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Tradycja i polityka 
Obyczaj świętowania „Dziadow“ 

który dał natchnienie największemu 

z naszych wieszczów, nie bez powodu 

przetrwał do jego i do naszych cza- 

sów na wschodnich Ziemiach Rzeczy 

pospolitej, a nie gdzie indziej. 

Istnieje bowiem jakiś dziwny zwią 

zek pomiędzy geografią Polski, a my 

ślą polityczną mężów stanu. Coś spra 

wia, że tu na Wileńszczyźnie i w no 

wogródczyźnie przyszli na świat lu- 

dzie o najszerszych koncepcjach poli 

tycznych, mężowie opatrznošciowi, 

którzy zaważyli na losach naszej oj- 

czyzny. 

Gdy chodzi o Mickiewicza, nie ma 

шу żadnych wątpliwości, że same 

„dziady na niego wielki wpływ wy 

warły. 

A inni? A Wielki Marszałek? 

Gdy myślę o tym, jedno wydaje się 

mi oczywiste — prawa Polski do 

ziem byłego Wielkiego Księstwa Li- 

tewskiego' są to prawa historyczne. 

Wszystko, co polskie, wyrasta tu 

z tradycji, z myśli politycznej, z pra 

cy pionierskiej wielu pokoleń. Los 

Polaków na wschodzie był tak ściśle 

związany z całokształtem wielkiej po 

lityki dawnej Rzeczpospolitej obojga 

narodów, że weszła ona w krew tu 

tejszych ludzi i stanowi niejako ich 
prawo do życia.. 

Żadna siła nie potrafi dziś jej 

przezwyciężyć i będzie ona stale się 

odradzała i trwała tak długo, jak dłu 

go oni pozostaną na tych ziemiach. 

Stąd ta wyraźna wyższość Pola- 

ków ze wschodnich ziem Rzeczypos- 

politej przynajmniej na tym jednym 

odcinku, odcinku myślenia politycz- 

nego. 

Poznaniacy górują pod względem 

gospodarczym, temperament mazu- 

rów nie ma sobie równego, a nasze 

ziemie są źródłem myśli politycznej. 

Fakt to już jest i trudno tu coś zmie 

nić. Stwierdzamy fakty. 

Gdy chodzi o przyczynę faktów 

możnaby wymienić tylko jedną! Tra 

dycja! 

W dziedzinie gospodarczej, społecz 

nej, ustrojowej, jakże wiele sobie ma   
4 banki chińskie 

zajęli Japończycy 
TOKIO (Pat). Agencja Domei do 

nosi z Szanghaju: Oddział japońskich 
sirzelców morskich zajął wczoraj 4 
banki chińskie oraz instytucję finan 
sową, położone na północnym brze- 

" gu rzeki Suczeu. Po zajęciu banków 
tych w których żołnierze Chińscy sta 
wiali zacięty opór, przekonano się, iż 

utrzymywały one komunikację z bry 
tyjskim odcinkiem obronnym, otrzy 
mmując stamtąd żywność i wodę. 

Dowódziwo garnizonu brytyjskie 
go w Szanghaju zawiadomiło władze 
japońskie o rozbrojeniu w dniu wczo 
rajszym 339 żołnierzy chińskich i o 

Delegaci sowieccy na 
MOSKWA (Pat). Agencja Tass do- 

nesi, że delegatami sowieckimi na 
konferencję brukselską mianowani 
zostali komisarz spr. zagr. Litwinow, 

Dymitrow 
MOSKWA (Pat). „Prada“ donosi, 

że wysunięta została na „Najwyższej 
rady ZSRR“ kandydatura generalne- 

cddaniu ich pod straż władz miejsco- 
wych. 

SZANGHAJ (Pat). Dzisiaj z rana 
na froncie szanghajskim panował spo 
kój. Oczekiwane natarcie japońskie 
nie nastąpiło. Wiadomość o odrzuce 
niu przez Chińczyków wojsk japoń- 

skich, usiłujących sforsować rzekę 

Suszu, nie potwierdza. się. Japoński 

ogień zaporowy trwał całą noc, uda- 

remniając wszelkie przeciwuderzenie 
ze strony chińskiej. 

Źródła chińskie donoszą, że wojska 
chińskie miały ponownie zająć m. 
Tsinghsien (na linii kolejowej Pekin 
—- Hankou). 

konferencji w Brukseli 
wieekomisarz spr. zagr. Potiomkin o 
raz poseł ZSRR w Brukseli Rubin. 

Litwinow i Potiomkin już opuści 
li Moskwę. 

kandyduje 
go sekretarza prezydnim komiuternu 
Dymitrowa. 

    
Na froncie wojny chińsko-japońskiej 

  

    
Karewana wielbłądów, użytych do transporlu 

" 
l 
| 

broni i innego maieriału wojenne- 

go dla Japończyków, co zosłało zastosowane wskutek słabej sieci dróg żelaznych 
  

my do zarzucenia w przeszłości. W 

tych dziedzinach nie możemy wzoro- 

wać się na dawnych przedrozbioro- 
wych czasach, w tych dziedzinach 

szukamy nowych dróg, obawiamy się 

popełniać błędy przeszłości, w tych 

dziedzinach zalecony być musi naj- 

dalej posunięty postęp. 
Polityka zagraniczna, sprawy na 

rodowościowe, sprawa atrakcyjności, 

kultury naszej na wschodzie jednak 

to co innego. Tutaj dziadowie i ojco 

wie nasi zostąwili nam wiele niedoś- 

cigłych wzorów, tu przede wszyst- 

kim stoją nam przed oczyma rozsia 
ne wszędy po naszej ziemi pomniki 

wielkich czynów Jagiellonów i Bato- 

rych. 

Świętując „Dziady”, biegnąc myś 

lą w Dzień Zaduszny ku minionym 

pokoleniom przodków, mamy jedyną 

w swoim rodzaju sposobność do zasta 

nowienia się nad wartością tradycji. 

Tradycja nie zawsze jest dobra. 

Czasem trzeba ją przezwyciężyć, aby 

pójść naprzód, ale właśnie dla tego 

warto podkreślić znaczenie w życiu 

Polski tradycji wielkiej myśli poli- 
tycznej naszych przodków, która u 

nas w zasięgu kulturalnym historycz 

nego Wilna jest najlepiej zachowana. 

Piotr Lemiesz.   

  

Święto umarłych 

  
Dziś wszyscy pośpieszą na cmentarze do mogił swych najbliższych oraz tych, kłó- 
rzy bohaterską swą śmiercią na polu chwały zgotowali nam Niepodległość, Na 

zdjęciu naszym jeden z grobów na Powązkach w Warszawie, przybrany zielenią 

i oświetlony lampkami woskowymi w wigilię dnia Zaduszek. 
; : 

„ih pryowieny ialnem ralowi prawa 
domagania się od nas koncesyj terytorjalnych“ 

©świadczemie szmim. Edesma 

LONDYN (Pat). Minister Eden roz 
począł swe przemówienie od polemi 
ki nie z posłami opozycyjnymi izby 

gmin, lecz z szefem rządu włoskiego. 
nawiązując do ostatniego wystąpienia 

Mussoliniego na rzecz niemieckich 
1oszczeń kolonialnych. 

W ostatnich dniach oświadczył 

min. Eden, pewien kraj, który w wy 

niku wojny światowej uzyskał znacz 
ne terytoria, wystąpił jako sekundant 

niemieckich pretensyj kolonialnych 
w Afryce. Włochy — powiedział min. 
Eden — otrzymały od swych sojusz- 
ników obszary kolonialne za udział 

w wojnie światowej. Między in. rząd 

W. Brytanii odstąpił Włochom część 
swych obszarów w Afryce. Obecnie te 
same Włochy występują w roli szer- 
mierza roszczeń niemieckich. 

Przy ogólnym aplauzie całej izby, 

min. Eden oznajmił z naciskiem: „nie 

przyznajemy żadnemu rządowi pra 

wa domagania się od nas konecsyj te 

rytorialnych, gdy nie ma najmniej- 

szych dowodów, że tenże rząd gotów 

jest odstąpić cokolwiek ze swych wła 

snych obszarów kolonialnych*. 

Przechodząc następnie do poszcze 

gólnych zarzutów, min. Eden ostro 
odparł zarzut wysunięty przeciwko 

premierowi van Zeelandowi, jakoby 

b. premier belgijski wysługiwał się 

rządowi brytyjskiemu i na życzenie 

Wielkiej Brytanii, ponieważ W. Bry 

lania nie chciała odbycia konferencji 

w sprawach Dalekiego Wschodu w 

Londynie, zwołał konferencję tę do 

Brukseli. Min. Eden oświadczył, że 

szczególnie w chwili obecnej czuje się 

w moralnym obowiązku stanąć w 

obronie b. premiera van Zeelanda i 

ujawnił, że inicjatywa, aby konferenc 

ja w sprawie konfliktu chińsko - ja- 

pońskiego odbyła się w Brukseli, wy 

szła od rządu amerykańskiego. 

Polemizując następnie z zarzuta- 

mi Lloyd George'a, że polityka niein 

terwencji w iHszpanii, jaką rząd bry 

tyjski za wszelką cenę stara się utrzy 

mać, służy interesom jednej tylko 

strony wałczącej, a mianowicie gen. 

Franco, min. Eden stwierdził, że u- 

kład w Nyon zapewnia bezpieczeńst-   

wo transportom idącym do portów 
rządowych. Fałszywe jest mniemanie 
iż w ciągu ostatnich miesięcy uszczu 
pliły się zapasy broni i amunicji po 
stronie Walencji. 

Przy wielkim zainteresowaniu iz 
by min. Eden zacytował ze źródeł so 
wieckich, a zwłaszcza z organu czer 
wonej armii „Krasnaja Zwiezda“ da 
ne o kolosalnym wzrošcie eksportu 

sowieckiego do Hiszpanii w ciągu r. 

1937. Hiszpania — oświadczył min. 

Eden — stoi obecnie na trzecim miej 

scu wśród państw, do których Sowie 

ty eksportują. Poza naftą, czołgami i 

zbożem niewątpliwie wysłane są, co 

potwierdza „Krasnaja Zwiezda” licz 

ne samoloty. 
Przy rosnącym, zdumieniu większo 

Ści izby minister zacytował ustęp z 

oficjalnego organu czerwonej armii, 

który zawiera przechwałki co do wyż 

szości samolotów rządowych, otrzy- 

mywanych przez rząd Walencji z So 

wietów nad samolotami otrzymywa- 

rymi z Włoch i Niemiec przez pow- 

slańców. Co do zarzutów Lloyd Ge- 

crge'a, že Bilbao i Santander upadly 

z powodu braku nowoczesnej broni i 

amunicji, min. Eden odparł, że rząd 

w Wałencji posiada olbrzymie ilości 

materiału wojennego, ale nie może 

nim stosownie rozporządzać ze wzglę 

du na trudności dostarczania go tam, 

gdzie mógłby być najlepiej zużyty. 

Dlatego Bilbao i Santander okazały - 

się bezbronne. 
Fałszywym jest przeto, oświadczył 

  

  

min. Eden, twierdzenie, że polityka 

nieinterwencji okazała się korzystna 

dla jednej tylko strony, a mianowicie 

dla gen. Franco. Co, zdaniem minist 

ra, wzmocniłoby szanse gen. Franco, 
to przyznanie mu praw kombataata, 
których dotychczas jeszcze nie uzy- 
skał. Gen. Franco płaci bardzo wyso 
ką cenę na morzu za pomoc, którą o 

trzymuje na lądzie przez udział oh- 
cych oddziałów wojska w jego szere 
gach — podkreślił min. Eden. Rząd 
brytyjski stawia kwestię w ten spo- 
sób, że jeżeli gen. Franco korzysta z 
przewagi obcej interwencji to nie mo 
że równocześnie korzystać z przewa 
gi jaką by uzyskał z udzielenia mu 
prawa kombatanta'. 

Min. Eden z całą stanowczością od 
rzucił wszelkie myśli o jakiejkolwiek 

wojnie prewencyjnej. Liga Narodów 
z uwzględnieniem ewentualnej potrze 
by reformy paktu Ligi, pozostaje, zda 
niem rządu brytyjskiego, w dalszym 

ciągu najlepszym narzędziem pokoju. 
Rząd brytyjski nie przyłączy się do 
żadnego bloku ideowego antykomuni 

siycznego, czy antyfaszystowskiego 

Kończąc swą mowę min. Eden za 
znaczył, że wyjeżdża do Brukseli na 
konferencję 9 mocarstw w sprawach 

Dalekiego Wschodu i że rząd bryłyj 
ski gotów jest solidarnie współdziałać 

ze Stanami Zjednoczonymi 

! Przemówienie min. Edena wy- 
wołało poklask na wszystkich niemal 

łewach izby. Mówcy urządzono ału- 
gotrwałą. burzliwą owację. 

Wyrok w sprawie protekułów 

„Mędrców Sjonu" 
BERN. (Pat.) Przed berneńskim 

sądem apelacyjnym zapadł wyrok w 
głośnej sprawie  „protokółów mędr- 
ców Sjonu*, która była przedmiotem 
rozprawy w pierwszej instancji przed 
dwoma laty. Protokóły uznane zosta 
ły wówczas za plagiat, a główni oskar 
żeni Silvio Schnell z organizacji „Na- 
tionale Front“ i Teodor Fischer ze 

| Związku 

| 
Narodowych Socjalistów 

Szwajcarskich zostali skazani na ka- 
ry pieniężne. 

W rozprawie apelacyjnej sąd uwoł 
nił obu skazanych w pierwszej instan 
cji od winy i kary, stwierdzając, że, 
„protokóły* nie podpadają pod poję- 
cie niemoralrej literatury, której roz- 
powszechnianie podlega karze.
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W godzinach wieczornych dnia dzi- 
siejszego społeczeństwo m. Wilna i woj 
sko złożyło hołd Sercu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego na Rossie i uczciło pamięć 
poległych w obronie Wilna żołnierzy. 
‘'© а. 3,30 w kościele garnizonowym 

Św. Ignacego odprawione zostały uroczy- 
słe nieszpory żałobne, na które przybyli 
przedstawiciele władz z wojewodą Bo- 
clańskim | gen. dywizji Skwarczyńskim 
na czele,, prezyden! miasta dr. Małeszew 
ski delegaci pułków stacjonujących w Wil 
nie oraz przedstawiciele związków kom- 
bałanckich i organizacyj społecznych. Do 
kościoła przybyły również kompanie od- 
działów wojskowych i młodzież szkolna. 

Nieszpory żałobne odprawił  pro- 
boszcz parafi wojskowej ks. kapelan Śle- 
dziewski. Na środku kościoła ustawiono 
kałafalk przybrany zielenią i kwieciem. 
Po nieszporach ruszyła na cmentarz Rossa 
procesja, Na czele procesji kroczyły od- 
działy wojskowe, delegacje szeregowych 
niosące wiązanki kwiatów, delegacje po- 
doficerskie dalej chór, ksiądz za księdzem 
postępowały władze wojskowe i cywilne, 
delegacje oficerskie, ża nimi organizacje 
społeczne i społeczeństwo. 

Procesja prezszła ulicami: Św. Ignace- 
go Benedyktyńską, Bonifraterską, Marii 
Magdaleny, Zamkową, Wielką, Ostro- 
bramską, Piwną i Rossa, 

Na cmentarzu Rossa oddziały wojsko- 
we oraz delegacje ustawiły się w kolum 
nie czwórkowej frontem do mauzoleum 
po prawej stronie cmentarza. Organizacje 
społeczne z delegacjami niosącymi wią- 
zanki kwiatów — po lewej. 

Przedstawiciele władz państwowych | 
wojskowych weszli na cmenfarz | zajęli 
miejsce przed mauzoleum kryjącym Serce 
Marszałka. Uroczystości żałobne na Ros- 
sie rozpoczęły się odprawieniem przez 
ks. Śledziewskiego egzekwii, w czasie któ 
rych chór odśpiewał pieśni żałobne. 

Po odprawieniu modłów nastąpiło 
składanie wieńców i wiązanek kwiatów. 
Wieniec od ziemi Wileńskiej złożył woje 
woda Ludwik Bociański, od wojska — 
gen. Skwarczyński I od m. Wilna — pre- 
zydent Maleszewski. Następnie liczne wią 
zanki kwiatów składały liczne organizacje 
społeczne. :   

U stóp Mauzoleum wyrosła góra ży- 
wych kwiałów i zieleni. 

Składaniu wieńców towarzyszył. głu- 
chy toskot werbli, 

Po złożeniu osłatniej wiązanki orkie 
stra odegrała marsza żałobnego Chopina. 

Uroczystość żałobna odbyła się w pod 
niosłym nastroju skupienia i powagi. 

Rossa była bogało iluminowana ref. 
lekłorami, umieszczonymi na sąsiednich 
wzgórzach. 

Cały cmeniarz tonie w powodzi świa 
tła. Przed Mauzoleum płonęły duże zni- 
cze, Wszystkie groby żołnierskie oświet- 

„RURJER WILEŃSKI" 2 XI. 1937 r. 

Wilno w hoidzie Sercu Marszałka 
i prochom poległych bohaterów 

lone licznymi lampkami i świecami, przy- 
brane są w zieleń i kwiaty. 

"W uroczysłościach wieczornych wzięły 
liczny udział delegacje i społeczeństwo. 
Wzgórza, ołaczające cmentarz Rossa, wy 

pełniły tłumy mieszkańców Wilna. 
Aa 

Z Rossy procesja w tym samym po- 
rządku udała się na cmentarz obrońców 
Wilna, żołnierzy wojsk gen. Żeligowskie- 
go, gdąa zosłał złożony hołd poległym 
bohaterom. Po odprawieniu egzekwii zło 
żono u stóp pomnika poległych obroń- 
ców Wilna liczze wieńce. 

Na cmentarzu wojskowym na Antokolu 
W kościele po-Trynitarskim  szpiłala 

wojskowego ks. kapelan Jan Żywicki od- 
prawił nieszpory żałobne, po czym pro- 
cesja udała się na cmentarz wojskowy 
na Antokolu. 

Groby żołnierzy na cmentarzu woj- 

skowym przybrano zielenią i bogało ilu- 
minowano. 

Wczoraj, jako w wigilię dnia Zadusz- 
nego, garnizon wileński uczcił pamięć 
poległych i zmarłych żołnierzy. 

  

Koncesionowane przez Kuratorium O. S. W. 

Koedukacyine Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

‚ Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szkolny 1937—38. KURS OGÓLNOKSZTAŁCĄCY. “ys 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu, 2) do klasy £-ej 
gimnazjum dawnego typu (duża matura). Przygotowuje do egzaminu z 4-ch klas 
gimnazjum nowego typu oraz 6 i 8-ej klasy dawnego typu (mała | duża matura). 
Wydział Humanistyczny i Metematyczno-Przyrodniczy. — KURS ZAWODOWY. — 
STENOGRAFIA, — Nauka trwa 10 miesięcy. Przy kursach pomoce naukowe- 
pracownia fizyczno-chemiczna i przyrodnicza. Lekarz szkolny. Sekretariat Kur 

  

Złożenie wieńców na grobie 
ś. p. Biskupa Bandurskiego 
W dniu 1 b, m. o godz. 16 wojewoda 

wileński Ludwik Bociański 

dent miasta dr. W. Maleszewski złożyli 

oraz prezy- 

na grobie ś. p. Ks. Biskupa Bandurskiego 

wiązanki kwiatów. 

Znaczenie sobotniej odprawy | 
Marszałka Śmigłego - Rydza 

Dobrze poinformowany „Dziennik Pol | coraz większy zamęt w opini kraju, sze- 
ski” w faki sposób ocenia znaczenie od- | rząc nieodpowłedziałne plofki I insynua- 
prawy, jaką udzielił władzom Związku 
Legionistów I P. O. W. Marszałek Rydz- 
Śmigły: 

„Odprawa była niewąfpliwie następ- 
stwem pewnych—wyolbrzymionych przez 
plotkę — różnic poglądów, jakie zazna- 
czyły się w ostatnim okresie politycznym 
w Obozie leglonowym. W szczególności 
rozdźwięki te uwydatniły się na tle spra- 
wy krakowskiej I krytyki wypowiadanej 
przez niektóre koła legionowe w sprawie 
pewnych enuncjacyj I tendencyj Z. M. P. 
(Związku Młodej Polski). 

Opozycja, a szczególnie siery związa- 
ne z lewicą partyjną, wyzyskiwały różnicę 
pogiądów w Obozie legionowym | usilo- 
wały na fym tle ukuć dla siebie kapitał 
polityczny, a przede wszystkim wywołać 

Dj Oryaniacj 
  

cje. 

Czynnik marodajne postanowiły zaró- 
wno wyjaśnić sytuację, jak I położyć kres 
nieodpowledzialnėj i ktamliwe| propagan 
dzie. W związku z tym wlainie zwołano 
odprawę legionową. ; 

W dobrze polnformowanych kołach 
politycznych podkreślają zdecydowany 
fon przemówienia Marszałka Śmiglego- 
Rydza, które — jak donosi komunikat 
urzędowy — frwało blisko godzinę. 

Koła polityczne stwierdzają Jednomyśl 
nie, że odprawa przyczyniła się de zupeł 
nego wyświetlenia sytuacji na terenie 

Obozu ległonowego, kładąc kres wszel 
kim próbom rozbicia go za pomocą pro- 
pagandy plotek I dywersji nieodpowie- 
dzialnych kė! partyjnych. 

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

  

   

Błogosławieństwo 
dla 3700 młodych par : 

małżeńskich 
CITTA DEL VATICANO (Pat). Oj- 

ciec święty udzielił dziś pierwszej po 
powrocie z Castel Gandolfo audiencji, 
podczas której udzielił błogosławień- 
stwa apostolskiego 3000 młodych par 
małżeńskich. Stan zdrowia Ojca św. 
jest całkowicie zadawalający. © -— 

„Hood” płynie — 
do Barcelony 

LNDYN (Pat). Angielski okręt wo 
jenny „Hood'* otrzymał rozkaz uda- 
nia się do Barcelony, celem ustalenia 
okoliczności zatopienia statku angiel 
skiego „Jean Weems', które nastąpi 
ło w sobotę z winy samolotu powslań 
czego. 

Von Papen w Paryżu 
PARYŻ (Pat). Bawi w Paryżu w 

charakterze nieoficjalnym poseł Rze 
szy w Wiedniu von Papen. Pobyt je 
go potrwać ma ok. 4 dni. 

Za. Zawodowo W Aūstrall 
przesiw Japonii 

MELBOURNA (Pat). Rada austra- 
bjskich związków zawodowych opu- 
blikowała odezwę, wzywającą do boj 
kotu towarów japońskich oraz do nie 
zwłocznego zaprzestania wywozu bro 
ni i materiałów wojennych do Japo- 
nii. 

Niej 

  

I oji) ALL. | 
na BRaranowiczencChBa 

Dnia 31 b. m. w Baranowiczach odbył 
się zjazd Obozu Zjednoczenia Narodo- 
wego organizacji wiejskiej i miejskiej ob- 
wodu baranowickiego. Zjazd poprzedziły 
nabożeństwa w kościele parafialnym i so- 
borze prawosławnym, po czym uczestni- 

cy zjazdu pochodem udali się pod pom- 
nik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono 

wieniec. ! 

Obrady rozpoczęły się w lokalu Ogni 
ska. Zjazd zagaił przewodniczący obwo- 
du baranowickiego organizacji miejskiej 
OZN dr. Marian Fiuto, witając przedstawi 
cieli: władz — w osobie starosty powia- 
towego Karola Wańkowicza, armii — w 
o:obie gen. Krok-Paszkewskiego, ciał u- 
slawodawczych — w osobach sen. Kon- 
stantego Rdułiowskiego i posła Szalewi: 
cza i przybyłych. 

Pierwszy przywiłał zjazd starosta K. 
Wańkowicz 

Następnie przemawiał przewodniczą- 
cy nowogródzkiej organizacji miejskiej 
OZN mecenas Pawluć, składając sprawo- 
zdania z przebiegu zebrania informacyj- 
nego w Warszawie, poinformował o struk 
furze, rozwoju i toku prac OZN, 

  

  

W obradach zabierali głos wygłasza- | życie ustawy o niepodzielności gospo- 

jąc referaty: 
Prof. Śliwak — na temat działalności . 

inteligencji polskiej; 
Ignacy Zdanowicz — o potrzebach 

gospodarczych, szkodliwości dla Państwa 
parlyjnichwa; 

Hilary Witkowski — o konieczności 
skonsolidowania się społeczeństwą z pun 
kiu widzenia handlowo-gospodarczego; 

Stanisław Charkiewicz — o podniesie 
niu kuliury i słanu gospodarczego wsi, 
podkreślając konieczność rozwoju spół- 
dzielni kredytowo-oszczędnošciowych о- 
raz o ważności podniesienia rozwoju 
spółdzielno-rolniczo-handlowych, mleczar 
skich i spożywczych; 

Pomłanowski — o rzemiośle chrześ- 
cijańskim, podkreślając konieczność roz- 
ładowania nadmiaru ludności wiejskiej 
przez osiedlenie w miastach i załrudnie- 
nie w rzemiośle i handlu; 

Zieleniewski — o potrzebach gospo- 
darczych, podkreślając korzyści wyn'ka- 
jące z przeprowadzanej komasacji; 

Kazimierz Grodzki — scharakłeryzo= 
wał strukturę wsi, zaznaczając koniecz- 
ność iak najrvchlejszego wprowadzenia w   

| darstw wiejskich i podkreślił nieodzow- 
ność: uruchomienia szkół rzemieślniczych 
| handlowych, udostępnienia mieszkań- 
com wsi objęcia w mlastach handlu i rze 
miosła. 

Podczas dyskusji przez aklamację u- 
chwalono wyrazić podziękowanie gen. 
Želigowskiėmu za Jego prace na polu 
podniesienia dobrobytu drobnych rolni- 
ków, a w szczególności za prowadzenie 
akcji Inlarsklej. 

Nasiępnie przewodniczący okręgu no. 

wogródzkiego organizacji wiejskiej OZN 

Inż. Trzeciak wygłosił referat o słrukiurze 
organizacyj wiejskich, ich zadaniach I ce- 
lach, o zawodowym przygołowaniu mło- 

dzieży wiejskiej i podkreślił ważność or- 
ganizowania T-wa Oświały Zawodowej į 
w innych dziedzinach. 

Po odczytaniu składu tymczasowych 
władz organizacji OZN wiejskich prze- 

wodniczący wzniósł okrzyk na cześć: Naj 
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Pre- 
zydenta R. P. Prof. Ignacego Mościckie- 
go, Marszałka Śmigłego-Rydza i Szefa 
OZN płk. Koca, kłóry zebrani z entuzjaz 
mem powiórzyli, е   

-^ 

Naczelna Rada Harcerska 
akceptowała porozumienie Gieruto — 

Paschaiski — Grażyński 
Pod przewodnictvt:m przewodniczęce 

go Związku Harcerstwa Polskiego woj. 
dr. Michała Grażyńskiego odbyła się w 
dniu 31.X w gmachu harcerstwa przy ul. 
Łazienkowskiej w Warszawie nadzwyczaj- 
ny zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej, po- 

święcony sprawie powołanej do, życia 
młodzieżowej międzyorganizacyjnej Ko- 
misji Porozumiewawczej. 

W wyniku obrad Naczelna Rada Har- 
cerska uchwaliła następujący wniosek: 

„Rada Naczelna ZHP zebrana w dniu 

31.X.37, po wysłuchaniu sprawozdania 
naczelnictwa ZHP, oraz po przeprowadze 

niu dyskusji stwierdziła: 

1) Że istołą porozumienia międzyorga 
nizacyjnego jest ustalenia wspólnego Ide 
ału wychowawczego polskiej młodzieży 
I pogłębienie poczucia braterstwa między 
młodzieżą polską różnych organizacyj, na 
zasadach, zgodnych całkowicie z doiych 
czasową Ideologią ZHP | dlatego apro- 
buje w całości decyzję naczelnictwa w 
sprawie stworzenia Komisji Porozumiewa 
wczej polskich  organizacyj młodzieżo- 
wych. 

Równocześnie NRH przyjmuje do za- 
twierdzalącej wiadomości _ wdrożone 
przez naczelnictwo starania o pozyskanie 

dla zasad współpracy, ujętej w deklara- 
cji, I do Komisji Porozumiewawczej wszys 
tklch organizacyj młodzieży o Ideologil, 
zbliżonej do ideologii harcerskiej. 

3) W związku z głosami prasy, które 
próbowały złączyć sprawę porozumienia 
mlędzyorganizacyjnego z jakąś grą poli- 

tyczną, Naczelna Rada stwierdza, że po- 
rozumienie to nie ma nic wspólnego z 
taką grą polityczną, natomiast ustala 

| wspólny Ideał wychowawczy, wyprowa= 
dzony z etyki chrześcijańskiej i zasad na« 
rodowo-pańsiwowych, Ideał ten ma duże 
znaczenie w dziedzinie wychowania na 
szej młodzieży, I:tóre ma dać Polsce dob- 
rego, mądrego obywatela I dzielnego żoł 

nierza”. : 
W czasie dalszych obrad grono har- 

cerek instruktorek członkiń Naczelnej Ra 

dy Harcerskiej złożyło następujące oś- 
wiadczenie: 

„łdea porozumienia i współdziałania 
wszystkich organizacyj młodzieżowych, 
której wyrazem stała się deklaracja z dn. 
14.X.37, jest organizacji harcerek od daw 
na bliska I była wielokrotnie w gronie 
Instruktorskim harcerek rozważana. Po ok- 
resie porozumień, dotyczących poszcze 
aólnych dziedzin pracy, przystępujemy 
obecnie do tworzenia siałej Komisji Po- 
rozumiewawczej organizacyj wychowaw= 
czych polskiej młodzieży żeńskiej. Do 
współpracy wezwiemy -vsszystkie organi- 
zacje wychowawcze polskiej młodzieży, 
żeńskiej o bliskim nam Ideale wychowaw 
czym”. 

Na zakończenie obrad Naczelna Rada 
Harcerska uchwaliła wysłać depesze hoł- 
downicze do P. Prezydenta Rzeczypospo 
litej oraz P. Marszałka Rydza-Śmigłego, 
w których deklaruje niezłomną wolę har- 
cerstwa w realizacji hasła konsolidacji 
społeczeństwa wokół hasła obrony Pol- 
ski podciągania je, wzwyż.   

Wspólny front antykomunistyczny 
Japonii 

TOKIO (Pat). Przedstawiciel Mi- 
nisterstwa Spr. Zagr. oświadczył, że 
rząd japoński istotnie dąży do zbliże- 
nia z Włochami na podstawie polity- 
ki antykomunistycznej, lecz rozmowy 
w tej mierze nie są jeszcze dostateez- 
nie zaawansowane. Mianowicie, spra- 
wy uzgodnienia ewentualnego układu 
z antykominternowskim paktem nie- 
miecko-japońskim oraz zakresu dzia- 
łania wspomnianego układu są nad- 

zwyczaj delikatne. 
Następnie przedstawiciel Min. Spr. 

Zagr. zaprzeczył jakoby Japonia mia 
ła poszukiwać pośrednictwa w obec- 
nym konflikcie z Chinami. Japonia 
nie życzy sobie interwencji strony 
trzeciej, zaś ewentualne próby, które 
byłyby poczynione przez mocarstwa, 

AAAALAALAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

i WĘGIEL ;:::*": pierwszorzęd. 
jakości 

koncernu „PROGRES*, Katowice 
wagonowo i tonowo w szczelnie za 
mkniętych I zaplombowanych wozach 

poleca firma 

M. DEULL 55m.” 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna | składy: Kijowska 8 
tel. 999. Waga gwarantowana. 

Ceny konkurencyjne. 

    

Swieto rolnika 
w Oranach 

W dniu 24 ub. m. na pograniczu litewskim 

w Oranach odbyła się staraniem KOP wiel 

ka uroczystość — „Wystawa przysposobienia 

rclniczego i poświęcenie sztandaru młodzie 

ży wiejskiej”, 
W godzinach rannych odbył się zjazd u 

czestników wystawy i przygotowanie stoisk. 

O godz. 11 młodzież wiejska dwóch gmin 

pogranicznych (Orany i Olkieniki) w zwar- 

lym szyku ze sztandarem pomaszerowała Jo 

kościoła, gdzie po wysłuchaniu Mszy 5wię- 

lej, został poświęcony przez miejscowego ks 

proboszcza i kapelana sztandar Koła Mło- 

dzieży Wiejskiej z Jocz. Rodzicami chrzest 

nymi byli Żabiński Władysław i Milewska, 

prezeska Koła ze wsi Jocze. 

Z kościoła nastąpił powrót do sali wysta 

wowej, gdzie ojciec chrzestny, po serdecz- 

rym przemówieniu do młodzieży, wręczył 

sztandar organizacji. Przedstawiciel organi- 

zacji złożył w imieniu organizacji ślubowa- 

nie, że gwiazdą przewodnią młodzieży bę- 

dzie hasło wypisane na tym sztandarze: „Do 

bra Państwa Prawem Najwyższym. Nastą 

piło wbijanie gwoździ pamiątkowych. Orkie 

stra KOP odegrała hymn Młodzieży Wiejskiej 

śpiewany jednocześnie przez młodzież. Na- 

siępnie przedstawiciele władz, urzędów i or 

gamizacji wygłaszali szereg przemówień. 

Wystawa zakończyła słę rozdaniem nag- 

ród w postaci narzędzi rolniczych, zakupio- 

nych w połowie przez starostę pow. wileń- 

sko - trockiego, w połowie przez dowódcę 

KOP. 
Tegoż dnia, wieczorem, młodzież wiej. 

ska z Jocz wystąpiła pod kierunkiem nau- 

czyciela Milewskiego z regionalnym widowis 

kiem, po czym odbyła się przy dźwiękach or 

kiestry KOP wieczorynka, 

i Włoch 
| które uprzednio okazywały sympatię 
wobec Japonii, będą wzięte pod uwa 
gę zależnie od sytuacji. Japonia do- 
maga się od Chin porzucenia polityki 
antyjapońskiej oraz stłumienia komu 
nizmu, jako niezbędnych warunków 
utrzymania pokoju na Dalek. Wscho 
dzie. Wojna będzie trwała tak długo, 
dopóki Chiny nie porzucą polityki 
antyjapońskiej. ! 

TOKIO. (Pat) Prasa japońska 
twierdzi, że wiadomości rozszerzane 
za granicą na temat zawarcia antyko- 
munistycznego układu między Wło- 
chami i Japonią, są przedwczesne. 
Nie mniej jednak Hotta, ambasador 
japoński w Rzymie, prowadzi w dał- 
szym ciągu z odpowiednimi czynni 
kami japońskimi narady, mające na 
celu wynalezienie między tymi pań- 
stwami wspólnej płaszczyzny do zwal 
czania wszelkiej działalności komuni- 
stycznej. Konkretne deklaracje w tej 
sprawie zostaną ogłoszone z chwilą, 
gdy rozmowy w Rzymie zosłaną za- 
kończone. i 
ESET SESI 

Piekne zwyciestwo pitkarzy 
polskich w Paryżu 

PARYŻ. (Pat.) W poniedziałek ro 
zegrany został mecz piłkarski pomię 
dzy reprezentacją polskiej Ligi, a dru 
żyną Bologna, zakończony pięknym 
zwycięstwem Polaków 5:1 (3:03. 

  

„czytając gazetę czy zwraca Pan 

uwagę na reklamę? 
— A wie Pan, przecież to jest nies' 

zawodny informator handlowy, cies| 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Pany 

wybór towaru i prowadzą do odpos, 

wiedniego źródła zakupu. 
Dlatego też, rozsądny przemysło+ 

wiec, troszczący się o popularność" 

swych wyrobów, lub kupiec, który, 

chce zdobyć liczną klientelę — res; 

klamuje się stale w „KURJERZĘ 
WILEŃSKIM", 

— To jest wierny 1 niezawodny 

„ sposób zdobycia klienteli.    



„KURJER WILENSKI“ 2 XI. 1937 r. 

Zjazd Młodej Wsi w Wilnie 
apolityczności i... katolicyzmu pod znakiem 

Onegdaj w sali Ogniska Kolejow? 
go w Wilnie odbył się II (XV) Walny 
Zjazd Związku Młodej Wsi ziemi wi- 
leńskiej z udziałem licznych gości i 
stu kilkudziesięciu delegatów, przyby 
łych ze wszystkich powiatów  woje- 
wództwa. Obrady Zjazdu zostały po 
przedzone przez nabożeństwo w ka 
plicy Ostrobramskiej i przez złożenie 
hołdu Sercu Marszałka Józefa Piłsud 
skiego na Rossie. 

Otwarcia zjazdu dokonał prezes 
Związku M. W., Jan Szkop, wygłasza 
jąc przemówienie, w którym powie- 
dział między in.: 

Jako ruch wychowawczy młodego 
pokolenia wiejskiego w Polsce nie ro 
Ścimy sobie pretensji do decydowa- 
nia w bieżącym życiu państwa, cho- 
ciaż wypadki i prądy w nim zachodzą 

"ce nie są bynajmniej dla nas obojet- 
ne, lecz pracnjemy dla przyszłości, 

wytwarzając karne szeregi, które kie 
dyś wezmą odpowiedzialność za los 
Rzplitej. 

Po zagajeniu i odśpiewaniu hym 
nu narodowego i hymnu związkowe- 
go przez zebranych oraz po ukonsty 

tuowaniu się prezydium zjazdu, prze 
mówienia powitalne wygłosili p. p. 

wojewoda Bociański, Dracz, (Kur. O- 
kręgu szkolnego Wil.), Owczynnik (Z. 
N. P.), Miechowska (delegat CZMW z 
Warszawy) i inni. Prezes ZMW ziemi 
Nowogródzkiej w przemówieniu swo 
im wyraził nadzieję, że zjazd wileń- 
ski obdarzy zaufaniem swoje władze 
naczelne, podobnie jak to już uczynił 
Związek nowogródzki na ostatnim 
swoim zjeździe oraz, że wszyscy dzia 
łacze młodowiejscy pójdą razem dro 
ga, wytkniętą ostatnio przez kierow- 

ników naczelnych ZMW. 

Po krótkiej przerwie po przemó- 
wieniach p. pos. Władysław Kamiń- 
ski wygłosił z dużą swadą oratorską 
referat ideologiczny. 

Prelegent, nazywając siebie star- 
szym kolegą młodzieży wiejskiej, ze 
branej na sali, mówił z początku o 
przeszłości organizacji ZMW, starając 
się dowieść, że była ona zawsze apar 
tyjna i mimo zakusów i ataków z zew 
mątrz nigdy nie szła na pasku haseł 
politycznych. Podobny stosunek do 
polityki chciałby widzieć prelegent 
i w przyszłości ZMW. 

Prelegent podkreślił, ze szczegól- 
nym naciskiem, aczkolwiek nie ro- 
biąc bliższych aluzyj, że, jak wykaza 
ło doświadczenie dziejowe, nie ta or- 
ganizacja jest silną i zwycięża, która 
głosi hasło powszechności i jest licz- 
na, rozrośnięta, lecz ta, która ma mo- | 
że nielicznych, jednakże gotowych na 
wszystko członków. Właśnie taka or 
ganizacja, mająca bojowych czton- 
ków, może zawsze prędzej czy póź- 
niej liczyć na zwycięstwo. + 

Prelegent nawoływał następnie do 

wychowywania ofiarnych : członków 

ZMW na podstawie założeń ideowych 

organizacji. ‚ 

Mówił także o tym, że chłop jest 

potęgą, że chłopa nikt nie zwycięży, 

oraz o tym, że dla młodego poko'enia 
wsi muszą być dostępne wszystkie sta 
nowiska w życiu społecznym i admi   

nistracyjnym, w tym ostatnim stano 
wiska starostów, wojewodów i t. p. 

Z bardzo żywym odruchem sali 
spotkało się oświadczenie prelegenta, 
że członkowie Związku Młodej Wsi są 
równie głęboko wierzącymi katolika- 
mił, jak i ci, którzy mówią „że jesteś- 
my bardziej od was katoliccy*. Prele 
gent oświadczył, że Związek „nie bę 
dzie się licytował* z takim, choć sam 
uważa za bardziej religijnego lego, 
kto praktyki religijne spełnia w skro 
1aności bez afiszowania się nazew- 
nątrz. 

Na zakończenie prelegent nawoły 
wał do intensywnej i owocnej pracy 
związkowej. 

Prezes J. Szkop zapoznał następ- 
uie zebranych z planem pracy Związ 
ku na okres 2 lat t. j. 1937-38 i 1938-9, 
który uwzględnia również organiza 
cję święta organizacyjnego, związane- 

Pomoc zimowa bezrobotnym 
Wzorem roku ubiegłego w dn. 28 

ub. m. został powołany do życia pod 
protektoratem Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej i Pana Marszałka E. 
Śmigłego - Rydza Ogólno-Polski Oby 
watelski Komitet Pomocy Bezrobot- 
nym, który z uwagi na nadchodzący 
okres zimowy, ma za zadanie przyjś- 
cie z pomocą pozostającym bez pra 
cy i ich rodzinom. 

W województwach mają powstać 
lokalne komitety o tychże celach. 

W związku z tym w dniu 4 listo- 

  

go z 20-leciem istnienia Kół ZMW na 

terenie woj. wileńskiego. 
Do zarządu wojewódzkiego ZMW 

wybrani zostali pp. Nowicki, Wosz- 
czak, Kojro, Frąckiewicz, Zankiewicz 
jako delegaci na Zjazd Centralny Z. 
M. W. i pp. Alechno, Machowiecki o- 

raz po jednym delegacie z każdego po 
wiatu. 

Zjazd zakończony został wieczor- 
nicą koleżeńską, podczas której przy 

grywała kapela ludowa a Śpiewał 
chór z Lebiedziewa i Markowa, pow. 
mołodeczańskiego. 

Mocne akcenty przemówień zja- 
zdowych odnośnie  apolityczności i 
katolicyzmu świadczą wymownie o 
tym jakie są nastroje i potrzeby do- 
łów. Te nastroje oczywiście wywołu- 
ją konieczność dostosowania do nich 
góry. 

Ale mniejsza o przyczyny. Grunt, 
że skutki są dobre.   

  

       

pada rb. (czwartek) o godz. 18 w du 
żej sali konferencyjnej urz. wojewódz 
kiego odbędzie się zebranie organiza 
cyjne Wojewódzkiego Komitetu Zi- 

mowej Pomocy Bezrobotnym z na 
stępującym porządkiem obrad: 1) za 
gajenie, 2) wybór przewodniczącego 
zebrania, 3) odczytanie protokułu 
zamknięcia działalności Komit. Pom 
Bezrob. z r. 1936-37, 4) ukonstytuo- 
wanie się organów Wojewódzkiego 
Komitetu ZPB.   

"TOM 
Byłem wczoraj na zupełnie niezwykłym 

zjeździe. Był to zjazd TOM'u, czyli Towa 
rzystwa Opieki nad Zdolną a Niezamożną 
Młodzieżą. W zjeździe brali udział przed 
sławiciele organizacyj z Wilna i z powia- 
tów obu województw. 

Wiemy, jak takie zjazdy zwykle wyglą 
dają. Oficjałka, frazesy, każdy patrzy na 
zegarek i myśli o tym by prędzej pójść 
na obiad, Z TOM-em było inaczej. Prze 
mówienia były pełne ognia i zapału i 
bynajmniej nie frazesowate. Dlaczego? 
Przypamnę łu sprawozdanie, ktėrešmy 
drukowali w „Kurjerze”" o Zjeździe To- 
warzystwa Przeciwgruźliczego. Tam nie 

było również wody i nudy. Co łączy te 
dwa tak różne zdawałoby się, Towarzyst 
wa? Łączy je konkret, konkretna praca 
i wyniki tej pracy. Nie są to organizacje 
z papierowymi zarządami, pełne formal. 
ności i wody. Wręcz odwrotnie — są to 
organizacje „robocze, organizacje; która 
zaczynają nie od wyborów i zjazdów, 
ale od kbnkretnej pracy. TOM odbywał 
wczoraj swój pierwszy Zjazd. Ale TOM 
pracuje już od czterech lat. Rozpoczął od 
niczego, a budżet na najbliższy rok ope- 
ruje już sumą 40.000 zł. Sumy te idą w ca 
łości na cele słypendialne, na pomoc 
zdolnej a niezamożnej młodzieży — 
zwłaszcza ze wsi. Ale TOM ma swoje spe 
cjalne cechy tej pomocy. Po pierwsze 
istnieje tam zasada pomocy zwrotnej. Kie 
dy ktoś z obecnych wyraził wątpliwość co 
do realności tego zwrotu, zaprotestowali 
temu najgoręcej sami stypendyści. Po 
drugie: TOM stoi na stanowisku, że nie 
wysłarczy stypendium udzielić, należy je- 
szcze dopilnować jego wykorzystania. 
Dlałego TOM organizuje kursy, czuwa 
nad młodzieżą, której pomaga, opiekuje 
się nią przez cały okres studiów, by nie 
zeszła na manowce. Po frzecie TOM dąży 
do tego, by tak wychować swą młodzież, 

Oficerski „zakład fryzjerski" na pozycjach Japońskich 
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aby wróciła ona z powrotem na wieś 1 
podnosiła wieś w górę, by nie wychować 
tej młodzieży na wielkomiejskich snobów. 
Po czwarte TOM myśli o opiece nad tą 
młodzieżą także pa ukończeniu studiów, 
chcąc tworzyć dla niej warsztaty pracy 
i specjalną uwagę zwracając na spółdziel 
czość. Po płąte TOM nie uprawia orga- 
nizacyjnego ekskluzytywizmu, lecz od- 
wrołnie — siara się nawiązać kontakt i 
współpracować ze wszystkimi organiza- 
cjami, które mają podobne cele. 

W dyskusji na zjeździe były mocna 
głosy synów wsi, walczących o prawa 
do wsi, chodzi o to, by chłop był pełnym 
t. j. pelnoušwiadomionym i pelnopraw- 
nym obywalelem Polski, To czyni TOM 
łak bliskim naszemu pismu, to jest właś 
nie siła i poziom ideowy TOM'u. 

Nie będę tu streszczał samego prze- 
biegu Zjazdu. Nie będę również składał 
mdłych życzeń powodzenia w pracy. Nie 
o to chodzi. Chodzi o to, by społeczeń- 
stwo poznało zasady pracy TOM'u i po- 
parło tę pożyteczną i żywą organizację. 

W. T. 

Rutynowany : 
NAUCZYCIEL M U Z Y 4 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

— Ceny przystępne - 
ul. Jagiellońska B m. 22, qg. 4-6 dp. 

  

   
   

  

Święto reformacji 
w Wilnie 

Jak wiadomo, dzień 31 październi 

ka jest świętem reformacyjnym, uro 
czyście obchodzonym przez kościoły 
ewangelickie. 

W kościele ewangelicko - reformo 
wanym o godz. 12 w czasie nabożeń- 
stwa kazanie wygłosił kaznodzieja 
ks. P. Dillis. O godz. 18 w gmachu 
Fonsystorskim przy ul. Portowej 4 
m. 2 została otwarta świetlica dla mło 
dzieży tego kościoła. Wśród emblema 
tów Polski i portretów dostojników 
Rzplitej widnieje portret Mikołaja Re 
ja z Nagłowice (1505—1569). Postać 
„ojca literatury* obrała sobie mło- 
dzież za swego patrona. Aktu poświę 
cenia świetlicy dokonał superinten- 
dent generalny ks. Michał Jastrzęb- 
ski. Przemawiali prezydent kościoła 
B. H. Iżycki i prezes Kółka Młodzieżo 
wego A. Fuss. Chór wspólnie ze zgro 
madzonymi współwyznawcami od- 
Spiewał kilka pieśni religjinych. a na 
stępnie hymnem „Jeszcze Polska nie 
zginęła pierwsza część została zam 
knięta. 

Wieczorem, o godz. 18-ej odbyła 
się w sań konsystorza przy ul. Ža. 
walnej 11 akademia. Przemawiał kaz 
nodzieja ks. A. Piasecki. Chór przy, 
akompaniamencie odśpiewał „Wa- 
rownym Grodem*. P. Tchorz z p. Gał 
kowskim kierownikiem chóru przy 
fortepianie — odegrali kilka utworów 
muzycznych o charakterze powaž- 
nym. Pieśń „Na skale stoi kościół" 
była odśpiewana na zakończenie. 

Podobną uroczystość święta re- 
formacji obchodziła również parafia 
ewangelicko - augsburska przy ul. 
Niemieckiej. 

WAGONS-LITS/C00K 
Warszawa, Krók. Przedm. 42 I oddział 

  

„Wybrańi od Boga umierają młodo” 
Wyszła nakładem Książnicy Atlas 

Książka, która powinna była ukazać 

się dawno i od lat najmniej 15 znajdy 

wć się w każdej bibliotece szkolnej, 

w każdym domu polskim. Kamienie 

ua szaniec Karola Kuźmińskiego (au 

tora pięknego życiorysu Sułkowskie- 

go. Waszyngtona, wspomnień 0 Beli- 

niakach) to zebrane w jeden wielki 

akord czci i chwały życiorysy 12 bo 

haterów naszych ostatnich walk o 

i głość. 
: 

…63(1)33)‹;„:21… zaznacza na wstępie, że 

jego książka to tylko ułamek całości, 

odcinek tego ogromu poświęcenia i 

oddania sprawie. Każdy # nas, DA 

jąc tę książkę, dopowiada < sai 

dzieje tych, których tu adi 4656 

no. Legion ich był młodych p: ay 

tycžnych chłopców» O - „es 1 wypeł- 
nionych po brzegi miłością Jozyżny! 

zapałem do walki 0 nia, gotowyc od 

dać w każdej chwili życie w. ofierze. 

Wybrane dusze. Wielkie charaktery, 

kryształowe życia, od najmłodszych 

lat poświęcone sprawie walki czyn- 

nej. Przelewali krew swoją ofiarnie, 

od okopów francuskich po Murman, 

Odessę, Karpaty i Piave... znakami 

tej krwi znaczyli golgotę polskiej spra 

wy. Bili się pod obcymi znakami w 

obcych mundurach, jedni ulegając 

złudzeniu, że tak właśnie. tylko moż 

na się Polsce przysłużyć, inni, szczęś 

liwsi o wiele, od początku w polskim   

mundurze, bez wahań i załamywań, 
bez tej dusznej rozterki, która tam- 
tych łamała. 

Wszyscy jednak, traktowani z 
pięknym objektywizmem przez auto- 
ra, z równą miłością żołnierza do żoł 
nierzy, mieli w sobie coś niezwykłego, 
coś, co zniewalało serca otoczenią. U 
wielbiali ich podwładni, kochali 
zwierzchnicy, szanowali postronni. - 

Chciało by się marzyć, by spoczy 
| wali w jednym mauzoleum w sercu 

Polski. Ale może znów dobrze, że roz 
siane ich prochy, sprowadzane z głę 
bi Rosji, znaczą w grobach na zie- 
miach polskich ich wolę, ich poświęce 
nie, utrzymują tradycję ich czynów 
w miejscach ich urodzenia, lub śmier 
ci. 

Szalone to dzieje, szalone dusze. 
Giną dla honoru, dla danego słowa, 
czasami aż się wszystko drze w czło 
wieku, czytając i myśląc: po co? Dla 
czego taki Król - Kaszubski "mając 
możność ucieczki z więzienia rosyj- 
skiego, wiedząc że czeka go śmierć, 
vciekać nie chce, bo „to tchórzost- 
wo“! i ginie z okrzykiem o Polsce! 
Dlaczego ten rycerz z eposu, piękny, 
nadludzko odważny pułk. Mościcki, 
broniący ze swymi ułanami Stanisia 
wowa w 1917 r. przed maruderami ro 
syjskimi, mimo próśb ocalonych mie 
szczan z burmistrzem na czele, za- 
iniast w głąb Ojczyzny polskiej, od- 

maszerowuje w głąb Rosji, by zginąć 
w drodze do Polski w 1918 r. zaszczu 
ty jak zwierz w lasach koło Mińska 
wódz ułanów Krechowieckich! Bo le 
piej nie wracać do ojczyzny, niż wra 
cać z hańbą”... W tym zamęcie pojęć, 
hańbą dla niego było wyłamać się, mi 
mo uznania dla Piłsudskiego z oko 
wów rosyjskiej armii, bo przysięgał! 
Czy nie jest tragiczny ponad wszyst- 
ko los pięknego jak młode bożyszcze, 
Bronisława Rómera, krechowczyka 
również, który będąc już po. tysiącz- 
nych przygodach i niebezpieczeńst- 
wach, po wyminięciu sto razy śmier 
ci, ubóstwiany przez żołnierzy, znaj 
duje się w rodzinnych Inflantach w 
Dyneburgu, gdzie w fortecy stryj le 

go Alfred Rómer w 63 roku był wię 
ziony i... zamiast do wolnej już wte 
dy Polski rusza z powrotem w ułąb 
rozszalałej Rosji, by przez Murman 
do halerowskich formacyj się dostać 
i znaleźć śmierć w okolicach Ładogi, 
zostawiając w przeczuciu końca ry- 
cerski testament rodzinie. 

Szczęśliwsi ci, co bez wahań stali 
przy Komendancie: Pększyc-Grudziń 
ski, pochowany w Baćkowicach w 
sandomierskim, Żuliński - Barski, 
Iwowianin, pierwszy adiutant Ko- 

mendanta, wódz tajnych organizacyj 

wojskowych na Królestwo, padł na po 

lu chwały na Wołyniu, w jakimże ra 

dosnym boju! W ogniu walki padł od 
jednej kuli, radość i duma I-szej Bry 
Sady Wyrwa - Furgalski, piękny, we 
soły mazur. Nad Stochodem ginie mi 
rza Sulkiąwicz, towarzysz od lat Pił- 
sudskiego, przemytnik niezrównany     

bibuły i broni. Od kuli ukraińskiej gi 
nie w 1919 r. jako 25-letni pułkowni 
ukochany chłopiec Komendanta, ge 
nialny Lis - Kula, który potrafił prze 
biegać Polskę i Rosję w pościgu za 
zwycięstwem, które na czele swych Li 
sowczyków zawsze odnosił. W Rzeszo 
wie pochowany, pomnik ma w rodzin 
nym mieście ku wiecznej pamiątce 
czynów wspaniałych. W Odessie, za- 
słaniając odwrot sprzymierzonych, gi 
nie Przemysław Barthel de Weyden 
thal jako pułk. Barta, konspirator, wy 
slannik Komendanta, z Lisem Kulą 
chciał ocalić armię polską w Rosji i 
nie dał rady. Francuzi nazywają od 
wagę Barty courage antique... Dalej 
idą dzieje wprost szalone ślicznego 
jak panna, Bogusława Szul - Skjold 
krona. Jako 19 letni chłopak wstępu 
je do Legionów, walczy bez przerwy, 
jest kolejno w Rosji, przechodzi 300 

km. do swego pułku nie znając rosyj- 
skiego, aresztowany, ucieka, choruje, 
wlecze się ledwie żywy, jest na Po- 
morzu, w Paryżu, walczy w Karpa- 
tach, na Wołyniu, na  Murmanie, 
dwoi się i troi w oczach w jakimś tu 
manie ognia i zapału. Pisze poezje, 
zgromadził kolekcję motyli... Umiera 
w ataku, najpiękniejszą śmiercią ry 
cerza, w 1920 roku koło Tulczyna. A 
znów inna karta: złoty blondyn, Mie 
czysław Rodzyński, bajończyk, z tej 
rajtragiczniejszej naszej formacji, 
którą rosyjska ambasada kazała Fran 
cuzom zgładzić z powierzchni ziemi 

pod Suchez w 1915 roku. Pięć razy 
ranny we Francji, ozdobiony najwyż 
szymi orderami, rycerz bez trwogi,   

powraca do Polski z hallerczykami { 
pod Starym Konstantynowem otoczo 
ny chmarą kozaków, ginie od nieo- 
patrzonych ran, młody, szczęśliwy, ka 
waler Virtuti Militari i 4-ro krotnie 
Krzyża Walecznych, osieracając żonę 
i synka. 

Z ziemiańskiej rodziny sandomier 
skiej Antoni Jabłoński, ułan Beliny, 
wcielony duch tych, co pod Samossier 
rą lecieli w zatracenie „dla Ciebie Pol 
sko i dla Twej chwały*. 

Szarże jego są błyskawiczne, sza 
lone, potrafi pędzić na czele swego 
szwadronu kilkanaście rdzy na dywi 
zję moskiewską. W Wilnie, owej pa 
miętnej Wielkanocy 1919 r. bierze kil 
kuset jeńców, pędzi konno ze swymi 
żołnierzami przez ulice miasta... I gł 
nie od kuli rosyjskiej sześć dni przed 
końcem wojny pod Sieniawką nad 
Bohem, po długich męczarniach w 
szpitalu lwowskim jako 24-letni szef 
pułku ułanów, który sam stworzył. Po 
chowany w Modliborzycach, w zie 
mi rodzinnej... : 

Tak snują się te opowiešci boha 
terskie, dzieje tych młodych  Pola- 
ków, których młode życie, krew, ra 
ny i cierpienia składały się na misty, 
czną ofiarę o wolność Ojczyzny. Nig. 
dy bardziej nie odurza ta prawda, ja 
czytając zestawione życiorysy tych 
rycerzy wolności. 

Jakimże wiecznie żywym przy] 3 
dem powinni się stač dla žyjących Ci 
dostojni zmarli. Z ich czynów nastę- 
pujące pokolenie musi przecie wyciąg 
nąć jakąś naukę... 

Hel. Romer. 
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„KURJER WILEŃSKI" 2 XI. 1047 r. 

Cmentarz żołnierski w Radzyminie 
Radzymińska szosa kładzie się wśród 

równych pól, omgłonych srebrną nicią 
jesieni. Na lewo rozpościera się pole 
Wólki Radzymińskiej — gdzie wzniesio- 
no pomnik na pamiątkę krwawych wzma- 
gań, uwieńczonych „Cudem nad Wisłą”. 
Z Warszawy kolejką dojeżdża się do Stru 
gi a słąd pieszo przez las, którego drze- 
wa liściaste czerwienią płoną na tle so- 
sen jak gdyby wchłonęły w siebie krew 
przelaną w pamiętnym sierpniu... Do pom 
nika i z powrotem 12 klm. Ze Strugi ko- 
lejka podąża dalej, w stronę. Radzymina. 
Podwarszawskie błonie słają się coraz 
bardziej urozmaicone grupami krzewów 
1 drzew. Serce wyzwala się ze skorupy 
zodzienności, kłębią się myśli, które ujęte 
mową własną zatrącałyby pałosem i były 
by zgrzytem w szarym bytowaniu. To też 
na usta cisną się określenia cudze, wczo- 
rajsze, nieraz słowa łych, kłórzy sami 
usłarym ojców swoich szlakiem przez 
krew poszli w nowe zorze”. 

Wagoniki zatrzymują się przed bia- 
łym murem. „Przechodniu, powiedz Oj- 
czyźnie że wierni jej prawom — łu spo- 
czywamy” — sparłański ten napis umiesz- 
czono na bramie wejściowej radzymiń- 
skiego cmentarza. W skupieniu i z drże- 
niem serca przesiępuje się jego próg, 
chociaż „ani tam który o hasło zawoła, 
ni bronią błyśnie z nakazem surowym... 
Jednak moc dziwna wstrzymuje twe kro- 
ki... Stój. — Tam siraż dzierżą bohaterów 
zwłoki... *). 

Brainie mogiły każda pod osłoną krzy 
ka. Naprzeciw wejścia najokazalszy pom- 
nik nad grobami poległych z 28 I 29-go 
pułku Strzelców Kaniowskich, wzniesiony 
słaraniem tychże pułków. Na tablicach 
długa liłania nazwisk, którą rozpoczyna 
Imię kpł. Słefana Pogonowskiego, do- 
wódcy I baonu 28 p. Strz. Kan., mimo, 
że spoczywa on na cmenłarzu w Łodzi. 
Generał Żeligowski w książce swej p. t. 
„Wojna w roku 1920” w rozdziale: ;,Bit- 
wa pod Radzyminem — ałak Pogonow- 
sklego” pisze: „Rosjanie widzieli przed 
tobą swój ceł prewie osiągnięty. Z po- 
zycji ich było widać ognie i światła War- 
szawy. My broniliśmy naszej stolicy już 
t rozpaczą. Walczyły nietylko armały, ka- 
łabiny I bagnety, ale serca i psyche obu 
armij. Oni byli zwycięzcami — my zwy- 
ciężonymi, Droga do Warszawy — stała 
etworem. Zdawało się, że bez przeszko: 
dy wejść do niej może nieprzyjaciel. W 
lej chwili słaby batalion, nie czekając go- 
dziny ogólnego nafarcia, o 1-ej w nocy 
ałakuje punkt, który — jak się później 
okazało, stanowi najczulsze miejsce arm!” 
rosyjskiej... Śmierć Pogonowskiego jest 
momentem historycznym... W fym miejscu 
obróciła się karła wojny, nastąpił prze- 
łom psychiczny u nas i u Rosjan. Od chwi 
li tego nałarcia rozpoczęły odwrót trzy, 
zwycięsko i nlepowstrzymanie idące do- 
łąd brygady, odwrotem tym stwarzając 
chaos | zamieszanie. Pogonowski, wie- 
dzlony nadzwyczajnym instynktem, roz- 
począł zwycięstwo I 10-ej dywizji ! I-ej 
armii na przyczółku warszawskim. Na 
fym polega wielkie znaczenie jego czynu 
| w tym chwała jego żołnierskiej śmierci”, 

Inne bratnie mogiły na tym cmentarzu 
urządzone są słaraniem... urzędników ma- 
gistrału stołecznego, Banku Polskiego itp. 
Jeszcze inne czekają na miłosierne oso- 
by, na razie tuląc się do skromnych krzy- 
żów, pozbawione tablic z nazwiskami i 
łakie z wyglądu sieroce. 

Więc nie wszystkimi grobami opieku- 
Ją się koledzy? Więc nie państwo, nie 
stolica zatroszczyły się o całość? Wydaje 
się, że coś fu trzeba bylo inaczej... God- 

_ niej, wspanialej... Wszak już w 1920 r., 
na posiedzeniu Rady Miejskiej st. m. War 
szawy przewodniczący oświadczył: „Nie 
£zas jeszcze mówić o zasługach naszego 
wojska i jego dowódców. Ale możemy   

pod murami Warszawy, poległych jak ks. 
Skorupka, jak kpt. Pogonowski”. 

Przed kapliczką słoją ławki, przezna- 
czone chyba do użytku zbierających się 
na nabożeństwa. Każda ławka od innej 
organizacji, lub osoby — krzyczą o tym 
duże tablice umieszczone na poręczach. 

Czy tak powinien wyglądać nasz pol- 
ski Verdun? 

W nad wyraz skromnej kapliczce wisi 
szarfa lniana z napisem: „Bohałerom — 
oswobodzone Wilno”, a na ścianach wy- 
ryłe są nazwiska tych, którzy, wedle słów 
Kornela Makuszyńskiego: „na warszaw- 
skiej drodze sercem w glinę ziemi wžarli, 
wczepili się pazurami i krzyczeli w głos 
oczyma: Jezu, zmiłuj się nad nami! Aż 
się stali śmierci pełni...” 

| ostatnim oczu błyskiem, przez źrenic 
opary krwawe, cud swój ujrzeli — War- 
szawę... Niech pieśń o nich będzie, jako 
kielich, co krwią przelan, oło przed Nie- 
bieskie Sędzie święty wiedzie ich kape- 
lan, a przed Tron ich wiedzie Boski, jasny 
rycerz Pogonowski”. 

Nigdy nie słyszałam 0 wycieczkach 
organizowanych na łe pola pamiętnych 
biłew i zwycięstw i do lego cmentarza. 
Ani z Warszawy, ani z Wilna, choć śpią 
łam snem wiecznym i dzieci bohaterskich 
pułków wileńskich... Szczególniej mło- 
dzież wycieczki takie, utwierdziłyby w 
  

  

kulcie dła walk niepodległościowych i 
umocniłyby w idei zgodnej ofiary I po- 
święcenia. Pofrzebne to dziś szczególniej, 
w dobie przełomu duchowego, gdy zda- 
je się, żeśmy się wszyscy sprzysięgli, by 
niszczyć jedność Polaków w imię coraz 
ło innej konsolidacji. 

W drodze powrotnej z Radzymina do 
Warszawy w rozmyślania wplałały się 
rymy tworzone kiedyś w polu bitewnym, 
kreślone przez jednego z tych, co wierny 
prawom Ojczyzny spoczął gdzieś na in- 
nym żołnierskim cmentarzu. Słowa skie- 
rowane do nas i do tych, którzy po nas 

przyjdą: **) 
„A ło jest krwawy spadek wasz | krwią 
pisene ku wam słowa: trzymajcie ziemi 
onej słraż, gdy przyjdzie zamieć pioru- 
nowa...” 

Chmury gromadzą się dokoła, widno- 
kręg zaciemniony. Poprzez wrzawę waśni 
stronnictw i organizacyj trudno dosły- 
szeć wołanie najlepszych synów Ojczyz- 
ny. Lecz dziś, więcej niż kiedy, należy 
słyszeć, wczuć się w nie i tesłameni tych 

co odeszli wziąć za busolę by odnaleźć 
właściwy kierunek | prawdziwą jedność 
poczynań. 

Czesława Monikowska. 

—   

*) Józef Mączka, poeta legionowy. 

EEST 

Znów dzień Zaduszny 
Tak. Znów. Mimo woli człowiek 

zwraca się do grobów blaskami rozja 
rzonych. Wspominamy. Wspomina- 
my. Tak i o nas wspominać będą. A- 
le niektóre straty znosi się łatwiej, in 
ne są rozdzierająco bolesne. W Z. P. 
O. K. dotychczas jest luka po odejš- 
ciu Haliny Kaczyńskiej. Który to 
rok? Drugi? 

Odeszła tak nagle. Zapomniała z na 
mi się pożegnać. Nieładnie Halu, nie- 
dobrze. A byłaś zawsze towarzyska! 
Aż tu taka zmiana. Odwróciłaś gło- 
wę w tamtą stronę i przekroczyłaś 
próg dziwny bez żadnego słowa, hez 
żadnego skinienia. Halina Kaczyńska 
w Związku naszym piastowała urząd 
nie lada jaki. Była referentką wycho 
wania polityczno obywatelskiego w 
Zarządzie Wojewódzkim. Jest to rola 
odpowiedzialna i ciężka, bowiem refe 
rat ten stanowi podwalinę działalnoś 
ci organizacji i zadaniem jego jest pro 
mieniowanie, urabianie ducha i serca 
Działalność tego referatu obejmuje za 
równo członkinie, jak i t. zw. „podo- 
pieczne“ — matki, skupiające się do 
koła placówek Związku oraz młodzież 
świetlicową, a przez urządzane od cza 
su do czasu kursa, pogadanki czy od 
czyty, promieniowanie referatu roz. 
szerza się i na miasto. Ponieważ Hali 
na była referentką wojewódzką, te- 
renem jej działalności musiała być 
przede wszystkim prowincja. Sprawy 
fe związane są z wyjazdami. A Halina 
była nauczycielką. O — ciężki to ka 
wałek chleba w Polsce. Nie wesoło u 
nas wyglądają nauczyciele i zazwy- 
czaj lekce ich sobie ważą. Już Mod- 
rzewski wydziwiał na to, a nie się w 
tej sprawie nie poprawiło. Halina — 
mimo swoich zdolności — była jed 
ną z tej zapracowanej rezszy, która 
rozpoczyna w poniedziałek raniutko 
orkę swoją, aby wśród hałasu, wrzas 
ku, gwizdu, tupotu młodych nóg, nie 
sfornych wybryków i kurzu, zaduchu, 
pretensyj rodziców i popędzania okół 
ników dobrnąć w pocie czoła do bło 
gosławionej soboty i wyrwać parę 
swoich własnych godzin dla siebie, 
dia swojej półomdlałej w tym chaosie 
duszy. (Oczywiście jeżeli nie ma wy 

  

już pomyśleć o bohaterach poległych ' wiadówki, konferencji, czy rady pe 
BEI 

Kiedyš.. dawno.. dawno.. temu — |] dzo przykro uciekać i zatęskniliśmy z duszy 

gdzieś w roku 1912 uczniowie i uczenice | całej do chwili kiedy można będzie śpiewać 

szkół średnich zgromadzili się na Rossie przy 

grobie Syrokomli, żeby odśpiewać pieśni pa 

triotyczne. Była to młodzież postępowo - 

uiepodległościowa. Był tam Niedziałkowski, 

Gnoiński, Kiersnowski, Klott, Mongird, Pile 

cki, Jabłońska,  Rozenberżanka, zresztą 

i inni jeszcze. Pamiętam, że policja 

zaatakowała śpiewające grono, że Niedział 

kowskiw rzasnął „Koleżanki między siebie! 

W nogi!" Pamiętam, że galopowaliśmy po 

ścieżkach i potykaliśmy się e groby, zanim 

zwinne nogi nie wyniosły nas z niebczpie- 

czeństwa. Wiem, że na razie nie chciałam 

słuchać rozkazu i energiczny Gnoiński (Wyd 

ra) złapał mię za kołnierz i pociągnął na 

przód, co bardzo poskutkowało i potem wy 

rywałam jak zając. Pamiętam, że przewróci 

łam się i zgubiłam kalosz. A że w dodatku 

miałam stłuczone kolano, więc zmykająca 

czereda postanowiła odpocząć, widząc się 

poza obrębem umundurowanego niebezpie- 

czeństwa. Wtedy to poczuliśmy, że to bar   

na całe gardło o Polsce, gdzie się zechce, nie 

tylko przy grobie Syrokomli... 
A teraz... a teraz?.. Teraz Rossa tak samo 

jarzy się od świateł. Lecz łuna od nich jest 

jeszcze większa. Lecz na cmentarzu spoczęli 

polscy żołnierze, a wśród nich Serce Wodza. 

Wilno jest to samo,, tylko jeszcze piękniej- 

sze. Rossa jest ta sama ale bardziej wznio 

sła. Radość się wyzwoliła, wzbiła pod obło 

ki, ale ociężały teraz jej skrzydła. Smutek 

Stał się przenikliwy i dojmujący. Tęsknota 

słania się z załzawionymi oczyma. Dziwne 

cienie przykiękają u stóp Mauzoleum na Ros 

sie wśród migotania rozmodlonych płomy- 

ków... Wszystko się ziściło. Wszystko się 

stało, czego pragnęliśmy — chociażby my 

właśnie z tego roku 1912. Pozostała jedna 

rzecz do zrobienia. „Samych wskrzesić sie- 

bie”. Dokonać aktu wielkiej Zgody Narodo 

wej. 

Groby migocą niespokojnie. Najwyższy 

czas! E. K. M.   

dagogicznej). Te właśnie wolne godzi 
ny oddawała Halina: z nieopatrzną 
wspaniałomyślnością sprawom Związ 
ku. Gdzieś — kiedyś — w międzycza 
sie wśród zakurzonych szkolnych go 
dzin i pedagogicznego zamętn pisała 
ziecony przez Zarząd Wojewódzki re 
ferat i wyjeżdżała w sobotę wieczo- 
rem na prowincję w nowej roli wy- 
chowawczej. Wychowawczyni ludzi 
dorosłych. Zjawieniem się swoim da 
wała prowincji wiele. Smukła, sporto 
wa sylwetka, dowcipny uśmiech. po 
gedne oczy, wesołe słowa. Nie. Nie ve 
lebrowała swej roli. Było z nią łatwo 
łudziom. Nie bawiła się na prowincji 
w wizytatora, choć mogła będąc nau 
czycielką napatrzyć się na odpowied 
nio dostojne wzory. Przyjeżdżała, że 
by ożywić, poruszyć, rozproszyć 
chmury, wnieść atmosferę zapału i 
radości. Och, ta radość! Jakże ona 
jest potrzebna. Karmi posilniej, niż 
chleb. Są ludzie, którzy samą ohecnoś 
cią swoją gaszą radość, są inni, któ- 
rzy zjawieniem się swoim wnoszą ra 
dosne ożywienie. Halina należała do 
tego pogodnego typu ludzi. Wszyscy 
rozumieją, jak to ułatwia pracę Już 
to samo, że nie obrażała się, było 
wspaniałe. Nie robiła z siebie organi 
zacyjnego „tabu*, nie wnosiła  „za- 
kwaski organizacyjnej”. Pracowała, 
lecz śmiała się i żartowała. Była zaj- 
mująca. Była żywa. Miała zdrowy sąd 
a rzeczy. Nie było z nią nudno niko 
mu. A gdy czasami zaostrzała się sytu 
acja i padały słowa zbyt silne, ona u 
miała podpowiedzieć wyraz odpowied 
ni, który łagodził i koił... Halina każ 
demu umiała coś dać. Każdy brał z 
niej to, co mu było najbliższe i najpo 
trzebniejsze. 

Ja brałam z niej uśmiech. Nie wiem 
czy rozumiecie to odpowiednio. Je- 
siem z tych, które koniecznie muszą 
od czasu do czasu śmiać się. Znajdo- 
wałam w niej chętną współtowarzy- 
szkę w tej sprawie. Powód do Śmie- 

chu zawierał się w artystycznej igra 
szcze słów. Właśnie pod pewnym ką 
tem wszystkie sprawy są zabawne, 
A najzabawniejsi są ludzie, którzy nie 

wiedzą, jak komiczny jest ich poważ 
ny sąd o nich samych. Myślę, że czło 
wiek, który nie ma poczucia humoru, 
nie zdobędzie się również na entuz- 

jazm. A Halina umiała, gdy trzeba, 
spoważnieć i zapalić się płomieniś- 
cie. 

Miła, miła Halino! Nie wiemy, jak 
szłaś po błękitnym nieznanym moś. 
cie do Złotej Bramy, ale wierzymy. 
że przed Tobą biegł uśmiech Twój i 

torował Ci drogę. Wierzymy. że Bóg 
znalazł ci tam miejsce wśród uśmiech 
niętych kwiatów. Wierzymy, że jas- 
ną dłonią wziął kwiat gwiazdzisty i 
przypiął ci Złoty Krzyż zasługi za 
mądry uśmiech wśród dni pracowi- 
tych i szarych. E. K. M. 

Czytelnia „Nowości 
Wiino, Jaglellońska 10—5. Tel. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 
— iektura szkolną 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł, 50 gr.   Czynna od g. 11-19. 

KSS EC Si   

W Zaduszki 
Cichutko, sennie, powoli 

spadają z drzew rdzawe Hście. 

O, śmierci, bez trwóg, cierpliwie 

na twoje czekam przyjście. 

Wśród obcych błąkam się grobów, 

szukając miejsc pięknych, samotnych, 

i słucham szelestów tajemnych 
! wdycham woń śmierci wilgofną. 

Czy znajdzie się dla mnie miejsce 

wśród ludzi snem wiecznym ujętychi 

Czy może I fufaj już wszystkie 

przez lepszych są zinarłych zajęteł... 

1 myślą wciąż częściej I tęskniej 

pomiędzy dalekie kochane me groby... 

Powązki... gdzie drzewa złociście dziś płaczą 

na znak roztęsknionej, złocistej żałoby... 

I fylko mię trapi jedyna myśl frwożna, 

że może fam także już miejsca nie będzie, 

że może tam także już wszysiko zajęte, 

Jak w życiu... jak w świecie... jak wszędzie { :: Jak wszędzie 4; 
W. ŁUCZNIKOWA. 

WA STAI TSG 

Róże i 
Szli, 

Równo. 

Twardo stawiali zdarte w ciągłych mar- 

szach buty. 

Żołnierskie buty. 
Mundury ich były spłowiałe od słońca— 

od deszczu, co ich smagał w okopach. — 

Deszczu kul. Granatów. 

Mundury ich były grubemi nićmi szyte, 

łatane w miejscach, gdzie je kula zorała. 

Równo szli. 

Radośnie. 

„„Marszałek uśmiechał się do nich... 

Słońcem się kładł Jego uśmiech na ost- 

rzach bagnetów, którymi granice Polski pi- 

sali. 

Słońce oczu żołnierzy chwytał Komendant 

ta wzrok mocny, promienny zachwytem zwy 

cięstwa — z nimi. 

To było dawno. Siedemnaście lat temu. 

Pierwsza polska defilada, jaką Wilno pa 

mięta — pierwsza defilada przed Wodzem. 

Zerwało się całe Wilno — ukochane Wil 

no Komendanta — zleciało się rozpłakane 

wdzięcznością, dziękczynnie wielbiące Wo- 

dza. 
Przybiegły dzieci, garnąc się bliżej Niego, 

wyginając co chwilę czoło tłumu wiwatują- 

cego na placu Łukiskim. 
Z tłumu żołnierzy defilowały serca... ma 

tek... starców... kalek... 

Ja stałam w szeregach swojej szkoły, na 

przeciw Komendanta. Dziecinne oczy utkwi 

łam w Jego Twarzy. 2 

Oto On! Ten, o ktėrym szepiem mėwiono, 

EPS PEONTTE SNS НЕО 

Do czujących kobiet 
w Wilnie 

Przypominemy wszystkim, że Z.P.O.K. 

przy klinice ginekologicznej U. S. B. pro- 

wadzl „Dom Malki“ @а kobiet ciężar- 

nych a ubogich, które czasami są w po- 

łożeniu bez wyjścia. Dotyczy to jedna- 

kowo matek śłubnych jak i nieślubnych, 

bo I łe ślubne czasami znajdują się for- 

malnie na bruku. W „Domu Matki” mają 

one zapewnioną opiekę i utrzymanie na 

przeciąg kilku miesięcy, jednakowoż gdy 

opuszczają swoje bezpieczne schronienie 

z dzieckiem na ręku — najczęściej znowu 

się znajdują w położeniu bardzo ciężkim. 

Nie mają czasami w co przyodziać swego 

dziecka a | same bywają obdarte, Dla- 

łego też prosimy o pomoc w tym wzglę- 

dzie. Otwieramy niniejszym zbiórkę ubra 

nia i bielizny na zaopatrzenie matek i 

dzieci w chwili ich wyjścia z kliniki. Panie 

—szczególnie e wrażliwsze na sprawę nie 

doli dziecka — nie odmówia swei pomo- 

cy. Ubranie nałeży przynosić na Zamko- 

wą 26 do lokalu Zarządu Grodzkiego 

Z. P. O. K. między 10—12. : 

Przy tej sposobności prosimy człos"i- 

nie nasze o przynoszenie również ksią- 

żek, z których można by było utworzyć 

bibliołeczkę przy „Domu Matki”. Kobiety 

zamknięte w tym domu chociaż, zanim są 

zdrowe, mają wyznaczoną sobie robolę, 

jednak w wolnych chwilach nudzą się bar 

dzo, szczególnie te rekonwalesceniki — 

a czasem znów frapią się i płaczą. Po- 

godna lekiura potrafi ciężkie myśli uspo- 

kolė, toteż kobiety domagają się „cieka- 

wej!” książki, Dopiero w zełknięciu z fa- 

kimi osobami, żądnymi lektury, rozumie 

się konieczność dostarczania potrzebują- 

cym zdrowej i ciekawej książki, prostej 

I łatwej, bo fe kobiety mają życie trudne 

I dlatego pragną kslążki o czymś zupeł- 

nie innym. i 

Prosimy więc przy sposobności o do- 
słarczanie książek pod tym samym adre-   
sem. 

Serce 
Ten za którym poszedł mój ojciec w szere* 

gach POW. 

Znam Gol Na dębowej półce w pokoją 

mego ojca stoi Jego fotografia On — Józet 

Piłsudski — na tle rozpiętych skrzydeł Bia- 

łego Orła... 

Ten sam. Tylko jakże prostszy! Szary 

mundur ma na sobie, promieniuje w Niego 

potęga — odróżni Go dziecko w tłumie błysz 

czących adjutantów. Z pod surowo zsunię- 

tych brwi patrzą oczy miłujące — młode. 

Co chwila jasnym rzutem dłoni do szarej ma 

ciejówki wiła "nowy oddział żołnierzy. 

Wsparł się na głowni szabli, — końcem bu 

la wystukuje rytm mazurka. Orkiestrę duma 

rozsadza. 

A nam serce podchodzi do gardła... Pła* 
kuć się chce ze szczęścia, że Spiewać wol- 

no. Krzyczymy prawie ukochane słowa: 

„Marsz, marsz, Piłsudski, 

Prowadź Swe Legiony"... 

Nad Komendantem powiewają chorągwie 

biało - amarantowe, zawieszone na gmachu 

Sądu. I niema żadnej trybuny... 

Marszałek patrzy na róże, które Mu ofia 

rowano. Może myśli o innych kwiatach — 

kwiatach krwi, które rozsypał na granicy 

Polski, by dla Niej urosły żywopłotem. 

I nagle oczy Wodza dojrzały sparaliżowa 

ną dziewczynkę na wózku. Uśmiecha się. _ 

I oto stała się rzecz dziwna — pamiętam 

jak dzis — Komendant skinął na adjutante, 

podał mu róże. ‚ 
A kiedy błyszczący oficer biednej kale- 

kiej dziewczynce w chude rączki włożył py 

szne ponsowe róże — Komendant tkliwie, po 

ojcowsku, uśmiechnął się do dziewczynki 

zasalutowal... 

Przez chwilę bylo cicho. 

I nagle zerwal się grzmot glosėw, grzmot 

uwielbienia, milošei, co onej chwili szarpnę 

ła serc tysiącem: 
i „Niech žyje!“..     

Jak mocno serce ściska dziś to wspom- 

nienie... 
Bo ta miłość, poczęta z dziękczynienia za 

Folskę — za polskich żołnierzy — za chwi 

lę szczęścia kalekiej dziewczynki — jeszeze 

dziś kołacze się po sercu i pulsować z nim 

będzie do końca. 

Dziś — jak przed laty — przed Sercem 

Marszałka przejdą dzieci żołnierzy. Inni.., w 

mundurach lśniących piechoty, marynarki, 

letnictwa. 

Lecz, jak tamci — zapłoną w promieniach 

Serca, co Polskę nad życie umiłowało... 

A gdy wybije godzina świeżą krwią no- 

wy żywopłot granicy rozkwiecą... 

W Wilnie zostało Serce... 

Lecz niema już dobrych rąk, co róże ka 

lekiej dziewczynce posłały. 

Janina Weyssenhoffowa. 

iprzeziebičniu stosu: | 
Į się tabletki Togal. 
ogal powoduje spa- 

dek gorączki i przyno* 
si ulgę. Tabletki Togal 
stosuje się w dawkach 
po 2 tabletki 3razy 
dziennie. Do naby* 

cig w apiekach, .  



  

r Em: 

E TEST 

    > EEE WE TEK — = 

  

„KURJER WILEŃSKI* 2 XI. 1937 r. 

KOLUMNA LITERACKA = 
  

  
  

Uwodziciel, romantyczny kochanek 

i zaniedbująca się żona 
STEFAN GOŁĘBIOWSKI--Kłos słońca, 

MIECZYSŁAW JASTRUN — Strumień 

4 milczenie, 

MARIA JASNORZEWSKA [(PAWLI- 

KOWSKA) — Krystalizacje. — Wszystkie 

trzy książki nakładem Wyd. J. Mortkowi- 

cza. Warszawa 1937. 

Zasłużona firma wydawnicza na począ 

fek sezonu wydała te trzy tomiki z serii 

„Pod znakiem poetów” — jednocześnie. 

Razem też wzięte i razem rozważane ma- 

Ją one ciężar gatunkowy dostateczny, by 

wnioskować z nich o obecnym „krajobra- 

zie poetyckim”. — Uprzedzając wszelkie 

rozważania powiedzmy od razu: 

— Dekompozycjal 

A ieraz zacznijmy w kolejności tytu- 

łowej od Gołębiowskiego, któremu przy- 

padł epitet lowelasa. Nie chciałbym — 

zastrzegam z góry — nadawać temu epi- 

fetowi smaczku ujemnego. Przeciwnie! Są 

lowelasi i |lowelasi. Analogicznie do 

„dżentelmen-włamywacz" proszę o wysi- 

łek wyobraźni w kierunku „dżentelmena- 

lowelasa”,„—Ordynat Mihorowski, Konrad 

Weidt, bohaterowie Wassermanna — oto 

droga, która winna doprowadzić nas do 

wizji p. Gołębiowskiego w jego metafo- 

rycznie pojętej roli uwodziciela. 

Obok znajdą czytelniczy przedruki o- 

mawianych autorów zamieszczone naszym 

zwyczajem dla ilustracji (cóż bowiem za 

Wustrację może dać okaleczony frag» 

meni?) Wiersza Gołębiowskiego łam nie 

ma: — '. Doprawdy niewiadomo było, 

co wybrać; zbiorek jest niezwykle jedno- 

lity. 2. — Wiersze Gołębiowskiego były 

drukowane w takiej ilości po wszelkich 

poważniejszych czasopismach, że niewąt- 

pliwie aufor ten jest czytelnikom znany. 

Gdyby tom taki jak „Kłos słońca” uka 

zał się lat femu piętnaście, świętowano by 

zapewne pojawienie się „czołowego” 
poety. Gołębiowski to inteligentna synie- 
za nie zawsze łatwiejszych łylko efektów 

EKSTR TE TWSTOOOPAOOCOK 

Nasi czytelnicy piszą 

NA DZIEŃ ZADUSZNY 
Do twego grobu przypadam czołem 
I szukam twych oczu: zagasiych gwiazd 
powiedz! jeżeliś ty stał się aniołem 
podniebnym orłem niebieskich gniazd, 
to wtedy — gdzie jesteś! 
Czy słyszysz jak serce mi głośno bije 
fuż przy fwym sercu, tylko trochę 
lej złemi dzłeli z tobą mnie, 
drży we mnie nerw każdy, czyjeż 
dłonie, czyje majaczą przede mną I wo- 

lają mnie! 
Wszystkie modlitwy już me usia wyszep- 

taly 
Chaos tylko w głowie,-z mózgu myśl 

uciekła. 

Modlić się jeszcze będę, a słowa jak 
strzały 

© Boże, do Twego tronu niech pójdą 

lub do piekła, 

WANDA IDALIA SZACHNOWSKA.   

dorobku Staffa i skamandrytów, a io zna- 
czy — dominującego na wschód od Od- 
ry, a pełnouprawnionego na Zachodzie 
tonu. 

Gołębiowski jest nienaganny. odświe- 
żony, wrażliwy, pełen równie drobnych 
jak dobrych pomysłów. To co dla innego 
stałoby się poetycką namięinością albo 
i dramatem, jest dlań tylko miłą przygo- 
dą, z której wyjdzie cało, elegancko i ze 
smakiem. „Ku zadowoleniu stron obu”. 
Gdy się ukazały pierwsze jego wiersze 
można było krzywić się z myślą o epi- 
goństwie. Ale potem to już była „masa”, 
łak, masowa dostawa, hurt, towar. Więc 
grymas musiał ustąpić życzliwej akcep- 
łacji, — Pisarzy tej miary za granicą mają 
sporo. Oni fo zapełniają szpalty pism, 

uniemożliwiając pokątnym grafomanom 
wciskanie się i obniżanie smaku. W me- 
chanice społecznej kuliura liferacka to 
też towar, a popyt w żarłocznych pis- 
mach — olbrzymi. Czytając więc wiersze 
p. Gołębiowskiego możemy życzliwie się 
uśmiechać do autora, który standart kra- 

jowy sławia na europejskim poziomie. 
Możemy też życzyć mu równego jak do- 
tąd „gazu” oraz żeby czasem, w wolniej- 
szej chwili, idąc za przykładem swych za- 
granicznych kolegów napisał coś może 
mniej łatwego w czytaniu, ale za to — 
Irwalszego. 

Czytając wiersze Mieczysława Jastruna 
trudno nie przyznać, że Jednak jest ło liry 
ka pawdziwal Nazwałem go kochankiem 
romantycznym, co jest słuszne na okreś- 
lenie powagi, pałosu i żarliwości poety 
wobec spraw sztuki. Jednakże stylowo łą- 
czy sią on raczej z okresem nieco póź- 
niejszym. „Od Leconte de Lisle'a do а- 
wangardy” — oło pejzaż, na którym port 
ref Jastruna rysuje się, dość dramatyczny. 
Poeła nie umie zaspokoić swych pasyj, 
a raczej zaspakaja również pasje Iluzo- 

| ryczne. Należałoby go traktować jako pas 
seisię, a przecie mało kogo moje poko- 
lenie może czytać tak bardzo „jak swe- 
go"! 

Targany przez anlynomie žycia | sztu- 

  

  

ki ma poeta dwie rekwizytornie i dwie 
składnie. Mówiłem o dramatycznošci tych 
zwąizków: — przeczytajcie proszę jeden 

z najciekawszych wierszy, „Elegię” (str. 
21) Awangardowość z konwencjonaliz- 
mem jest fu w splocie... śliskim. Gdybyż 
ten tak szczery i sympałyczny arłysła ze- 
chciał przemyśleć do końca i przezwycię 
żyć zmariwienia lat 70-iych ub. wieku 
(rzeczowość de Lisle'a, widzenie przez 
malarstwo etc.) i do rekwizytorni awan- 
gardowej dopracować (bo prawie nie ist- 

nieje!) styl awangardowy. 

Patrzymy jak się zmaga z retoryką w 
„Próbach”, z epigramatem (piękny na 
str. 37), jak układa gęstą i obfiłą książkę, 
by lądować („Legenda o poecie i ni.) 
na nieuniknionej ;literackości”. — Kiedyż 
triumfalnie przezwycięży demagogiczne 
sugestie okolicznościowych arbitrów? 

Jasnorzewska-Pawlikowska miała wiel- 
bicieli, miała i przeciwników. Nikt jednak 

nie mógłby odmówić poefce samodziel- 
nie zdobytego własnego miejsca w liry- 

ce. Niestety, trudno w osłainim tomiku 
dopatrzeć się akcentów  zdobywczych. 
To tamie dwa cieszą: ten raczej żenuje. 

Piękna pani odbyła już swoje gody z 
poezją i teraz daje się oglądać nieco roz 
czochrana i w przydeptanych panioflach, 
Uwierzyła w „magię”, w ;jpoetyckość”; 
w słowa nazwy i syłuacje obdarzające 

poezją automałycznie na każde „rybaka 
zawołanie, złotej rybki rozkazanie”. Cykl 
o Safonie nie ma nic wspólnego z poezją. 
To garsika notałek i przygodnych uwag, 
to prozaizmy jak miłość „z utrałą czasu 

| krzywdą” (sir. 17) I t. p. to reforyka nie 
imponująca treścią myślową i szczebio! | 

„niedociagniety“ do znanego slylu, Jed- 
na taka niedbala ksiąžka može poderwač 
wiarę w aułonomiczność posławy poelyc | 

kiej autorki, co Jednocześnie potrafi 
cedzić wyniośle, że ziemia jej „nic nie 
mówi” i wołać do ważki o pomoc w udu 
thowieniu. Jedynie niektėre „erotyki“ i 
;„akwałyki” — z przyłoczonymi na czele 
—przypominają dawną „formę”* Pawlikow 
skiej, Józef Maśliński. 

WREOWIECONZA 

A asmquis literacki 
Ludzie wielkiego ducha, 

W. Warszawie jest Morłkowicz, w Bras 

ławiu jest Magał. Obaj się trudnią szla- 

chetnym zajęciem: wydają poezje. O Mor 

fkowiczu dużo się słyszy, o Magacle nic. 
Wyraźna niesprawiedliwość. Nie sztuka 
wydawać w Warszawie wiersze najwybif- 
niejszych poetów: | splendor | zresztą 
gotówkowo rzecz nienajgorsza. Ale w 
Brasławiu, ale trzecio, czwarto ! piąto- 
rzędnych autorów! Czuje się powiew |а- 
kiejś absurdalnej wielkości. Magał: nie z 
tego świała jest ten człowiek. 

Miłe złego początki. 

Magat ostatnio wydał tom wlerszy wi- 
leńskiego polonisty, Józefa Bujnowskiego 

KALUMNIA LITERACKA 

LUBIĘ... 
Lubię zmiany hermafrodyczne 

Życie jest mniej szare, dziennikarska kaczka 

Tuczy się, żyje długo” odgrzana sto razy, 
Wyląc ze szpalt dzienników, Jak żydowska płaczka. 

Lubię gdy dla kontrastu pisze w naszym „Słowie” 

Młoda Panna Owiana wiersze o pogodzie 
Kiedy lekko wspomina welony na głowie, 

Kledy palą Ja usta I dwa włosy w brodzie. 

Wszak to jest temat nowy, dziennikom nieznany 
poza informacjami codziennymi Pima 

Do kłórego senfyment mają starsze damy, 

Gdy na raucie w świat patrzą przez kieliszki wina. 

Lubię o burzy <zyłać, co wre... w szklance wody, 

o błyskach plorunowych... z maszyny Winczersta, 

Nastrojowe kawałki I kąciki mody 

„Jesteśmy śmieszni”! — Owszem! Również... vice versa... 

Wszystko to lubię czytać, niewybredny jestem; 
Ale na skromną radę zbiera mnie ochofa: 

Większą wrzawę napewno „Słowo” by zrobiło, 

Choć jedną z swych glrlasek przemieniając w chłopa, 

Wilno, 31. X. 1937 r. 

ANDRZE! PANKIEWICZ.   

p. f. „Pęknięty tor”. Tytuł owszem, jest bar 
dzo aktualny. Co dzień czytamy o wyrost 
kach którzy układają na szynach piramid- 
ki kamieni | czekają kucnąwszy za krzacz 

kami na pociąg, by się przekonać, co z 
łego będzie. Co będzie? Ba, ło znowu 
już nie jest akłualne. Bujnowskiego u- 

bległ w łym Conrad. Będzie „Wykoleje- 
niec”, 

Ostrożnie z wyrazami obcymi. 

Nikt nie wymaga od poeły, by znał 
obce języki. Ale jeżeli Ich nie zna, czemu 

koniecznie ma się tym afiszować? Wpa- 
kujesz w zespół! rymowy jakiś obcy wy- 

raz, o połem się już nie wykręcisz. Czy- 
telnik zaś przeżywa przykrą emocję z ka- 

tegorii oglądania niefaktów towarzyskich 

u przyzwolłych skądinąd osób, — Jedze- 
nle ryby nożem, czy jakiś drobny brak 

w garderobie, np. nlezapięty guzik itd. 
Kilkanaście lat temu „Mucha” zamieś- 

ciła wierszyk parodiujący ówczesną modę 

poełycką. Parodia wypadła nieudolnie, 

Jej clou stanowiła taka zwrotka: 
Jechałem raz dorożką, 

“5 jak łódką w Singapoore, 
BTW zmęczony byłem troszkę 
"r" Jak jadąc z sercem chorem.., 

Miało ło ilustrować nieuctwo ówczes- 
nych . zw. „młodych poetów”, Jak przy- 
słało na „Muchę” ten wąłpliwy dowcip, 

by się słał całkiem niestrawny przyozdo- 
biono komentarzem tej m. w. treści: „dzi- 

wny rym: Singapur — chorem", Jak zwyk 
le i w tym wypadku sztuka wyprzedziła 

życie. Trzy lała temu pewien „młody poe 
ła wileński” rymował „Clondike” | ;„dzi- 

kle”; a teraz Bujnowski w programowym 

wierszu swej książki głosi że: 
Wszystko jedno: : 

Wszędzie są ściany | wszędzie wy- 

larty trapez 4 
ulie czołga się piersią w gościnny 

dziedziniec Wallstretu 
dzisiaj oderwij kartkę I w kilku sło- 

wach napisz 
o naszej poezji życia: wycinek bruko- 

wej gazeły. 

Nie, proszę pana, nie wszystko jedno. 

Zwłaszcza panu, filologowi z wykształce- 

nia, nie przystoi się zjawiać na przyjęcie 

-z niezawiązanym krawałem. 

Pisownia. 
Bujnowski mówi: 
„o nic, żeś soldał in conu,.”" Panie; 

  

  

MIECZYSŁAW JASTRUN. 

MŁODOŚĆ 
Świat był olbrzymi, gorący od żaru zwierząt i ludzi, 

A my, wychyleni z okna nocy, widzieliśmy bzu gałązkę. 

Sen co nas łudził, 

Nie odszedł. Stopami lotnemi, on, Hypnos skrzydlaty, lżejszy 

Niż świaiło księżyca, 

Staje za nami i podpowiada nam śwlała widzenie, uczniakom, 

Co zapomniawszy wyuczonej lekcjł, 

Zawierzyli wiarołomnym znakom, 

Piakom wieczornym, figurom, powietrze drążącym — 

Oto odpoczywają Instrumenty | ochrypł flet drzwi do nocy. 

Jakże io było, żem cienie ważące na dłoni, stronił od Jawył 

Kto zatrzasnął za mną furię żelaznął 

1 ty, umiłowana, pośród dziecięcej zabawy, 

Dokąd rękę cofnęłaś przyjazną? 

Wystarczyło uderzyć ramieniem w powietrze — 

Szumiały liściaste drzewal 

wyrastał gaj gałęzisty, 
a 

Oto odpoczywają Instrumenty przestrzeni czystej 
I nocny ptak nie śpiewa. 

U nóg twych drapieżny krajobraz, jak zesirzelony jastrząb 

Trzepoce w śmiertelnym okrzyku, 

Noc rozioczyła pióra olbrzymie, | śni słę przepaścioń 

Szczyt unieslony muzyką. 

MARIA JASNORZEWSKA [PAWLIKOWSKA]. 

il (z cyklu „AKWATYKI”) 
O lilje — kąpleilce, ku snom wychylone 

Msparlszy glowę na liściu! © nadwodna ławko! 

‚ М с!етпет srebrze topoli, zwisających plonem, 

Falo, tętniąca głucho bulgofem I czkawką! 

Głosy humorystyczne najbrzydsze, najpustsze, 

Wyrażające próżność mijającej chwili! 

Przy świefle gwiazd, oglądam przeszłość moją, w lustrze 

Oplecionem ramieniem lili... 

Wszystko co wpadło w wodę, między chóry żabie, 

Ze szkodą równą wiązce róż czy złotej sztable... 

SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE 
„Często patrzysz mi z oczu, promienna, 

„Do modrego podobna płomienia, 9 

I wskroś włosów przeświecasz mi złotera, ^ 

Ważko moja wewnętrzna, o Psyche, 

Której skrzydła poskładane, ciche, 

Czuję w sobie | tęsknię xa lotem. 

Nieraz słyszę, prężna latawko, 
lak mnie gnuśną zowiesz gąsiennicą, 

W piersi mojej uderzając ściany, 

Gdy przedwczesna | zła, szukasz wyjścia 

Ze mnie mocne przywartej do liścia, 

W centrum żeru | trosk kapuścianych ... 
zm й 

we Francji nie ma nowej pisowni. Nie 
ma | nie będzie. Zbyt kulturalny to kraj, 
na Nifschów miejsca w nim nie ma, 

Pytania retoryczne. 

„zwykle są niebezpieczne. Poco wy- 
woływać wilka z lasu, Bujnowski rozwa- 
żając zagadnienie twórczości poetyckiej 
po przedstawieniu szeregu argumentów 

dochodzi do sedna rzeczy i pyta: 
Zatem — czy pisać wiersze? 
Kogo pyła poeta? Czy nas? Jeśli tak— 

gołowiśmy mu odpowiedzieć. Ale pod 
warunkiem. Niech przyrzeknie, że się do 

naszej odpowiedzi zastosuje. 

а * ** 

Wspomnienia zawiedzionego. 
Tutejszy literat i dramatopisarz biało- 

ruski, Franciszek Alachnowicz wydał ostał 
nio po białorusku znane już czytelnikom 
polskim wspomnienia ze swego pobyfu 
w wiązieniach G. P. U. i w obozie kon- 
ceniracyjnym na Soławkach. Z tysiąca sil- 
nych obrazów zawartych w tych wspom- 
nieniach szczególnie wstrząsające są dwa: 
Z dużym nerwem pisarskim odtworzona 
scena aresztowania Alachnowicza (w 4 
dni po otrzymaniu przezeń obywałelstwa 
sowieckiego) oraz inna — gdy Alachno- 
wiczowi, pracującemu ciężko na Sołow- 
kach udało się jakimś cudem złapać 
przez radio transmisję muzyki z jakiejś 
zachodnioeuropejskiej restauracji. Kont- 
rast między jego ówczesnym życiem a 
muzyką, której słuchał jest doprawdy nie- 
zwykły. 

Niezwykłą jest także cała jego histo- 
tia. Alachnowicz udał się do Sowietów, 
chcąc wziąć udział w „socjalistycznym 
budownictwie” i pracować nad budową 
„białoruskiej kultury", Oczywiście, od ra- 
zu go areszłowano. Odłąd sześć lał spę- 

I dził w najrozmaitszych więzieniach w gło   

dzie, chłodzie, ciężkiej pracy | pod nie- 
usłanną grozą rozstrzelania. 

Mimo całej tej jego martyrologii nie 
czuje się dla niego specjalnej sympatii, 
a nawet chwilami chciałoby się rzec: „do- 
brze mu tak!“ Cėž za naiwność! Zachcia- 
ło mu się budować kulturę w XX wieku. 

Książka kończy się obrazem pełnym 
opłymistycznego pałosu. Alachnowicz na« | 
reszcie się wyrwał z Sowietów i na dwor- 
cu w Stołpcach je prawdziwy wołowy 
befsztyki Z cebuląl Z karłoflami! Z bia- 
łym chlebem! 

* . “° 

Niesamowita historia. 

Pewien wuj wygrzebał w swoim ma- 
jątku pod Toruniem zwłoki rycerza krzy- 
žackiego „w zbroi, szyszaku 1 z mie- 
czem”. Zbroję ustawił w salonie, a napół 
zbutwiałe kości wyrzucił do piwnicy. Od- 
łąd przez dwie noce owe kości o pół- 
nocy odbywały marsz do salonu, gdzie 
w niewiadomym celu przebywały aż do 
godz. 1-ej. Wuj z wujenką, których sy- 
pialnia leżała na trasie (tuż przed pół- 
metkiem) tego osobliwego marszu mu 
sieli się chować pod kołdrę, co się im 
wreszcie sprzykrzyło, udali się wiąc do 
proboszcza. Odpowiednie modlitwy 1 po- 
grzeb kości razem ze zbroją położyły 
kres owym niesłosownym breweriom. 

Taka jest treść pierwszej „niesamowi- 
tej historii” ze zbiorku wydanego niedaw, 
no przez p. Feliksa Lublerzyńskiego. Ni-! 
by wszystko w niej w porządku i huki 
! hałasy i duchy i strachy, i nawet krzyk 
kogutów. A jednak czytelnik zamiast zgro 
zy odczuwa szaloną wesołość, Czemu? 

Zarys niesamowliologii. 

Niezręczny komediopisarz chcąc roz« 

bawić widzów każe postaciom na scenie 

(Dokończenie na str. 6-ej) 
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Dwa są rodzaje powstawania or- 
ganizacyj. Jeden — gdy robi się du 
żo hałasu, rozpoczynając od komite- 
tów honorowych i utytułowanych 
przewodniczących, a potem, jeśli ja- 
kaś vis maior nie opiekuje się pomyśl 
nym rozwojem nowopowstałej insty- 
tucji, ta ostatnia umiera śmiercią na 
turalną. Drugi — to wówczas, gdy w 
czyjejś duszy powstanie idea, doma 
gająca się realizacji, która potem roz 
wija się organicznie od wewnątrz, jak 
żywy twór. 

Do tej ostatniej kategorii niewąt- 
pliwie należy Towarzystwo Przy jaciół 
Dzieci, które przed. kilku laty zapo- 
czątkowało w Wilnie pracę wycho- 
wawczą nad dziećmi ulicy, a które o- 
becnie rozpoczyna nowy etap prac 
we własnej siedzibie. 
W ubiegłą niedzielę ks. Rektor Cze 

sław Falkowski w obecności przed- 
" stawicieli władz oraz zaproszonych 

gości dokonał poświęcenia domu To 
warzystwa. Uroczystość pozostawiła 
wrażenie bardzo miłe dzięki serdecz 
nemu, ciepłemu tonowi, jaki cecho- 
wał wszystkie przemówienia. 

Serdecznie witał nowe stadium or 
ganizacyjne pożytecznej placówki ks 
Rektor Falkowski podkreślając donio 
słość tego rodzaju akcji, potem prof. 
dr. Stanisław Hiller, przewodniczący 
Rady Nadzorczej i dr. Adela Wysłou- 
chowa, prezes Towarzystwa, w kolej 
nych przemówieniach pokrótce scha 
rakteryzowali dotychczasowe warun- 
ki pracy i rozwoju instytucji. Prof. 
Hiller zaznaczył, iż podstawą pomyśl 
nego, dotychczasowego rozwoju był 
z jednej strony entuzjazm założycieli 
i pracowników, z drugiej — ofiarność 
społeczeństwa. Z przemówienia dr. 
Wysłouchowej dowiedzieliśmy się, iż 
powstałe w r. 1933 Towarzystwo zwy 
cięsko przetrwało okres próbny. (Wia 
domo mi skądinąd, że mogło ono roz 
począć swą pracę dzięki posiadaniu 
przez inicjatorów kapitału zakłado- 
wego w postaci t. zw. Kasy im. Bene 
dykta Woyczyūskiego. Š. p. dr. Bene 
dykt Woyczyński zmarł w r. 1931, był   

jedną z najszlachetniejszych postaci 
naszego uniwersytetu. Żywo odczuwa 
jąc nędzę dziecka opuszczonego, ma- 
rzył on o zorganizowaniu „klubu uli 
cznikėw“. Niestety, za prędko śmierć 
go zabrała. Idea jego doczekała się 
realizacji, gdyż grono osób, przeję- 
tych tą samą myślą, zaczęło z włas- 
nych oszczędności gromadzić pienią- 
dze na ten cel, a po paru latach ini- 
cjatorzy z dr. Wysłouchową na czele 
mogli przystąpić do czynnej pracy, 
której najserdeczniejszymi przyjacio 
łami stali się wkrótce. Ojciec Ś. p. 
Ben. Woyczyńskiego, płk. dr. Marcin 
Wovyczyński, oraz jego małżonka). 

Obecnie liczy T-wo 150 członków 
i posiada: własny majątek nierucho- 
my, składający się z posiadłości ziem 
skiej, ofiarowanej przez pułk. dra 
Marcina Woyczyńskiego, jako speł- 
nienie ostatniej woli Ś. p. dr. Ludwiki 
Woyczyńskiej, działkę w Markuciach. 
wykorzystywaną jako teren prac og 
rodniczych — dar inż. Walickiego, 
wreszcie dom przy ul. Strycharskiej 
20 otrzymany od Towarzystwa Kre- 
dytowego Miejskiego na b. dogodnych 
warunkach. 

Uzyskane dotychczas pozytywne 
efekty wychowawcze stwierdzają nie 
zbicie konieczność trwałego istnienia 
w Wilnie tej instytucji, 1-o w celu 
roztoczenia dyskretnej ogólnej opie- 
ki świetlicowej nad dziećmi ulicy. 
przyzwyczajenie do niezależnego try 
bu życia, 2-0 po dokonaniu selekcji 
stworzenia dla nich takich warun- 
ków, w których mogliby wyrosnąć na 
uczciwych ludzi i wykwalifikowa- 
nych rzemieślników. ; 

Zaczęło się to bardzo skromnie— 
od świetlicy, prowadzonej siłami aka 
demickiego Koła Macierzy Polskiej 
(najczynniej i najbardziej ofiarny u- 
dział w pracy wychowawczej brał dr. 
Adolf Richter), z czasem powstały 
warsztaty, potem i hotelik — wszyst 
ko rozrzucone po różnych przygod- 
nych lokalach. 

Nowa siedziba — to obszerna dwu 
piętrowa kamienica z przylegającym 

Kurjer Sportowy 
  

  

„KURJER WILENSKI“ 2 XI, 1937 r. 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
we miasmej siedzibie 

kawałkiem ogrodu. Dwie, jasne sale, 
świeżo wyremontowane, gustownie oz 
dobione reprodukcjami. Jasne sto- 
neczne sypialnie, szpitalik izolowany, 
własna kanalizacja i wodociąg, na- 
tryski — słowem ambicją Towarzy- 
stwa było danie chłopcom jak najlep 
szych warunków zdrowotnych. Kapi 
talny remont wynosi około 13.000 zł., 
które częściowo zostaną pokryte z do 
tacyj Wojewódzkiego Komitetu Po- 
mocy Dzieciom i Młodzieżv (5.000 zł.) 
oraz woj. Biura Funduszu Pracy 
(3.000 zł.), pozostała suma obciąża 
Towarzystwo. 

Dodajmy do tego, 17 chłopców za 
mieszkałych w internacie oraz blisko 
drugie tyle gości świetlicowych chłop 
ców, których trzeba ubrać, nakarmić, 
zatrudnić w warsztatach zakłado- 
wych. Dodajmy jeszcze, że kandyda- 
tów znalazłoby się znacznie więcej. że 
świetlicę dla elementu przypływowe- 
gc należałoby uruchomić w śródmieś 
CIU. 

A na to wszystko potrzeba pienię 
dzy. Pozostaje natomiast kilkutysięcz 
ny niedobór z remontu domu i wy- 
datki bieżące. których w żadnym wy 
padku nie opłacą składki miesięczne 
członków. 

Z serdeczną troską mówiła dr. Wy 
słouchowa do swoich chłopców o 
tym, iż Towarzystwo nie zawsze mo 
że ich ubrać i nakarmić, choć chciało 
by dać im takie warunki, jakie ma 
ją inne dzieci. A przecież gdyby na 
to były fundusze, w nowym lokalu 
możnaby Śmiało pomieścić około 60 
chłopców. 

Dobrą miał myśl Obywatelski. Ko 
mitet Uczczenia Pamięci Marszałka 
Piłsudskiego, postanawiając, bv przy 
Sercu Marszałka, zamiast wieńców or 
ganizacje złożyły w dniu Zadusznym 
tylko wiązanki kwiatów, pieniądze na 
ten cel przeznaczone ofiarowując na 
rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
którego dotychczasowa działalność 8 
daje całkowitą gwarancję, iż uzyska 
ne tą drogą wpływy będą wydatko- 
wane celowo a oszczędnie. 

  

Wspólny iront piłkarzy wileńskich 
Płk. W. Picheta prezesem W. O. Z. P. N. 

Odbyłe się w niedzielę w Wilnie wal- 
na nadzwyczajne zebranie Wil. Okr. Zw. 
Piłki Nożnej, kłóry na znak protestu prze 
ciwko przeniesieniu meczu międzypańst- 
wowego Polska—Łotwa z Wilna do Kato- 
wie podał się do dymisji. 

Zarząd wychodził z założenia, że sporł 
wileński jest ciągle krzywdzony. Trzeba 
z tym skończyć! Wilno powinno mieć 
równe prawa z innymi okręgami i dlatego 
obrał tę formę prołestu. Dymisja zarządu 
była demonstracją w stosunku do Polsk. 
Zw. Piłki Nożnej, który zbyt pochopnie 
powziął uchwałą o przeniesienie tego 
spotkania, a potem nie potrafił w sposób 
właściwy zawiadomić okręg wileński. 

Zebranie zagaił zastępca prezesa Zw. 
Okr. Na przewodniczącego wybrano płk. 
Władysława Pichetę, a na sekretarza Ko- 
warskiego. Na zebraniu obecny był de- 
legat Polsk. Zw. Piłki Nożnej p. Krassow- 

ski. 
Ogółem w obradach wzięły udział 

wszystkie kluby wileńskie za wyjątkiem 
Elektriłu. Reprezentowana była również 
prowincja. Zebranie obudziło zrozumiałe 
zaciekawienie. 

Dłuższy referat о sytuacji wygłosił 
członek zarządu Wohlman, który obrazo- 
wo przedstawił żale piłkarstwa wileńskie- 
go do władz zwierzchnich. W referacie 
fym Wohlman przypomniał szereg innych 
wypadków nonszalanckiego traktowania 
sporłu wileńskiego przez centralne związ 
ki sportowe. 3 

W dyskusji m. in. głs zabierali: Lacho- 
wicz, Wasilewski, Bajbakow, Nieciecki; 
Rogow i; oczywiście; delegat z Warsza- 
wy Krassowski, który starał się usprawied 
liwić postanowienie Polsk, Zw. Piłki Noż 
nej, wychodząc przeważnie z założenia, 
że mecz w Wilnie przyniósłby deficyt, a w 
Katowicach przy znacznej frekwencji wi- 
dzów dał 17.000 zł. dochodu. 

Zgromadzeni delegaci stanęli jednak 
całkowicie po stronie zarządu, który zgła 
szając dymisję ostro zaprotestował. W 
głosowaniu ani jeden z delegatów nie 
miał pod tym względem odrębnego zda- 
nia. 

Postępowanie zarządu spotkało się 
więc z aprobatą walnego zebrania, które 
jednocześnie obdarzając zarząd pełnym 
zaufaniem, postanowiło jednogłośnie wy- 

brać ponownie ten sam zarząd, który 5 
pażdziernika podał się do dymisji. W no- 
wym zarządzie zaszła tylko jedna zmiana. 
Prezesem został, na miejsce mjr. Leopol-   

da Jaxy, płk. Władysłak Picheta, który | minając całkowicie o ważniejszych kwe- 
w swoim czasie był prezesem Ligi Polsk, | stiach. Wystąpienia Nelkina, Różewickie- 
Zw. Piłki Nożnej. Mjr. Jaxa proszony był, 
by pozostał nadal prezesem, ale katego- 
tycznie odmówił. t 

Walne zebranie, biorąc pod uwagę 
zasługi położone dla sportu piłkarskiego 
Wilna, wyraził mjr. Jaxie serdeczne po- 
dziekowanie, +=" 

Niedzielne zebranie nie byłoby zeb- 
taniem piłkarskim, gdyby nie było jakie- 
goś większego nieporozumienia przez 
wciąganie do spraw sporłowych osobis- 
tych i bardzo mało kogo obchodzących 
spraw. 

Dziwną wydaje się sprawą, że na zeb- 
raniu najwięcej mówili, przy ustalaniu li- 
sły nowego zarządu, delegaci klubów pra 
wie nieistniejących. Niesteły, są w spor- 
cie wileńskim ludzie, którzy sprawy pry- 
wałne stawiają na plan pierwszy, zapo-   

go i innych przedstawicieli klubów ży» 
dowskich pozosławiły jak najgorsze wra- 
żenia. Trzeba przyznać ze smutkiem, że 
na niwie sporłowej są jednostki, które 
nie dorosły do poziomu działaczy spor- 
towych, 

Nadzwyczajne walne zebranie piłka- 
rzy wileńskich wykazało wspólny front, 
jeżeli chodzi o kwestie zajęcia stanowiska 
do centrali, ale rozbieżne były zdania 
w łakich sprawach, jak obsadzenie wy- 
działu gier i dyscypliny. 

Trzeba być przekonanym, że słanow- 
cza reakcja ze strony zarządu Wil. Okr. 
Zw. Piłki Nożnej I fo zebranie odbije się 
głośnym echem w Polskim Zw, Piłki Noż- 
nej, który zmieni swój dotychczasowy 
stosunek do piłkarstwa wileńskiego. I. N. 

nimskim z mieszkania Tyrluka Jana skra- 

dziono słoninę i mięso wieprzowe. W tym 

czasie w mieszkaniu sąsiada Gruszewskiego 

noeował znany złodziej Rudy Antoni, lai 

50, pochodzący ze wsi Bibiki, gm. dereczyń- 

skiej, ostatnio bez stałego miejsca zamiesz- 

kania, karany 5-krotnie za kradzieże. Posz 

kodowany powziął przypuszczenie, że spraw 

cą kradzieży jego słoniny i mięsa jest Rudy 

i dobrawszy sobie do pomocy swego brata— 

(W ciągu niepełnych 6 miesięcy, bo od 

21 października r. b., Wydział śledczy w 

Wilnie ziikwidował 4 bandy fałszerzy pienię 

dzy. Ryły to wszystko bandy „operujące* na 

szeroką skałę i „zasilające* rynek pieniężny 

w b. udatne falsyfikaty. 

21 czerwca b. r. zlikwidowano fabryczkę 

16 15 złotówek Pilowskiego i Szamesa przy 

nt Piwnej 2, zaś przed kilku zaledwie dnia 

mi Sąd okręgowy skazał obu ich na 8 lat 

więzienia każdego. Znaleziono wówczas kom 

pletne urządzenie potajemnej mennicy oraz 

znaczną ilość gotowych, precyzyjnie wykona 

nych falsyfikatów. 

W trzy dni potem policja zlikwidowała 

nową bandę fałszerzy bilonu: Dowmunta i 

Mieczkowskiego, którzy „zakład* prowadzili 

w Święcianach, zaś w Wilnie falsyfikaty zby 

wali. Ilość wyprodukowanego przez nich bi 

lenu była bardzo wielka. 

Po niespełna trzytygodniowej przerwie 

przyszedł na tym odcinku walki z przestęp 

czością nowy sukces. Została zlikwidowana   
NIE MARTW SIĘ 
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Warszawianka — Warta 3:2 

W Warszawie odbył się jedyny w Pol 

sce mecz o misfrzostwo Ligi pomiędzy 

Warszawianką i Wartą, Mecz zakończył 

się niespodziewanym: zwycięstwem War- 

szawianki w słosunku 3:2 (0:0). Warsza- 

wianka wysunęła się w ten sposób aż na 

5 miejsce w tabeli ligowej. 

Stan tabeli o mistrzostwo 
Ligi 

Mecz Warszawianka — Warta prze- 

sunął jedynie Warszawiankę na 5-łą po- 

zycję. Na innych pozycjach nie zaszły 

żadne poważniejsze zmiany. 

  
gier: pkt. st. br. 

1) Cracovia 18 2640 43:16 
2) А. К. $. —- 16 24:8 35:16 
3) Ruch 18 23:13 46:29 
4) Warta 18 20:16 40:36 
5) Warszawianka 18 18:18 34:44 
6) Wisła 47 >d247,-31:21 
7) Pogoń 17 — 177 72823 
8) Ł. K. S. 18 16:20 36:39 

9) Garbarnia 18-15:21 228139 

10) Dąb 18 0:36 0:54 
że (Pat.) 

Polska zwycięża reprezentację Francji półn, 2: I 
W Lille wobee 20.000 widzów re- 

prezentacja Polskiej Ligi rozegrała 
mecz z reprezentacją Ligi Północnej 
Francji, bijąc ją w stosunku 2:1 (1:0). 
Sukces Polaków był zupełnie zasłużo 
ny, gdyż Polacy górowali nie tylko 
ambieją, ale i taktyką, nie ustępując 
Francuzom pod względem szybkości 

Przebieg meczu był następujący: 
Już pierwsze minuty wykazują prze- 
wagę Polaków, którzy nie wypuszcza 
ją inicjatywy ze swoich rąk. W 3-ej 
minucie Habowski dostaje się pod 
bramkę Franeuzów, ale nie zdobywa 
się na skuteczny strzał. W czwartej 
minucie atak francuski likwiduje 
przytomnie Madejski. 

W siódmej minucie drugi atak 
francuski zlikwidowany jest znowu 
przez Polaków. 

W ósmej minucie Wilimowski 
strzela na bramkę Francuzów, ale 
chybia o milimetry. 

W 12-tej minucie nowy atak Poła 
ków. Strzał Piątka chybia. Piłkę do- 
staje Wilimowski, który ją podaje Wo 
darzowi, ale ten ostatni trafia w słu 
pek. 

Przewaga Polaków staje się miaż 
dżącą. Sporadyczne wypady Francu- 
zów nie są groźne. Polsey napastni- 
cy nie umieją jednak wciąż zdobyć 
się na skuteczny strzał.   

W 19-tej minucie po pięknej kom | strzela pierwszą bramkę dla Francu- 
binaeji następuje strzał Wodarza na 
bramkę, ale znowu bez rezultatu. W 
minutę później strzał Wilimowskiego 
trafia w poprzeczkę. 

Pierwsza bramka dla Polaków pa 
da dopiero w 21-ej minucie ze steza- 
łu Piątka. W 39-ej minucie mamy o- 
kazję podwyższenia wyniku, ale strzał 
Wilimowskiego z 8 metrów broni przy 
tomnie bramkarz francuski. 

Po zmianie pól początkowo silna 
przewaga Francuzów. W 9ej minucie 
strzał Hilta broni piękną Robinsona: 
dą bramkarz Połski Madejski. Obtę: 
żenie bramki polskiej trwa długo, ale 

wychodzimy z tego obronną ręką. 

mów. Sytuacja jest dość niebezpiecz- 
na, gdyż Francuzi wciąż przeważają 
nad zmęczoną drużyną polską. 

W 38-ej minucie Wodarz centruje, 
bramkarz francuski Desfossees broni, 
lecz Wilimowski odbiera mu piłkę i 
strzela drugą bramkę ustanawiając 
wynik dnia. 

Najlepszym z polskiej drużyny był 
Piątek, z pomocy Nytz. Bardzo dobra 
była trójka obrony, zwłaszcza Madej 
ski. 

U Francuzów najlepsza była obro 
na. 

Zawody prowadził sędzia belgijski 
Dopiero w 28-ej minucie Allen ! Frankent. 

KPW Ognisko Wilno — KPW Ognisko 
Mołodeczno 5:1 

Wczoraj wileńskie „Ognisko* ro- | Okręgu KPW organizował częściej ta 
zegrało w Mołodecznie mecz z tam- 

tejszym Ogniskiem, zwyciężając łat- 

wo 5:1, pomimo mocno osłabionego 

składu. 
Wyjazd „Ogniska* doszedł do 

skutku dzięki prezesowi Okręgu K. 

P. W. Życzyć by należało, by Zarząd 

kie imprezy, wysyłając drużynę wi- 

leńską na prowincję, gdyż w ten spo 

sób nie tylko podnosi się poziom pił 

karzy prowincjonalnych, ale i nawią 

zują się przyjacielskie stosunki spor 

towe między poszczególnymi ogniska 

mi.   

Potworny samosąd 
W nocy na 29 października b. r. we wsi | Tyrluka Mikołaja, lat 30 oraz Gruszewskie- 

Aleksandra, gm. dereczyńskiej w pow. sło- | go Ignacego, w mieszkaniu tego ostatn t:ga 

pobili Rudego kijami tak silnie, że po upły: 

wie 4 godzin zmarł w drodze do lekarza. 

Sprawcy pobicia t. j. Tyrluk Jan,, Tyrluk 

Mikołaj i Gruszewski Ignacy, po dokonaniu 

sumosądu przybyli do Posterunku P. P. w 

Dereczynie i zameldowall o kradzieży mięsą 

oraz o pobiciu Rudego. 

Skradzionego mięsa nie odnałeziono. 

Sprawców zabójstwa zatrzymano, 

4 wielkie bandy fałszerzy pieniędzy . 
zlikwidowano wciągu 6 miesięcy 

banda braci Niewiarowiezów, która „trudm 

ła* się już fałszowaniem 190 złotowych bank 

notów i dokumentów. 

4 września znowu policja zatrzymała žo 

nę fałszerza Mieczkowskeigo, Stanisiawę, któ 

ra poszczała w obieg fałszywe pieniądze. 

Wreszcie przyszła onegdajsza likwidzej 

tym bardziej sensacyjna, że fałszerze jeski- 

nię swoją urządzili w mieszkaniu często prze 

bywającej po za Wilnem znanej i wpływo- 

wej osobistości. 

Wychodząc z założenia, że policji nig- 

dy na myśl nie wpadnie szukać fabryczki 

fałszywego bilonu w mieszkaniu tej osobi- 
wiości, fałszerze bilonu weszli w kontakt ze 

służącą pilnującą mieszkania i zainstalowa 

li swą fabryczką w mieszkaniu jej pracodaw 

cy. 

    

Policja jednak była na tropie. W niedzie 

łę koło godz. 1-ej p. p. funkcjonariusze po 

licji na czele z kierownikiem Wydziału *led 

czego komisarzem Dzicem, kierownikiem 1 

szej brygady, kryminalnej aspirantem Za- 

równym w obecności wice prokuratora na 

iw Wilno p. Nowickiego oraz sędziego Śled 

czego Brzozowskiego otoczyli mieszkanie 

Fałszerze, którzy w tym właśnie czasie 

zatrudnieni byli przy odlewie 10-złotowych 

nionet, nie otwierali drzwi. Policja musiała 

drzwi wyłamać. Znaleziono kompletne urzą 

dzenie fabryczki oraz pewną ilość misternie 

wykonanych 10 zł. monet, które trudno bzła 

odróżnić od prawdziwych. 

Wszystkich aresztowanych osadzono w 

więzieniu. Szczegóły oraz nazwiska Areszto- 

wanych ze względu na dobro śledztwa trzy: 

mane są w tajemniey. 
* * * 

Fałszerstwo pieniędzy nie tyle godzi w 

Skarb Państwa, ile w poszczególne jednost 

ki, szczególnie zaś biednych wieśniaków, któ 

rzy przyjeżdżają do miasta, by za sprzeda* 

ry towar nabyć naftę, sól i inne niezbędne 

wyroby. Trafi taki wieśniak na kolporiera 

fsłszywego bilonu, co zaś zdarza się bardz 

często, otrzyma za sprzedany towar Talsyti- 

kat i pozostaje bez nafty, bez soli i innych 

niezbędnych artykułów, a w dodatku ma je 

szcze na karku uciążliwe dochodzenie policyj 

re. (e) 

[POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
Ё 15% rabatu 

  

   

    

    

  

Z 

Lamus literacki < 
(Dokończenie ze str. 5-ej) 

śmiać się jak najgłośniej. Widownia na 
to z reguły reaguje sponłanicznym zie- 

waniem. Niezręczny niesamowiciarz w 

imieniu swoich wujów i wujenek zapew-= 

nia czytelnika, że jest im na duszy bardzo 

strasznie. Czytelnik pobłażliwie się uśmie 

cha. Bo zamiasł opowiadania o przeży« 

ciach postaci liferackiej trzeba zmusić czy 

telnika, by sam przeżył dane uczucie. Są 

na to różne sposoby. 

- Po drugie. P. Lubierzyński podkreśla 

niejednokrotnie, że jest okulłystą. W ta- 

kim razie niech zrezygnuje z literatury, 

Łatwo jest bowiem zaczynając niesamos* 

wiłą opowieść  naplątać „kupkę zjawisk 

życiowych, ale trudniej kończąc opowieść 

rozplątywać wszystkie te węzły. Okultys 

sła załatwia się z tym jednym słowem: 
„okulłyzm”, a co będzie jeśli czytelnik 
równie zwięźle replikuje: „bujda”? Bo, 

aby można się było przejąć niezwykłym 
zdarzeniem trzeba by się w ostatecznym 

obrachunku mieściło ono w kategoriach 
t. zw. życia realnego, Chyba, że się ma 
talent np. — Poego. To jednak zastrze- || 
żenie w naszym wypadku jest całkiem 
nieaktualne, 

Pochwała nieudolności. 

Kończymy, jak Alachnowicz, akcentem 
podniosłym. Człowiek jest zbudowany 
łak dziwnie, że dopiero grzech może wy- 
kazać, jak piękną jest cnota. Karykatura 
więcej mówi o danej osobie niż fotogra- 
fia. Słabi poeci, nieudolni prozaicy, pub 
licyści i dramaturgowie — prawdziwa nau 
ka o liferaturze, nauka, która dopiero sią 
tworzy, potrafi z pewnością wykorzystać 
was i ocenić. bal,  
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Swieto Chrystusa- 
"_ Króla 

W dniu 31 ub. m. w Wilnie odbył się 
uroczysty obchód święta Chrystusa — 

Króla. > 
W godzinach rannych w kościołach 

odprawiono okolicznościowe nabożeńst- 
wa, wieczorem zaś w katolickich organi- 
zacjach odbyły się akademie, 

Nowy Dom Katclicki 
w Wilnie 

J. E. Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski do- 
konał w niedzielę poświęcenia Domu Ka 
tolickiego przy ul. Zawalnej 52, wznie- 
sionego staraniem ks. proboszcza Sper- 
skiego. 

Po poświęceniu J. E. Ks. Arcybiskup 
wygłosił okolicznościowe przemówienie, 
po czym przemawiał ks, proboszcz Sper- 
ski. 

Na zakończenie odbyła się akademia 
ku czci Chrystusa—Króla. 

Prświęcen'e pomnika 
znanej działaczki oświatowej 

31 października na cmentarzu Rossa 
w pobliżu kaplicy cmentarnej odbyła się 
skromna, lecz podniosła uroczystość po- 
święcenia pomnika na grobia znanej dzia 
łaczki oświałowej š. p. Julii Maciejewi- 

czowej, założycielki pierwszego gimna- 

zjum w Wilnie dla uczenic Polek. 
Aktu poświęcenia pięknego granitowe 

go pomnika w obecności licznego grona 

przyjaciół i uczenic Zmarłej dokonał ks. 
Jasiński, który wygłosił piękne okolicz- 

nościowe przemówienie 
Przy pomniku Zmarłej złożono wiązan 

ki kwiecia i wieńce. 

Dzień bezalkoholowy 
w Wilnie 

Starosta Grodzki Wleński zakazał sprze j 
daży i podawania w lokalach i miejscach 
publicznych napojów alkoholowych od g. 
12 dn. 3 listopada do g. 18 dn. 4 listo- 
pada r. b. 

Winni karani będą grzywną do 300 
„zł lub aresztem do 2 tygodni, w razie zaś 
powtórzenia się przestępstwa grzywną do 
500 zł. lub aresztem do 4 tygodni. 

Złodzieje okradają 
pijanych 

Bizunowicz goły jak „bizun* 
Ignacy Bizunowicz (Majowa 34) zawarł w 

jednej z knajp na Zarzeczu przygodną zna 

jomość. Towarzysz pijatyki wydał mu się 

bardzo miły, szczególnie, że nie żałował pie 

niędzy i stawiał „jedną kolejkę" po drugiej. 
Wkrótce Bizunowicz tak się „ulułał”, że 

nie wiedział, co się z nim dzieje. Skorzystał 
z tego „sympatyczny partner, który zapro 

wadził go na brzeg Wilenki, zdjął mu płaszcz 

buciki, kapelusz pozostawiając w stroju.. nie 

mal kąpielowym. 

Zimne powietrze otrzeźwiło Bizunowicza, 
Który, nie widząc innego wyjścia, udał się 

do komisariatu, wprowadzając swym wyglą 

dem w zdumienie spóźnionych  przechod- 

niów. 

Jak się okazuje Bizunowicz nie był jedy 
ną ofiarą takiej gradzieży. Wczoraj bowiem 
wpłynęło do policji zameldowanie niejakie 

go Mikołaja Arciszewskiego (ul. Legionów 

34). który opowiada, że w czasie, gdy był 

pijany i znajdował się w okolicy ul. Zarzecz 
nej, dwóch nieznanych osobników zdjęło mu 

z plec jesionkę i zbiegło. 

Zachodzi przypuszczenie, że w okolicy 
Zarzecznej i Sofianej grasuje banda, która 
„wyspecjalizowala“ się w okradaniu pija- 

nych.. (c)   

„KURJER WILEŃSKI" 2 XI. 1037 r. 

KRONIKA 
  

LISTOPAD Dziś Jerzego 

2 Jutro Huberta 

Wschód słońca — g. 6 m. 24 

Wtorek |] zachód słońca — g. 3 m. 42 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 1XI. 1937 r. 

Ciśnienie 768 
Temperatura średnia + 2 
Temperatura najniższa — 2 
Temperatura najwyższa + 8 
Opad — 
Wiatr wschodni 
Tendencja: spadek 
Uwagi: pogodnie, wieczorem pochmur 

no. Mgła. 

Przewidywany przebieg pogody do wie- 

ezora dnia 2 bm.: 

W” dzielnicach południowych chmurno z 

możliwością deszczu. Na pozostałym obsza- 

rze kraju jeszcze dość pogodnie. Rano mz!i 

sto. 

Temperatura bez większych zmian. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują apłeki: Nałęcza 

(Jagiellońska 1); Augusłowskiego (Kijow- 
ska 2); Romeckiego (Wileńska 8); Frum- 
kinów (Niemiecka 23); Rostkowskiego 
(Kalwaryjska 31). Ponadło stale dyżurują 
apłeki: Paka Antokolska 42); Szantyra 
(Legionowa 10); Zajączkowskiego (Witol 
dowa 22), 

      

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorządny — Ceny tępne. 
Telefony w pokoje Winda šokas 

  

      
      

  

      

MIEJSKA, 
— 5000 osób przybyło na Zaduszki. 

Na Zaduszki do Wilna przybyło sporo wy 
cieczek i pielgrzymek. Oprócz pociągu 
specjalnego z Warszawy, który, pak wia- 
domo, w sobotę przywiózł do Wilna ok. 
B00 osób, przybyły wczoraj dalsze po- 
ciągi z Warszawy i Białegostoku. Jak ob- 
liczają, ogółem w Wilnie bawi obecnie 
przeszło 5000 wycieczkowiczów | piel- 
grzymów. 

AKADEMICKA. 
— PAZZM „Liga* Sekcja Polsko - angiel 

ska powiadamia swych członków że zebranie 
organizacyjne sekcji odbędzie się we środę dn 
3 go listopada o godz. 17-ej w lokalu włas- 
nym Ligi przy uł. Wielkiej 17-4, 

SPRAWY SZKOLNE, 
— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 

Szkolnictwa Średniego Z. N. P. w Wilnie za 
wiadamia, że zapisy kandydatów na kursy 
(zakres 8 i 6 kl. dawnego typu) przyjmuje się 
ecdziennie w lokalu gim. Zygmunta Augusta 
w Wilnie w godz. 17—18. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— 320 Środa literacka. Dnia 8 listopada 
br. kolejna „Środa* poświęcona będzie pa-   

mięci Szymona Renarda Czarnockiego. 

Wspomnienia o zmarłym wygłosi Wanda 

Dobaczewska, recytują artyści Teatrów Miej 

skich. Początek o godz. 20.15. 

— „Tendencje totalne w ustrojach państw 

współczesnychśś. Odczyt pod powyższym ty 

tulem zostanie wygłoszony w dniu 3 listopa 

da 1937 r. o godz. 20-tej w lokalu PAZZM 

„Liga“ ul. Wielka 17—4, na który sekcja nie 
miecka zaprasza członków, kandydatów — 

goście mile widziani. Wstęp wolny. 

— Zarząd Okręgu i Oddziału Zw. Legio 

nistów Polskich zaprasza wszystkie związki 
wchodzące w skład Federacji PZOO oraz 

Zw. Ofic. Rezerwy, Zw. Strzelecki, PPW, 
KPW i Zw. Pracy Obyw. Kob. na bardzo cie 

kawą prelekcję p. t. „Centralny Ośrodek Prze 

mysłowy w Polsce", którą wygłosi w dniu 

3 listopada br. o godz. 18-ej w sali Zw. Ofi 

terów Rezerwy przy ul. Orzeszkowej 11 po 

seł Kamiński Władysław, uczestnik kilkudnio 

wej wycieczki parlamentarnej do tego ośrod 

ka. 

NOWOGRÓDZKA 
— Akademia ku czci Chrystusa-Króla. 

31 ub. m. w wypełnionej po brzegi sali 
Teatru Miejskiego odbyła się uroczysta 
Akademia ku czci Chrystusa-Króla. M. in. 
dłuższe przemówienie wygłosił prezes 
Akcji Katolickiej p. Jan Baliński-Jundziłł, 

— Wystawa obrazów. W niedzielę o 
godz. 13 wojewoda Sokołowski dokonał 
otwarcia wysławy obrazów artystów ma- 
larzy z Krakowa. Pana wojewodę powi- 
łały panie z Z. P, O, K. na czele z p. Fle- 
szerową i p. Pawluciową oraz kierownik 

tej wędrownej wystawy. 
Zainteresowanie się wystawą wśród 

inteligencji nowęgródzkiej jest dość du- 

że, wątpić jednak należy czy znajdzie się 
dość nabywców, Co zaś do samej wysta- 
wy, to bezprzecznie zasługuje na bliższe 
zapoznanie się, 

— Dłaczego brak biletów? Związek Pro- 

pagandy Turystycznej w Nowogródku zapo 
wiedział w prasie, że są do nabycia ulgowe 
bilety na przejazd do Wilna w czasie od 31 
października do 2 listopada br. Tymczasem 
moc zgłaszających się osób z przykrością mu 
siało się dowiedzieć, że tych biletów już nie 
ma, że zabrakło, względnie w ogóle nie się 
dowiedzieć nie mogła, bo biuro w okresie za 
powiedzianym, t. j. 31 i 1 było nieczynne. 
Poza tym w ogłoszeniu nie było zaznaczone 
że ilość miejsc jest ograniczona. Czy to nie 
kpiny? 

Notujemy podobne fakty już nie po raz 
pierwszy. 2 

Należałoby także podawać w ogłoszeniach 
koszty kart uczestnictwa, za które pobiera 
się opłatę aż 3 zł. 50 gr (oprócz kosztów bi- 
letu). 

LIDZKA 
— „Spolem“ urządza zebrania informa- 

cyjne. Związek spółdzielni spożywców „Spo 
łem" oddział w Lidzie urządza przy poszcze 
gólnych sklepach spółdzielczych w' mieście 
specjalne zebrania informacyjne, Celem tych 
zebrań jest uzgodnienie patcz*h kcnsumen- 
tów, zaopatrujących się w sklapsch spół. 
dzielczych z możliwościami dostosowania 

d» nich jakości produkióv w sklepie i wa 
runków sprzedaży. 

— Jeżeli chcesz zapewnić przyszłość s0- 
kie i swoim dzieciom; podnieść dobrobyt swo 
jego środowiska; przyczynić się do podniesie 
ria dobrobytu i potęgi Państwa to oszczędzaj 
a oszczędność składaj tylko w Ludowym 
Bauku Spółdzielczym z nieogr. odp. w Ll- 
dzie, ul. Pierackiego Nr. 1, dom własny, te- 
lefon 43. i 8 

NAJKORZYSTNIEJ i najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijański „BŁAWAT POZ- 
NAŃSKI* Lida — Rynek. 

Ceny stałe. Staranna obsługa.   

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Koncert — Chieko Hara! Dziś, we wio 
rek dnia 2 listopada o godz. 8.15 wiecz. od 
bedzie się drugi i ostatni koncert fenomenal 
nej pianistki japońskiej Chieko Hara, lau- 
reatki konkursu Szopenowskiego, która wy 
kona nowy program najwybitniejszych kom 
pozytorów, jak: Bacha, Liszta, Chopina, 
Schumana, Ravela i innych. Drugi koncert 
artystka wykona na innym fortepianie. Bi 
lety wcześniej do nabycia w kasie teatru 
„Lutnia" od godz. 11-ej do 4-ej, zaś od godz. 
5-ej w kasie teatru na Po! "ance. a 

— Premiera w Teatrze na Pohułance! Te 
air Miejski przygotowuje nową sztukę o za 
gadnieniach Wiary. Sztuka „Pierwszy Le- 
gion** — w przekładzie Teofila Trzcińskiego, 
oparta jest na życiu O. O. Jezuitów. Premie 
ra zapowiedziana jest na sobotę dnia 6 li 
stopada. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dziś z powodu Dnia Zadusznego przed 
stawienie w Lutni zawieszone. 

— Czwarikowa premiera. W czwartek Te 
atr Muzyczny „Lutnia* po raz pierwszy w$y- 
stawia świetną operetkę Millóckera „Biedny 
Student“ (Palestrant). Cała wystawa nowa. 
Pemysłowymi baletami zajął się jak zwykle 
niestrudzony J. Ciesielski. ! 

— Madame Butterfly. Atrakcją sezonu bę 
dzie wystawienie w dniu 8 listopada op. Ma 
dame Butterfly z genialną śpiewaczką japoń 
ską Teiko - Kiwa. 

Wiadomości radiowe 
LUDZIE MIKROFONU I ICH PRACA. 

Jak pracują ludzie radia, jak wyglądają 
nasi ulubieńcy radiowi, jak wyglądają spe 
akerzy rozgłośni krajowych i zagranicznych, 

jak walczyć z przeszkódami w odbiorze, ja 
kie stacje i o jakiej porze najlepiej odbie- 
rać, jak naprawić uszkodzony odbiornik i 
ł d. it. d. na te wszystkie i wiele innych 
pytań wyczerpująco, popularnie i przystęp- 
nie, a mimo to ściśle i fachowo wyczerpują- 
co, popularnie i przystępnie, a mimo to ści 
śle i fachowo odpowie „Radio-informator ka 
lendarz przewodnik  radiosłuchacza na r. 
1938“. 

Wydawnictwo to ukaże się w grudniu br. 
pod naczelną redakcją red. Eugeniusza Swier 
czewskiego przy współpracy najwybitniej- 
szych publicystów i fachowców technicznych 
ł sianie się niewątpliwie nieodłącznym przy 
jacielem i doradcą każdego radiosłuchacza. 

„Kalendarz radiowy" liczyć będzie 200 

stron obficie ilustrowanych i kosztować bę- 

dzie 1 zł. 50 gr. w handlu księgarskim. 

Jednocześnie redakcja „Kalendarza” przy 

znała wszystkim tym radiosłuchaczom, któ 

rz; zamowią „Kalendarz“ do dnia 15 grud- 

via b. r. — 50 proc. znižkę ceny. 

Każdy więc radiosłuchacz, który wpłaci 

w tym terminie na konto PKO Nr. 14.134 su 

mę 75 gr., otrzyma „Radio-informator na r. 

1938" na tych specjalnych warunkach. 

  

Zastępstwo Banku Spół- 
dzielczego 

„Spolem“ 
Związek Spółdzielni Spożywców 

Rzczplitej Polskiej 
Oddział w Lidzie 

uł. Kolejowa Nr 7, telefon Nr 71 
(dom własny)     
  

BARANOWICKA 
— Kradzież desek na budowie Poczty. Za 

trudnieni przy budowie Urzędu Pocztowego 

w Baranowiczach Szwed Dymitr i Chador 

Mikołaj ze wsi W. Kołpienica dopuszczali się 

stale kradzieży desek przy przewożeniu ze 

stacji kolejowej. W czasie rewizji odnalezio 

no w nich więkzsą ilość desek pochodzących 

z kradzieży. 

„odczyt. 17.15 Arie i pieśni 

  

RADIO 
WTOREK, dnia 2 listorada 1937 r. 

6.15 Pieśń. 6.20 Gimnastyka. 6.48 Muzyka 
7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00—11.57 
Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 23.03 
Audycja południowa. 13.00 Wiadomości z 
ratasta i prowincji. 13.05 „Myj się codzień" 
— pogadanka dr. Tadeusza Kołaczyńskiego. 
13,15 Na dzień zaduszry. 14.25 „Powieść bez 
tyłułu” J. Kraszewskiego. 14.35 Muzyką po- 
pularna. 14.43 Komunikat Zw. K. K. O. 
14.45—15.30 Przerwa. 15.30 "Viadomošci go 
spodarcze. 15.45 „Zagadki muzyczne” — au-- 
dycja dla dzieci starszych. 16.05 Przegląd 
aktualności finansowo-gosp. 16.15 Koncert 
kameralny w wyk. Kwartetu P. R. 16.50 Po 
gadanka aktualna. 17.00 „Tełnia nad Rzy- 
mem“ — reportaż. 17.15 Na święto umarłych. 
Kcencert w wyk. Kwartetu wokałnego. „Pro 
Aate". 17,50 Niedźwiedź — pogadanka. 18,00 
Wiadomości sportowe. 18.10 Chwiika litew- 
ska w języku polskim. 18.20 J. S. Bach. 
Dwa fragmenty z kantat nr. 104 i 50. 18.30 
Na Wydziale Humanistycznym USB. 18.50 
Program na śrolę. 18.55 Wileńskie wiad. 
sport. 19.00 „Treny“ — Jana Kochanowskie- 
go. Audycja w opr. T. Lopal wskiego Hustr. 
muzyczna W. Rudzińskiego. 19.40 Audycja 
kcnkursowa. Przed mikrofonem wystąpią: 
Juliusz Kaden-Bandrowski, Kornel Maku- 
szyński, dr. Tadeusz Boy-Żeleński. 19.55 Po 
gadanka. 20.05 Mała Orkiestra P. R. 20.45 
Dziennik wiecz. 20.75 Pogadanka. 21.00 Reci 
ta! skrzypcowy Eugenii Umińskiej. 21.30 Re 
citał organowy Bolesława Szubelskiego. 22.00 
Koncert muzyki religijnej. 22.50 Ostatnie wia 
domości. 23.00 Faure: Offertorium z „Re- 
quiem*. 23.30 Ze%o* czenie. 

ŚRODA, dnia 3 listopada 1937 r. 

6.15 Pieśń. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Muzyka 
7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00—11.57 
Przerwa. 11.15 Audycja dla :zkół. 11.40 Mu 
zyka operetkowa. 11.57 Sygnał czasu i hej- 
nał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 Wiada 
mości z życia miasta i prowincji. 13.05 Chwil 
ka litewska. 13.15 Zapomniane i zaniedbane 
instrumenty. 14.25 „Powieść bez tytułu” J. 
Kraszewskiego. 14.35 Muzyka popularna. 
14.45—15.30 Przerwa. 15.30 Wiadomości go- 
spodarcze. 15.45 „Listopad* — pogadanka 
dla dzieci starszych. 16.00 Skrzynka języka 
wa w opr. Witolda Doroszewskiego. 16.15 Or 
kiestra. 16.50 Pogadanka. 17.00 Polskie for- 
macje wojskowe na wschodzie w r. 1917 — 

w wyk. Marii 
Trąmpczyńskiej — kontralt. 17.50 „Rzeczy 
znalezione” — pogadanl. .. 17.00 Wiadomości 
spertowe. 18.10 „Dzisiejsza Oszmiana“ — po 
gadanka Józefa Lewona. 18,20 „Pieśni nocy* 
avdycja z cyklu „Fortepian i książka” w 
opr. Napoleona Fanti. 18.50 Program na 
czwartek. 18.55 Wil. wiad. s rtowe. 19.00 
„Kaprys jedwabnego przyjaciela” — nowela 
lotnicza. 19.20 Kołysanki regionalne w wyk. 
Aleksandra Ropickiego — cytra. 19.35 Śłada- 
mi myśli prof. Twardowskiego — „Czy 
prawda jest względna* — odczyt. 19.50 Po- 
gadanka. 20.00 Pogadanka muzyczna Stani- 
sława Węsławskiego. 20.10 Koncert kameral 
ny w wyk. Wileńskiego Zespoł Kamerałne- 
go. 20.45 Dziennik wiecz. 70.55 Pogadanka. 
21.00 Koncert Chopinowski w wyk. Ryszarda 
Wernera — fortepian. 21.40 „Piekno mowy 
polskiej* — kwadrans poezy. 21.55—22.00 
Przerwa. 22.00 Ludwik /an Beethoven: IX 
Symfonia d-moll. Transmisja z Londynu. 
23.15 Ostatnie wiad. 23.25 * ukończenie. 

Strajk w fabryce 

„Ralepa!” 
W zakt. przem. Iniarskiego „Ralopol“ 

w dniu 25 b. m. powsłał zatarg na tle 

zawarcia układu zbiorowego. Robolnicy 

zażądali m. in. podwyżkę płac i przyjmo- 

wanie oraz zwalnianie robotników w po- 

rozumieniu z Centr. Zw. Rob. Przem. Bu- 

dowlanego, Drzewnego, Ceramicznego i 

pokr. zawodów w Polsce — Oddział w 

Wilnie. W związku z łym została zwoła- 

na na dzień 29 ub. m. przez inspektora 

pracy konferencja, na którą jednak przed 

sławiciele Związku nie stawili się. Tegoż 

dnia o godz. 13,30 wybuchł w fabryce 

strajk, połączony z okupacją zakładu. 

Załarg objął około 100 robotników. Ak- 

cią strajkową kieruje wymieniony wyżej 

związek. 
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KONRAD TRANI ‘ 56 

ZEMSTA 
— Jak się dostalem na gėrę, tego ci nie powiem. 

Mam nadzieję, że nieraz jeszcze będę korzystał z tej 
samej drogi. Mogę ci natomiast zdradzić, że poko- 
jówka tutejsza jest djablo naiwna, nic dziwnego zre- 

sztą, Greyhill to spokojny hotel i pracownicy nie 
umieją odróżnić dziennikarza od policjanta... W tem 

właśnie sęk... : 
—- Proszę cię, George, zjeżdżaj — powiedział. 

łagodnie Hiller. 

lnspektor był bardzo rozgoryczony. Co się stało 

w hallu? Nie miał pojęcia o żadnej histeryczce i był 
zasadniczo przeciwny temu, by ktoś z postronnych 
publicznie wskazywał osobę sprawey zbrodni, nim 

inspektor Hiller, nie zbierze dostatecznego ma- 

(eriału dowodowego! 

-_- Nie przypuszczasz chyba, że odejdę stąd bez 

wszystkich tych informacyj? a zapytał Hammond 

jeszcze zakłopotany naiwnością inspektora. — Co 

się z wami dzieje? W ostatnich czasach zachowujecie 
się tak, jakgdyby wszystkie zbrodnie, zdarzające się 

w Londynie, tylko was obchodziły! O zamordowaniu 

Myersa wolno nam zamieszczań wyłącznie urzędowe 
komunikaty. Powarjowaliście zupełnie! Funkcjonar- 

juszowi policji przytrafiło się nieszczęście, publicz-   

ność ciekawa jest szczegółów, a wy traktujecie to ja- 

ko waszą ściśle wewnętrzną sprawę! Uprzedzam 
zgóry, że Gozzi'ego wam nie daruję! Żyjemy w wol- 
nym kraju, czy nie?! 

George Hammond zamilkł, usiadł w hotelu, za- 
palił papierosa i czekał. Przed niespełna godziną za- 

mordowano w tym pokoju młodego, kipiącego ży- 
ciem człowieka. Hammondowi to nie przeszkadzało. 
Papieros smakował mu nadzwyczajnie. Tyle razy 
oglądał już „miejsca zbrodni”, że przestało to na nim 
robić wrażenie. Przypomniał sobie pewien wypadek, 
kiedy ze skrzyżowanemi nogami siedzieć musiał na 

parapecie okiennym, ponieważ cała podłoga zalana 
była krwią i polieja krzyczała: „Nie pętać się po po- 
koju! Zadepczecie ślady!* Nawet wówczas papieros 
smakował mu — po paru piewszych pociągnięciach. 

Hiller w skąpych słowach opowiedział mu 
o wszystkiem. 

— Robię to tylko poto, żeby dłużej nie oglądać 
twojej wstrętnej gęby! — oŚwiadczył z rezygnacją. 

— Dzięki| —- rzekł George i śmiałym rzutem 

cisnął niedopałek papierosa przez otwarte okno. 
Dla człowieka tego nie istniały żadne świętości. 

Lekceważył sobie nawet surowe przepisy porządko- 

we królewskiego magistratu miasta Londynu! 

4 * * 

Hammond wydostał się z hotelu tą samą drogą, 

którą przyszedł. Przywołał taksówkę i kazał zawieźć 

się do redakcji. W drodze doprowadził swoje spra-   

wozdanie do porządku pod względem stylistycznym 

i chronologicznym. Na dobrą sprawę należałoby 

właściwie wpaść teraz do Scotland Yardu, wytropić 

lekarza, któremu powierzono obdukcję zwłok hra- 

biego i zadać mu kilka pytań. Dobrze byłoby również 

obejrzeć dom pani Foster. Nie na tem koniec, repor- 

ter takiego pokroju, jak Hammond, znalazłby jeszcze 

niejedno do roboty, ale co z tego, kiedy George ma- 

rzył o tem, żeby znaleźć się jak najszybckiej w domu, 

zjeść kolację w towarzystwie żony, a potem pójść na 
brydża do przyjaciół! 

Mimo wszystko gnębiła go świadomość niespeł- 

nionego obowiązku. Nawet wchodząc do budynku re- 

dakcyjnego zastanawiał się jeszcze, czy nie odwołać 

brydża i nie pojechać do Scotlandu. 

W słabo oświetlonym korytarzu zecerni zetknął 
się z jasnowłosą dziewczyną. 

— Dzieńdobry, George! — 

dźwięczny głos. 
— Jenny! Sam Bóg zesłał mi panią! — krzyknął 

zachwycony George. — Niech pani podziękuje swojej 
dobrej gwieździe... 

— Dziękuję... Chciałabym jednak wiedzieć, o «w 

chodzi. 

Młoda dziewczyna wysokiego wzrostu o włosach 
koloru dojrzałego zboża, mądrych oczach i energicz- 
nym podbródku, podejrzliwie spoglądała na rozentuz- 

jazmowanego reportera. 

zawołał wesoły, 

(Dien). 
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Statystyka za miesiąc wrzesień 1937 r. 
Stan SKO opartych o PKO w poszczególnych Okr. Szkolnych 
  

  

  

  

  

                          

S. K. O. szkėt powszechnych „K. O. szkół średnich 

Okręg Sh = | We wrześniu ER “I rose SE Zł = | We wrześniu Eh = 
szkolny S S E B kół |do ilości] 5, 8 | 335 > žsė przyb. a» ŻĘ > zka: 238 przyb.| zlikw., 532 

1. Lubelski „| 1.282| 14 |-60 | 1.236 23181 53,3% 31 — — 31 
2. Brzeski, „| 1.183 5 | 69 | 1.119 | 2.405. 46,5% 23 -— — 23 
8. Wileūski „| 1526| 58 | — | 1.584 | 3.538] 447% | 86 1 90 
4. Krakowski | 1754| 26 | — | 1.780 | 4.109| 43,3% 166 — — 166 
5. Warszawski | 2.075 | 82 | 113 | 1.994 | 4.639| 42,9% | 127 1 2 126 
6. Śląski . 274 6 — 280 | 679 | 41,2% 14 = — 14 
7. Wotyūski „ 567 | 34 3 598 | 1.994| 29,9% 28 1 1 28 
8. Poznański, 596 | 11 = 607 | 2.312] 26,2% 42 = = 42 
9. Pomorski , 347 6 | — 363 | 1.372| 25,7% 27 3 — 30 

10, Lwowski 1.187 | 41 2 1.226 | 5.051| 24,2% 116 3 = 119 

Razem 10.791 | 238 | 247 |10.777 |28.417| 37,9% | 660 12 3 669 

©) Cyfra SKO zlikwidowanych powstała wskutek skreślenia z ewidencji tych SKO, 
które w ostatnich dwóch latach nie wykazały żadnej żywotności, 

Władze litewski jenić adze litewskie chcą wymienić 
= + ® przemytn:ka Ringa na działac:a polskiego 

Stosunkowo niedawno Sąd Okręgowy / cjalny mglejt bezpieczeństwa”, wydany 
w Wilnie skazał znanego przemyinika 
Szlomę Ringa z Ignalina na 5 lat 
więzienia. Ringa osadzono w więzieniu 
na Łukiszkach. Przebieg procesu był sen- 
secyjny. Świadkowie oskarżenia stwier- 
dzili, że Ring korzystał z szerokiego po- 
parcia władz litewskich, że posiadał spe- 

CASINO | 

i Nelson EDDY 
  

w naj- 
większym 

przez gubernafora Kowna, 

Obecnie zeznania świadków nabiera- 
ją specjalnego znaczenia. Jak słychać wła 
dze litewskie zwróciły się do naszych 
władz z propozycją wymiany Ringa na 
areszfowanego na Litwie polskiego dzia- 
łacza. (<) 

iecdereee Jeannette MACDONALD 
e „Gdy kwitną bzy” 

Początek o godz, 3.30—6.00—8.30—10.30. 

  Złota seria filmów === 

w kolorach naturalnych 

NARODZINY GWIAZDY 
FREDRIC MARCH 
JANETT GAYNOR 

HELIOS | 

Następny 
program э„ МЕГЛО 5° 

Dziś, Największy film wszystkich czasów 

Zaginiony horyzont 
W roli głównej Ronald Golman. Tysiące artystów. Geniusz ludzki stworzył gigantyczne 

widowisko filmowe, w którym zamknęły się wszystkie możliwości kinematografii. 
Nad program: Kolorėwka „W MOJEJ GONDOLI* I aktualności. 

LUX 
  Grace Moore 

Dziś rywalka Jeannety Macdonald, fenomenalna śpiewaczka 
i ulubieniec 
kobiet Franchot Tone 

w zrealizowanym Z ogromym rozmachem wspanialym filmie piešni i tarica 

„CISSY” (Romans królewski) 
Reżyseria JÓZEFA STERNBERGA Nad program: ATRAKCJE 

    

Monumentalny film wg. 
genialnego Aleksandra Puszkina 

głośnego utworu 

     

    

DAMA 

„KURJER WILEŃSKI* 2 XI. 1937 r. 

Samobójstwo studenta U, $. B, 
Wysłał rodziców do kina, a sam odebrał sobie życie 

Wczoraj o godz. 8 w. w mieszkaniu 
pp Barańskich przy ul. Tatarskiej 20 roze- 
grał się dramat samobójczy. 

Stefan Barański, chory na gruźlicę stu- 
dent U. $. B. namówił rodziców by posził 

do kina, w czasie zaś Ich nieobecności 
przeciął brzytwą soble żyły na rękach I 
umarł z upływu krwi jeszcze przed po- 
wrotem rodziców. Znaleźli oni swego sy- 
na w kałuży krwi już nieżyjącego. (<) 

Wypadki 
Henryk Żurawski, syn dozorczyni lokalu 

funduszu Pracy, targnął się na życie, zażywa 
jie większą dawkę trucizny. Pogotowie prze 
wiozło go do szpitala, 

* 

Na ul. Garbarskiej podhumorzeni osobni 
cy wywołali awanturę, zaczepiając przechod 
niów i t. d. Szofer KOP-u Naumowicz (Mie 
kiewicza 4) oddał na postrach КИКа strza- 
tów. 

+ 

Wezoraj zanotowano w Wiinie kilka nie 

szezęśliwych wypadków z powodu nieostroż 

nej jazdy: Koło Ratusza taksówka przejecha 

la nieznanego mężczyznę, który doznał po- 

ważnych obrażeń ciała. Pogotowie przewioz 
ło go do szpitala. 

5-letni Janek Rakowski (Zamkowa 11) 

trafił pod przejeżdżający motocykl. Doznał 

on ogólnych obrażeń. Przeciwko motocykliś 
cie spisano protokół. 

Koło Mostu Zielonego została przejecha 

na przez auto 79-letnia Munzolfowa (Artyłe 
ryjska 6). Pogotowie przewiozło ją do szpi 
tala. 

® 

POLSKIE KINO 

  

oPlicja zatrzymała Jana Szanchę (Jerozo 
limska 15), który napadł na ul. i dotkliwie 
pobił aJdwigę Teresównę (Zawalna 3). 

+ 

Edmund Szarkowski ((Tartaki 26) zapom 

niał zamknąć na noe okno. Z tego skorzystał 

zlodziej, który przedostał się do mieszkania 

i skradł rozmaite rzeczy, ogólnej wartości 

150 zł.   

Nieszczęście chodzi 
w parze 

Mieszkańcy ul. Kanonicznej znajdują się 

pcd wrażeniem nieszczęścia, które w jednym 

dniu przytrafiło się dwom siostrom Kluszów 

nom (ul. Kanoniczna 9). Siostry mieszkały 

samotnie. Pracowały w magistracie. Wczoraj 

jedna z nich dostała ataku ślepej kiszki. Dru 

ga siostra Zofia pobiegła po dorożkarza, by 

przewieźć chorą siostrę do szpitala. Na nie 

szczęście dorożka wywróciła się i Zofia Klu 

szówna, padając, złamała sobie nogę. 

Wezwane pogotowie przewiozło obie sia 

stry do „szpitala. (c) 

Nząłv zgrn staruszki 
Dn. 29 ub. m. o godz. 17,40 Anastazja 

Nowicka (Słowackiego 14) w przedsionku 
gmachu Dyrekcji PKP nagle zasłabła i 
zmarła. Jak stwierdzono, przyczyną zgo- 

nu była choroba serca. 

Pogrzeb policjanta Michniewicza 
Wczoraj na cmentarzu Nowa Rossa 

został pochowany Antoni Michniewicz, 
popularny policjant z brodą, o tragicz- 
nym zgonie którego donieśliśmy w nie- 
dzielę. 

Duży tłum odprowadzał szczątki po- 
licjanta na cmentarz. Było wielu kolegów 
zmarłego, kompania honorowa, orkiestra. 

Przed trumną niesiono odznaczenia Mich- 
niewicza: Krzyż Virtuti Militari i Krzyż 

Walecznych. Wiele wieńców ułożono na 
świeżej mogile. Wiele osób płakało. Po 
śmierci Michniewicza uwidoczniło się, ja- 

ką się cieszył on popularnością. 
92042408 z 

Co do okoliczności, poprzedzających 
samobójstwo Antoniego  Michniewicza, 
podamy je po upływie paru dni, gdy zo- 
słanie ukończone pierwiastkowe docho- 
dzenie. 

Prowadzone sg dwa dochodzenia: jed 
no prokuratorskie, spoczywające w ręku 
p. wiceprokurałora na m. Wilno Nowic- 
kiego, drugie dyscyplinarne przez komen 
danta P. P. na m. Wilno podinsp. Fran- 
kowskiego. (c) 

Naipiękniejsv film wyprodukowanych dotychczas po!skich filmów 

SWIATOWID | Dyplomatyczna żona 
W roląch głównych plejada gwiazd: Kandas, Grossówna, Ćwiklińska, Żelichowska, 

Żabczyński, Znicz, Sym i in. Tańce — LODA HALAMA, 
Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 4, 6, 8 i 10. W niedzielę od 2-ej. 
  

Dziś genialny 

tragik OGNISKO | 

w potężnej 
epopei 

WALLACE BEERY 

wice. ogl£B UD FH /A H [E FR” 
Udział biorą: Barbara Stanwych i John Boles. 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pecz. seans. © 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

  

  

„REKOÓRD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 36, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 
  

  

Ognisko Polskie, ul. Staszica 8 
zaprasza wszystkich P. T. Pań I Panów 

od dnia 1 listopada na rewelacyjną premierę zaangsżow:nego zespolu baletowo- 

kabaretowego na czele za słynną solistką MARIĄ 

Występy wykonywane będą na wzór wielkomiejski codziennie od godz. 2l-szej. 
Bufet obficie zaopatrzony w różne zakąski oraz napoje krajowe i zagraniczne. 

Wstęn dła wszystkich bezpłatny. 

Sensacja w Baranowiczach! 

ALLANO.. 

   

   
    

Radio „ESBROK“ 
Najlepsze w świecie 

maszyny do szycia „PFAFF* 
po cenach konkurencyinych poleca 

$. GERASIMOW:CZ 
Baranowicze, Mickiewicza 5 

Firma chrześcijańska 

) WY gia 
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LEKARZE 
TYYTYYYYYYYYYYYTYYYTYVYYYYYYYYYVYYYYYYYWYTY 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowz 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, - 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTOR MEB. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece. 
Przyjmuje w godz. 8—9, 12—1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTÓR 

Ф е@ оз ст 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 277. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

AKUSZERKI | 
  

    

P 
а 
К 

Barszczewska, Stępowski i in. 

PIKOWA 
Nasz 
następny 
program       

  

Jeszcze dziś 

„dziewczęta 1 Nowolipok 
Wyjątkowo piękny kolorowy nadprogram 

  

Kino MARS| | Kolosalne powodzene! 

Prestiżowy film angielski ! 

iśrólowa Jyżkdor*ia 
(Romans królewski) " "ori че 

UWAGA! Jubileusz Królowej Wiktorii całkowicie w kolorach naturalnych. 

    

  
TYTYTYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYVVYYVYVYYVYTYVYYYYY I 

AEKUSZERKA ‹ 

Maria Laknerowa   

  

wę 

Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 280 

znan. aparatów radiowych 
światowej marki F [EL E FUN KEN 

SUPERHETERODYNY prądowe i bateryjne o mi- 
nimalnym zużyciu prądu i niskiej cenie 

  

Wyłączna sprzedaż 
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SKŁAD RADIOWY Beci S. i M. LWOWICZ 

Baranowicze, Szeptyckiego 52, tel. 104 
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Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

śmiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wanny elektryczne, elekiryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłalne. Zamkowa 26—6. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacjs Ul. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 
RAŁAKAAAŁAŻAŁ ADA AAAA AAADŁKADKŁAAKKAGAAŁAAG 

PRACA 
/PYYYYTYYYY"TYYYYYTYVYYTYYVYYYY" 

. POSZUKUJE się małżeństwa bezdzielne- 
go, katolickiego, które zazdoptuje chłopczy. 
ka ładnego, zdrowego. w wieku 3 i pół lat, 
Zgłoszenia kierować do Oddziału PAT w Gdy 
ni ul. Świętojańska 10, pod znak „Adopta- 

cja”. ' ŽAAAMAAAAASAAAAALAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaż 
'vvvvv* węyvyvev”' 

Modne, gustowne suknie, płaszeze, szlaf- ' 
roki, sweterki, garsonki W. NOWICKI, Wil- 
no, Wielka 30. Wytworna galanteria, bieliz- 
na 

Grodz- 

  

        
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz 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 tabelaryczne 50%. Układ ogło« 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i rue 
brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie prawo 
zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogło= 

szenia są przyjmowane w godz.-9.30 — 16.30 i 17. — 19. 

     REDAKCJA i ADMINISTRACJA: . CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 
noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra- 
nicą 6zł, z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

gdu pocztowego ani agencji zł, 2.50 

        

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachak 1, Wilno 1 z! Lida, ul. Górniańska 8 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, Baranowicze, ul, Staszica 13 
Redakcja: tel, 7—godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Stonim, 
Administracja: tel, 99—czynna od godz. 9.30—15.30 Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka, War- 
Drukarnia: tel, 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

        
   
   

        
    

    
   

    

  

   

   
    

    
    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o. 0, „ Bandurskiego Redaktor odp. Jan Pupiałło


