

nunie jest tylko sprowadzeniem do absurdu 
fwubiony trick p. W.) porównania obrońcy 

felietonu. Ten właśnie felieton w obronie fe- 

lietonn jest klasyczną ilustracją  felietono- 

wych grzechów, o które chodziło Kazimierzo- 

wi Wyce. — Pośpieszne uogólnienia, otwarte 

furtki w postaci zręcznie a bezprawnie pod- 

stowionych takich gatunków literackich jak 

wiersz liryczny, nowelłka, żart literacki i t. d., 

ułatwienie rzeczywistości 1dące w parze z 

zdezorientowaną intuicją co do tejże rzeczy- 

wistości, > nes © 
A przecież obraz rzeczywisty naszej prasy 

zprawnia najzupełniej -epitet felietonomanii! 

Ktokolwiek się dorwie do „pisywania”, jeśli 

tylko ma jakąś wprawę w obracanin piórem 

—ima się „felietonu“, Tu wolno mu „poru- 

szać tematy” jakie zechce, wolno mn się za 

pan-bratać z autorytetami nauki i sztuki, wol 

no robić wobec maluczkich minę tej muchy, 

*) Maluczko, a byłaby w redakcji „Kuwje-ra* taka rozmowa: 

P. L.: Imię moje wysoko jaśnieje nad twoim, 
J. M.: Tak, autor „Satyr zajął się twoją osobą. 

P. L.: Twoją również się zajął. 

J. M.: Ależ poznać można, 
Że ze mną obchodzi się bardzo zostrożna; 

Tu i ówdzie nawiasem, ledwie czasem przytnie, 

W gronie innych autorów, znanych nam zaszczyłniej 
Tobie zaś i spokoju chwili nie zostawi. 

I świat twoją osobą raz po razn bawi. 
P. L.: To właśnie tylko może podnieść w mej dumie: 

która siedząc na rogach wracającego od pra: 

cy wołu powiada: „oraliśmy!* Taki wie zaw. 

sze, taki się nie myli, taki „koryguje”, popie- 

ra, odradza, objaśnia, tłumaczy, 

„To się właśnie podoba tłumowi; tłum 

łaknie zapewnień, a nie dowodów. Dowody 
niepokoją go i zbijają z tropu. Tłum jest 

prosty i rozumie tylko prostotę. Nie trzeba 

mu mówić jak, ani jakim sposobem, lecz tył- 

ko tak lub nie". — Świadczył się p. Wyszo- 

miyski Anatolem France, więc mu France'a 

cytuję („Ogród Epikura* str. 76—7). Cytata 

jest jednocześnie dokumentem „nieufności 

webec czytelnika”, którą najniewątpliwiej ży 

wia ten wykwintny intelektnalista, a przeciw 

której tak gorąco i bezskutecznie, jeśli cho- 

dzi o p. W. — apostołuje Kazimierz Wyka. 

P. Wyszomirskiego denerwuje ,że opuści- 

łem kilka zwrotów Wyki, świadczących, że 

rozumie on zalety pisarstwa felietonowego. 

Ależ to rozumie każdy, kto np. sięga w nie- 

dzielę po pismo, w którym spodziewa się zna 

leźe felieton p. W. Jeśli te zwroty znałazły się 

w artykule Wyki, to tylko z racji jego wy- 

niesionych z pracy naukowej nawyków do 

skiupulainošci i Ł zw. pełaego wywodu. źle 

natomiast, że felietonista, którego ałutem i 

obowiązkiem jest owa intuicja rzeczywistości, 

dobry nos, nazywa te zdawkowe raczej kom- 

plementy rzeczą najważniejszą, nie docenia- 

jąc najwidoczniej sedna spawy, t. j. niebez- 

pieczeństwa rozpanoszonej felietonomanii, de 

myoralizującej do reszty czytelników — choć 

to właśnie było powodem napisania artykału. 

Ariykułu, który jest peryferyjnym fragmen- 

tem tylko walki o intelektualizację literatury: 

Jeśli p. Wyszomirski chce bronić donics- 

łości społeczno-kulturalnej felietonu, to žie 

świadczy sprawie własnym swoim przykła- 

dem. 

Ale ja bym radził p. Wyszomirskiemu ina 

czej brać się do rzeczy. Bronić istotnyeą war- 

teści felietonu, t. zn. tych „które leżą w dzie 

dzinie sztuki literackiej, Rozwinąć szerzej led 

wie tknięty wątek „kolibra”, (Nie zapouinać. 

że co zarobił Boy — artysta, to stracił Boy— 

mędrzec!) Odcinać się od „fronłu* wyszeze- 

kanych pętaków. W momentach dezorienta- 

eji nie pocieszać się, Że „tylko tak lub nie* 

podoba się thrmowi. Nawet ci bowiem, któ- 

rzy skarżą się na atmosferę felietonom=nii 

muszą się felietonem posługiwać jako utem 

keriecznym. Ale jeśli ktoś jest mocen zło ko- 

nieczne zamienić w rzecz piękną, to niecn się 

z tego cieszy i to sobie szanuje, a innym *« 

naniej może wdzięcznej, ale może też i nis 

miniej ważnej robocie niech nie przeszka- Ciebie, jak mizeraka, on pomieścił w tłumie, 

Mniema, iż, by cię zgnębić, dosyć raz uderzyć. 
I szkoda sił, by z tobą powtórnie się mierzyć; 
W mej osobie godnego widząc przeciwnika 

Raz po razu z zapałem się ze mną pomyka. 
I pewnie by swych ciosów nie ponawiał wiecznie, 

Gdyby mniemał, że zdławił mnie już ostatecznie. 

Do rozmowy tej wszakże nie doszło. Uprze dziłi nas bowiem Vadius i Trysotyn: — w ko- 

droai ale i polowem. Bujnicki prezeniuje 
przed czytelnikiem dwie drogi, kłórymi 
mógłby kroczyć. Jeśli to do nas należy 
nie mamy żadnych wałpliwości, która z 
nich jest owocna nie tylko dla naszego 
poeły, ałe i dla polskiej poezji dzisiej- 
szej w ogóle, I tylko na karb wahań Buj- 

\ dla dostatecznie silnych przeżyć życio- 
wych, czy ło nimi będą piękne widoki, 
<zy melodie, myśli, czy sytuacje 1 + d, 
1 1. d. Takimže celem drugiego lypu jest 
dobór odpowiednio pięknych w pojęciu 
aułora elemeniów dla stworzenia równie 
— 

dza *5), 

  

Józef Maśliński. 
  

**) Nie bez tremy (z pamięci!) zaryzykuję 

tu użyć wierszyka miłego sercu p. W. poety: 

Wot, Žoržik, wam sowiet, igrajtie, 

iz roz wiesiołych zapletajtie 
*) Teodor Bujnicki „W połowie drogi”, 

wiersze. Wilno 1937, nakładem Zw. Zaw. 
* Łit. Pol. Str. 81. zjawisko Pawła Herza) składamy winę 
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nerwach, wraźliwości artystycznej i 
ledwie zbudzonym serduszku gra 
przenikająca ściany muzyka. Solange 
nie pozwala tym na scenie zapomnieć, 
łe są świadkami rzeczy wielkiej i tą 
— przypadkową, niewdzięczną — dro 
Bą schodzi to na widownię. 

„Czywiście, można patrzeć inaczej. 
„0Żna odsunąć się, w zakamieniałej 

Memuzykalnošei, od tych spraw i za- 
jąć się całkowicie anegdotą sceniczną, 
a potem „żywym obrazem Szopena 
Rralącego,  skomnonowanym jak u 
Greutza. Ale istota sztuki jest dla 
mnie dość naturalistycznie i racjona- 
listycznie pokazane wyłamanie się 
sztuki z gromady ludzkiej i — potem 
x jel działanie na tę gromadę. Że 
działanie to nie przerasta częsio efek 
lu „żywego obrazu', to tvlko iskra 
ironii, wydobytą ze zderzenia się dwu 
epok, tamtej i naszej. Możemy to 
znieść, zmrużywszy oczy. 

Memy nowy zespół. Wszyscy cie kawi nowego zespołu. A więc wyzna 
je Śpiesznie: — zespół hardzo mi się 
podoba! Jeszcze nie wiadomo czy iest wystarczający, czy wszystko można 
będzie z nim grać, ale jest to zespół 
inteligentny, ambitny i młody. Pisa- 
łem na wiosne o warszawskim przed- 

nickiego, na karb jego zażyłości ściśle 
towarzyskiej z liderami jałoweqo kierun- 
ku (niechai mementem dla nich będzie 

stawieniu „Lata w Nohant“ — bylo 
istotnie godne podziwu. Ale wileńskie 
— jakże samodzielne! Ani trochę nie 
za panią stolicą pacierz. Była to jak- 
by inna szłuka, a dominowała w niej 
atmosfera świeżości Pozwolę sobie 
zacytować: powiedzenie autora: — 
„Tu się wierzyło w romantyczną mi- 
Jošė“. 

Silne piętno wycisnął na spekta- 
klu reżyser dyr. Szpakiewicz. 
Skreślenia, obsada ról i pewne drob- 
niejsze efekty poszły konsekwentnie 
po linii zatarcia „naturalizmu. Nie 
jestem zwolennikiem jakiejkolwiek 
..puryfikacji, zwłaszcza, gdy wraz z 
naturalizmem zacierały się i inne, po 
chodne a wymienione wyżej specyfi- 
czne dla „Lala w Nohant* cechy. 
Żałowałem, że znikło przeintelektua- 
lizowanie, owa jakaś Witkiewiczow- 
ska „bebechowatošė“, narzucana wi- 
downi warszawskiej. Ale — robota in- 
seenizatora była konsekwentna, to też 
ukorował ją sukces. Wileńska wersja 
„Lała w Nohant* jest bliższa sercom 
ludzkim, (wileńskim zwłaszcza!), ale 
co ciekawsze, bodajże i stylu roman 
tycznego bliższa! 

Mówiąc o reżyserze nie zapominaj 
my, ile dobrego w grze aktorów za- 

    
  
  

medii Moliera, którą ujrzymy niebawem. A propos tych postaci. Cóż za temat do felieto- 

nu Pomijając już akcję Sawantek, samo imię—Trysotyni Cała kopalnia, cały... bieda- 

szyb tematów do felietonu, 

pisuje się nieuwaźnie na ich tylko 
konto, podczas .gdy wady zespołu 
spadają na dyrygenta. Jeśli zespół, 
tak młody, częściowo z debiutantów 
złożony zagrał równo, wzbudzając 
szacunek, a często i gorące uznanie, 
to nieobeszło się tu bez wytężonego 
udziału reżysera. Miesiąc prób, po 
dwie dziennie... 

Jednak mimo, że publiczności wi- 
leńskiej to właśnie może będzie i do 
gusiu, wotum zakładam w sprawie 
owej wzniosłości, której ton, może nie 
co konwencjonalny (a to zawsze zu- 
baża ekspresję!) mimo wszystko chwi 
lami się wpłałał, a nieraz zapewne 
krępował ręce w robocie, czego się 
najwięcej bać można wobec wyłącz- 
ności reżyserskiej Dyrektora. 

I tak żeby tę sprawę ed razu za- 
łatwić — właśnie Szopen był najbar 
"dziej konwencjonalny, nieraz wprost 
daleki od błyskotliwego, pełnego nie 
spodzianych zrywów i nagłych alu- 
zyj tekstu. Grał p. Hierowski, który 
rolę tę odtwarzał już w Łodzi. Wy- 
dobył on natomiast te wszystkie kwe 3 
stie, ktėre — dalsze od muzyki — wią 
zalv się bardziej z życiem tego domu. 

Dóskonała niekiedy, a niędy tylko 
poprawna była p. Granowska — Ge- 

|   

orge Sand. Znowu: — Przybyłko-Po- 
tocka, byla megerowalą pisarką. 
przede wszystkim może pisarką. Tu, 
konsekwentnie do całości, mieliśmy 
raczej kobietę romantyczną, w której 
miłość można wierzyć, kobietę, ow- 
szem pisującą i wielkiego 0 sobie 
mniemania, ale bez śladów zewnętrz 
nych „choroby zawodowej”. Tak sa 
mo p. Oranowska (Solange) potrafiła 
przełamać sugestię Andryczówny i 
być prawdziwie niewinną, wcale w 
takim otoczeniu nie okałeczałą dziew 
czyną. Scena tych dwóch kobiet, mat 
ki i eórki stała na poziomie pięknej 
wzruszającej, artystycznie umotywo- 
wanej ekspresji teatralnej. 

Bardzo w stylu epoki był Maurycy 
p. Surowy. Roła zagrana właściwiej 
niż w Warszawie. Stosowany i „ciep- 
ły, choć mniej juź dbały o stył p. 
Staszewski, jako Wodziński. Czysto 
i mocno (ekspresja barw!) wypadła 
Augustyna p. Michałskiej, Role: Ro- 
zierki (p. Buynówna) i. Clesingera 
(p. Koczanowicz) były wyraziste ale 
może odrobineczkę „przegrane. Le 
mieux est I'ennemi du bien. Dobre ak 
cenitv wiejskiego romantyka wvdobył 
p. Woźniak z roli Fernanda. Wresz- | 
cie p. Billinżanka, zaprezentowała 

  siebie torżestwiennyj wieniec, 

no wpried* u nas nie razrywajtie 

ni madrigalow, ni sierdiec. 

wdziek i t. zw. „warunki“ jako dziew 
czyna wiejska, młody „w cywilu* p. 
Połoński był zupełnie dostatecznie sta 
rym Janem, a p. Kozłowskiego zoba 
czymy dopiero, gdyż gra na zmianę 
z dobrym juź naszym: znajomym p. 
Dzwonkowskim rolę romantycznego 
„małego malarza”. 

Może dłatego, że w ogóle nie zno- 
szę czerwieni, ale bardzo mi się nie 
wydał czerwony szlafrok Szopena. 
Czekamy na to wejście dwie godziny, 
słyszymy muzykę, a potem — uka- 
zuje się nie tyle odpowiednik tej mu 
zyki, iłe biograficznych kombinacyj. 
Trudna tło sprawa. Drugi i ostatni 
zarzut: — przefajnowano z tą bu- 
rzą! Była jakaś hipertrofia burzy. 
Lala się woda, grzmiało, błyskało, 
ktoś tam za makietami używał sobie 
za wszystkie czasy. Szanujmy autora 
panowie. Ale co był deszez, to byt. 
„Pyrmoliona“ wobec iego možna WY- 

‚ stawiać. 
Poza tym: dekoracje b. stylowe, 

choć powściaęłiwe (tylko najkomicz- 
niejsze sprzęty) za oknem „awangar- 
dowe* mieniące się drzewko; piękne 
w barwie, zharmonizowane kostiumy. 

Muzyka na poziomie. 
Józei Maśliński.



Kurjer Sportowųy 

Wilno w Lidze 
Ww. K.S. = E/rašas 2-1 

Siedem lat beznadziejnej walki o 
awans. W tym roku również wyga- 
sała już nadzieja znalezienia się 
wśród najlepszych drużyn piłkar- 
skieh Poiski, ałe oto, pamiętna w dzie 
jsch sportu wileńskiego niedziela 
3 października, przyniosła nam za 
głużony awans i szlify beniaminka 
Ligi. 

Dzień 3 października będzie nie- 
wątpliwie dniem przełomowym. 

Wilno stało się nareszcie miastem 
posiadającym drużynę ligową. Zaspo 
kojone zostały nasze ambicje sporto 
we. Teraz niewątpliwie społeczeńst 
we Wilna zbliży się do piłkarzy, po- 
lubi ich i starać się będzie pobudzać 
de ambitnej, a zaszczytuej wa'ki. 

Wilno niech więc idzie śladami 
piłkarskiego Lwowa. Niech stara się 
naśladować Kraków, Sportowe Wiłno. 
powinno budować tradycje rodzin 
sportowych, bo wówczas tylko bę- 
dziemy mieli nastrój sportowy. Glo 
dzi nam 6 ten gentelmeński stosanek 
to sportu. 

Być w Lidze to zaszczyt, któzy 
spływa nie tylko na 11 „muszkiete 
rów* WKS Śmigły i nie tylko na kie- 
rownietwo drużyny, ale na całe mia- 
sto. Pójdźmy nawet dalej, na cały 
sport Polski Północno-Wscehodniej. 

Trzeba jednak pamiętać i o tym, 
że trudno było nam bardzo wejšė do 
ks ale łatwo możemy z nią rozstać 
SIĘ. 

Wilno nie wierzy temu, że znalaz 
ło się w Lidze. Wezoraj tłumy opusz: 
czająee stadion reprezentacyjny nie 
wiwatowały, nie wyrażały swej radoś 
ti, bo nie wiedziały jeszcze jaki jest 
wynik Polonii z Brygadą. Wynik ten 
4:1 na korzyść Polonii zadecydował 
przy sukcesie Śmigłego nad Unią o 
wejściu do Ligi. = 

Uzyskaliśmy równą ilość punktów 
s Brygadą (po 6), ale lepszy stosunek 
bramek: 
1) Polonia 12 pkt., stos. branos, 24:3 
2) WKS Šmiety 6 pkt. stos. br. 16:12 
3) Brygada 6 pkt., stos. bram, 13:14 

Młodzież szkolna, a soort 
W tym tygodniu odbędą się w Wilnie 

wielkie zawody lekkoatletyczne o mistrzost- 

wo szkół średnich, Zawody te w Wilnie mają 

już swoją bogatą tradycję. Rok rocznie cie- 

szą się one wyjątkowym powodzeniem, gro- 

Mmadząe na starcie wszystkich najlepszych za- 

wodników, a na trybunie zbiera się tłum ro- 

fdziców, grono profesorów i niezliczona ilość 

kełegów lekkoatletów. 

„ Zawody lekkoatletyczno młodzieży: szkol- 

nej zasługują na uwagę również i z tego 

punktu widzenia, że są one przegłądem mło- 

dych sił, Że są one rewią narybku sporlo- 
wego. W zawodach szkolnych bierze udział 
szereg zawodników, którzy wynikami swymi 

zwracają na siebie specjalną uwagę władz 
sportowych. Młodzież szkolna wie o tym do 
sbonałe, że reprezentuje potęgę, że posiada 

wielkie możliwości i jeżeli umiejętnie pokie- 
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„ wiajac sport, nie možna zapominać o innych 

) 
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rowame zostanie życie tego czy inego ucznia | 
*portewca — to w przyszłości jednostka ta- 
%a meże oddać wielkie usługi sportowi pol- 
skiemen. 

4j Unia 0 pkt., stos bram. 2:26 ' 
Tabelka ta mówi nam. wyraźnie o | 

calej sytuacji. 
Sprawozdania z meczu nie daję 

chociażby z tego względu, że sam u- | 
ległem nastrojom. Nie jestem popro- 
stu w stanie pisać bez słów zachwytu | 
* radości. | 

Bohaterem meczu był Pawłowski, 
który _trzelił 4 bramki Sekundował 
mu Naczulski — zdobywea 3-ch bra- 
BLEEE, 

„KURJER WILEŃSKI" 4, X. 1037 

Polonia — Brygada 4:1 

mek. Skowroński z karnego skończył 
idyllę. 3 

Sędziował Matlak. Publiczności 4 
tysiące widzów. 

W imieniu wszystkich sportow- 
eów Wilna gratulujemy piłkarzom 
Smiglego awansu. (Cieszymy się ra- 
zem z nimi, że nareszcie przełamane 
zostały trudności i że Wilno w przy- 
szłym roku gościć u siebie będzie dru 
Żyny z innych miast Polski. 

  

  
0 zawodach strzeleckich 

XII Narodowe Zawody o mistrzostwo 
Polski i Armii, które odbywają się w Wil 
nie, wskazują wspaniały postęp sportu 
strzeleckiego. Fakt pobicia kilku rekor- 
dów Polski mówi sam za siebie. Zawody 
tegoroczne zgromadziły na strzelnicach 
rekordową ilość strzelców. W dalszym 
ciągu do Wilna przybywają nowi. Zawo 
dy zakończone zosłaną dopiero 6 paź- 
dziernika uroczystością rozdania nagród, 
a nagród jest sporo. Ci, którzy przecho- 
dzą ul, Adama Mickiewicza — widzieli 
niewątpliwie w jednym z okien firmy B-ci 
Jabłkowskich wystawione wszystkie tro- 
tea. 

Konkurencja jest wyjąłkowo wyrówna 
na. Wysfarczy powiedzieć, że różnice mię 
dzy pierwszymi zawodnikami są minimal 
ne, a ci, kłórzy zwyciężyli w roku zesz- 
łym znajdują się na dalszych miejscach. 
Nie znaczy to bynajmniej, żeby znajdo- 
wali się oni obecnie w słabej formie, ale 
w wyjątkowo silnej rywalizacji. Nowe re- 
kordy Polski zbliżać się zaczęły do re- 
kordów światowych. Daleko nam jest jesz 
cze do wyników europejskich, ale w każ 
dym bądź razie nie można tego powie- 
dzieć, że sporł strzelecki zamiera, że nie 

czyni postępów. Cieszyć to powinno 
wszystkich, że fegoroczne mistrzostwa są 
w pełnym tego słowa znaczeniu wspa- 
niałą rewią sportu strzeleckiego, że speł 
niły one w zupełności swoje znaczenie 
propagandowe. 

Są więc pewne, poważne zastrzeżenia. Za- 
strzeżenia te dotyczą przed! wszystkim u- 

miaru. Nie można zagalopowywać się. Upra- 

daleko ważniejszych obowiązkach, a jeśli 

chodzi o uczniów, to obowiązkiem ich jest 

nauka, a sport powinien być traktowany ja- 

ko coś pomocniczego w tej „uce, nie powi- 

nien być nigdy celem . 

Będąc w przededniu mistrzostw lekkoat- 

lefycznych szkół wileńskich zwracamy się do 
micdziežy z apelem, żeby nie zatracała swych 

dcdatnich cech i żeby stała zawsze na straży 
ełyki w walce sportowej, by tylko wówczas 

będziemy mogli powiedzieć, że młodzież ta 

jest dobrze wychowana, że ona świeci przy- 

kładem innym. 

Stuprocentowy sportsmen, to nie ten, któ- 

ry posiada tytuł mistrza, ale ten, który w każ 

dej chwili potrafi wykazać się szlachetnymi 

wałorami swego charakteru. Jeżeli więc cza- 

sami mówi się, że sport jest kuźnią charakte- 

rów, to niech nią będzie faktycznie.   

Na uzyskanie tak wspaniałych wyni- | 
ków wpłynęła niewątpliwia piękna pogo- 
da, jaka sprzyja zawodnikom. Brak wiat- 
ru i słońce — to wymarzone warunki. 
Dobra jest odległość widzenia. Słońce 
wpływa również dodatnio na stan psy- 
chiczny zawodników, co przy zawodach 
strzeleckich ma kolosalne znaczenie. 

Najlepsze wyniki uzyskane zostały w ' 
strzelaniu z karabinu wojskowego z 3 ch 
posław przez Andrzeja Mafuszka z Kielc. 
Kilkudziesięciu zawodników ma ponad 
400 pkt. na 600 możliwych. Są to wyniki 
barcg o dobre. 

Il) specjalne podkreślenie zasługują 
równ aż wyniki w strzelaniu z karabinka 
sporłowego, gdzie Matuszak wybił 1134 
pkt. na 1200 możliwych. Wynik ten jest 
nowym rekordem Polski. 

A teraz zobaczymy jak się strzela z 
karabinu do sylweiek. 9 zawodników u- 
zyskało rekord, Na 200 pkt. możliwych 
wvbitych zostalo 200 pkt. Powtarzamy na 
200 možliwych 200 uzyskanych. Podobny 
rekord padł również w strzelaniu z pisto 
letu do sylwetek. Batkiewicz powtórzył re 
kord Wiłwickiego z roku ubiegłego i wy 
bit 130 pkt. na 130 możliwych. 

Słowem widzimy, że wyniki są rzeczy 
wiście dobre. Szkoda tylko, że społeczeń 
stwo wileńskie jakoś nie bardzo intere- 
suje się tą gałęzią sportu, a sport strze- 
lecki rozwiązuje zagadnienie tak poważ 
ne, jak obrona narodowa. Dobrze um'eć 
strzelać powinien każdy obywate! Państ- 
wa Polskiego. 

Jest więc wspaniała okazja do bliż- 
szego zapoznania się z zawodnikami i 

zawodami,  Organizałorzy _ zapraszają 
wszystkich na strzelnice. Wstęp jest wol- 
ny, jak powiada komisarz zawodów płk. 
lgnacy Bobrowski, warto więc wybrać się 
na jedną z 9 sfrzelnic i zobaczyć jak pa- 
dają rekordy. 

Organizacja tegorocznych mistrzostw 
stoi również na wysokim poziomie spor- 

, owym. Wystarczy zaznaczyć, że dotych- 
czas nie wpłynął ani jeden protest, co w 

zawodach trwajacych 12 dni jest również 

pawnęqo rodzaju rekordem. 
Doskonałvm pomysłem propagando- 

wym, na wzór zagranicy, było ustawienie 

tablicy przy placyku Orzeszkowej z wy- 
nikami. Przed tablicą, zwłaszcza wieczo- 
rem, gromadzą się tłumy ciekawej mło- 

| dzieży, 

Dalsze wyniki narodowych zawodów 
strzelerk ch 

W dalszym ciągu XII Narodowych zawo-J fsiawa stojąca Krawczyk 117 pki. na 200 mo- 

dów strzeleckich o mistrzostwo Polski i Ar- 

mii padły następujące wyniki: 

Karabin wojskowy. Dystans 300 mtr. 

Torcza pierścieniowa Kb 1. Trzy postawy 

picwadzi Matuszak WKS Kielce 501 pkt. na 

600 możliwych przed Pachlą 493 pkt. i Sta- 

warzem 486 pkt. Postawa leżąca Sawieki HK 

SŁ Warszawa 180 pkt. na 200 możliwych 

przed Grudzińskim 179 pkt. i Bebłocińskim 

179 pkt. Postawa klęcząca Kozłowski KOP 

178 pkt. na 200 możliwych przed Jurkiem 

Z $. Krakow 173 pkt. i Malikiem WKS No- 
wy Sącz 172 pkt. Postawa stojąca Matuszak 

WKS Kielce 166 jkt. na 200 możliwych przed 

Boye HKSŁ Warszawa 166 pkt. na 200 moż- 

liwych przed Boye HKSŁ Warszawa 154 pkt. 

i Brodalą 153 pkt. 

Karabin wojskowy. Dystans 300 mir, 

Тогсза pierścienowa Kb 1. Dostępna tylko 

dla ułanów o nagrodę Szefa Tepartamentu 

Kawalerii. Trzy postawy prowadzi Markie- 

wicz 384 pkt. na 6008 możliwych przed Jaro- 

szewiczem 384 pkt. Krawczykiem 382 pkt. 

Postawa leżąca Swiątkiewicz 166 pkt. na 200 

możliwych przed Turkiem 185 pkt, i Roma- 

niukiem 157 pkt. Postawa kłęcząca Kotlań- 
ski 151 pkt. na 200 możliwych przed Tur- 

kiem 143 pkt. i Swiątkiewiczem 136 pkt. Po- 
FONEADZW TCO RZZWETY R IST TIA VES TITAN DT ANSI NOK 

Piłka możma to radość życia sporiawego 

  
Gracze przed aparatem telewizyjnym. 

j żówych przed Markiewoiczem 112 pkt. i Ja- 

roszewiczem 11t pkt. 

Karabin wojskowy. Strzelanie na czas do 

syłwetek Kb 3. Dziesięciu zawodników uzys- 

kałc maksimum punktów 20 na 200 możli- 

wych. Prowadzą nieznaczną różnicą czasów 

Majchrowski KOP przed Dzielskim KOP, Ko- 

złowskim KOP, Pilchą, Wrzoskiem, Jawors- 

kim i innymi. 

  

" Karabinek sportowy dowolny Kbk 1. 

Tizy postawy Matuszak Andrzej WKS Kiel- 

ce 1134 pkt na 1200 możliwych przed Jab- 

łońskim Rembertów 1121 pkt. i Wrzoskiem 

1116 pkt. Postawa leżąca Duda Rembertów 

896 pkt. na 400 możliwych przed Karczmar- 

czykiem WKS Orlęta 395 pkt. i Maserakiem 

KPW Warszawa 395 pkt. Postawa klęcząca 

Matuszak WKS Kielce 383 pkt. na 400 moż- 

liwych przed Wrzoskiem 378 pkt. i Jabłoń- 

skim Rembertów 377 pkt. Postawa stojąca 

Matuszak WKS Kielce 364 pkt. na 400 możli. 

wych przed Kaczmarczykiim WKS Orlęta 

357 pkt. i Kołodziejskim Rembertów 352 p. 

Karabinek sportowy o otwartych przy- 

rzędach celowniczych Kbk s 2. Trzy postawy 

por Wasilewski Wilno 1066 pkt. na 1200 mo- 
żiiwych przed Kozłowskim KOP 1054 pkt. 

1 Kaczmarczykiem WKS Crlęta 1048 pkt. 

Postawa leżąca Słodczyk Skarbowcy Kato- 
wice 380 pkt. na 400 możliwych przed Ste- 

fenią Stawarzową Z, S. Warszawa 374 pkt. 

i Szalewiczem WKS Orlęta 374 pkt. Postawa 

klęcząca Kuć Wilno 369 pkt. na 400 możli- 

wych przed Kozłowskim T“ 365 pkt. i 

Wrzoskiem 365 pkt, Postawa stojąca por. 

Wasilewski Wilno 343 pkt. na 400 możli- 

wych przed Golańskim Z. S. Warszawa 342 

pkt. i Kaczmarczykiem 334 pkt. 

Pistolet wojskowy Pw 1, Egermaier 176 

pkt na 200 możliwych przed Golańskim 173 

pkt I Sucharzewskim 171 pkt. 

Pistolet. Strzelanie na czas do sylwetek 

Pw 9. Batkiewicz 130 pkt. na 130 możliwych 
przed Węgrzynem WKS Łódź 120 pkt i por. 

Wasilewskim Wilno 105 pkt. W konkurencji 

Pierwszego dnia zawodów koresponden- 

cyjnych w strzelaniu między Estonią a Pol- 

ską odbyły się strzelania z karabinka sporto- 
wego Kbk s i. Wyniki polskich strzelców 

przedstawiają się następująco:   Matuszak Andrzej 569 pkt. 
Kaczmarczyk Paweł 650 pkt. 

Wachowicz Bolesław 553 pkt. 

Bitner Witold 552 pkt. 
Stawarz Stanisław 551 pkt. 

Kołodziejski Edmund 549 pkt. 

Paprocki Karol 545 pkt. 

Rutecki Edmund 545 pkt, 

Wrzosek Jan 542 pkt. 

Duda Piotr 539 pkt. 
Stawarz Aleksander 529 pkt. 

Jabłoński Jan 515 pkt. 

Razem na 7200 możliwych wybito 6.549 p. 
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Nowy port lotniczy Berlina 

  

Na pierwszym planie olbrzymie pole zlotów, oraz budynki porłowe, które zostaną 
wykończone z początkiem 1939 roku. 

  

Otwarcie S£z0nu 
hakcerskiega 

Wczoraj w sali Ośrodka W. F. nastą. 
piło otwarcie sezonu bokserskiego. 

Łukmin pokonał Czarnego. 
Śnitko przegrał z Sawickim w trzeciej 

rundzie przez K. Q 
Miłosz pokonał Kwapiszewskiego na 

punkty. 
Mix z AZS pokonał Argamekowa 4 

WKS Śmigły. 
Stawosz zremisował z Nestorukiem po 

mało ciekawej walce. 

Dębski rozegrał najciekawszą walkę 
dnia z Sazanowem. Zwyciężył Dębski. 

Nie widzieliśmy więc wczoraj na ringu 
ani jednego czołowego zawodnika Wil 
na. Zamiast poważnego  pofraktowania 
otwarcai sezonu mieliśmy faktycznie sła- 
by udany „pierwszy krok”. Jeżelł nadal 
fak będzie, to bokserzy nasl nle mogą 
liczyć na większe sukcesy propagando- 
we. 

Bieg drużynowy w maskach 
gazowych w Wilnie 

Na ul. miasta można bylo wczoraj zaob 
serwować dość niecodzienne, znane ra- 

czej z fragmentów filmów wojskowych, 
albo ze zdjęć z terenów wojennych, wi 
dowisko, Ulicami miasta szybko porusza 
ły się grupy ludzi o dziwacznym, z powo 
du włożonych masek przeciwgazowych, 
wyglądzie. Byli to uczestnicy zorganizowa 
nego przez LOPP marszu drużynowego 

w maskach przeciwgazowych. 

Trasa wynosiła 3 kim. Od Placu Piotra 
i Pawła na Antokolu, gdzie odbył się start 
ulicami: Kościuszki, Arsenalską i Mickiewi 
cza do Placu Łukiskiego, gdzie znajdo- 
wała się meta. Do zawodów słanęło 13 
drużyn. 

Wyniki były następujące: 

W grupie wojskowych: Pierwsza na 
melę przybyła drużyna jednego z pułków 
legionowvch, stacjonujących w Wilnie w 

czasie 21,04,1: Na drugim miejscu w tej 
grupie uplasowała się drużyna brygady 
sam, w czasie 21,13,3. Na trzecim miej- 

scu przybyła drużyna jedneco z balalio 
nów pionerów w czasie 22,43,1. 

W grupie P. W. na oierwszvm miejscu 
przybyła drużyna Zw. S'rzeleckiego Zwie 
rzyniec 2 w czasie 21,10,5, nasłeonie dru 
ale mieisce zaięła drużuna Ochotniczej 
Straży Pożarnej Śródmieście w czasie 

21,12.1. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Zw. S'rzeleckiago Zwierzyniec | w czasie 
2135;1. 

W grupie pań pierwsze miejsce zaję- 
ła trzecia drużyna Harcerska w czasie — 
22,559. 

W ogólnej klasyfikacji pierwsze miej 

sce zajęła drużyna pułku legionowego, 
2-gie miejsce Zw. Strzelecki Zwierzyniec 
2. Na trzecim miejscu uplasowała się dru 
żyna Ochofniczej Straży Pożarnej Wilno- 
śródmieście, 

Wdłuż trasy tłumy widzów przygląda” 
ły się niecodziennym zawodom. 

„BORA DYBEDROSIARZOWORDEE KADA 

pań prowadzi nadal Orczyńska PPW War- 

szawa 230 pkt. na dalszych miejscach Jago- 

dzińska Z. S. Warszawa 223 pkt. i Uniłowska 
KPW Radom 219 pkt. 

Strzelanie olimpijskie. Prowadzi Pazdej 

Warszawa 51 pkt. przed Sucharzewskim 50 

pkt. i Polzem WKS 49 pkt. 
Dziś dalszy ciąg zawodów. 

Mecz strzelecki Estonia — Polska 
Wyniki w strzelaniu z karabinu wojsko- 

wego Kb 1 były następujące (na 600 moż- 

liwych): 2 = 

1) Wrzosek 507; 

2) Batuszak 496; 

8) Wasilewski 483; 
4) Sawicki 480; 
5) Stawarz St. 477; 

6) Malik 473 

1) Kozłowski 472 

8) Brodala 465; 

9) Stawarz Al. 462; 
10) Rachwał 458; 

11) Jurek 453; 

12) Wojtowicz 441. . A 

Ogółem na 7200 pkt. wybito 5867 pkt, 
Mecz z Estonią przegraliśmy. z 

| 
| 

 



KRONIKA 
  

Dziś Franciszka Seraf. W, 

Jutro Placyda M. 
PAŹ DZIERN. 

4 
Wschód słońca = g. 5 m. 25 

Poniedziałek | zachód słotca — g. 4 m. 49 
———— 

Vpvsizezenia Zakładu Meteorologii USB 

% Wilnie dnia 3X 1937 1. 
Ciśnienie 767 

Temperatura średnia -- 7 
Temperatura najwyższa + 12 

Temperatura najniższa + 5 

Opad — 

*"=*'Wiatr_półn.-wschodni 
Tend.: wzrost 

Uwagi: dość pogodnie. 

  

NOWOGRÓDZKA 
— STAN SZKOLNICTWA POWSZECH- 

NEGO W POW. NOWOGRÓDZKIM. Szkol- 

nictwo powszechne dzięki wysiłkom inspek- 
tora szkolnego i przewodniczącego wydziału 

powiatowego osiągnęło w ostatnim czasie 

znaczną poprawę. W ciągu tych dwu lat 

przybyło nowych 27 etatów nauczycielskich 

i rozpoczęto budowę aż 8 większych szkół 

powszechnych, a to: w Now „76dku, Delaty- 

tzsch, rozbudowano szkołę w Zapolu Kore- 

hekim, w Nowojelni, wznie.tono już budy- 

nek w Zasieciu (gm. Zdzięcioł), w Walówce, 

A obecnie przystąpiono do rozbudowy szko- 

ły we Wsielubiu. 
Gdyby w takim tempie posuwały się pra- 

t> jeszcze w ciągu dwóch lat, z jednoczes- 

nym wzrostem etatów nauce ycielskich, to 

mielibyśmy już odpowiednie szkoły we wszys 

tkich większych osiedlach naszego powiatu. 
Obecnie jest w nowogródzkim obwodzie 

szkolnym 191 szkół powszechnych, przeważ- 
hie jednak niższego stopnia organizacyjnego, 

bo aż 139 szkół jednoklasowych i 26 dwu- 

klasowych. Istnieje tendeneja do podniesie- 

lua stopnia tych szkół, lecz na przeszkodzie 
stoi brak budynków szkolnych. Większość bo 
wiem szkół mieści się w niskich, ciemnych i 

cissnych izbach wiejskich, co rzecz jasna u- 
niemożliwia zwiększenie klas, Samorządy 
gminne traktowały dotychczas szkolnictwo 

   

po macoszemu. Przyciśnięte do muru przez | 
władze nadzorcze wolały wynająć jakieś lo- 
tum prywatne, niż zabrać się sumiennie do 
tezbudowy sieci szkół własnych przez wciąg- 
niecię do tej akcji całego społeczeństwa, 
zwłaszcza ziemian i posiadaczy lasów. (Co'| 
prawda w naszych warunkach było to trud- 
na do zrealizowania, nieniniej niektóre gminy 
duże w tym kierunku zdziałały. 

Obecnie sprawa ta zmieniła się na lep- 
sze, gdyż akcję budownictwa poparło To- 
Warzystwo Popierania Budowy Publicznych 
Szkół Powszechnych, które w 1936-7 roku 
ofiarowało na budowę szkół *5.000 zł. i SĄ- 
dzić należy, że przy wydatnym poparciu To- 
worzystwa przez ogół społeczeństwa naszego 
powiatu pomoc ta będzie stale wzrastać. 

— Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ 
K. P. W. W niedzielę 3 bm. odbyła się w sali 
Ogniska kolejowego w Nowojelni konferen- 
<a rejonowa referentów kulturalno-oświato- 
wych KPW, W programie był także wieczór 
źwietlicowy, Na konferencję przybyły wła- 
dze organizacyjne i zaproszeni goście z Wil- 
a i Nowogródka. 

LIDZKA 
— Jesienny zjazd Spółdzielni Spo- 

Yywców. W dniu 3 bm. odbył się w Li-   dzie w jokalu Starostwa Okręgowy 

Zjazd jesienny przedstawicieli Spółdziel 
ni Spożywców okręgu lidzkiego. Na po- 
rządku obrad było ' omówienie stanu 
spółdzielni w okręgu, zagadnienie 3-let- 
niego planu rozwoju polskiej spółdziel- 
czości spożywców i wybory uzupełnia- 
jące do Rady Okręgowej. 

— Lida będzie miała podziemne ka- 
ble telefoniczne. Wzorem większych 
miast Polski w Lidzie zakłada się obecnie 
kanalizacje dla przeprowadzenia podzie- 
mnej sieci przewodów telefonicznych. Ro 

| boły kanalizacyjne prowadzi się obecnie 
na głównych ulicach miasta. 

BARANOWICKA 
— ZBIÓRKA NA LOPP W BARANOWI- 

CZAĄCH. Komitet Obchodn XIV Tygodnia 

LOPP w Baranowiczach informuje nas, że 

akcja zbiórkowa spotkała się z gorącym po- 

parciem miejscowego społeczeństwa, które 

doceniając znaczenie Obrony Powietrznej 

Państwa składa dość pokaźne kwoty. 
W pierwszym dniu zbiórki następujące 

firmy wpłaciły: „Kresexport* — 100 zł. 
„Tarmlyn“ — 50 zł., Bracia Lwowicz — 17 

zł. Iwanow i Szynicki — 20 zl., Rogužnicki 

I Bruk — 20 zł, Dubrowkin 10 zł., M. Ro- 

tenhaus — 5 zł., L Kacew — 25 zł., C. Szmie- 

low 10 zł., G. Bregman — 20 zł., E. Kacew 

— 15 zł, Wołowiański i Busel — 15 zł., Ic- 

kowicz Kapłan — 10 zł., A. Izygzon — 10 zł., 

„Tekstyl“ — 10 zł., G. Giecowicz i Szereszew- 

ski — 25 zł, „Ekonomia* — 25 zł., „Rapo- 

port" (Cukiernia) 10 zł, Gobryk-Pikielny i 

S.ka — 10 zł., Dich Sadewscy — 25 zł, M. 

A Coldzin i Synowie — 25 zł., W. Wygodzki 

— 5 zł, N. Byteński — 15 zł, S-cy Gobryka 

I M. Konodo 15 zł., Apteka Abramowskiego 

— 10 zł., Lipkowicz — 5 zł. Zbiórka prowa- 

dzuna jest w dalszym ciągu. 

— Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycz- 
nej. Dnia 10 października odbędzie się 
uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej im. 
Karola Szymanowicza w Baranowiczach. 
Wieczorem zaś koncert w sali „Ogniska”. 

- Ważne dla hodowców koni. Pow. 
Koło Hodowców Koni w Baranowiczach 
zawiadamia, że Koła Hodowców Koni w 
Łowiczu, woj, łódzkie dnia 5 październi- 
ka 1937 r. o godz. 11 na targowicy koni 
w Łowiczu organizuje pokaz przychówku 
zwierząt 2 i półtorarocznych po klaczach 
rejestrowanych i ogierach  „Ardenach” 
Imporiowanych z. Francji, 

Ze względu na brak paszy na tamtej- 
szym terenie część zwierzął zostanie roz- 
sprzedana w cenie od 30 do 500 zł, za 
szłukę. Hodowcy, którzy mają zamiar na- 
być małeriał hodowlany bliższych Infor- 
macyj mogą zasięanać w biurze Tow, Ko 
ła Hodowców Koni w Baranowiczach, ul. 
Nowogródzka 4. Dla nabywców materia- 
łu hodowlanego z Łowicza, Pow, Koło 

Hodowców Koni w Baranowiczach będzie 
mogło udzielić bezproceniowej pożyczki 

na 12 miesięcy w wysokości 50 proc. ce- 
ny kupna. 

— Koniec żwiata, czy wielka wojnał 
30 września rb. późnym wieczorem mie- 
szkańcy m. Baranowicz byłi zaobsorbowa 
ni nadzwyczajnym zjawiskiem. Oto cała 
wschodnia połać nieba pokryła się nagle 
czerwoną łuną, która rozlała się po całym 
widnokręgu, jak wielkie krwawe ogniste 
morze. Ze wszystkich zakątków miasta 
powysypywały się tłumy ciekawych I da 
ły słyszeć się tu 1 ówdzie histeryczne jęki 
| krzyki podenerwowanych kobiet.   

„KURJER WILEŃSKI* 4. X. 1037 

= Koniec świała — koniec wiała! — 
powłarzały jedne. 

— Nie, fo oznacza wielką krwawą 

wojnę! — iwierdziły drugie. 
Wróżbom i przypuszczeniom nie było 

końcs. 

GRODZIEŃSKA 
— JABŁOŃ PO RAZ DRUGI POKRYŁA 

SIĘ KWIECIEM. W ogródku p. Jana Karpo- 

wieza przy ul. Kalinowskiego 19 zakwitła w 

tyck dniach jabłoń. Zanotowano również no- 

we pąki i na innych jabłoniach. Jeśli nie na- 

stąpią przymrozki, będziemy mieli w paździer- 

niku nową wiosnę w sadach. 

— PRZYŚPIESZENIE PRAC KANALI- 
ZACYJNYCH. Mieszkańcy Grodna żalą się 

iż w ciągu całego lata w niesłychanie wolnym 

tempie prowadzone były roboty kanalizacyjne 

na głównych ulicach miasta. Od maja aż do 

tego czasu nieprzerwanie nad Grodnem — 

dzięki suchej pogodzie unosi się chmura ku- 

rzu. 
Pragnąc uchronić mieszkańców od podob- 

nych robót w centrum miasta w przyszłym 

lecie, zarząd miejski rozpoczął intensywniej- 

sze ich przeprowadzanie, Prawdopodobnie do 

końca jesieni ukończone zostaną prace kana- 

lizacyjne w parku miejskim, przy ul. Naruto- 

wicza i Alei 3-go Maja. 

PIŃSKA 
— ŁATWOWIERNY SZAMBELAN. Były 

szambelan Dworu Cesarskiego p. J. Tiepłow 

posiadał majątek Dywin-Pawlinowo w pow. 

kubryńskim, który jeszcze w 1929 roku prze- 
kazał na akcję osadnictwa wojskowego. Je- 

dnocześnie wystąpił z pretensją do Skarbu 

Państwa o odszkodowanie w wysokości 300 
tys. złotych Ponieważ: jednak zamieszkiwał 

w Paryżu, starania swe prowadził za poś- 

rednictwem niejakiego Weryho-Darowskiego, 

który poradził mu przekazać prowadzenie 

sprawy „ustosunkowanej* 1 mającej rzeko 

mo bardzo wpływowe znajomości w sferach 

rządowych pani Oldze Lewandowskiej. Sto- 

sunki i wpływy tej pani nie na wiele się przy 

dały i sprawa nie mogła ruszyć z martwego 

punktu. Wtedy, za namową Lewandowskiej, 

kióra przekonała Tiepłowa, że na przeszko- 

dzie pomyślnego załatwienia sprawy stoi je- 

go rosyjskie pochodzenie, łatwowierny dwo- 

rak przepisał tytuł własności na Lewandow- 

ską, przy czym by akt ten nie miał cech fik- 

cji, przekazanie nastąpiło jako pokrycie rze- 

kemego długu z czasów przedwojennych w 

wysokości 85.000 złotych. Niebawem zorien- 

towal się Tiepłow, że padł ofiarą pomysło- 

wego oszustwa i złożył skargę do prokura- 

tora w Warszawie, powałując się na licznych 
świadków. W. liczbie tych ostatnich znajdo- 

wał się zamieszkały w Pińsku p. Łukin, któ- 

rego przesłuchanie miało nastąpić w Pińskim 

Sądzie Okręgowym. Wezwany p. Łukin do 

przesłuchania się nie stawił, wobec czego 

został ukarany na 50 zł. grzywny. 

Do Pińska przybył w celu obecności przy 

pizesłuchaniu adwokat Zieliński z Warsza- 
wy, rzecznik poszkodowanego. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
—Gminne konferencje oświatowe od- 

będą się w Hoduciszkach 4 bm. w Ko- 
majach 5 bm., w Łyniupach 6 bm., w Da- 
ugieliszkach, w Duksziach 15 bm., w Koł- 
łynianach 16 bm., w Podbrodziu 17 bm., 
w Kiemieliszkach 19 bm., w Żukoiniach 
21 gm., w Świrze 22 bm., w Szemetowsz- 
czyźnie 23 bm., w Twereczu 26 bm. w 
Święcianach 27 bm., Na konferencjach 
łych zosłaną uzgodnione reczne plany 
pracy kulturalno - oświatowej prowadzo-   

nej przez organizacje społeczne, isinie- 
jące w pow. święciańskim. 

— Powiatowy delegat Biura do Spraw 
Filna1sowo-Rolnych podaje do wiadomoś- 
ci, że w każdą środę w kancelarii Wy- 
działu Powiatowego (Rynek 28), udziela 
szczegółowych informacyj rolnikom pow. 
święciańskiego o przedterminowych spła- 
łach długów rolniczych, w myśl znoweli- 
zowanej ustawy oddłużeniowej, na mocy 
której za każde 100 złotych zapłaconych 
przed terminem spłaty umarza się dal- 
szych 200 złotych zadłużenia. 

WILEJSKA 
— AUTO - KINO DŽWIĘFYOWE W WIO- 

SRACH NA POGRANICZU. Pewne ogranicze- 

nia w życiu ludzi przy granicy wynagradza 

KOP swą pracą kulturalno-oświatową. 

Ostatnio pogranicze pułku KOP Wilejka 

objeżdżało auto-kino dźwiękowe. W dniu 28 

ub m. zawitało do wsi МИсга. Ка placu cer- 

kiewnym odbyło się widowisko przy udziale 

przeszło 800 osób. Opustoszały chaty wieśnia- 

cze w promieniu 7 klm. Kto żyw, ten rzucał 

robotę i pędził na potężny głos megafonu. Na 

wet w nadgranicznej wiosce sowieckiej lud- 

ność wyległa przed chaty. Początkowo grano, 

a młodzież tańczyła. Później wyświetlono fil. 

my dźwiękowe: 1) Wręczenie buławy Mar 

szałkowi Śmigłemu Rydzowi 2) Manewry 

polskiej floty wojennej na morzu i 3) Życie 
górali. 

Całością kierowali instruktorzy ośw. K. 

O P. pp. Skendzior i Babuchowski. Rozrado- 

wana ludność zgotowała im w końcu gorącą 

owację, $. O. 

MOLODECZANSKA 
— NOWE OWOCE MALIN. W Mo- 

łodecznie I w okolicy zakwitły poraz dru 
ki wiśnie, Wiele sadów pokryło się bia 
łym kwieciem, przy czym na drzewach 

owocowych pokazały się nowe małe list 
ki. Nielada sensację wywołał w Molodscz 
nie fakt, że u kilku właścicieli sadów po 
raz drugi w fym roku owocowały krzaki 
malin. Krzaki malin kwitły poraz drugi 

we wrześniu a obecnie wydały już nowe 
owoce. Nowe owoce w smaku są na 
ogół nieco kwaśniejsze oraz sa 3/4 wiel 
kości normalnych malin ogrodowych. 

BRASŁAWSKA 
— Zmiana na stanowisku lekarza po- 

włatowego. Dolychczasowy lekarz powia 
łowy w Brasławiu dr. Leopold Rehan prze 
niesiony został na takież stanowisko do 
Zbaraża, a lekarzem powiatowym w Bra 

„sławiu mianowany zosłał dr. Józef Szan 
lyr, dotychczasowy lekarz 
Drut. 

rejonowy w 

POSTAWSKA 
— Związek Strzelecki w Postawach 

czyni starania w zarządzie gminy Kobyl- 
nik u p. wójia Gumowskiego zmierzające 
do otrzymania paru ha gruniu nad Naro- 
сга celem wybudowania przystani spor- 
towej. Na razie chodzi o wybudowanie 
badz) domku, 

— Posterunek Policji Państwowej nad 
Naroczem wyposeżony zosłał w nowo- 
czesną piękną i szybkobieżną motorówkę. 

Podczas próbnej Jazdy drogę od Ku- 
py do Hałowicz przebyła łódź w nie. 
spełny kwadrans. 

— W Postawach powstał zakład In- 
troligatorski, mieszczący się w świetlicy 
ZS przy ulicy Brasławskiej 31. Za zniko- 
mą opłałą można oprawić łam książki 
ładnie, szybko i tanio.   

й 

Szkolenie stražy 
leśnej 

Odbyły się egzamina sprawdzające na IF 

tuanusie 7-tygodniowych kursów dla straży 

leśnej w nadleśnictwie Święciany. Komisja 

egzaminacyjna pod przewodnictwem Delega- 

ta Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie 

p insp. Dankiewicza poddała 29 gajowych 

— słuchaczy kursu egzaminom. Wszyscy ga- 

jowi egzamina złożyli w wynikiem pomyśl- 

nym, przy czym 15 gajowych otrzymało świa 

dectwo wyróżnienia, a mianowicie: Hajduk 

Jan — z nadleśnictwa Szczuczyn, Karnie- 

wicz Karol — z nadleśnietwa Naliboki, Lit- 

win Ignacy — z nadleśnictwa Ignalino, Ło- 

bacz Stanisław — z nadleśnictwa Bakszty, 

Makowski Aleksander — z nadleśnictwa Ora- 

ny, Marecki Józef — z nadleśnictwa Biały 

Brzeg, Matusewicz Napoleon—z nadłeśnictws 

Święciany, Nowaszyński Jan — z nadleśni- 

ctwa Podbrodzie, Piechowiak Michał — z 

nsdleśnictwa Niemenczyn, Raczyński Piotr 

— z nadleśnictwa Naliboki, Tkacz Roman — 

z nadleśnictwa Orany, Swirbutowicz Józef 

— z nadleśnictwa Oszmiana, Wasiluk Wale- 

riar — z nadleśnictwa Biały Brzeg, Wójcik 

Bolesław — 2 nadleśnictwa Mosty i Zajuł 

Franciszek -— z nadłeśnictwa Rudniki. 

Najlepsze postępy w nauce i najlepsze 

wyniki na egzaminach wykazali gajowi: 

Newaszyński Jan — z nadleśnictwa Podbró- 
dzie i Tkacz Roman — z nadleśnictwa Orany, 
którzy też jako nagrody otrzymali, zakupio- 

ne przez Dyrekcję Naczelną Lasów Państwo- 

wych, rowery typu wojskowego. 

Odbyły się również egzamina sprawdza- 

jace na III turnusie kursów dla straży leśnej 
w nadleśnictwie Duniłowicze. Komisja egza- 

minacyjna pod przewodnictwem Delegata Dy 

rekcji Lasów Państwowych w Wilnie p. insp. 
W Dankiewicza i z udziałem pp. Kierowni- 

ków L. Huszczy i St. Bilczyńskiego poddała 

egzaminom 30-tu gajowych - słuchaczy kur- 

su. Wszyscy gajowi zložyli egzamina Z wy- 

nikiem pomyślnym, przy czym t1-tu otrzy- 

mało świadectwa wyróżnienia. Są to gajowi: 

Antoszewski Zygmunt — z nadleśnictwa U- 

sza, Jodko Jan — z nadleśnictwa Troki, Li- 

piński Wacław — z nadłeśniciwa Stołpce, 

Nawrot Wacław — z nadleśnictwa Koniawa, 

Nawrot Jan — z nadleśnictwa Usza,. Per- 

kowski Franciszek — z nadleśnictwa Wilej- 

ka, Subocz Zygmunt — z nadleśnictwa Na- 

rocz, Sawicz Władysław — z nadłeśnictwa 

Grodno, Szczerbiński Franciszek — z nad- 

leśnictwa Traby, Scierzysko Stanisław — z 

nsdleśnictwa Smorgonie i Tomaszewski Bo- 

jesław — z nadleśnictwa Wilno. 

Najlepsze postępy w. nauce i najlepsze 

- wyniki na egzaminach wykazali gajowi: Li- 

piński Wacław -- z nadleśnictwa Stołpce i 

Nawrot Wacław — z nadleśnictwa Koniawa, 

którzy w nagrodę otrzymali, zakupione przez 
Dyrekcję Naczelną Lasów Państwowych, ro- 

wery typu wojskowego. 

Gopierajcie pierwszą w Kraju Apół- 

dzielnię Przeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

— Szkółki wikiiniarskie. Związek Strzel. 
w Postawach rozpoczął w tym roku za- 
kładać szkółki wikliniarskie. 

— Zawody lekkoaflefyczne. W naj- 
bliższą niedzielę t. j. 3-go października 
o godz. 12-ej w południe odbędą sią 
słaraniem prezesa OZPR por. Wendorta 
oraz komendanta ZS w Postawach propa- 
gandowe zawody lekkoatletyczne. 

Nieciecka Wanda. 

KONRAD TRANI 33 

ZEMSTA 
„Henri nie znat się na ludziach, a już co do Ru- 
dego Billa mylił się w zupełności. Nie dostrzegł wcale 
niepewnych spojrzeń człowieka o spłaszczonym no- 
sie. Skąd hrabia Gozzi di Pino mógł wiedzieć, że Bill 
właśnie wówczas jest najbardziej niespokojny, kiedy 
zalewą się alkoholem? 

— Dobrą spełunkę upatrzyłeś sobie — powiedział 
/€nri do Gastona, bez cienia wyrzutu zresztą. Czuł 

Się tu znacznie lepiej, aniżeli w tych przeklętych klu- 
bach! 

8 Od sąsiedniego stolika znów dobiegł ich wybuch 
śmiechu. Zmarszczki na czole Rudego Billa stawały 
SIĘ z minuty na minutę głębsze. 

VII. 

aż e dnia pan i sługa widywali się rzadko. 
die czas bardzo produkcyjnie, pracując nad 

em klejnotów. Wymagało to drobiazgo- 
wych przygotowań, ponieważ przed każdą transakcją 

trzeba było zasięgać informacyj o jubiłerze i przemy- 
śleć tysiące szczegółów, mających zapewnić stupro- 
centowe bezpieczeństwo. Ale niedość na tem. Piotr 

postanowił Wyzyskać rolę kamerdynera „dla przygo- 
towania Lo serji występów. Nie zamierzał wpraw- 

= SIĘ przed ostatecznem spieniężeniem kosztowności Mosbacha, ale jako człowiek przewidu- 
Jący. Przygotowywał sobie grunt na przyszłość. 

Pozatem obiło mu się o uszy, że w Londynie   

wynaleziono nowy rodzaj kwasu, doskonale nadają- 

cy się do wytrawiania najtęższych płyt pancernych. 
Rzecz prosta, nie można było kwasu tego dostać na 

wolnym rynku, posiadał on jednak z punktu widze- 

nia interesów zawodowych Piotra wartość niepo- 

ślednią. Jaką drogą dotrzeć do pokątnej fabryczki 

cudownego kwasu? Najłatwiej byłoby zwrócić się do 
któregoś z kasiarzy londyńskich, w których adresy 
zaopatrzył się Piotr jeszcze w Paryżu, ale droga ta 

kryła w sobie pewne niebezpieczeństwo. Piotr był w 
swoim zawodzie znakomitością. Do Londynu przy» 

był incognito i za wszelką cenę pragnął uniknąć roz- 

głosu. Gdyby wszedł w kontakt z którymś z tutej- 

szych kasiarzy, rozniosłoby się wmig po podziem- 

nym światku, że w Londynie bawi na gościnnych 
występach majster z Paryża. A ponieważ policja po- 

siada wśród przestępców swoich konfidentów, wia- 
domość ta mogłaby zaostrzyć jej czujność i mieć 
dla Piotra bardzo przykre następstwa. Wybrał więc 
drogę trudniejszą i postanowił wytropić tajemniczą 
fabryczkę bez' uciekania się do pomocy kolegów po 
fachu. 

Zaabsorbowany temi sprawami, niewiele uwa- 
gi zwracał na swego pana. Widywali się właściwie 

tylko raz dziennie, o godzinie dziewiątej zrana, kie- 
dy Piotr odbierał od kelnera tacę że šniadaniem 
i wnosił ją do sypialni Henri'ego. 

— Musisz mnie informować dokładnie o każdym 
swoim kroku — powtarzał za każdym razem kamer- 
dyner. — Trzeba mieć otwarte oczy i uszy, mój, 
chłopcze! Niejednego zgubiła już nieuwaga czy 
nieostrożność. 

Powtarzał to wkółko, ale prędko uświadomił so- 
bie, że rada ta trafia na kamienisty grunt. Henrl   

* 

kroczyl przez świat z tak zblazowaną miną, že Piotra 

ogarniała wściekłość. 

Z zapalonem cygarem usiadł na skraju łóżka 

„ Henri'ego. 

— Gdzieś był wczoraj wieczorem? Wróciłeś bar- 

dzo późno — zapytał, — Znów włóczyłeś się gdzieś 
ze swoją Wikciąl SĄ 

Nie mógł przemóc w sobie niechęci do pięknej 

wdówki. = : 

— Otóż nie. Zdziwisz się, gdy ci powiem, kogo 

spotkałem. Gastona! Gra od pierwszego w barze 

Excelsior. Naturalnie, poszliśmy oblać niespodziewa- 

ne spotkanie. Gaston zaprowadził mnie do bardzo 

miłej knajpki w pobliżu doków. Powiadam ci pasztet 

z nerek był niezrównany. Daleko lepszy, aniżeli w 

tych przeklętych klubach! 
— (oś powiedział Gastonowi? 

— Że gram w barze Bristol i że przy sposobności 
zajrzę do niego. : 

Piotr ssał papierosa. Spotkanie to nie ucieszyło 

go bynajmniej. Do licha, że też na tym świecie ludzie 

zawsze muszą się spotkać! 

— Jak byłeś ubrany? Czy Gastonowi nie wpadło 

nic w oko? : 

— Nie, nic. Bylišmy obaj w smokingach. Po- 
wiadam ci, bardzo osobliwy lokal. Calkiem inny, niž 

u nas w Paryżu. Tu dopiero skonstatowałem, jak 
bardzo różnią się_od siebie ludzie odmiennych naro- 

dowości. Powinieneś obejrzeć tego Rudego Billa i je- 
go ferajns Boże, jak ci ludzie hałasująl U nas w Pa- 
ryżu wszyscy zachowują się znacznie spokojniej i z 
większą dystynkcją. Ten ich herszt wygłąda jak pie- 
gowaty baran o rudej szerści. NĄ: 

(D. e. n.)-



KRONIKA 
— Przepowiednia pogody w-g PIM.: 
Ranek mglisty, w ciągu dnia pogod- 

nie, tylko na wschodzie zachmurzenie 

większe. 
Dniem temperatura do 20 С. 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
feki: 

Nałącza (Jagiellońska 1); Sukc. Augu- 
siowskiego (Kijowska 2); Romeckiego 
(Wileńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); 
Rosłkowskiego (Kalwaryjska 31). 

„Ponadto stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 
gionowa 10) i Zajączkowskiego (Witoldo- 
wa 22). 

  

   

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzedny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

BPOZEYZOZTACH 

  

MIEJSKA 

— Uregulowanle placu wewnętrznego 
kaplłala Św. Jakóba. Plac wewnętrzny 
<zpitala Šw. Jakėba uległ uregulowaniu 
płrzymując gladką nawierzchnię, chodni- 
ki i krawężniki. Obecnie Magistrat posła- 
sowił uporządkować. ogródek szpitalny 
przez założenie klombów i kwietników. 
Poza tym przewidziano usławienie żel- 
betonowej konstrukcji schodów w gma- 
chu szpiłalnym i usławienie murów opo- 
rowych. 

— Zamiast Zwierzyńca kanalizacja na 
Antokolu. W związku z przebudową mo- 
słu Zwierzynieckiego « uległ częściowej 
zmianie tegoroczny plan  inwesłycyjny. 

Zamiasł przewidywanej ul. Zwierzyniec- 
kiej i Wiłkomierskiej zaopatrzone zostaną 
w kanalizację: Anfokol w rejonie ul, Tram 
wajowej i ul. Chełmska. 

— Posiedzenie Komisji Finansowo- 
Gospodarczej. We włorek dnia 5 bm. 
odbędzie się w lokalu Maqistratu posie. 
dzenie radzieckiej Komisji Finansowo- 
gospodarczej. Na porządku dziennym 
kilka spraw związanych z finansami mia- 
zła. Sprawy te zostaną -zreferowane wraz 
z opinią Komisji na czwarikowym posie- 
dzeniu Rady Miejskiej, 

WOJSKOWA 

— Dodatkot'e posiedzenie Komisji 
Poborowej. 14 października odbęd-ie 
sią dodatkowe posiedzenie Komisji Po- 
borowej. Sławić się winni wszyscy męż- 
czyźni, którzy we właściwym czasie nie 
uregułowali swego stosunku do wojska. 

Komisja urzędować będzie w lokalu 
przy ul. Bazyliańskiej 2 od godz. 8 rano, 

ARADEMICKA. 
= W bież. miesiącu zostaną wzno- 

wione przedstawienia dla akademików w 
łeafrach wileńskich. Bilety na pierwsze 
przedstawienie, które odbędzie się dnia 
11 bm. w Teatrze Miejskim na Pohulance 
f„Lało w Nohant"), do nabycia w Akade- 
mickim Związku Sportowvm ul. Š-to Jai- 
ska — Uniwersytet od dnia 6 bm, w g. 
od 19 do 20.   

Te ZWIAZKOW i STOWARZYSZEN. 

— Z ŻYCIA ORGANIZACJI MŁODZIEŻY 

PRACUJĄCEJ. Władze Centrali e OMP mia- 

nowały p. inż. J. Werczyńskiego Dyrektora 

Woj. Biura Funduszu Pracy — Inspektorem 

Okręgu Wil. OMP. 

18 i 19 bm. Naczelnik Okręgu p. Piotr 

Gicdrys przeprowadził lustrację Ośrodka Ko- 

szykarsko-Wikliniarskiego, bursy i Ogniska 

OMP w Wilejce. 

26 ub. m. odbył się pod przewodnictwem 

naczelnika Okręgu zjazd kierowników Og- 

nisk i działaczy terenowych w Głębekiem 

Na zjeździe uchwalono: 1) rozszerzyć zasięg 

organizacyjny, 2) zasilić Ognisko nowym ele- 

mentem, 8) przeprowadzić akcj, wyszkole- 

niową na I i LI stopień organizacyjny i 4) 

akcję obozową. 

Wydział Okręgowy OMP w Wilnie rozpo- 

czął prace nad urządzeniem obozu dla kie- 

rowników i instruktorów OMP-u w Nowej 

Wilejce. Obóz obliczony jest na 100 osób. 

Przy Wydziale Okręgowym GMP w Wil- 

powstał referat czytelnictwa. 

RÓŻNE. 

— Fryzjerzy zamierzają zabiegać o 
przedłużenie godzin kandlu. Kary wy- 
mierzane fryzjerom, którzy wbrew prze- 
pisom pracują w niedziele i w godzinach 
wieczorowych, spowodowały znaczne 
zmniejszenie się dochodów. Fryzjerzy 
mają w związku z tym rozpocząć akcję 
w kierunku uzyskania ulg, chociażby na 
okres zbliżającego się karnawału. 

— Dzień Oszczędności. Wzorem lał 
ubiegłych obchodzony będzie w dniu 31 
października rb. Dzień Oszczędności. Z 
łaj ckazji odbęd; się we wszystkich sz” 
łach powszechnych i średnich okolicznoś 
ciowa pogadanki. Urzędy pocztowe sta- 
nowiące zbiornicę P. K. O. będą udeko 
rowana flaaami. 

SPROSTOWANIE. We wczoraj- 
szym, niedzielnym numerze „Kurjera 
Wileńskiego, na pierwszej stronie 
cena sprzedaży pojedyńczego egzem- 
plarza pisma została podana 10 gr. 
zamiast 15 gr. 
RTM BASESS) 

Zmiana rozkładu |azdy 
da Jasrvn 

Dyrekcja Okr. Kolei Państw. w Wilnie 

podaje do wiadomości, iż poczynając od 

dnia 1-go października rb. zmienił się roz- 

kład jazdy pociągów podmiejskich (motoro- 

wych) na odeinku Wilńo— Jaszuny jak na- 

stępuje: 

1) Poc. Nr Mt. 839 odchodzący z Wilna 

o g 7,35 de Porubanka, będzie odjeżdżał z 

Wilna codziennie o g. 7,50 i przyjeżdżał do 

Jaszun o g. 8,29. 

2) Poc. Nr Mt 340 przyjeżdżający do Wil- 

na o g. 7,55 z Porubanka, będzie odjeżdżał 

ccdziennio z Jaszun 6 g. 8,55 1 przyjeżdżał 

do Wilna o g. 9,28. 

3) Poc. Nr Mt 341 odchodzący z Wilna 

og 9,20 do Jaszun, będzie odjeżdżał z Wil- 

na o g. 9,45 i odjeżdżał tylko do Wołczun 

o g. 10,10. 

4) Poe. Nr Mt. 342 przyjeżdżający do 

Wilna o g. 10,45 będzie odjeżdżał tylko z 

Woełczun o g. 10,25 i przyjeżdżał do Wiłna 

bez zmian o g. 10,45. 

5) Poe. Nr Mt 347 odchodzący z Wilna 

o g. 20,25 do Jaszun będzie odjeżdźał z Wil- 

na o g. 21,05 i przyjeżdżał do Jaszun o g. 

21.42. 

nie 

  

HELIOS | PREMIERA 

a. doby obecne. Rewelacyjna epopea szpiegowska 

W sieci wywiadu! 
MIŁOŚĆ ROBIETY—SZPIEGA 

W rol. qł. znakomity amant Herbert Marschal— Gertruda Michael 
i Red la Roque. Kulisy tajnego wywiadu. Nad program: Atrakcja kolorowa I aktualia 
  

Wkrótce 

a | „Ostatnia noc skazańca" 
W rolach głównych: 

« Robert TAYLOR 
72 Barbara STANWYCK oraz Wiktor Mc Lagien | 
  

zam DZI Dziś ostatni dzień 

EWCZĘ Z SARA 
UWAGA. .Z powodu Zjazdu Delegatów Miast dzis kino czynne od godziny 20-ej. 

JUTRO PREMIERA. 
Potężny film ilustrujący haniebny proceder handlarzy „białych n'ewolnic* 

DROGA DO 
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Realizacja geniałnego 

Roberia Siedmąka 

Lida. ul. Zamkowa 41 

Przedstawiciele: 

Oddziały Nowogródek. tl Kościelna 4 

Baranowicze. ul. Staszica 13 

Kleć, Nieśwież Słomm, 
Srczuczvn. Stołoce, W oł: Żvn, Wilejk „War- 
szawa, ul. Traugiitta 3, Grodno, 3-go Maja 6. 

Druk. „Znicz 

„KURIER WILEŃSKI" 4. X. 1937 

TEATR i MUZYKA 
Teatr Miejski na Pohulance. 

— Dziś, w poniedziałek dnia 4-ро paź- 

dziernika o godz. 8-ej wieczorem dana bę- 

dzie komedia J. Iwaszkiewicza „LATO W 

NOHANT* w premierowej obsadzie. Ceny 

miejsc obniżone. 

Teatr Muzyczny „Lutnia“, 

— Dziś po raz 28 wartościowa, klasyczna 

operetka Planquetta „DZWONY Z CORNE- 

"VILLE". Będzie to przedstawienie z cyklu 

propagandowych. Obsada premierowa. 

— Jutro o godz. 8,30 wiecz. ogólnie lu- 

biana opera Verdie'go „RIGOLETTO" z u- 

działem znakomitych artystów Opery War- 

szuwskiej. W partiach naczelnych wystąpią: 

Anieła Szlemińska, Janusz Popławski, Zenon 

Delnicki, Zygmunt Mossoczy i inni. Reży- 

seria i inscenizacja B. Folańskiego. Przy 

pulpicie R. Rubinsztejn, Chóry i orkiestra 

zwiększone. 

— Pojutrze z udziałem tychże słynnych 

artystów wystawiona będzie opera Rosini'e- 

go „CYRULIK SEWILSKI* w której wykona- 

ms będzie aria oryginalna Rossinie'go, nigdy 

w Polsce nieśpiewana, wykona ją B. Folań- 

sk: 

Zapowiedź przedstawień operowych wy- 

wołała wielkie zainteresowanie. 

— W czwartek grana będzie w dalszym 

ciągu stylowa operetka J. Straussa „WIE- 

DEŃSKA KREW* po cenach zniżonych. 

— „KWIAT HAWAJU* w całej pełni eg- 

zotyczny ten utwór ukaże się w nowym op- 

racowaniu scenicznym K. Wyrwicz-Wichrow- 

skiego. Stronę muzyczną przygotowuje Swie- 

žo pozyskany kapelmistrz S. Dzięgielewski. 

Teatr „Nowo. i“, 

— Dziś, w poniedziałek premiera progra- 

mu Nr. 3 p. t. „OD EWY DO CHŁOPCZYCY*, 
w którym ukażą się w całkowicie nowym re- 

pertuarze; Różyńska, Honarska, Okszańska, 

Boruński, Gronowski, duet Ron-Valdt'a oraz 

balet H. Wierzyńskiego. Ponadto wystąpi 

znany w Wilnie znakomity piosenkarz Bole- 

sław Majski. W programie najcenniejsze ut- 

wory wybitnych autorów i kompozytorów 
polskich. Reżyseruje W. Toruński. Nowa 
oprawa dekoracyjna Wł. Zaleskiego. Począ- 
tek o godz. 7-ej i Q-ej wiecz. Ceny miejsc 
od 25 groszy. 

RADIG 
PONIEDZIAŁEK, dnia 4 października 1937, 

6,16 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 
Muzyka z płyt. 8,00 Audycja @а szkół. 8.10 
Przerwa. 1l,15 Audycja dla szkół. 11,40 
Kuśnierze w swoim zawodzie. 11.57 Sygnał 
czasu i hejnał 12,03 Audycja południowa. 
12,20 Dziennik południowy. 13,00 Wiadomo- 
ści z życia miasta i prowincii. 13.05 Sytua- 
cja na rynku drzewnym — pogadanka. 13.15 
Muzyka operowa. 14,25 Nasi pisarze — lek- 
tura prozy. 14.35 Cygani: grają. 14,45 Przer- 
wa 15,30 Wiadomości gospodarcze. 15,45 
Z pieśnią po kraju — audycja. 16,15 Trio sa- 
lonowe. 16,50 Pogadanka aktualna. 17.00 W 
100-lecie fotografii — odczyt. 17,15 Recital 
fortepianowy Haliny Sembratówny. 17,50 Re- 
portaż z obozu wypoczynkowego robotni- 
ków w Zieleniance. 18.00 Wiadomości spor- 
tawe z Wilna. 18.02 Wiadomości sportowe z 
Warszawy. 18.10 Skrzynka ogólna prowadzi 
dyr. J. Żuławski. 18,20 Dawne tańce. 18,35 
„Uczony Adaśka* — gawęda regionalna. 18 50 

| Program na wtorek. 18.57 Przemówienie Ku- 
ratora Okr. Szk. Wileńskiego z okazji Ty- 

  
Nieno- 

towany 

sukces 

, 

  
ZNACHOR 

į Centr. Stacji Doświadczalnej 

godnia Budowy Szkół Powszechnych. 19,00 
Andycja żołnierska. 19,30 Dyskutujemy „Czy 
telnik i jego dziennik”, 19,50 Pogadanka ak- 
tualna. 20,00 Mełodie operetl we w wykona- 
niu Małej Orkiestry. P, R. 20,45 Dziennik wie- 
czerny i pogadanka aktualna. 21,30 Nowości 
poetyckie. 21,50 Koncert wieczorny w wyko- 
naniu Orkiestry Wileńskiej. 22,50 Ostatnie 
pad i komunikaty. 23,00 Tańczymy. 
28,80 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 5 października 1937. 
6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6.40 

Muzyka z płyt. 7.00 Dziennik poranny. 7,15 
Muzyka z płyt. 3,00 Audycja dla szkół. 8,10 
Przerwa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 
Mczart. Sonata skrzypcowa  -dur.. 11,57 Sy- 
gnał czasu i hejnał. 12,03 Audycia południo- 
wa 13,00 Wiadomości z życia miasta i pro- 
wineji. 13,05 O wzorowej zagrodzie — au- 
dycja dła wsi. 13,15 Muzyka popularna. 14,25 
„Nasi nisarze“ — lektura prozy. 14.35 Orkie- 
stra Ellingtona. 14,45 Przerwa. 15.30 Wiada- 
mości gospodarcze. 15,45 Zagadki mnzyczne 
— audycja dla dzieci starszych. 16.05 Prze- 
gląd aktualności finansowo - gospodarczych. 
10.15 Pogodne me'odie w wykonaniu kwar- 
tetu Sehram'a. 16,50 Pogadanka aktualna. 
17,00 „Sao Paolo i Butautan* — renortaź. | 
17.15 Audycja muzyki nortugalskiei z oka- | 
zii narodoweso święta Portugalii. 17.50 „Ło- | 
wiska pomorskie* — nogadank- 18.00 Wia- 
domości sportowe z Wilna. 18.0? Wiadomości 
snortowe z Warszawy. 18.17 Chwiłka litew- 
ska w iczvkn po'skim. 18%0 Pieśni Reetlio- 
vena. 1820 Na Wydziale Sztnk Pieknvch U. 
S R. 1850 Program na środo. 1 Wileń- 
skie wiadomości snortowe. 19.00 Listv miłos- 
na wielkich poetów — wiecz*r literacki, 10.30 
Ardvcja konkursowa — nasi wvhitni snor- 
towcy. 19.50 Reportaż ze Ziazdu Przadstąwi- 
cie'i Powiatów. 20.00 Koneert svmfoniczny 
poświęcony twórczości Karola Szvmanow- 
skiern. 2050 Dziennik wieczorny. 2055 Nie- 
zwykły dzień w Nieświeżu — pogadanka. 
2910 Muzvka tanacmna w wykonaniu Małei 
Orkiestry P. R. 22,50. Ostatnie wiadomości i 
kimunikatv. 23.00 Tańczymy. 23,30 Zakoń- 
czenie programu. 

Kure In asekl 
d'a brak>rzy 

T-wo Oświaty Zawodowej (Koło Wi 
leńskie) przy współudziale T-wa Lniarskie 
go i Lniarskiej Centralnej Stacji Doświad- 
czalnej w Wilnie zorganizowało Ill kurs 
Iniarski dla brakarzy Inu. 

W dniu 5 bm. w lokalu Lniarskiej 
w Nowej 

Wilejce przy ul. Połockiej 1 odbędzie się 
egzamin końcowy, który rozpocznie się 
o godz. 11-ej. 

PZUW będzie budował 
własny amach 

przy zbiegu ulic Mickiewicza | 
i Placu Katedralnego 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych zamierza nabyć parcelę 
Bułhaka położoną przy placu Kate- 
dralnym u wylotu ul. Mickiewicza 
pod budowę gmachu. 

W związku z tym P. Z. U. W. 
zwrócił się do. Zarządu Miasta z zapy 
taniem, czy miasto nie stawia w tym 
względzie zastrzeżeń. 

Po rozważeniu tej sprawy na os- 
tatnim posiedzeniu Magistrat posta- 
nowił ustosunkować się do zamierze- 
nia Powszechnego Zakładu jak naj- 
przychylniej z warunkiem, aby pro- 
jektowany gmach :adość uczynił wy- 
mogom regulacyjnym miasta, a w 
szczególności uzgodniony został z zat | 
wierdzonym planem regulacji placu 
Katedralnego, w którego bezpośred- 
nim sąsiedztwie ma stanąć. 

  

  

Wiadomości radiowe 
W KAŻDEJ SZKOLE ODBIORNIK. 

Na ogólną liczbę 30.562 szkół w Polsce, 

— szkół posiadających odbiorniki radiowe 

mamy 5.941, czyli 19,4 proc. Cyfra ta obej- 

muje zarówno aparaty szkolne, jak i apa- 

raty należące do nauczycieli, z których jed- 

nak korzystają dzieci w szkołach. 

Mimo, że w ostatnich czasach akcja ra- 

diofonizacji szkół rozwija się pomyślnie, cze- 

go dowodem jest zwiększenie procentu szkół 

zrediofonizowanych prawie o całych 10 proc. 

w stosunku do ogólnej ilości szkół — to 

jednak są jeszcze tysiące szkół w Polsce, a 

zwłaszcza na Kresach Wschodnich, które nie 

posiadają odbiorników radiowych. Tylko 

stosunkowo nie wielka liczba dziatwy szkoł- 

nej ma możność codziennegu słuchania au- 

dycyj radiowych. Liczba ta, wynosząca obe- 

cnie około 2 milionów, musi być w najbliż- 

szym czasie zwiększona, gdyż jest jeszcze 

mała w porównaniu z olbrzymią armią ucz- 

niów i uczenie szkół powszechnych, pozba- 
wionych dobrodziejstw radia. 

Musimy zwiększyć tempo  radiofonizacji 

szkół. Jest to społecznym obowiązkiem dnia 
dzisiejszego. 

  

W związku z tym, Społeczny Komitet Ra- 

diofonizacji Kraju zwraca się do całego spo- 

łeczeństwa, do organizacyj społecznych i za- 

wcdowych, do instytucyj prywatnych, samo- 

rządowych i państwowych z gorącym apelem 

o fundowanie odbiorników dła szkół. Każdy 

w: dług swych możności powinien przyczynić 
sie osobiście lub zbiorowo do dzieła radiofo- 
nizacji szkół, fundując odbiorniki radiowe 
dia dziatwy szkolnej. 

W odpowiedzi na apel Społecznego Komt 
tetu Radiofonizacji Kraju, Polskie Radio za- 
kupuje dla szkół powszechnych 150 odbiornt 

ków radiowych, które wkrótce ofiarowane 

bedą szkołom. 50 z tych odbiorników otrzy- 

nują nowe szkoły im. Marszałka Piłsudskie- 

go na Wileńszczyźnie, 

Niezależnie od tego Dyrekcja Lasów Pań 

stwowych zakupiła 100 aparatów radiowych, 

które zostały już oddane do użytku szkół. 

Niewątpliwie na ape! Społecznego Komi- 
teiu Radiofonizacji Kraju do dzieła zaopa- 

trzenia szkół powszechnych w odbiorniki ra- 

diowe przystąpią w najbliższym czasie licz- 

ne organizacje, dla których nie jest obojętna 

treska o oświatę i kulturę. 

Niech więe w szkołach całej Polski, a 

zwłaszcza na Kresach, zabrzmią dźwięki mo- 

wy polskiej i muzyki za pośrednictwem no- 

wych odbiorników, ofiarowanych dzieciom 

pizcz społeczeństwo. - 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny (- Geny pizysiępue. 
Telefony w pokajach Winda oasabowa 

  

      

Jask-nią gry w Gtwocku 
Z Warszawy donoszą: Grupa właści: 

cieli Kasyna Sopockiego pertrakiuje os- 
Ю0 z zarządem dóbr hr. Wł. Jezier- 
skiego w Otwocku obok Warszawy o na 
bycie większych terenów. W związku х 
tym kursują uporczywa pogłoski, że Ka* 
syno Sopockie ma niebawem  ofrzymać 
koncesję na prowadzenie takiego kasyna 
z gram: hazardowymi w Otwocku. 

  

Junosza- 

Stępowski 

  

CASINO | 
  

ep obsada; 
Nad program: DODATKI. 

POI SRIF I INO 

SWIATOWID | 

D-is premiera 

Dziś OGNISKO J 
    Nad program UROZMAILONE DODATKI. 

   
   

  

    
   
   
   

  

nicą 6 zł. 

na wsi 

KN 38, ) 

Pzi4 monumentalne arcydzieło. na które cze"at caly świat 

«- I RAFALGAR 
Freddie Bartholomew, Madelelne C zoli, Tyrone Powell i in, 

Początek punktualnie o god;. 4—6— 8—10.20 

Wielki triumf polskiej produkcji. 
Film o potężnej ! najpiękniejszej miłości p. & 

PŁOMIENNE SERCA 
W rol: gł. kwiat Aktorstwa Polskiego. ELŻBIETA BARSZCZEWSKA, Mieczysław CYBULSKI 
Kazimierz JU NOSZA-STĘ?OWSKI Mieczysaw WĘGR YN I inni, 

Korona oo filmowe 

u ROMEO i JULIA 
w-g nieśmiertelneqo dzieła WIil am i SZEKSPIRA. 

W rołach głównych: Norma Shearer, Leslie Howard i John Barrymore 

Film wielki:h wzruszeń p. t. 

          
W rol. gl. Elžbiaia Barszczewska i Franciszek Brodz ewicz n czele zespołu zna «. art. 

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

» odbiorem w administracji zł. 2.50 

w miejscowościach gdzie nie m 

urzędu vocztowego an: agencji zł. 2,50- 

Nad program: Atrakc e 

Pocz. seans. © 4-ej, w niedz. | Św. © Ż-ej.   
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz 

t rubrykę „nadesłane” redakcja 

", Wilno. ul. Bisk. Bandurskiego 4, fel. 3-40, 

PYWWWYTYCYWYDYYYYCYYYYWNE 

LEKARZE — 
TYYYYVYYYTYTYYY"""""YYYYWPCYYTYWYPYWYYYYYTEC 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordvnator Szpitala Sawicz Charohv skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66 Przyjnuje od 5—7 wiecz. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAALSAAAAA 

AKUSZERKI 
YYYYYYYVVYYYYVTYVYYYYTYYTYYYYVYVYVYYTYVYVYVY 

AFUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. UL Jakuba alsiūskiego 5—18 
róę Ofiarnej. obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmiadzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie- 

gów. brodawek, łupieżu, usuwanie tluszczu 
z bioder : brzucha, kremy odmł. dzające, 
wsnny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy< 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26 6. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Handel i Przemysł 
YYYYYSVYYYYFYWYVYVYVYFYVYVV 

OSTATNIE. WZORY. koszul, krawatów, 
Pylam W. NOWICKI Wilno, Wielka 30, mo 
dne swetry, pulowery, wytworna galanter'a, 
konfekcja 

    

  

  

  

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 
CZYCH — Wilno, Zawałna 28, tel. 21 - 48, 
t» Twój najlepszy doradca fachowy. Przyje 
mujemy zamówienia na drzewka owocowe. 

   milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp, 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia Cyfrowe i tabelaryczne 50%. Układ 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 

nie 'dpowiada. Administracja zastrzega sobie 

prawo zimiany terminu druku ogioszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 
Ogłoszenia są-przyjmowane: w.godz. 9.30 —16.30 1. 17 — 19. 

Redaktor odp. JAN PUPIAŁŁO,


