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Premier Chautemps i min. Delbos 
przybvii do Londynu 

LONDYN, (PAT). — Wobec nie 
pewnej pogody i gęstych mgieł jakie 
panują w Kanale La Manche i nad An 
glią, premier Chautemps i min. Del- 
bos zmieniając swą pierwotną marsz 
rutę postanowili nie jechać nocnym po 
ciągiem nie chcąc ryzykować opóźnie 
nia przyjazdu do Londynu, i odjechali 
z Paryża już w niedzielę popołudniu. 

Przybyli oni do Londynu o godz. 
11 wieczorem. Na dworeu Wiktoria 
powitał ich z ramienia rządu brytvj- 
skiego stały podsekretarz stanu w Fo 
regn Office sir Robert Vansittart.. 

Rozmowy franeusko-brytyjskie roz 
poczną się jutro godz. 11 przed połud- 
niem. Przed tym premier Chautemps 
złoży wizytę premierowi Chamberlai 
nowi W oficialnym programie poby- 
tu premiera Chautemnsa i min. Delho 
sa zaszła doniosła zmiana. Wvznaczo 
ne na wtorek śniadanie w ambasadzie 
franeuskiei zostało odwołane na žy- 
czenie króla Jerzego, który powraca 
specjalnie z polowania z miejscowo- 
ści Stanringham, aby gości francus- 

_, kich przyjąć na audiencji, a następ 
+ nie podejmować śniadaniem w pałacu 

Buckinghamskim. 
Ten gest króla podkreślany jest w 

angielskich kołach oficjalnych jaka 
zupełnie szczególne wyróżnienie goś- 
ci francuskich, będące wyrazem spec 
jalnie bliskich więzów, łączących W. 
Brytanię z Francją. W rozmowach ze 
strony francuskiej oprócz premiera 
Chautemps i min. Delbosa brać będą 
również udział ambasador. Corbin '0- 
raz sekretarz generalny Quai d'Orsay 
Leger wraz z dyr. dep. politycznego 
Massyglim. Ze strony brytyjskiej 
prócz premiera Chamberlaina i min. 
Edena wćzmą udział lord Halifax, 
Vansittart i dyr. dep. šrodkowo-euro- 
pejskiego Strang. 

PARYŻ, (PAT). — Dzienniki pary 
skie podają dziś w ogólnym zarysie 
zasadnicze problemy, które będą prze 
dmiotem ryskusji. W ciągu dwudnio 
wego pobytu w Londynie francuscy 
mężowie stanu, dodaje „Paris-Soir*, 
dokonają przeglądu całej sytuacji mie 
dzynarodowej ze specjalnym uwzględ. 
nieniem zagadnień stosunków z Niem 
cami na odcinku snrawm kolonialnych 
t odcinku Europy Śr., sytuacji na Mo 
rzu Śródziemnym. sprawy konfliktu 
hiszpańskiego, w końcu sprawy ochro 
ny interesów Francji i Anglii w Szan 
gliaju. 

Jednakże zdecydowani są oni nic 
nie ustępować, ani na odcinku intere 
sów Franeji, ani na odcinku przyjaź- 
ni. 

Zgon dyr. Rozgłośni Wileńskiej 
Ś. p. Janusza 

Wczoraj „ano zmarł w Wilnie, po 
krótkich cierpieniach, š. p. Janusz 
Żuławski, dyrektor rozgłośni wileń- 
skiej Polskiego Radia. 

Zgon Jego okrzył żałobą radiofonię 
polską, z którą Zmarły współpraco- 
wał, zajmując kierownicze stanowi- 
sko najpierw w Warszawie w Agen 
cji Radiofonicznej, następnie we Lwo 
wie, gdzie w ciągu półtora roku był 
dyrektorem tamtejszej rozgłośni. 

Ostatnim etapem Jego pracy była 
rozgłośnia wileńska, na której czele 
"stanął w dniu 1.VIII rb., rozpoczy- 
'nając na tym gruncie pracę z wiel- 
kim zapałem i oddaniem się sprawie, 
mimo nurtującej go już wtedy cho- 
roby serca. Trzeba podkreślić, że był 
w Wilnie ogólnie lubiany. 

Do Wilna przybył Ś. p. Janusz Žu 
tawski ze szczególnym sentyment m, 
gdyż związany był z Wilnem przeży- 
ciami wojennymi z roku 1919. Wte- 
dy to, jako ułan Beliny, brał udział 
w wyzwoleniu Wilna. Te dni zaliczał 
do najpiękniejszych w swoim życiu 

ŻYCIORYS. 
Urodzony w r. 1886 na Podolu, po stu- 

d'ach w Krakowie i Lwowie, bierze jeszcze 

przed wojną czynny udział w pracy n epod 

ległościowej, a w r. 1914 wstępuje do Le- 

  
  

To zapewnienie ze strony prasy 
francuskiej, mające przede wszystkim 
na celu uspokojenie opinii czeskosło- 
wackiej, są wywołane głównie infor- 
macjami niektórych korespondentów 
londyńskich, jak np. „Le Petit Jour- 
nal“, którzy donoszą, że Anglicy mają 
domagać się w Londynie od - swych 
kolegów francuskch, aby Francja roz 
luźniła węzły, łączące ją z Czechosło 
wacją. Anglia nie jest bowiem. skłon 

na, psze „Le Petit Journal“ išė na zbyt 
daleko idące ofiary, aby zapewnić ut 
rzymanie statut quo w GCzechosłowac 
ji i Austrii. 

Nie ulega wątpliwości, że pod peł 
nymi niedomówień komentarzami pra 
sy francuskiej ukrywa się głównie tro 
ska o te dwa państwa, których sytua 
cja mędzynarodowa ma być jednym 
z tematów rozmów londyńskch. 
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WILNO. poniedziałek 29 listopada 1937 r. 

RJER WILEŃSKI 
ileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

cena 15 gr 

  

Odprawa kierowników seścyj robotniczy ch 
©. Z. W. 

WARSZAWA. (Pat.j W dniu 28 
listopada r. b. pod przewodnictwem 
posła Leopolda Tomaszkiewicza od- 
była się odprawa kierowników Sekcyj 
Robotniczych+OZN z całej Polski. Na 
porządku obrad znalazł się referat 
adw. Dąbrowskiego o przemianach 
ideowych i organizacyjnych polskie- 
go ruchu zawodowego. W konkluzji 

referent postawił pytanie w nast. 

brzmieniu: „Czy zmiany, zachodzące 
w ustawodawstwie społecznym, pod- 
noszące powagę i zakres działania 
związków zawodowych. powodunią 

  

ai, gie rodirzaskał ię samolot polski 
Co mówi uczestn'k ekspedycji ratunkowej 
SOFIA. (Pat.) Korespondent PAT 

w Sofii odbył rozmowę z jednym z 
uczestników ekspedycji, która odna- 
lazła szczątki samolotu „Douglas*, p. 
Beniaminem Minewem. Jest to wy- 
trawnv alpinista, podoficer policji w 
Św. Wracu. Zakomunikował on na- 
stępujące szczegóły: 

JAKBY GRUBY PIEŃ DRZEWA... 

„Dnia 27 bm. o godz. 6 rano wy 
szliśmy ze schroniska Popina Łaka 
w grupie ppor. Lewo. Ziąb straszny, 
Musimy iść grupami po kilku z oba- 
wy,aby kto nie zamarzł. Oddzieliliś- 
my się w trzech od całego oddziału, 
aby udać się w kierunku bardzo trud 
nych, skalistych szczytów Mozgowi- 
cy. Szliśmy doliną rzeki Begawicy. 
Koło godz. 9 zatrzymaliśmy się, aże- 
by natrzeć śniegiem psa, który był 
z nami i zaczął zamarzać. Przez lor- 
netkę obejrzažem dokładnie okolicę. 
U szczytu mozgowicki Bair, zwanego 
jeszcze Mozgowicki Rit, zauważyłem 
jakby gruby pień drzewa, wystający 
w Śniegu. Znam dokładnie Pirym i 
pień u szczytu wydał mi się nowym. 
Udaliśmy się więc w tym kierunku. 
Powłoka śnieżna coraz grubsza: 1,20. 
1.50, 1,80. Co chwila musimy jeden 
drugiego wyciągać z zasp i niewi- 
docznych dołów. Po pewnym czasie 
rczpoznaliśmy szczątki samolotu. 
Droga staje się coraz trudniejsza 
Ostatnie kilkaset metrów pełzamy po 
śniegu. Doszliśmy wreszcie do skrzy 
dła samolotu. 

30 STRZAŁÓW. 

Zatrzymaliśmy się. Zdjęliśmy czap 
ki i daliśmy 30 strzałów. To był nasz 
hołd bohaterom powietrznym, bra- 

  

Żuławskiego 
gionów, do formującego się oddziału kawa- 
lerii Beliny. W mundurze beliniackim uczest 

niczy w epopei legionów, bierze udział w 

walkach legionowych na wszystkich prawia 
frontach. 

Po skończonej wojnie pozostaje w stor- 

niu majora nadal w szeregach armii, z któ- 

rą związany był 'więzami najgłębszych u- 

czuć i przeżyć. Jednakże stan zdrowia zmu- 

sza go po kilku latach do rozstania się z 
mundurem. 

Służbę wojskową zakończył w Wojsko- 
wym Biurze Historycznym i wtedy właśnie 
rozpoczyna pracę w radio, pracę, którą trak 
tował przede wszystkim jako służbę spo- 
teczną. 

s. w 

Ś. p. Janusz Żuławski urodził się w dn. 
18.XII 1886 r., zmarł 28.X1 1937 r., major 
w st. spoczynku 11 pułku ułanów, były ofi- 

ce. 1-go pułku ułanów Beliny, odznaczony 
był Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Wa- 

lecznych trzykrotnie, łotewskim Medalem 

Wojennym, odznaką Pierwszej Brygady za 

wierną służbę, odznaką Więźniów Ideowych 

1 innymi. 

Eksportacja zwłok 5. p. Janusza Żuław- 
skiego z domu żałoby nastąpi prawdopodob 

nie we wtorek, pogrzeb odbędzie się w War 

szawie, na wojskowym cmentarzu na Po- 

wązkach. 
  

ciom, których legendarny nasz groż 
ny Pirym utulił do wiecznego snu. 
Skrzydło znajdowało się 50 kroków 
od. skały, o którą uderzył samolot. 
Na przestrzeni 300—400 metrów roz 
rzucone szczątki maszyny i ciał ludz 
kich. Odgrzebujem; niewielki kawa- 
tek kamizelki, złote guziki, musi to 
być ktoś z obsługi. W kieszeni legi- 
tymacja pilota Dmoszyńskiego. Da- 
lei kawałek palta, jeszcze dalei. nu- 
dełko - papierosów . onalone. Dalej 

kupka listów. Pokryliśmy je, żeby 
uchronić od zniszczenia. Dalei opa- 
lona flaga samolotu. części ciała ludz 
kiego, ubrań i t. d. Trwało tv wszyst 
ko około 3 minit. Spoirželišmy na 
góry, zaczęła opada mała: Zabraliś- 
my z sobą smutne trofea naszej wy- 
prawv, flage samolotu oraz legityma 
cję pilota. Nakazano nam. byśmy nie 
nie ruszali w razie znalezienia samo- 
lctu. Wróciliśmy już utartymi szla- 
kami. Ostatecznym wysiłkiem dobiliś 
my do inej grupy poszukuiacvch. któ 
re sprowadziła nas do schroniska. 

Zwłoki ofiar będą 
przewiezione do Polski 

Prasa bułgarska przez cały czas 
poszukiwań podawała wiadomości 
tylko sprawdzone i uzgodnione z kie 
rownictwem akcji, ratowniczej, nie 
goniąc się. za sensacją. Dzisiejsze 
dzienniki podały sprawozdania z od- 
nalezienia samolotu, wyrażając przy 
tym swój żał i współczucie pod adre- 
sem „Lotu* i rodzin ofiar katastrofy. 

Do Sofii przybyła dziś rano żona 
tragicznie zmarłego dr. Frajmana. 

Jutro do Św. Wraca wyjeżdża kie 
rewnik placówki „Lotu* w Sofii p. 
Złotkowski. We wtorek przybędzie 
dó Sofii komisja techniczna „LŁotu” 
Samoloty „Lotu „Fokker“ i „Lock- 
head“ odlatują. jutro do Bukaresztu. 
Odziały wojskowe i cywilne zostały 
z gór ściągnięte. Pozostała tylko gru 
pa żołnierzy, której zadaniem jest 
zabezpieczenie zwłok poległych i 
resztek samolotu do czasu przybycia 
komisji ankietowej. Zwłoki ofiar ka 
'tastrofy będą przewiezione do Polski. 

Relarla pik. Bofdewa 
Korespondent PAT w Sofii zwró- 

cił się dziś do głównego kierownika 
akcji ratunkowej płk. Bojdewa z pro 
shą o zakomunikowanie swych poglą 
dów na akcię ratowniczą i przyczyny 
katastrofy. P. pułkownik oświadczył: 
„Nie notrzehuie non informacii o ak 
cji ratowniczej. Wie pan o wszyst- 
kim równie dobrze, jak i ja. Zrobiliś 
mv. co bvło w naszej mocy i osiag- 
nęliśmv wynik pozytywny. Wvsłane 
oddziały wojskowe miały przede 
wszystkim na celu raznlanowanie i 
zorganizowanie akcji miejscowej Ind 
ności i przeszukanie terenów tak. 
aby nawet piędź ziemi nie została 
nieprzeszukana. 

BYŁ PEWIEN. ŻE KATASTROFA 

NASTĄPIŁA W PIRYMIE. 

Od pierwszej chwili byłem pe- 
wien, że wypadek nastąpił w Piry- 
mie, mimo to zarządziłem poszukiwa 
nia w Rodotaeh i Ryle. Nie wszystkie 
oddziały mogły podołać zadaniu na 
czas. Żołnierze i ludność cywilna zmu 
GORZZTEWEŻCZCA 

  
szeni byli ciągnąć samochody cięża- 
rowe i karetki sanitarne rękami Je- 
den z oddziałów zgubił się w górach. 
Akcja była początkowo ponad Indz- 
kie siły, mimo to żołnierze, cywilni, 
urzędnicy, władze administracyine 
spełnili swoje zadanie do końca. Nie 
ma tu zasług, każdy spełnił swój o- 
bowiązek. 

Jeżeli chodzi o przyczyny kalast- 
rofy, to przekonany jestem, że nie 
może tu być absolutnie mowv ani o 
winie pilota. ani o winie sprzętu lot- 
niczego. Winne wszvstkiemu w stu 
procentach są warunki atmosferycz 
ne. W tych terenach każde przymu- 
sowe lądowanie nie może skończyć 
się inaczej. Dziś wysłałem na miejsce 
katastrofy komisję techniczną, która 
zrobi zdjęcia i przenrowadzi docho- 
dzenie na miejscu. W skład komisii 
weszli: kpt. Timczewski. kierownik 
akcji ratowniczej w Św. Wracu, ppor. 
Litew i mechanik Budenow. Komisja 
ta nie będzie ruszała niczego, przy- 
gotuje tyłko materiały dla komisji, 
która przyjedzie w tych dniach. 
  

Japończycy szykują się do marszu 
na Nankin 

SZANGHAJ, (PAT). — Dziennik 
„Takung-Pao* donosi, że gros wojsk 
japońskich, pozostawiając marynarce 
i oddziałom detaszowanym troskę o 
atakowanie fortu Kiangying, przygo- 
towuje się do marszu na Nankin, 
wzdłuż linii kolejowej Nankin — Szan 
si. W rejonie jeziora Taium, Japoń- 
czycy zająć mieli wczoraj rano Czang 
szan, w odległości 17 klm. na wschód 
od Kuagteh, w prowincji Anhuei. Sta 

wiając sobie za pierwszy cel Wuliu. 
Japończycy podejmą następnie próbę 
zdobycia Nankinu z boku. Prasa chiń 
ska donosi, iż dowództwo chińskie w 
prowincji Szansi postanowiło zorgani 
zować w Ghinach północnych partv 
zantkę na wielką skałę. Prowincje Ho 
pei, Szansi, Suiyuan, Czahar i część 
prowincji Honan, podzielone być ma 
ją na 8 okręgów, do których będą 
wysłane wyborowe oddziały. 

Inspekcja min. Grabowskiego na Łukiszkach 
28 b. m., w trzecim dniu swego 

pobytu w Wilnie minister W. Gra- 
bowski w godzinach południowych 
przeprowadził inspekcję więzienia 
na Łukiszkach. 

W czasie inspekcji ministrowi to- 

warzyszyli prokurator Sądu Najw. 
i dyr. biura personalnego Minister- 
stwa Sprawiedliwości M. Siewierski, 
prokurator Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie J. Parczewski i prokurator 
Sądu Okręgowego A. Zdanowicz.   

automatyczne podciągnięcie dzialal- 
ności związków, czy też potrzebne są 
nowe koncepcje społeczne i nowe 
normy prawne, gwarantujące należy- 
ty poziom działalności zw. zawodo- 
wych?“ — wokoło którego rozwinęła 
się b. ożywiona dyskusja. : 

W drugiej częšci odprawy kierow 
nicy sekcyj składali sprawozdania o 
postępie prac na odcinku robotni- 
czym OZN, z których wynikało, iż 
pracę tę znamionuje stały rozwój. 

W rocznicę 
założenia F data 
PARYŻ, (PAT). — Wczoraj. w nie 

dzielę, jako w rocznicę założenia Fi- 
dac'u, przedstawiciele tej organizacji 
dokonali aktu .rozniecenia . płomienia 
nad grobem Nieznanego Żołnierza pod 
Łukiem Tryumfalnym na placu Gwia 
zdy. Aktu tego dokonał jako prezes 
Fidac'u na rok bieżący prezes federa 
cji Polskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny gen. Roman Górecki, który 
przybył w sobotę wieczorem do Pa- 
ryża na czele delegacji polskiej, ma 
iącej brać udział w drugim kongresia 
międzynarodowego stałego komitetit, 
byłych kombatantów. Komitet ten łą 
czy. kombatantów wszystkch państw, 

walczących przeciwko sobie w woj: 
nie światowej. 

Bombardowanie 
„M drytu 

MADRYT, (PAT|. — Wczora] kolo ga 
dziny 12.30 samoloty powstańcze bonte 

bardowały w ciągu kilku minut miast ». 

Wczofaj w godzinach — ророшатому В 

lotnictwo powstańcze  bombardowa'o 

mielscowość Ocana, zabilając 18 osób 1 га - 

nląc wiele innych. Liczba oflar wczotaj- 

szego bombardowania miejscowości СМа 

chon sięgać ma 15 osób. 

MADRYT, (PAT). — Według ostatnich 

doniesień, bilans wczorajszego bombardo 

wania przez lotników powstańczych mtj 

scowości Dolmenar Vielo wynosi 50 zn- 

bitych i przeszło 100 rannych. Około 100 

domów zostało trafionych przez bomby. 

Wyw'eezva studantó w Tataród 
z Rumnmnii w Wilnie 

Dnia 29 bm. przybedzie do Wilna # 

Warszawy wycieczka Związku Studentów 

Tatarów Krymskich z Rumunii. Dnia 30 bm. 

wycieczka złoży wianek na arobowcu ser 

ca Marszałka Piłsudskiego. Tegoż dnia stu 

denci fałarzy dadzą koncert (muzyka I 

śpiew tafarski), który rozgłośnia wileńska 

będzie fransmitfować na cała Polskę. — 

Od 30 bm. do 2 arudnia rb. wvcieczka 

będzie zwiedzała Wilno, m. in. Mufłiat I 

będzie podejmowana przez społeczeńsł 

wo tatarskie w Wilnie Dnia 2 grudnia rb., 

o godz. 20.15 w sali Konserwatorium od 

będzie się koncert krymski, poczem wy 

cieczka podejmowana będzie przez Koła 

Naukowe Szkoły Nauk Politycznych w 

Wilnie, 4 grudnia rb. wycieczka odjeż= 

dża do Nowogródka i Słonima. 

WKS Flota — Elektrt 
12 : 4 

Rozegrany w Gdynl mecz bokserski o 

mistrzostwo Polski WKS Flota — R. K. S, 

Elektrit zakończył się porażką reprezen- 

tantów Wilna w stosunku 12:4. 

Wyniki poszczególnych walk: 

W wadze muszej Lendzin (Wilno) pe 

Kkonał wysoko na punkty Iwańskiego z Flo 

ty. 
й W koguciej Gwardzik (Fl. wygrał z 

Baglńskim przez dyskwalifikację tego 03 

tatniego. 
W plórkowej Kulesza (W) poddał się 

Pasturczakowi. 
W lekkiej Kujawski (Fl.] odniósł zwy 

cięstwo nad Sazanowem. 

W półśredniej Wasiak (Fl.) wygrał 

przez techniczny k. o. z Iwańskim 

W średniej Piechocki (FI) przegrał a 

Untonem. 

W półciężkiej Karolak (FI) wygrał z Po 

likszą przez poddanie się tego ostatniego. 

W ciężkiej Węgrowski (Fl) znokautos: 

wał w I rundzie Zawadzkiego (WI.



„KURIER WILENSKI“ 29, XI. 1937 r. 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 
w Szkole Nauk Politycznych w Wilnie 

Wczoraj, w godzinach popołud- 
niowych, odbyła się w Szkołe Nauk 
Politycznych uroczysta inauguracja 
roku akademickiego 1937/38, poprze 
Чхопа uroczystą Mszą św., odprawio- 
hą w godzinach porannych w koście 
ie Św. Jana. 

Na inaugurację przybyli liezni 
przedstawiciele władz: państwowych, 
Uniwersytetu Stefana Batorego z rek 
tcrem ks. prof, Wóycieckim na czele, 
przedstawiciele świata naukowego i 
kulturalnego Wilna, delegacje korbo 
racyj akademickich, zaproszeni goś- 
cie i liczni słuchacze szkoły. 

Przemówienie prezesa zarządu 

Dei nowo ЗАН М Pat 

rozpoczęło odczytanie przez dyrekto 
ra szkoły dr. Władysława Wielhor- 
skiego sprawozdania pod nazwą „Dro 
gi rozwoju Szkoły Nauk Politycz- 
nych w Wilnie*. W sprawozdaniu 
tym zostały poruszone wszystkie te 
momenty, które przyczyniły się do 
założenia szkoły i które z kolei wy- 
wołały częściową zmianę programu 
nzuczania. 

Urzemówienie prezesa zarządu 
Instytutu Naukowo-Badawczego Eu 
ropy Wschodniej prof. dr. St. Ehren 
kreutza poprzedziła symboliczna ima 
trykulacja, po której chór szkoły od- 
špiewal „Gaudeamus“, 

Prezes prof. Ehrenkreutz scharak 
teryzował warunki pracy Szkoły i 
Instytutu Nauk.-Badawczego Europy 
Wsch., przeprowadzając jednocześ- 
nie podział zakresu prac tych dwóch 
placówek naukowych, pozostających 
w bezpośrednim niemal kontakcie z 
tymi narodami, którym poświęcone 
zostały te studia. 

Uroczystość inauguracji roku aka 
demiekiego zakończył wykład dyrek 
tora szkoły dr. Wielhorskiego na te- 
mat „Polska a państwa bałtyckie". 
Skrót treści tego wykładu podamy w 
jutrzejszym numerze. 

ИИ Н МР 
Dlaczego został zreformowany program nauczania 

i w jakim kierunku? 
(Skróć inauyuracyjnego przemówienia dr. Władysfawa 

WSPÓŁPRACA INSTYTUTU N. B. E. W. 
Z SZKOŁĄ NAUK POLITYCZNYCH. 

W roku 1930 grono obywateli założyło 
w Wilnie Instytuł dla naukowych badań 
Europy Wschodniej. 

Założyciele Instyłułu w Wilnie Jako 
placówki naukowych dociekań nad zagad 
nieniami Europy Wschodniej z punkiu 
sprzęgli tę inicjatywę z Inną: założenia 
przy Instytucie szkoły nauk poliłycznych 
o swoistym programie, szkoły — stojącej 
w służbie życia odrodzonego Państwa Pol 
skiego w jego zagadnieniach wschodnich. 

Zasadniczą pobudką, która wyłoniła 
myśl symbiozy ośrodka badawczego z nau 
czającym było dostarczania nauce pol- 
skiej, społeczeństwu I państwu ludzi o o- 
gólnym wykształceniu politycznym, a po- 
sładających ponadło możliwie gruntowną 
znajomość wszystkich nowych zagadnień, 
Jakie historia Wielkiej Wojny stworzyła 
nad Bałtykiem i na obszarach Rosji dla 
państwowości polskiej, 

Zobowiązania pedagogiczne szkoły sta 
wały się bodźcem w pracy nad kszłałto- 
iwaniem i doskonaleniem ośrodków docie 
kań naukowych Instytutu. Oba powyższe 
zadania znakomicie harmonizowały z зо- 
bą i uzupełniały się życiowo. Dzięki po- 
wyższemu powiązaniu celów naukowych z 
pedagogicznymi, stanowiącymi niejako 
czynnik przynaglający, udało się w ciągu 
ubiegłych siedmiu lat utworzyć w Wilnie 
przy Bibliotece im. Wróblewskich, z którą 
Instytut i Szkoła współżyją ściśle — poważ 
ny księgozbiór rozumowo dobierany i bez 
ustannie komplefowany, przekraczający 
dziś 12 tys. fomów, oprócz wydawniciw 
ciągłych; zdołano zgromadzić piękny za 
sób map, wykresów | innych pomocy nau- 
kowych, Stworzono jedyny w Polsce z tej 
dziedziny na racjonalnych przesłankach 
budowany aparat naukowy, służący do 
yłudiów nad terenami, stanowiącymi przed 
mioł szczególnych zainteresowań Instytu- 
łu i Szkoły. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZKOŁY. 

Szkoła Pauk Politycznych w Wiłnie po 
myšlana zostala od początku nie na wzór 
n. p. Szkoły Nauk Politycznych w Krako- 
wie, kłóra ma charakter uczelni dokształ 
cejącej, uzupełniającej wiadomości, zdo- 
bywane przez słuchacz:w na wydziałe pra 
wnym, czy humanistycznym uniwersytetu. 

Szkołę naszą utworzono w r. 1930 ja 
ko wyższą uczelnię o kursie systematycz- 
nym. Miała dać ona swym elewom zarys 
podstawowych wiadomości prawnych, e- 
konomicznych i historycznych, podbudo- 
wanych zasadami socjologii, oraz uzupeł 
nionych etnografią i geografią w odpowie 
dnim zakresie, a składających się na ca- 
łokształł wiedzy politycznej. 

Na tym zrębie dopiero, w drugiej po 
łowie trzyletniego kursu nauk znalazło się 
również miejsce na wykłady monograficz 
ne o ierenach, słanowiących przedmiot 
szczególnych zainteresowań Szkoły. 

Takie były myśli przewodnie przy orga 
nizowaniu pierwiastkowym szkoły I ukła 
daniu jej programu, który ulegając słałej 
ewolucji i doskonaleniu przetrwał w swych 
liniach zasadniczych w ciągu pierwszego 
sześciolecia istnienia naszej uczelni. 

PRZYCZYNY EWOLUCJI PROGRAMU 
NAUCZANIA. 

Z biegiem czasu coraz wyrażniej wy- 
raźniej występowały na jaw szłuki rozbio 
rów i słuleiniej niewoli w życiu wewnętrz 
nym Polski zjednoczonej w jej obecnych 
granicach, 

Polska obejmując w posiadanie część 
twego dziedzictwa historycznego na 
wschodzie, jakie jej przypadło siłą trakta 
łu ryskiego .z r, 1921, słanęło wobec sze 
regu niewiadomych na ziemiach, położo 
nych na wschód od Bugu.   

Wiele rskiego) 

Sprawa jednoczenia tych ziem ze świa 
łem ducha polskiego i kuliury zachodniej, 
przerwana brułalnie przez zaborcę na ok- 
tes czterech pokoleń, napotykać poczęła 
po jej nawiązaniu w r. 1920 na coraz więk 
sze frudności. Nie tyłko bowiem dobrze 
znany brak środków finansowych był I jest 
tego przyczyną. 

Stawało się oczywiste, że brak nam w 
odrodzonej Polsce ludzi, wyczuwających I 
rozumiejących duszę województw wschod 
nich oraz znających podstawy Ich ekono 
miki. | bez jednego i bez drugiego nie 
można rozpocząć pracy cemenłowania 
tych ziem z Polską, pracy gruntownej a 
więc prawdziwie skutecznej. 

Chcąc być wiernymi celom,. wytknię- 
tym Szkole Nauk Politycznych w Wilnie, 
wypadło wobec powyższego w dziedzinie 
nauczania, stanowiącego specyficzne słu- 
dium naszej Szkoły, przenieść środek cięż 
kości z poza granie wschodnich Rzeczypo 
spoliłej na jej własne obszary, rozciąga 
jące się na wschód od Bugu. 

W związku z powyższym już od dwóch 
lał prowadzone były prace nad przebu- 
dową programu słudiów, zakończone la- 
łem r. 1937. Pomiędzy władzami Szkoły 
a Deparlameniem Szkół Wyższych Min 
WR i OP nastąpiło porozumienie co do 
wszystkch szczegółów projektowanych 
zmian programowych, a nawet już od Je 
sieni r. 1936 Ministerstwo zezwoliło tytu- 
łem prowizorium wprowadzić odpowied- 
nie zmiany na roku pierwszym nauczania, 

W bieżącym r. akademickim: 1937/38 
jedynie ostatni, trzeci rok, kończy słudia 
w-g dawnego wzoru, Pierwszy | drugi pro 
wadzą je już z uwzględnieniem wszyst- 
kich zmian, przewidzianych w nowym pro 
gramie. 

NA CZYM POLEGA ISTOTA 
WPROWADZONEJ REFORMY i 

Szkola Nauk Politycznych w Wilnie 
pozosłała nadał uczelnią jednowydziało- 
wą © kursie systematycznym. Podstawowe 

dyscypliny łego kursu wypełniają bez re 

szły dwa pierwsze lała studiów. Składają” 
się na nie po dawnemu nauki prawne, go 
spodarcze | historyczne, jak również za- 
sady socjologii oraz geografia i etnogra- 
lia, Kurs podsławowy nie uległ prawie 
zmianom w dziedzinie przedmiołów praw 
nych i ekonomicznych. Doświadczenie 
sześcioletnie dało tułaj inicjatywę tylko 
do drobnych poprawek. i uzupełnień. — 

Natomiast studium historyczne zostało 

rozszerzone znacznie. Jest obecnie bogat 

sze, niż w jakiejkolwiek innej szkole w 

Polsce pokrewnego typu. Oprócz wyodrę- 

bnionych w odrębny wykład dziejów poli 

tycznych narodu polskiego wprowadzono 

przedmioły - specjalne z dziejów poszcze 

gólnych działów nauki jak io: historia 

dokiryn ekonomicznych, historia doktryn 

politycznych. 
Rok Ill-ci wykiadów, mieszczący przed 

mioty monograficzne, w których wyraża 

się właśnie specyficzny charakier tereno 

wy naszej Szkoły, przebudowano gruniow 

nie, odpowiednio do naszkicowanych wy 

żej założeń S 

Dział sowiełoznawstwa został w myśl 

podanych wyżej przesłanek znacznie skró 

cony, zaś wykłady o ziemiach wschodnich 
Rzeczypospolilej wydałnie rozszerzone 
Obejmują one obecnie: zarys dziejów wy 

znaniowych i kulturalnych tych regionów, 

stosunki demograficzne, efniczne i kulfu- 

ralne współczesne. Ponadto zagadnienia: 
ukraińskie i białoruskie jako oddzielne stu 
dium, Wreszcie: strukturę gospodarczą ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnienia 
agrarnego. Jako przedmioty dopełniające 
znalazły się w tym dziale wykłady o spół 
dzielczości, samorządach | polilyce socjał 
nej Rzeczypospoliiej. 8 

Część tych przedmiołów wprowadzo- 
na zosiała już przed kilku laty. 

Wykłady o państwach bałtyckich są 
rozszerzone przez wlączenie do nich siu   

dium o Finlandii. Doiychczas obejmowały: 
Litwę, Łotwę I Estonię w monografiach, 
dających syntezę życia tych państw. 

Jeżeli program dawny miał na celu za 
silenie naszego życia ludźmi, zdolnymi do 
obsłużenia państwa w jego stosunkach ku! 
turalnych, gospodarczych i politycznych 
z Rosją Sow. | państwami Bałtyckimi, to 
nowy program ma na celu w pierwszym 
pianie wychowanie dla kraju ludzi z wyż 
szym wykszłałceniem poliłycznym, zdol- 
nych do owocnej pracy w województwach 
wschodnich, w administracji, skarbowości, 
samorządach, oraz organizacjach społecz 
nych kulłuralnych | gospodarczych, w 
szczególności spółdzielczych. 

W zwężonym swym obecnym zakresie 
„wykłady sowiełoznawstwa dają wszakże 
słuchaczom ogólny obraz tego, co się 
dzieje w życiu naszego wschodniego są- 
slada | uczą rozumieć sprężyny tego 
życia. 

Referaty naukowe przy Instytucie, pra 
eujące nad zagadnieniami sowieckimi w 
ciągu swej kilkuletniej działalności przek 
szłałciły się ię. | personałnie | tech 
nicznie w ośrodki badawcze o łyłe do|- 
rzałe, że wszyscy cl ze słuchaczy, którzy 
chcieliby się specjalizować w łej dzie- 
dzinie, mają ku lemu wszystkie możliwo- 
fci na miejscu, po ukończeuiu programo 
wych studiów w Szkole. 

Mamy prawo się spodziewać, że osiat 
nlo omówiony program Szkoły pozwo!: 
naszej uczelni służyć możliwie najlepiej 

+ lym połrzebom życia Rzeczypospolifej na 
wschodzie, które się w doświadczeniach 
ostatniego dziesięciolecia coraz wyraźniej 
wybijają na czoło, a od których umiejęi 
nego rozwiązywania zależy w wielkiej 
mlerze przyszłość naszej Ojczyzny, 
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O dniu pogrzebu nastąpi 

Po trzyleiniej pracy nad spisaniem i o- 
szacowaniem inwentarza 1.ieruchomošci 
miejskich w Wilnie powołana w tym celu 
Komisja określiła majątek nieruchomy gmi 
ny m. Wilna na sumę 27.865.582 zł, 03 gr. 

Wartość szacunkowa wyrażająca się su 
mą około 28 milionów obejmuje 2.107 ha 
ziemi miejskiej w formie placów, niezabu 
dowanych majątków miejskich, działek 

Zarząd Miejski wyasygnował 12,880 zł. 

tytułem stypendiów dla uczniów 1 akademi 
ków na okres od września rb. do marca 
roku przyszłego. 

Płk. Tomaszewski 
komendantem warszawskiej 

Legił Akademickiej 
WARSZAWA (Pat). Minister spraw 

wojskowych mianował ppłk. dypl. Ta 
deusza Tomaszewskiego organizato- 
„rem i komendantem warszawskiej Le- 
gii Akademickiej, którą władze wojs 
kowe tworzą dla cełów przysposobie 
nia i doskonalenia wojskowego słu- 
chaczy wyższych uczełni. 
Cracovil. W 44 min. Piątek podwyższa 
wynik do 4:1, a Ra minuię przed końcem 
meczu obrońca gości Dęniec strzela sa- 
mobójczą bramkę, ustalając wynik 5:4 dla 
AKS. Zawody prowadził p. Drozd. 

NERKEZETENECZEROROWZ TORRE OTRÓRZEA 

Dr. Zeldowiczowa 
Gkoroby kobiece, weneryczne i narządów 
moczowych. Powróciła. Wiłeńska 28 m. 3,   

ZAKŁADY GRAFICZNE | 

„ZNICZ* 
WILNO, UL. BISKUPA BANDURSKIEGO Nr. 4 

Dzieła książkowe, druki. książki 
dla urzędów państwowych. sa- 
morządowych, zakładów nauko* 

Bilety wizytowe, zapro- 
szenia. prospekty, afisze i wszel- 
kiego rodzaje roboty w zakresie 

drukarstwa 

WYKONYWUJĄ 
PUNKITUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

tel, 2-77, 12-2 1 4-7. 
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Okradali mieszkania wojskowych w N. Wilejce 
Od pewnego czasu w N. Wilejce za- 

częła grasować niebezpieczna baada, 
która wyspecjalizowała” się w okradaniu 
mieszkań wojskowych. Włamywacze ogo- 
łocili mleszkania: pik. Iėzeia Paraliano- 
wicza, por. Stanisława Moryka, chor. Ed- 
munda Maciejewskiego, kolejarza Kuczyń 
skiego I Innych. Były to kradzieże więk- 
sze, przekraczające w każdym wypadku 
sumę 500 zł. 

Policja, prowadząc dochodzenie,  zlik 
widowała ię bandę. Jak się okazalo skła 
dała się ona z niejakiego Ozjasza Fren- 
kla, kłóry, po ukończeniu gimnazjum w 
Warszawie wkroczył na śiiską drogę wy- 
siępku oraz ze znanego na gruncie wileń 

    

skim włamywacza Czesława Wołodkowi- 
cza (Zgoda 14) I innych. 

W nocy obu złodzie! zairzymano na 
ul. Wielkiej w Wilnie. Frenkiel zdołał jed 
nak zblec i ukrywał się w mieszkaniu Ja 
niny Moroz (Zacisze 15), gdzie „uloko- 
wała” go przyjaciółka Janina Raczciówna 
(zam. przy uł. Zacisze 1,1. 

Nad ranem policja zjawiła się u maiu 
rzysty-włamywacza I aresztowała go. Fren 
kiel usiłował stawić opór, tak że musiano 
go skuć w podwójne kajdanki. 

Ponadio zatrzymano jeszcze dwóch 
czienków sj bandy. Wszystkich osadzó- 
no w areszcie centralnym.   

ZOAEENAKSNRIWNY) „je, MOWY 

JANUSZ 

WSKI 
Byrekter Rozgłośni Wiieńskiej 

Pelskiegeo Radia 

były oficer I pułku uł. Beliny, major w stanie spocz. 
11-go pułku uł., odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
Krzyżem Walecznych 3-krotnie, odznaką | Brygady 

(za wierną służbę) 

Opatrzony Ś.Ś. Sakramentami zmarł w Wilnie dnia 28 
listopada 1937 r., przeżywszy lat 5i. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Kalwaryj- 
skiej 20 do kościoła garnizonowego (Św. Ignacego) odbę- 
dzie się 29 bm. o godz. 17-ej. 

oddzielne zawiadomienie 

Polskie fiadieo S.A. 

RAR ARSE O EITI IN ОНСЛИСЯ 

Majątek m. Wlina 
wieczysło-czynszowych I wieczysto-dziera 
żawnych, dzierżaw terminowych | tere- 
nów leśnych, oraz domy miejskie, słupy 
ogłoszeniowe, szalefy publiczne itd. 

Magistrat na osłałnim posiedzeniu po 
zapoznaniu się z mełodami pracy Komis 
Ji ustalone przez nią zasady szacunkowe 
zaakceptował. 

12.880 zł. wyasygnował Magistrat 
na stypendia 

Suma ta podzielona została wśród 15 

akademików i 55 uczniów szkół średnich 
1 ogólnokształcących. 
' 

SZERRBENAM METYKMETECTWWE 
OKR OOOO CSTORE ZOCO UAE PRE BA 

Narszajkowie Senatu i Sejmu 
ofiarowali po 1000 zł. 

na hozrobotnych 
WARSZAWA (Pat). Marszałek Se 

natu Aleksander Prystor i marszałek: 
Sejmu Car złożyli kwotę po 1.000 zł. 
5a rzecz ogólnopolskiego obywatel. 
skiego komitetu pomocy zimowej bez 
robotnym: 

Nie rolao przywość towaru 
do Barcelony 1 Walencji 
SALAMANKA (Pat). Opublikowano 

następujący komunikat: szłab główny ma- 
rynarki narodowej zawiadamia, że na sku 
lek zakazu dokonywania tranzakcyj han- 
dlowych z poriami hiszpańskimi, będącymi 
pod władzą czerwonych, co dołyczy rów 
nież wyspy Minorka, strefy neuiralne w 

porlach Walencji i Barcelony zostają ska- 
sowane, Z chwilą opublikowania niniejsze 
go zawiadomienia, słałki, zawijające do 
tych porłów będą ostrzeliwane. 

AK$S gremi ponownie 
Cracov e 5.1 

Na sładionie WF i PW w Chorzowie, 
odbyło się w niedzielę rewanżowe spot, 

‹ 

kanie o „moralny” fyfuł mistrza Polski' >. 
między AKS a Cracovia, zakończone po- 
nownym zwycięstwem AK$ w siosunku 
5x4 (2:0). Mecz ze względu na pogodę nie 
wzbudził większego  załnieresowania I 
zgromadził zaledwie 3 tys. widzów. 

Początkowo Cracovia miała znaczną 
przewagę. Dopiero na 15 min przed przer 
wą AKS przejmuje inicjatywę w swe ręce 
i nie wypuszcza jej do końca maczu. Pro 

wadzenie zdobył już w 2 m. Pytel. Piątek 
zaś podwyższył wynik w 30 min. do 2:0. 

Po przerwię AKS, mając w dalszym cią 
gu przewagę zdobywa w 32 min. przez 
РуПа trzecią bramkę, po czym Wieruski 
w 37 min. uzyskuje honorowy punkt dla 

Wiadomości radiowe 
AKTUALNOŚCI DRZEWNE. 

Pogadankę pod tym tyłułem z cyklu 

„Lasy wileńskie* wygłosi w poniedziałek 

2) bm. o godz. 13,05 inż. Tadeusz Dah- 

rowski. 

    ych (z oper: „Marta“ 

„Legenda Bałtyku” Nowowie 

nen Łescaut* i „Dziewczę z Zacho- 

frykanka* Meyerbeera, 

„Kaszuby Nowowiejskiego) usłyszą radio- 

słuchacze 29 listopada (poniedziałek), o g. 

14,20 w recitalu śpicwączym Withełina Hal- 

ARIE OPEROWE. 

Szereg aryj operowy 

    

    

   
du“ Pucciniego, 

  

lera (baryton). 

PEBIUf ZESPOŁU AKADEMICKIEGO. 

Program Rozgłośni Wileńskiej przynie-' 

sie w poniedziałek, 29 listopada, o godz. 

27,00 ciekawy w swej formie i treści debiut 

Akademickiego Zespołu, który wykona au- 

dycję, zatylułowaną „Ostatnie dni jesienne". 

       Usłyszymy w niej recytacje poezji, związa- 

n* swą sścią i nastrojem z mijającą jesie 

nią. przeplatane odpowiednio dobraną mu 

zyką z płyt.  
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Biegli szybkim iruchiem, tyskając różo- 
wymi piętami. Niesforni, w rozchełstanych 
koszulach i łatanych porłaskach. Jedni о- 
paleni mocno, drudzy ledwo - trochę i kil 
ku bladych, ciężko dyszących z zapadnię- 
tymi piersiami. - 

Pierwszy sadził Koziołek, krępy syn 
Wincentowej, praczki ze szpitala. 

— Prędzej! Jurek, ty żyrafo, prędzej! 
— Pokrzykiwał czasem, najczęściej napę- 
dzając długiego na końcu biegnącego 

: Jurka. 
Na szerokiej drodze wstawał za nimi 

tuman kurzu i powoli rozciągał się w 
przejrzysty, szary welon rozświetłany wy- 
soko wiszącym słońcem. Po miękkich las 
nach żyja, czasem przechodził ciepły 
wiatr, wyginał ciężkie kłosy. i uciekał do 
horyzoniu nakrapianego  czarno-zieloną 
mierzwą lasu, Gromadka chłopców skręci 
ła z szerokiego gościńca na pełną niewys 
chniętych kałuż ścieżynę. Biegli teraz wol 
niej pomęczeni i złani połem. Jarzyły im 
się oczy 8 przez ofwarie usta ciężko grały 
płuca. Aż dolecieli do stawu, obrośnięte- 
go dokoła pokrzywami i osłem z małą wy 
iepką pośrodku. Koziołek zaraz wyciąg- 
nął kilka niedojrzałych jabłek i usiadł na 
wilgotnej ziemi padwijając pod siebie 
mocne, pałękowate nogi, lnni' — Janek, 
Jurek, Zdziebko, Czerwieńczyk ściągali 
przepocone w kroku poriki i zupełnie mo 
kre koszule. Woda była gładka jak szkło. 
Marszczyła się tylka czasem od  rybich 
harców i wariujących tuž nad taflą nieru- 
chomą wody jaskólek. 

— Pewnie deszcz będzie — zauważył 
Czerwieńczyk, mały, zabiedzony szkrab z 
czerwonymi powiekami po niedawno za 
leczonej jaglicy. 

— U ciebie w łóżku, deszcz będzie — 
odburknął Zdziebko gryząc ofiarowane 
przez Koziołka jabłko. Wciąż jeszcze sie 
dzieli szybko oddychając i pałrząc na 
cichą wodę, 

Codziennie w ciepłe dni „latali" tak 
nad sław z odiegłego o ładne dwa kilo- 
meiry miasteczka. Stała paczka miejskie- 
go proletariatu. Synowie praczek, słola- 
tzy, stróżów i wiecznych bezroboinych. 
Tworzyli zamknięje koło, niedopuszczają- 
ce do siebie tak zwanych „pańskich dzie- 
ci”, za kłóre uważali wszystkich chłopa- 
ków i dziewczyny urzędników, policji I 
wojskowych. 

W szkole różnice socjalne zacierały się. 
Ale wystarczył demonstracyjny gest z 
grubo wysmarowaną masłem bułką w cza 
sie wielkiej pauzy i-już klasa była skłó- 
cona i dzieliła się na dwa obozy... 

Teraz były wakacje. „Pańskie dzieci” 
chodziły z mamusiami do basenu, a oni, 
codziennie z radosnym wrzaskiem lafali 
nad sław, łazili po drzewach, kradli nie- 
dojrzałe jabłka po żydowskich sadach I 
chorowali czasem na biegunkę. 

Jurek lękliwie zamoczył chude, bocia 
nie nogi i z głupim krzykiem frunął zno- 
wu na trawę. Znowu usiadł w krzaki i przy 
glądał się z najwyższą zazdrością wrzesz- 
czącemu na wysepce Koziołkowi. Of, ta- 
ki: Umie pływać, może być na wyspie, 
przepłynąć z powrotem, ile razy zechce. 

„Kozioł” wlazł na jedyne drzewo i 
śpiewał zachryple „Karuzelę” : 

— Hop, sa, sa, : 

Jak czas szybko mknie, 
dalej, dalej do zabawy, 
śpieszmy się... 

Słowa piosenki kołysały się nad gło= 
wami rozbuszowanych w wodzie chlop- 
ców, oplątały Jurka i pomknęły do roz- 
siadłej niedaleko za sławem wsi. 

Jurek tępo patrzy na wodę, na „Koz- 
ła” i znowu postanawia wejść do stawu. 
— Bocian! Chodź, nie bój się! No, chodźł 
— krzyczą jeden przez drugiego, oble- 
wając się i koziołkując. Jurek powoli, zła- 
zi zgarbiony do wody i idzie coraz dałej 
podnosząc do góry ręce razem z przebie 
gającym ciało dreszczem. Buurr.. Uuch, 
jak zimno. Ale ło tylko tak z początku. 
Idzie coraz dalej po grzęskim dnie, na 
stępuje na zgniłe gałązki i głośno burczy 
I bardzo się boi. Nie wiadomo czego Ką 
pie się przecież zawsze. Ale do wody 
wchodzi słale osłałni i długo certuje się 
zanim zanurzy pierwszy raz całe ciało ra- 

zem z głową. Nagle! Ktoś poderwał mu 
nogi. Runął plecami siadając aż na dno. 
Zerwał się odruchowo prychając nac'ek- 
łą do nosa wodą, To Czerwieńczyk wygłu 
pił się jego kosztem. No, ale teraz fo już 

- chociaż ciepło i strachu nie ma, Co z tego 
kiedy Jurek wcale pływać nie umie. Chy- 
ba już nigdy się nie nauczy, nie tylko tak 
sunąć po wierzchu tej wody jak „Kozioł” 
ale w ogóle, choć trochę tylko, żeby ze 
irzy razy chociaż rękami po wodzie chlap 
nač! nie topič się od razu, Zgina się szływ 
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no, kładzie się na wodę i rozpaczliwie 
wybija nogami, przebiera rękoma, wydy- 
ma policzki i czuje, że jednak tonie i 
wcale naprzód nie posuwa się. 

Ogarmnia go złość, taka złość co może 
się wyładować tylko w płaczu, w długim 
płaczu, nienazwanym w jego słowniku hi 
słerią. Ale nie płacze. Łazi jak prawdzi- 
wy bocian, od razu szeroko  rozsławia 
nogi na oślizgłym dnie i znowu próbuje 
— i znowu nie płacze. 

Słońce powoli przełacza się nad wsią 
coraz szybciej spadsjąc na las rozmierz- 
wióny na horyzoncie. Chłopcy wciąż pry- 
chają i krzyczą, chociaż jest już dość zim 
no. 

Nikt nie chce wychodzić z wody pierw 
szy, bo Koziołek będzie się śmiał, a on 
leszcze na wyspie siedzi, Wreszcie | on 
przypłynął. Przy brzegu plasnął kilka ra 
zy Jurka po zadku | wyskoczył na brzeg, 
otrzęsając się jak młody psiak. Jurka ko- 
szulą wytarł szczeciniaste włosy i włożył 
swoją suchą. Jurek żeby mógł, żeby miał 
tyle siły, żeby go zbić do krwi, toby go 
zbił. Ale nie może. Naciąga swoją mok- 
rą parciankę | strzyka przer zęby śliną z 
zimna. 

Nagle wszyscy usłyszeli daleki, cienki 
spiew : 

— Oj ne chodi Hryyciu 
O], na weczernyyciu 
bo na weczernyyyci 
diwki czarownyci.., 

Od wioski, w stronę sławu szedł mały 
pastuch i nucił o Hrycu I o wieczornicach. 
Chłopiec miał może ze dwanaście lat, ja 
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sne jak słońce w południe włosy i kario- 
flowały, czerwony nos. Czasem, frzaskał 
x fantazją batem i znowu zaczynał piskli- 
wie ciągnąć o Hrycu. 

Chłopcy znali go z widzenia, bo zaw 
sze o łej porze szedł do wsi po zdaniu 
krów ojcu. 

— Chłopcy, chodźcie! — Damy temu 
szczeniakowi, 

Wszystkie oczy ze zdumieniem spoj- 
rzały na Koziołka. A on wyszedł chłopcu 
naprzeciw i zatrzymał go. 

— Czego się drzesz! Ty... — zabrakło 
mu widocznie dość mocnego epitetu, bo 
podszedł i najzwyczajniej uderzył chłop 
ca w twarzi Pastuch oddał mu batem. 
To „Kozla“ doprowadziło do szału, Zła- 
pał mniejszego od siebie o pół głowy 
przeciwnika za gardło i zaczął dusić. Pa- 
czka stala jak słado wron, przypatrując 
się, bez słowa zachęty czy sprzeciwu. 
Wreszcie mały wyrwał się i zaczął ucie- 
kać: miał zalaną krwią twarz i podartą ko 
szulę. Biegł z rozpaczliwym krzykiem do 
wsi i krzyczał, krzyczał... 

Kozioł wziął połamany bat i wytarł 
spoconą twarz całą w piegach białych jak 
podarta koszula pasłucha, 

— No, chłopcy, teraz uciekajmy, ten 
cham sprowadzi na pewno całą wieś. Ucie 
kajmy! — Rzucili się do ucieczki. U wy- 
lotu drożyny na gościniec, biegnący na 
końcu ze spodniami w garści Jurek, us- 
łyszał ryk goniących. Jezusie! Toż to cała 
wieś chyba leci! Zaczęli biec szybciej. 
Gonią nasi Ot, Kozioł! Co to będzie! Ko 
zioł coraz bardziej odsadzał się od ko- 
legów mocno chlapiąc pałcami o ubiłą 
ścieżkę. Chłopi łeż biegli coraz szybciej.     

Krzyczeli. Nie można było tylko słów do- 
słyszeć. Jurek zostawał w tyle, nie miał 

sił, Oglądał się i zobaczył daleko tłum 
ludzi z kijami. 

Chłopców za skronie łapie strach. 
Szływnieją im nogi, oczy zasłania poł i 
mgła. Och! Boże, do miasta jeszcze tak 
daleko. Mogą uciekać ieszcze sto, sło 
pięćdziesiąt metrów. A łamci, dopędzą 
Ich i — co ło będzie. Biegną przecież z 
kijami, wściekli i silni. Krzyki chłopów sta 
wały się coraz głośniejsze. Jurek został 
daleko z fyłu. Rozpaczliwie wbijał w zie 
mię odmawiające posłuszeństwa nogi. Że 
by chociaż uciec do szosy. Tam już ludzie, 
policja, domy, bramy, podwórka. Szosa 
w dali majaczyła białym paskiem skra- 
pionym grudami drzew. Ot, Kozioł. Za co 
on zbił tego chłopca. Za nic. Zbił, bo tak 
mu się podobało, tak jak zawsze w klasie 
czy na podwórzu, wszędzie. Teraz ucieka 
niezmęczony, oczy tylko pewnie ma bar- 
dziej wyłupiaste niż zawsze | kilka kro- 
pel połu na wysłającej brodzie. Jemu nic 
nie zrobią. Dopędzą Jurka | — Boże, za 
biją chyba... 

Po bokach drogi skończyły się kar- 
tofle, Wyrosła złotawa ściana żyta. Wiatr 
falował szeleszczące zboże a chłopi 
wciąż biegli | krzyczeli. A może do żyta 
wbiec?! Taki do żyta. Ciężkie, frędzlowa 
te kłosy biją po Jurkowej twarzy. Jeszcze 
kilka kroków, żeby nie było widać z dro 
gi, teraz zakręt i wszystko. 

Rzuca się jak pies zgoniony na miękką, 
pachnącą ziemię. Chcialby się zapaść w 
ię ziemię. Leży przywarty, rozczapierzo- 
ne palce wpił w korzeniasty grunt. Serce 
wali gdzieś w gardle, w skroniach, tętni- 

Bajka o strajku „szumu”, „srebra“ I „dali“ 
(Z cuyjcdee: „„GWeępisy dia poetów") 

Dołąd nie wiadomo, kło był właściwie 
sprawcą tego brzemiennego w skutki straj 
ku. Udający kompetentnych przysięgają, 
że drzewa sowieckie, Inni utrzymują, że 
raczej drzewa któregoś z państw z nami 
zaprzyjaźnionych. Np. Francji. 

W każdym bądź razie, owej, bezksię- 
życowej, chmurnej nocy zebrały się drze- 
wa na wiec. Po jednym delegacie z każ- 
dego lasu, Długo trwały burzliwe, nieo- 
panowane szelesty | szumy ideowe. zanim 
doszło do Jakiego takiego porozumienia. 

Wreszcie, zgadzając się na rezolucję 
ogólnym, solidarnym szumem — postano- 
wiono: a) powołać do życia polski zwią- 
zek zawodowy drzew szumiących, b) we- 
zwać wszystkie instyłucje szumiące do 
współpracy, c) przeciwstawić się zdecy- 
dowanie używaniu szumu w poezji droa 
gą strajku generalnego, d) wysłać szum 
hałdowniczy do pułkownika szumów — 
najstarszego dębu, rosnącego na niezna- 
nej ludziom polanie. 

Akcja przybrała nadzwyczaj 
tempo. 

Już w kiłka dni po łym wielu poełów 

szybkie 

było bezradnych wobec luk w ich tomi- 
kach powstałych: szum drzew uciekł z za 
drukowanych kariek, z rękopisów, ze ście 
kającego na papier aframentu. Poeci da- 
remnie usiłowali przekupić drzewa, co do 
których istniało mniemanie, że są mało 
skrystalizowane ideowo (olchy, tuje ogro- 
dowe): łamistrajków nie było. 

Na wezwanie drzew przyłączyły się 
do związku: szum jezior, szum horyzoniu, 
szum nocy, szum niepokoju (plusk niepo- 
koju, oczywiście, fakże), szum  wia'ru, 
szum wyznań itd. 

We froncie konsolidacji wzięło wkró- 
tce udział srebro. W wierszach dzięk: te 
mu powstały nowe puste miejsca, kałe- 
gorycznie zapowiadające nieuniknioną ka 
tastrofę. Ulecialy: srebro rosy, srebro 
zwierciadeł, srebro siwizny, srebro księ- 
życa, srebro nocy, srebro sirumieni, żywe 
srebro... 

Poeci stanęli wobec tych apokalipiycz 
nych zjawisk bezradni. Nie było w tym 
zajętym przez nich stanowisku żadnej 
przesady: przecież niektórzy przesłali w   łen sposób postycko egzysłować (przez   

dyskrecję, nie wymieniamy ich; sami niech 
zbadają swoje książki!), w ogóle nie mie 
li teraz wierszy. 

A gdy jeszcze — po licznych copraw 
da namowach i perswazjach — zastrajko- 
wała dał we wszystkich odmianach — de- 
zorganizacje poetycka objęła nietylko gó 
ry twórczości, ale I doły, t. zw. lumpen- 
poetariat (zresztą, nawet Przybosiowi w 
ten sposób zmarniał jego piękny wiersz 
p. t. „Odjazd“, 

Cóż bowiem zostało ze zwrofu 
„Twoje ręce sieją między nam...” 

„„pamiętacie, tu bylo stowo „dal“). 
Ilość poetów zmalała prawie do zera. 

Podobnież ilość wierszy. Zdegradowan! — 
w liczbie 3.000.000 — znaleźli opiekę w 
funduszu pracy. 

Złośliwe strajki, ten dobry przyniosły 
rezulłał, że państwo — można tak bez 
cenia przesady powiedzieć — odzyskało 
na nowo 3.000.0.. swoich obywałeli: zał- 
rudnieni bowiem przez fundusz pracy 
przy robotach drogowych ex-poeci w wię 
kszości wypadków okazali się wcale przy- 
datnymi ludźmi. ' Jan Huszcza. 

NATCHNIENIE W ARCHIWUM 
Doskonały felietonista „Prosto z mo- | w obserwałorium z docenłami asironomii. | częszczalby do prosektorlum ogladač tru 

stu“ (dział „ryżową szczotką”) rzadko 

na ogół i niezawsze szczęśliwie zapusz- 

cza się na teren literatury. Jednakże os- 

tatni jego felieton wart jest uwagi jako 
zdrowy głos publiczności, wymagającej 

od sztuki innych nieco wałorów, niż eru- 

dycja. (A. P.) 

Ceniony przez swe ciocie poeła Sta- 
nisław Ryszard Dobrowolski napisał os- 
tanio 12 pieśni o Janosiku i robi z tej 
okazji wielkie zamieszanie, W artykułach 
i na odczytach ciągle podkreśla, że Tet- 
majer i Kasprowicz wprawdzie łeż pisali 
o Janosiku, ale jako stare, niechlujaa nieu- 
ki — same bzdury, Spląiali go z Kostką 
Napierskim, z Marią Teresą, pogmałwali 
daty i fakty, kazali mu żyć 150 lat, pod- 
czas gdy go powieszono po 24, A tym- 
czasem on — Dobrowolski!!! oparł swój 
poemał na aułeniycznych dokumentach 
wyszperanych w archiwach, przy każdej 
strofie mógłby stawiać odsyłacz. Voila, 

Jakież to charakterystyczne dla naszej 
epoki! Dziś poeła chcąc opisać piękno 
puszczy nie pójdzie jak prostak Mickie- 
wicz rozwalić się na mchu, ale skoczy do 
Dyrekcji Lasów Państwowych, przewerto- 
wać wykazy 6 drzewostanie. A przed uło- 
żeniem wiersza o niebie zamiast zadrzeć 
glowę i gapić się w górę — pokonferuje 

Grunt dokładność | naukowe podejście. 
Niejaki dr. Przypkowski wywodzi w 

„Arkadach” (wspaniały papier jest głów- 
ną zalełą tego miesięcznika), że bobko- 
ciąg na Kasprowy to dobrodziejstwo dla 
literatury, Chuderlaki poeci będą mogli 
dotrzeć na szczyt, obejrzeć góry solidnie 
i dzięki emu tworzyć arcydzieła, 

Jaka szkoda, że w dobię Słowackiego 
| Krasińskiego nie było bobkociągów. Nie 
sparłoliliby tak swych „Przedświłów* I 

„W Szwajcarii”, 
Słowacki zresztą miał manię niedokiad 

ności. Uczniowie z powszechniaka piszą 
dziś wypracowania na łemał: Błędy histo 
ryczne w „Horszłyńskim”, | bez trudu wy 
liczają ich dwie kopy. 

A w opisach Krzemieńca, kłóry znał 
chyba nieźle, jak rozwodzi się nad Ikwą, 
nad łą cudną rzeką snującą się u stóp gór, 
wokół miasta... Wgramoliwszy się na Bo- 
nę turysta daremnie wypatruje Ikwy; ani 
śladu. No bo jest o 4 kilometry i to par- 
szywy strumyk = gnojówka — nie żadna 
rzeka. 

Jakby dzisiejszy wieszcz przystąpił do 
napisania Ojca Zadżumionych ? 

Przede wszystkim obiechałby Afrykę   trzy razy dookoła, poiem spędziłby rok 
w szpiłali, pół w kolonii trędowatych, u- 

  

py, wstąpiłby do harcerstwa na kursy roz 
kładania namiołów, przeczyłał kilkanaście 
rozpraw o pełni księżyca, kilkadziesiąt 

traktatów psychologicznych o instynkcie 

macierzyńskim I ojcowskim.. aha, no I 
oczywiście uzyskałby od dyrekcji zoolo- 
gu pozwolenie nocowania w klatce razem 

z wielbłądem dla poznania jego nawy- 
ków. 

Czyż fo nie charakierysłyczne, że z ©- 
kazji premiery „„Ormianina z Beyrutu“ 
trąbiono w prasie, że Grzymała Siedlecki 

spędził długie lała na Kaukazie, że jes! 
Ormianinem w jednej czwartej... Zachwa- 
lano nie dowcip auiora ale jego znajo- 

mość Wschodu. Szekspir był święcie prze 
konany, że Czesi fo naród wilków mor- 
skich, a jednak jego sztuki są nienajgor- 

sze. A „Listy Perskie” będą wieczne choć 
Monteskiusz wiedzieł 
mniej niż Tetmajer o Janosiku, 

Nawet pornografia musi mieć dzisiaj 
stempel naukowości. „Małżeństwo dosko- 
nałe” Van der Velde'a to „„Dekameron“ 
współczesny. Komisariat Rządu odebrał 
debit Vie Parisienne“ bo byly łam foto- 
grafie zbył bosych panienek — wykresy 
figur miłosnych Van der Velde'a są jak 

Karol Zbyszewski. 

(Dalszy ciąg na str. 5-ej). 

o Persji jeszcze.   

RACKA — 
Ds e 

cami bije oszalała krew. Wstrzymuje od- 
dech chociaż zmęczone płuca charczą e 
tlen, o jak najwięcej ilenu. 

Boże miłosierny, zliłuj się nade mną. 
Ja przecież nie zawiniłem. To Kozioł. 

Modli się bez słów, z zamkniętymi o- 
czami, skulony w kłębek, jak zgonione 
szczenię. Nad głową wisi niedosiężne nie 
bo, a niżej kłosy, chwieją się na smuk- 
łych łodygach. Już chyba przebiegli, bo 
cicho łak strasznie, w uszach dzwoni, ca- 
le ciało ogarnia władnie mdląca niemoc, 
ręce i nogi drętwieją i łzy wciekają do 
otwartych ust spieczonych i czarnych. Bę 
dzie łu leżał aż do nocy. Nie poruszy się, 
ani oczy naweł nie otworzy. Potem wsła- 
nie i odpoczęty pobiegnie do domu. Mai 
ka pewnie będzie czekała z kolacją, bę- 
dzie się pytała chłopców o niego, powie 
dzą jej, że hm, nie był z nimi, pawnie 
zaraz przyjdzie. 

Drogą przejedżają z łagodnym kłeko-. 
łem kół furmanki. Z jarmarku wracają pi-- 
jani chłopi. Chichoczą ! klną, śpiewają. 
| rozmawiają. 

Chłopca powoli opuszcza duszący 
strach, Serce tylko wciąż jeszcze wali jak 
mały młot, co to w kuźni na jego ulicy.. 
Strach potworny, strach, który przyszedł z 
bezwładem nie wiadomo skąd, minął. Ale 
gdzieś w małych komórkach mózgu nie- 
nazwanych przez nikogo, pali i męczy py 
łanie: — gdzie się podzieli ci chłopi. Nie. 
mogli przecież wrócić łą samą drogą, bo- 
by słyszał. Więc gdzie są! Może czekają 
na niego fak jak i on bez tchu, do nacy, 
a połem przyjdą I... Krew znowu zaczyna 
rwać gorącymi sznurami iętnic. Stara się 
Jednak o tym nie myśleć. Głupstwo. Przyj 
dzie noc... Ž 

Szeroko rozware oczy chłopca patrzą 
w ciemniejący seledyn nieba i gonią za 
płynącymi wronami. Ale, co 10? Kłoś 
idzie drogą. Tłum zmęczonych, klnących 
ludzi. To onil Wracająl Jurek wsirzymuje 
oddech i znowu zaciska powieki. — Boże 
dobry, niech oni przejdą | nie zauważą 
wyłamanego żyta, Boże... Ale nie przeszli. 
Klną i idą szeroką łyralierą, trałując cały 
łan. Już! Przyszlil Jurek nie otwiera о- 
czu, palcami załyka uszy. Nieobcięte paz 
поКс!е do krwi tną małżowinę i wcale nie 
boli. Teraz już wszystko jedno. 

— Nu, szczyniuki Wstawaj! — Kioś 
kopie go bosą nogą w napięfy łuk ple- 
ców. Ktoś inny brułalnie szarpie za rękę. 
Ciagną go, niosą prawie. Biją po twarzy, 
wyrywają włosy,: kopią po nogach bocia- 
nich i zaskrzepłych. 

— Nu, brat teraz wtopim ciebie, szczy 
niuk tyl Dobrze było bić naszego chlop- 
ca, fak teraz dobrze bendzie fopić sie ! 

| znowu biją i urągają. Ciągną go nad 
staw. Utopią. W ubraniu od razu wrzucą 
do wody i będzie po nim. A matka, nie 
dowie się może nawet, gdzie Jurek zagi 
nął. Kozioł nie powie nic przecież. Kozła 
ojciec zamordował policjanta I też sam 
nic nie powiedział aż przyszli | zabrali 
„go. J 

Oto już staw, Jurek modli się o cud 
i nie wierzy w skuteczność modlitwy. 

—- Rozbieraj sie, szczyniuki — Krzy- 
czący chłop ma ponure, płonące oczy, roz 
piętą na piersiach koszulę i wypchane w. 
kolanach, za krótkie portki. Jurek patrzy 
na jego ogromne nogi. Milczy, Chłop 
uderza go po twarzy, ściąga z niego po 
cerowaną koszulę, Wokoło stol na'gry- 
wajacy się Hum. Najokrulniejsi we wsi pa 
robcy. Jurek gryzie do krwi usta żeby nie 
płakać, ale nie wytrzymuje i rzyga głu- 
chym szlochem. Nie wytłomaczyć się 
przed tym! ludźmi wcale, że to nie on. 
przecież, że on, nie jest winien. 

Teraz już koniec. Zaraz go ułopią jak 
niepotrzebnego szczeniaka. Zosłanie w 
miasteczku zapracowana małka I wszyscy 
chłopcy. Utopią tylko jego. 

Już jest nagi. Kopią go i plują na ple 
cy. Olbrzymi chłop kładzie na ziemi trzy 
many w ręku kij i ciągnie Jurka do wody. 
Chłopiec żegna się i zgarbiony Idzie po 
tulnie po śmierć, Przestał nawet płakać, 

Woda jest zimna. — Czerwieni się od 
słońca błyszczącego iuż nad horyzoniem. 
Nagle krzyk: 2 

— To nie on! Tego nawet nie było 
zdaje sie. Ten co mnie pobił, był wyłu 
piasty taki, Kozioł na niego mówili! — 
Chłop szarpie Jurka z powrotem. Na brze 
gu, przed nimi, stoi mały pasiuch i pałrzy 
ponuro Jurkowi w oczy... 

Chłopi zabierają kije, odchodzą. Ju- 
rek dzwoni zębami | cicho płacze. Powo- 

li naciąga uwałaną w błocie koszulę, zwią 

zuje sznurkiem spodnie. Z daleka już do. 

biega pieśń odchodzących. ž 
— Oj, ne chodi Hryyyciu... 

Tęskna pieśń — — — 
Jerzy Bazsrewski.        
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Kurjer Sportowy 
  

Sportowcy Wilna emigrują 
Chcąc być dobrym sportowcem trze- 

ba mieć odpowiednie warunki do pro- 
wadzenia systematycznej pracy I stałe 
dbanie o formę. Nic też dziwnego, że 
przed większymi jakimiś zawodami orga- 
nizowane są kursy, względnie obozy kon 
dycyjne. Wówczas na sportowców, jaka 
na tych ludzi, którzy mają reprezentować 
barwy narodowe, zwracana jest specjalna 
uwaga. 

Silna rywalizacja wymaga od zawod- 
ników, żeby ci przestrzegali wszelkich za 
sad racjonalnego życia. Sportowcom nie 
wolno: palić, pić, muszą wcześnie kłaść 
sę spać iłp. 

Słowem — zawodnicy to elita, która 
wymaga specjalnego trybu życia. Jest tak 
na całym świecie, że zawodnicy korzys- 
łają z wyjątkowych przywilejów. Chcąc 
zwyciężać, trzeba dbać o tych, którzy wał 
czą. Jest to tak jasne, że nie nasuwa żad 
nych zastrzeżeń. 

Każdy naród, każde państwo, miasto, 
czy łeż klub mają swoje ambicje sporto 
we i dbają o swych zawodników. Niestety 
łego nie można powiedzieć o Wilnie i o 
klubach wileńskich. 

Wilno w swoim czasie pozbyło się Ku 
charskiego, zrezygnowało z Gierulty, nie 
potrafiło załrzymać u siebie Godlewskie- 
go, Ballosska, a osłainio obiegła Wilno 

wiadomość, że trzech znanych na grun- 
cie naszym sportowców emigruje do Lwo 
wa. W fych dniach wyjedzie doskonały 
narciarz Łabuć, jakoby zaczyna pakować 
walizki biegacz Żylewicz, a i Herman cze 
ka na list ze Lwowa, by tam przenieść 
się na stałe. 

Słowem, co lepsze siły sportowe wy- 
jeżdżają z Wlna, a na ich miejsce nikt nie 
przybywa, nikt nie przyjeżdża, wychować 
zaś extra zawodnika jest trudno. Trzeba 
na ło czekać lata, jak lata całe czekał w 
Wilnie na posadę Łabuć, który co miesiąc 
niemal składał podania do Wileńskiej Dy 
rekcji Kolejowej i na tym się kończyło. 
Dziwi nas jedna rzecz, że we Lwowskiej 
Dyrekcji Kolejowej posady dla sportow- 
ców wileńskich znalazły się, a w Wilnie 
ludzi tych nie można było załrudnić. Za- 
wodnicy ci startować będą już jako Iwo 
wianie i dla Lwowa. Innemu jakiemuś 
miastu przysparzać będą sławy sportowej. 

Dlaczego tak się dzieje, trudno odpo- 
wiedzieć, faktem jest, że Wilno nie trosz 
czy się o swoich sporłowców i nic też 
dziwnego, że i oni muszą w pogoni za 
chlebem opuszczać swoje rodzinne mia- 
sło. 

Nikt nie dąży do tego, żeby sportówcy 
pod względem swej pracy zawodowej 
mieli jakiekolwiek ułatwienia. Niech pra- 
cują tak, jak wszyscy inni, ale jeżeli w 
Wilnie nie mogą znaleźć kawatka chleba, 
ło wyjeżdżają do Warszawy, Lwowa czy 
innego miasta, na tym zaś najbardziej Ira 
ci sporł wileński. 

Inne wszystkie miasła starają się o lep 
szych zawodników, opiekują się nimi, a 
Wilno pod względem sportowym jest mia 
słem obojętnym, tylko po niewczasie ubo 
lewa i jest zawsze wielce niezadowolo- 
ne, gdy któraś z drużyn przegra. Wów- 
czas fo na sport sypią się góry — mury. 

Trzeba nareszcie rozwiązać to zagad- 
nienie wiecznie aktualne i wiecznie wiszą 
ce między rzeczywisłością a urojeniem. 
Trzeba zdecydować, czy chodzi o propa 
gowanie sportu zawodniczego, czy też o 
jego niszczenie, bo jeżeli mamy propa- 
gować, ło w takim razie trzeba jakoś ina 

czej podchodzić do tych zagadnień i za 
cząć szukać możliwości zarobkowych dla 
zawodników. 

Żeby tak podsumować nazwiska tych 
zawodników, którzy z Wlna z żalem mu 
sieli wyjechać, to nabrałoby się ich tylu, 
że mielibyśmy pierwszorzędne siły nie tyl 
ko w piłkarstwie, ale we wszystkich bez 
wyjątku gałęziach sportowych. 

Czyż nie przyjemnie byłoby wilnia- 
nom słyszeć o sukcesach sprłowców wileń   

skich, napawać się ich sławą, a jednocze 
śnie stwierdzać coraz wyraźniejszy pos- 
tęp wychowania fizycznego, bo przecież 
zawodnik jest najlepszym propagatorem 
wychowania fizycznego i sportu? 

Przeszły już dawno te czasy, kedy na 
sport patrzono jak na jakąś zabawkę dla 
dzieci. Jeżeli państwo pcha miliony zło- 
tych na akcję wychowania fizycznego, je 
żeli popiera sport, to widocznie są z tego 
jakieś korzyści i jest potrzeba. 

Przypomnijmy sobie dni wielkiej Olim 
piady. Przypomnijmy starły Kucharskiego, 
albo finałowe spotkania  Jędrzejowskiej. 

Co się wówczas działo, wiemy wszyscy. 
Nie było człowieka w Polsce, który nie 
życzyłby zwycięstwa naszym reprezentan 
tom. Sport jest magnesem, który jednoczy 
ludzi, który potrafi gasić wszelkie swary 
i załatwiać zagadnienia polityczne. 

Nie chcemy na łym miejscu udowad- 
niać co to jest sporł i dlaczego trzeba 
sporł uprawiać, bo cofalibyśmy się o ja 
kieś 20 lat wstecz. 20 lat temu można by 
się dziwić, że w Wilnie dla kilkunastu lu 
dzi nie znalazło się pracy, bo wówczas 
nikt o sporcie nie myślał, ale teraz... 

J. N. 

Zima w Tatrach 

  

Na zdjęicu naszym pierwsi narciarze, którzy korzystając z opadów Śnieżnych przy slo- 

necznej pogodzie, wyruszyli tłumnie na pier wsze tegoroczne wycieczki narciarskie w 0- 

kolice Zakopanego. 

0 szkolnych kołach sportowych 
Nie ulega wątpliwości, że sport naj- 

większym powodzeniem cieszv się wśród 
młodzieży szkolnej. Z niej rekrutują się 
najzapaleńsi entuzjaści, przyszli mistrzowie 
i działacze. Młodzież szkolna była i bę- 
dzie elementem, wprowadzającym takie 
charakterystyczne cechy jak: zapał, entuz 
jazm, chęć pracy bezinteresownej, — sło 
wem to wszystko, co jest podstawowym, 
szłandarowym hasłem młodości i sportu, 
kultury fizycznej w narodzie. 

W Polsce życie sportowe młodzieży 
szkolnej zostało może nieco ograniczone 
zakazem należenia do klubów sportowych, 
Nie będziemy z tym dzisiaj dyskutować, 
bo chodzi nam o całkiem inną sprawę. — 
Pragniemy poruszyć zagadnienie  szkol- 
nych kół sportowych. Przy wszystkich bo- 
wiem większych zakładach naukowych, w 
danym wypadku mamy na względzie śred 
nie zakłady naukowe, istnieją koła sporto 
we, które prowadzą pewną pracę. Wszy- 
scy zdajemy sobie sprawę z tego, że pra 
ca ta jest ciężka. Napotyka ona szereg za 
sadniczych trudności, ale w większości wy 
padków młodzież umie radzić sobie i ja 
koś rozwązuje te wszystkie zagadnienia, 
kłóre nasuwa codzienne życie sportowe. 

Mówi się bardzo często, że praca spor 
towo-społeczna jest niewdzięczna. Wielu 
zniechęca się. Są tacy, którzy przedwcześ 
nie wycofują się z prac organizacyjnych, 
e jeżeli chodzi o szkolne koła sportowe, 
ło też wyczuwa się nieraz brak rąk do 
pracy. Wymagania są nieraz bardzo wy- 
górowane, ale nikt nie chce dorzucić ce 
giełki do budującego się gmachu. 

O szkolnych kołach sportowych zasad 
niczo szerszy ogół społeczeństwa sporto 
wego wie bardzo niewiele. Jednak bio- 
rąc pod uwagę, że w szkoln. kołach pro 
wadzona jesł praca i że, jak już wspom- 
nieliśmy, gromadzi się w niej najbardziej 
warłościowy element sportowy, warto od 
czasu do czasu życiem tych kół zaintere 
sować się. Idąc więc po lini! naszego ro 
zumowania zwracamy się z apelem do 
wszystkich bez wyjątku na Wileńszczyź- 

Liu Lis S ZAL 

Nowa pływalnia w CIWEF 

  

  

nie kół sportowych, żeby nadsyłały do 
nas sprawozdania i opisy ze swych dołych 
czasowych prac. 

Chcemy współpracować z wami, ucz- 
niowie-sporłowcy. Chcemy poznać wasze 
życie sporłowe. Rzucamy więc inicjatywę, 
a wykonanie zależeć będzie od was. Rów 
nież Rozgłośnia Polskiego Radia w Wil- 
nie prosi o nadsyłania pięciominutowych 
pogadanek sportowych z życia kół spot- 
towych. Żeby nie było jakichś nieporozu 
mień, trzeba, żeby pogadanka została za- 
wizowana przez nauczyciela gimnastyki, 
względnie przez dyrektora. 

| jeszcze jedna prośba. Prosimy pisać 
bardzo wyraźnie i to na jednej tylko stro 
nie arkusza. Wolelibyśmy materiał otrzy 
mywać pisany na maszynie. Oczywiście, 
że prosimy o podanie nazwiska autora. 

Życie sportowe młodzieży jest tak waż 
nym odcinkiem pracy wychowawczej, że 
nie można poprostu myśleć o ciągłości I 

systematyczności pracy sportowej bez u- 
względnienia młodzieży szkolnej. Pragnie 
my zapropagować sport szkolny. Chcemy, 
żeby szerszy ogół społeczeństwa dowie- 
dział sę jak rozwija się i jakimi drogami 
idzie obecnie wychowanie fizyczne w 

szkołe. J. N. 

Dochodzenie 
dyscyplinarne 

Zarząd Wił. Okr. Zw. Bokserskiego 

postanowił wytoczyć dochodzenia dyscy 

plinarne przeciwko sędziom pięśc'arskim 

pp. Kaleńskiemu i Wigurze, którzy sędzio 

wali w czasie ostatniego meczu bokser- 

skiego w Wilnie, a w czasie którego do 

szło do szeregu nieporozumień. Docho- 

dzenie z ramienia władz bokserskich Wil 

na przeprowadzi Roman Hołownia. Po 

zebraniu całego materiału powołana zosta 

nie specjalna komisja opiniodawcza, w 

skład której zaproszeni zostaną: kpi. Sta 

nisław Piesowicz, Wł. Kłoczkowski i dele 

gał Polsk. Zw. Bokserskiego. Sprawę refe 

rować będzie Hołownia. W ten sposób za 

łatwiona ma być osłatecznie cała ta przy 

kra dla sportu bokserskiego Wilna sprawa. 

Warto jednocześnie zakomunikować, 

że Zarząd Wil. Okr. Zw. Bokserskiego po 

słanowił w zorganizować 

kurs dla sędziów bokserskich. Zgłoszenia 

przyjmowane będą do 31 listopada. Zgło 

szenia kierować trzeba do Romualda Ho 

łowni Wilno, Zawalna 6, tel. 15. Trzeba 

przypuszczać, że na ten kurs zgłosi się 

sporo kandydatów. Przede wszystkim zgło 

sić się powinni byli zawodnicy, którzy 

mają pod tym względem o wiele większe 

wyczucie od tych wszystkich, którzy nigdy 

grudniu 

      

  

i CHOROBAM (UJ 
U PRZEZIĘBIENIA 

  

Na zdjęciu nasz znakomity lekkoatleta 
Józef Noji, trzykrotny z rzędu zwycięzca   bokserami nie byli, a są sędziami. 

Kłyszejko przyj 
Wileński Okr. Zw. Piłki Ręcznej wysta 

rał się w Warszawie o przysłanie do Wil 
na na 6 tygodni trenera piłki siatkowej I 
koszykowej. Doskonały trener Kłyszejko 
przyjechać ma do Wilna dopiero w lu- 
tym. Warto nadmienić, że Wilno nie ko 

„Narodowego biegu naprzełaj”. 

edzie do Wilna 
scowego. Nie ulega wątpliwości, że na 
treningi uczęszczać będą wszyscy najlep 
sł nasi gracze. 

Klyszejko jest specjalistą od koszy= 
kówki, ale sporo do powiedzenia ma rów   rzystało jeszcze ani razu z trenera zamiej nież w piłce siatkowej. 

  

Inauguracja sezonu hokejowego 

  

  

  

Zdjęcie nasze przedstawia fragment z rozegranego w Katowicach na sztucznym torze 

"łyżwiarskim, inauguracyjnego w tym sezo nie meczu hokejowego Cracovia — Dąb. 

Widzimy fragment tej interesującej gry przed bramką Cracovii. 

WALT I II III IA UTI ISO TIT NIN IL EET SEK EEKANEUISSS, 

" Wioślarze chcą trenować w zimie 
Na ostałnm zebraniu zarządu Wil. Ko- 

miłetu Tow. Wioślarskich omawiana była 
sprawa zaprawy zimowej w basenie kry- 
łym. Wilno należy do nielicznych miast, 
posiadających prymiływny, ale w każdym 
bądź razie nadający się do wykorzystywa 
nia basen zimowy. Sprawa osłatecznie nie 
została jeszcze definitywnie załatwiona, 
ale sądząc z przychylnego usłosunkowa- 
nia gen. Kleeberga i płk. Damrosza kluby 
wileńskie będą mogły przez całą zimę wio 
słować. 

Dotychczsa, jak można się orientować 
najwięcej zawodników zgłasza WKS Śmi 

  
W gmachu Centralnego Instytulu Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Bielanach nastąpiło uroczyste 

otwarcie nowej wielkiej krytej pływalni,W ramach ureczystości otwarcia odbyły się zawody pływackie oraz ciekawe pokazy 

ratownicze. Na zdjęciu naszym nowa pływalnia podczas uroczystego otwarcia,   

gły i Harcerski Klub Sportowy, który w 
ub. sezonie wykazywał dużo inicjatywy 
sportowej. 

Jednocześnie na zebraniu omawiana 
była sprawa kalendarzyka sporlowego na 
sezon następny, fo znaczy na rok 1938. 
Międzyklubowe regały, a kto wie może 
naweł w konkurencji międzynarodowej, 
mają się odbyć w Trokach 3 lipca. Termin 
łen nie jest specjalnie dogodny, ale Wil 
no czyni usilne starania, żeby w dniu tym 
nie było regał w żadnym innym mieście. 
Ostateczna decyzja zależy od kapitana 
sportowego Polskiego Zw. Tow. Wioślar 
skich red, Włodz. Długoszewskiego. 

Cieszyć powinno wszystkich, że już te 
raz wioślarze wilańscy myślą o sezonie na 
stępnym i o akcji wyszkoleniowej. Sport 
wioślarski wymaga bowiem  ustawicznej 
pracy. 

Wszystkie dalsze kwestie omawiane bę 
dą 3 grudnia na walnym zebraniu Wil. 
Kom. Tow. Wioślarskich. Zebranie odbę 
dzie się o godz. 19 w lokalu WKS Śmigły 
przy ul. Zygmunłowskiej 20. 

Prezesem wioślarzy wileńskich jest mjr. 
Zbigniew Lankau, który niewątpliwie zos 
tanie przez aklamację wybrany ponownie. 

Prawdopodobny skład 
Peiski na mecz z Nor- 

wegią i Danią 

Skład bokserskiej reprezentacji Polski 
na mecz z Norwegią i Danią wyglądać bę 
dzie według wszelkiego prawdopodobień 
stwa następująco: Roihoc, Koziołek, Czor 
tek, Wożniakielcz, Koiczyński, Chmieiew 

ski (Pisarskiego zmieni na meczu z Danią), 
Szumura I Węgrowski.   

Rekordy szybkości: 
W związku z fantastycznym rekordem 

automobilowym, ustanowionym przez Eysto- 

na, podajemy listę rekordów szybkości usta- 

lonych w różnych dziedzinach i gałęziach 

sportu. 

Jak się okazuje, najpowolniejsi są pły- 

wacy. Najszybszy pływak świata Peter Fick 

csiąga zaledwie 6,4 klm. na godzinę, liczące 

na 100 m. stylem dowolnym czas 56,4 sek. 

Większą szybkość od pływaka osiąga się 

nawet w chodzie. Rekordzista świata w tej 

dziedzinie sportu Mikkacison osiągnął 14,3 

klm. na godzinę, biorąc pod uwagę jego 

ostatni rekord na 3.000 mtr., który wynosi 

12:24,8 sek. Największą szybkość człowiek 

oczywiście osiąga na aparatach, przy czym 

samolot jest znacznie szybszy od auta. Naj- 

szybszym człowiekiem na świecie jest Włoch 

Agello, który w wodosamolocie uzyskał 709,2 

klm. na godzinę. 

List arekordów szybkości nrzedstawia się 

w kolejności następująco: 

„Pływanie Peter Fick 6,4 km. n agodz. 

Chód Mikkaelson 14,3 km. na godz. 

Bieg Owens 35,5 km. na godz. 

Łyżwiarstwo Engnestangen 42,6 km. na 

godz. 

Koń Wyścigowy Greyhound 42,6 km. na 

godz. 

olarstwo Scherens 62,5 km. na god. 

Sanki (oby) Me Evoy 76,3 km. na godz. 

Narciarstwo asperl 136 km. na godz. 

olarz za motorem Paillard 137, 3 km. 

na godz. 

Motorówka Gampbell 203,3 km. na godz. 

Motocykl z przyczepką Fernihough 220,6 

km. na godz. 

Motocyki bez przyczepki Taruffi 2745 
km. na godz. 

Samochód Eyston 502 kin. na godz. 

Samolot dr. urster 611 km. na godz. 

Wodnosamolot Agello 709,2 km. na goda;



          

LISTOPA === Dziś Saturnina i Fijemona 

  

| 
JĘ Jutro Fndrzeja i Justyny 

29 | 
| Wschód słońca — g. 7 m. 17 

Poniedziałek Zachód słońca — g. 2 m, 58 
  

spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wiinie dnia 28.XI. 1937 r. 

€iśnienie 756 

Temperatura Średnią —2 
Temperatura najwyższa —1l 

Temperatura najniższa —4 

Opad śład 

Wiat półn.-wschodni 

'Tend.: wzrost | 

Uwagi: pochmurno 

  

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują apteki: Nałęcza 

(Jagiellońska 1); Augustowskiego (Kijowska 
2); Romeckiego (Wileńska 8); Framkinów 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwaryj- 
ska 31); 

Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42): Szantyra (Legionowa 10); 
Za jączkowskiego WFiłoldowa 22). 

MIEJSKA. 

— Podcienie na ulicy Wileńskiej. Zarząd 
Miejski chcąc rozszerzyć wylot ul. Wileń- 
skiej od strony magistratu postanowił powie 
rzyć inż. Muzoliowi i Jasińskiemu opraco- 
wanie projektu podcieni , wzdłuż domów 
przy ul. Wileńskiej na odcinku od gmachu 
Magistratu do kościoła Św. Katarzyny. 

— Stypendia dla dzieci rolników z Wilna. 
Uchwałą magistratu z dnia 18.XI 1937 r. 
zostały uchwalone stypendia do szkół rol- 
niczych w Bukiszkach i Antowilu na rok 
szkolny 1938 (od 18.1 do 15.XII) dla dzieci 
tolników z przedmieść miasta Wilna. Poda- 
nia o przyznanie stypendiów należy skła- 
da w Wydziale Gospodarczym Magistratu 
W. Dominikańska 2 do 20.XII 1037 r. 

    BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny «= Ceny przystępne 
Telefony w pokojach Ž 

Natchnienie w archiwum 
(Dokończenie ze str. 4-ej). 

najlepiej widziane. Książka ta zdobi sało 
ny, jeszcze trochę, a będzie w szkolnych 
bibliotekach. 

Na jakież porównanie nie silili się daw 
niej poeci by oddać piękno swych kocha- 
nek! Szmaragdy, toń morska, biel mle- 
€zarni, słodycz ula, krągłość kształtów 
baobaba — wszystko poruszali. Dziś mło 
dzieniec mówi z ogniem w oczach o swej 
narzeczonej: 

— Bóstwo! Cud nie kobiefal Ma 68 
emł. obwodu w pasie, 95 — poniżej, a 
łydkę o 27 i pół cmi Waży 59 kilo ł 13 d. 

— Aa, 0000 — mlaskają z uznaniem 
znawcy. 

  

      
       

— Od każdego utworu żąda się dziś by 
był dokładny jak sironiczka encyklopedii. 

Karol Zbyszewski. 

  

  
  

Z KOLEJ. 
— „Na pierwszy śnieg w Tatrach*, — 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych za 

pośrednictwem Delegatury Ligi Popierania 

Turystyki organizuje wycieczkę specjalną 

pociągiem popularnym z Wilna do Zakopa- 

nego na otwarcie sezonu zimowego pod bas 

łem „Na pierwszy śnieg w Tatrach". 

Odejście pociągu z Wilna w dniu 7 grud; 

nia r. b. w godzinach popołudn. Wyjazd 

powrotny z Zakopanego w dniu 12 grudnia 

rb w godzinach popołudniowych. 

Cena udziału w wycieczce w klasie III 
zł 19,70, w klasie I-ej zł. 27,80. Powyższe 
ceny obejmują. obustronne przejazdy koleją 

z prawem korzystania z wagonów specjal- 

nych (dancing, bar, restauracja). 

Zgłoszenia i zapisy w placówka Polskie- 

go Biura Podróży „Orbis* (Mickiewicza 

20 i Wielka 49) w terminie do dnia 5 grud 

nia rb. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Staraniem Związku Zaw. Pracowni- 

ków Księgarskich oddz. w Wilnie w dniu 

30 bm. o godz. 20 w lokalu Stowarzyszenia 
Kupców Clirześcijan, ul. Bakszta Nr. 7, p. 
dyr. T. Turkowski wygłosi odczyt nm. t 

„Przyczynek. do historii księgarstwa w Wil- 

nie”. Wstęp bezpłatny, Goście mile widziani. 

Z POCZTY. 
— Nowy automat telefoniczny. W - 

kalu kawiarni „Prater' przy .lu Niemieckiej 

Nr. 8 w Wilnie został zainstalowany auto- 

mat telefoniczny do użytku publicznego. 

— Zgłoszenia do nowego spisu ahonen- 

tów telefonicznych. Dotychczas nie wszyscy 

abonenci telefoniczni wypełnili i zwrócili 
nuejscowym urzędom poczt.-telekom. kwe- 

stionariusze w sprawie zamieszczenia ich w 

Spisie abonentów telefonicznych na r. 1938. 

*Dyrekcja Poczt przypomina, że ostatecz 
ny termin zgłaszania zmian do tego spisu 

upływa dnia 4 grudnia rb. Osoby lub firmy, 
które do tego czasu założą telefon będą fi- 

gurowały również w nowym spisie abonen 

tów. Druk spisów zostanie zakończony w 
styczniu 1938 r. 

RÓŻNE 
— Pozwolenia na broń. Starostwo Grodz 

kie przypomina, iż począwszy ad dnia I-g0 
grudnia rb. należy składać podania o pro- 

longatę pozwolenia na posiadanie i nosze- 

nie krótkiej broni palnej, o ile termin tego 

zezwolenia upływa z dniem 31 grudnia 1937 

reku. Złożenie podań pó tym terminie (t. j. 

P> 31.X1L.37 r.) będzie uważane jako spóź- 

a iw stosunku do tych osób będą wy- 
ciągnięte konsekwencje, jako w stosunku do 

osób, posiadających broń nielegalnie. 

— Spęd buhał. Zarząd Miejski w Wilnie 
wyznacza na dz. 8.XII 1937 r. o godz. 9-ej 

na rynku Ponarskim (ul. Ponarska 54)) spęd 

buhai w wieku od 10 miesięcy wzwyż. Na 
spędzie dokonany będzie przegląd buhajów, 

kwalifikacje oraz: przyznanie i wypłacenie 

pagród pieniężnych za sztuki najbardziej 

przydatne do hodowli. Zgłoszenie buhai do 

przegłądu jest obowiązkowe. 

— Przedświąteczny Kurs. Gospodarczy 

organizowany przez ZPOK w Liceum Gos- 

podarczym. Związek Pracy Obywat. Kobiet 

podaje do wiadomości członkiń ł zainte- 

tesowanych Pań, że trzeci z kolei pokaz 

ursu Gospodarstwa obejmuje sposób przy- 
rzydzania potraw z ryb i sosów do nich 

odbędzie się we wtorek (30 b. m.) w lokalu 

Liceum Gospodarczego przy ul. Bazyliań- 

skiej Nr. 2, w godzinach od 5—7 pp. 
Produkty potrzebne dostarcza Liceum za 

rwrotem kosztów 35 gr. od kaźdej członkini   

„KURIER WILENSKI“ 29, XI. 1937 r. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn = Ceny przystępne. 
Telefony » po Okojach Winda asobowa 

  

      
<wiązku i t zł od Pań z poza Związku. 

Udziela informacyj i przyjmuje zapisy na 

Kurs kancelaria Liceum Gospodarczego (ul. 

Bazyliańska Nr. 2) tel. 25-97 codziennie w 

godzinach zajęć sżkoloseh 

Prosimy o punktualne przybycie na po- 

kaz. = 

— Wynik kwesty w dn. £ £ 2 listopada. 

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Opieki nad Grobami Bohaterów w Wilnie 
podaje do wiadomości, że kwesta uliczna 

zorganizowana w dniach,1 i 2 listopada rb. 
przez Zarząd Oddziału Pol. T-wa Opieki 

nad Grohami Bohaterów dała ogółem 559 

zł. i 99 gr. 

Dochód z kwesty przeznaczony jest na 

utrzymanie Połskich Cmentarzy i Grobów 

Wojennych w Wilnie i województwie wileń 

skim. 

BARANOWICKA 

— Likwidacja zakładów mleczarskich — 

Starostwo powiatowe w Baranowiczach 

w ostatnich dwóch. miesiącach / zawiesiło 
działalność 21 w młeczarskich. Są 
to: 

1] 1) Serownia Rafała Barnaka, tów. SR 
lewszczyzna, gm. Lachowicze; 

2) Maślarnia Józefa Szewkina, ja e ё 
wiele, gm. Lachowieze; 3 

3) Śmietanczarnia Mikołaja 
wieś Szewele, gm, Lachowicze; 

4) Serownia Eli Mińskiego, wieś Ułazo- 

wicze, gm. Darewo; 

5) Serownią Szmuela Perelmana, folw. 
Burakowce, gm. Lachowicze; 

6) Imietanczarnia Grzegorza Pietucha, 
wieś Wielkie-Podlesie, gm. Lachowicze; 

7) Maślarnia Józefa Szyszkowskiego, 

wieś Podstarzynie, gm. Stołowicze; 

8) Serownia Winiera, Sapożnika, Muka- 

sieja i S-ki, maj. Jesieniec, gmina Horodysz 
cze; 

9) Maślarniar Lizy Kabasz, folw. Zaosie, 
gm. Horodyszcze; 

10) Serownia Abrama Bussela, folw. Dob 

Ei Wola, gm.ł Niedźwiedzice; 

1i) Mašlarnia Jana Turki, wieś Turki, 

gm. Darewo; 

12) Mašlarnia Antoniego Karpiejezyka, 
wieś Ułazowicze, gm. Darewo; 

13) Maślarnia Jana Świstunowicza, wieś 
Końki, gm. Darewo; 

14) Mašlarnia Jana Paszki. wieś Czwyry, 

gm. Darewo; 

15) Serownia, Chaima Czernichowskiego, 

maj. Stołowicze, gm. Stołowicze; 
16) Maślarnia Frejdy Lisa, wieś Zalu- 

bicze, gm. Stołowicze; 

17) Serownia Lejby Mowszowicza i Juty 
Ajzikowicza, folw. Haranowicze, gm. Ho- 
rodyszcze; 

18) Serownia Jana Pansewicza;, wieś Mi- 
kulicze, gm. Horodyszcze; 

19) Maślarnia filii Zarytowskiej Spėldziel 
ni Mleczarskiej w Tatarskiej Ordzie, wieś 
Zarytowo, gm. Lachowicze; 

20) Serownia Szai Syrogowicza, maj, Hu 
lteze, gm. Lachowicze; 

21) Serownia Mejera Epsztejna, maj. Da- 
rew Choroszewskie, gm. Darewo; 

Zakłady te zostały zlikwidowane bądź 
wskutek niezgłoszenia do dnia 1 maja br. 
do rejestru Wileńskiej Izby Rolniczej, bądź 
k powodów sanitarnych. 

Dostawcy mleka do zlikwidowanych za- 
kładów mleczarskich mają możność zbywa- 
uia swego mleka w „znajdujących się w są- 
siedztwie' mleczarniach spółdzielczych, jak 
Wielkie Podlesie, Florianów, Stołowicze, 

Romejko, 

$0 osób. 

  Horodyszcze, Mazurki i Kroszyn. 

Krwawe porachunk 

Ę 
R 

i przy ul. Sadowej 
*Furiat w ambulatorium pogotowia 

Wczoraj wieczorem dwóch osobników, 
o podejrzanym wyglądzie dostarczyło do 
ambulaforium pogotowia niejakiego Kazi 
mierza Dybowskiego, ciężko rannego no- 
żem w okolicy klatki piersiowej w jakimś 
hoteliku przy ul. Sadowej 17. 

Dybowskiego zraniono na fle pora- 
-chunków osobistych. W czasie udzielania 
pomocy choremu do pogotowia przyszedł | 

policjant. Na widok jego jeden z kole- 
gów Dybowskiego doznał nagle ataku fu- 
tii, podarł na sobie ubranie I rzucił się 
na posierunkowego. Został jednak obez- 
władniony i odstawiony do. komisariafu. 
Drugi kolega Dybowskiego, korzystając z 
zamieszania zbiegł, Dybowskiego przewie 
ziono do szpiłala św. Jakuba. [e]. 

— Zakończenie Kursu Gotowania. We 
wsi Bartniki, gm. Welno pod przewodnie- 

twem instruktorki Koła Gospodyń Wiej- 

skich p. Kazimiery Zygmuntówny został za- 

kończony tygodniowy kurs gotowania, urzą 

dzony przez. Koło Gospodyń Wiejskich dla 

dziewcząt. Kurs ukończyło 14 uczenie. 

Nasiępny kurs gotowania na terenie tej 
samej gminy rozpocznie się we wsi Tysz- 

kowce w dniu 30 listopada br, Uczestniczek 

przewiduje się 20. 

— Kurs dia przodown. Zespołu Przysp. 

Roln. Staraniem OTO i KR w dniu 25,XI 

rczpoczął się 10-dniowy kurs w Ośrodku 

Państwowym, Bruchańszczyzna, gm. Nowa- 

Mysz, dla przodowników Zespołów Przysp. 

Rorniczego. Udział w kursach bierze około 

PIŃSKA 
— Akcja Pomocy Zimowej. Od niedawna 

rozpoczął działalność Komitet Pomocy Zi 
mowej w Pińsku. W związku z tym lokalny 

Komitet Funduszu Pracy przekazał swe agen 
dy i posiadane materiały Komitetowi Pomio 

cy Zimowej. 

Obecnie prowadzona jest zbiórka ubra- 
nia ną rzecz. bezrobotnych przez harcerzy 

chorągwi pińskiej. 

Dotychczas w magazynie Komitetu zgro- 

madzono około 150.000 klg. kartofli. 

Pracownicy biur Zarządu Miejskieg opo 

datkowali się na akcję pomocy zimowej w 

stosunku wskazanym przez okólnik Woje- 

wńdzkiego Komitetu P. Z. 
Jednym z pierwszych złożył ofiarę w kwo 

cie 25 zł, mec. A. Gutowski, któremu Komi 
tet składa podziękowanie oraz życzenia z 
okazji 25-lecia pracy zawodowej. 

OSZMIAŃSKA 
— W Oszmianie rozpoczęto budowę oka- 

załego gmachu Powiatowej Leczniey Zwie- 
rząt, który został już wyprowadzony pod 

dach. Wydział Powiatówy dotychczas wy- 

asygnował na ten cel 10.000 zł. Wewnętrzne 

urządzenia będą się składały z gabinetu le- 

karza, sali operacyjnej, stajni dla zwierząt 

ł poczekalni, Gmach zostanie oddany do 

użytku na wiosnę 1938 r. 

MOŁODECZAŃSKA 
— Pomoc zimowa. Na terenie gminy 

kraśnieńskiej została przeprowadzona zbiór 

ka na cele pomocy zimowej dla bezrobot- 

nych. Z dobrowolnych datków uzyskano 10 
tysięcy klg. ziemniaków, 321 kg. żyta i 10 
zł. 90 gr. gotówką. 

Kółko Rolnicze w Kozłach, gminy kraś 
nieńskiej posiada punkt oczyszczenia zboża. 

Ogółem oczyszczono 3,195 kig. zboża w r. 
bież. 

— Trzepałnia lnu w Olechnowiczach. — 

w folw. Olechnowicze, gm. kraśnieńskiej w 
najbliższych dniach zostanie uruchomiona 
trzepalnia Inu, gdzie znajdzie zatrudnienie 

kilkadziesiąt bezrobotnych. I 

— „Lakierówka*. Rewident Kontroli Skar 

bowej w Mołodecznie ujawnił u mieszkań. 
ców wsi Horniaki Olgi i Bazyla Szlojdów 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 29 listopada 1937 r. 

6,15 Pieśń: 6,20 Gimnastyka; 6,10. Me- 
lodie polskie; 7,00 Dzienik por. 7,15 Muzy- 
ka; 8,00 W racznicę powstania listopado+ 
wego; 8,10 Przerwa; 11,ł5 Audycja dla szkół; 
11,40 „Fryzjer i jego klijenci*; 11,57 Sygnał 
czasu; 12,03 Audycja połudn. 13,00 Wiado- 
mości z miasta i prowincji; 138,05 Lasy wi- 
leńskie: Aktuamości drzewne — pogadanka 
Tadeusza Dąbrowskiego; 13,15 Koncert roz- 
rywkowy; 14,25 „Sąsiedzi* nowela Józefa 
Blizińskiego; 14,35 Wesałe tańce; 14,45 Prze, 
rwa; 15,30 Wiadomości gospad. 15,45 „Z 
pieśnią po kraju'; 16,15 Koncert Orkiestry, 
Wojsk. 16,50 Pogadanka; 17,00 „Ksiądz Grze | 
gorz Mandel — znakomity biolog" — od- 
czyt; 17,15 Zapomniane pieśni w wyk. Mie- 
ezyslawa Saleckiego: 17,50 Pogadanka i 
wiad. sport. 18,10 Skrzynka ogólna; 18,20. 
Recitał śpiewaczy Wilhelma Hallora;. 18,30 
„Qi te wróżby” — monolog. Ciotki Albino- 
wej; 18,50 Program na wtorek; 18,55 Wil. 
wiad. sport. 18,58 Przerwa; 19,00 Muzyka 
tudowa; 19,30 Dyskutujmy: „Starzy i mło- 
dzi“; 19,50 Pogadanka; 20,00 „Wigilia św. 
Andrzeja” — obrazek obyczajowy; 20,45 
Dziennik wiecz. 20.55 Pogadanka:; 21,06 Mu- 
zyka taneczna; 21,35 Nowości literackie omó 
wi Jan Lorentowicz; 21,55 Svlwetki kompo- 
RCR polskich; 22,55 Ostatnie wiadomoś 

23,00. „Ostatnie dni jesieni* — audvcja 
lono? „muzyczna w wyk. Akademick. Zespo 
łu Radiowego; 23,30 Zakończenie. 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

= Dziš, w poniedziałek dn. 29. b. m. 
o godz. 8,15 wiecz. dana będzie areywesoła, 
współczesna komedia, węgierskiego autora 

Bekeffiego „Nieusprawiedliwiana godzina”. 

Obsadę stanowią pp.: Billing, Bunyno, Gra- 

nowska, Michalska, Molska, Oranowska, 

Szpakiewiczowa, Dzwonkowski, Hierowski, 

Jaglarz, „Kaczanewicz, Kozłowski, Stąszew- 

ski i Wołłejko. Reżyseria dyr. M. Szpakie- 

wicza. Oprawa dekoracyjna — projektu K. 

14. Golusów. 

Przedstawienie dzisiejsze zakupione jest 

przez AZS. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*, 

— „Wróg kobiet*, Dziś słynna operetka 
„Króg kohiet“, wzbudzająca podziw zarów- 
šo dla jej walorów, jak + wykonania. W 
roli głównej W. Szczawińsk 

— „Diabelski jeździe: 
stawiona będzie najsłynniejsza opere 
by obecnej „Diabelski, jeździec* Ka” а 

— „Carmen“ w „Lutni“. W dniu 6 grud 
nia na zaproszenie kierownictwa „Łutni” 
świetna śpiewaczka Wanda Wermińska wy- 
stąpi w operze Bizelta „Carmen“. 

— „Królowa Šniegu“, lodowa władczyni 
północy wkrótce już pozwoli się oglądać 
młodym widzom na scenie Teatru „Lutnia*. 
Nasze dekoracje i kostiumy dopełniają arty 
stycznej całości. 

    

   

    

Popieraicie placówkę chrześcijańską 

„Bławat Polski" 
Sprzedaż bławatów, konfekcji dam- 

skiei | galanterii 
Lida, Macklewicza 1 (obok spieki 
po-sejmikowej). Ceny niskle — stałe 

Wlašciciel I. Miśkiewicz       nielegalną „lakierdwkę“ 

KONRAD TRANI 80 

ZEMSTA 
Barman w milczeniu napełnił kieliszki. Madeleine 

przelknęła konjak z gestem wytrawnej alkoholiczki. 
Boże, jakie to obrzydliwe! Ale nie mrugnęła nawet 
okiem. Z pewnym siebie uśmiechem rozejrzała się po 

sali. Izba byłą mała i wąska. Przy brudnych, marniu- 
rowych stolikach tłoczyli się goście. Wychudzony mu- 
zyk bębnił na pianinie jakiegoś walca. Kiedy przestał, 
rozłegły się natychmiast chrapliwe dźwięki gramo- 
fonu. Ściany pokryte były plakatami fabryk piwa 
i wódek. W kącie wisiały lustra w grubych, złoco- 
nych ramach. Krzesła pokryte były czerwonym, wy: 

pełzłym pluszem. 

— Możnaby ten lokal bez najmniejszych zmian 
przenieść do Paryża, na Boulevard Raspail — po- 
myślała Madeleine. — Spelunki całego świata wyglą- 
dają jednakowo! 

Obiedwie były zmienione do niepoznania. Co się 
stało z subtelną elegancją Francuzki? Gdzie się po- 
dział skromny, ale wyjątkowo gustowny strój szwedz- 
kiej dziennikarki? — Z inicjatywy Madeleine poszły 
obie do popularnego domu towarowego i zpośród naj- 
gorszej tandety wybrały jaskrawe szmatki ze sztucz- 
nego jedwabiu. 

— Jest to konieczne — powiedziała Madeleine. — 
Wszystkie nasze suknie, choćby najbardziej zniszcza- 
ne, wywierają wrażenie zbyt solidne. Proszę mi wie-   

rzyć, cł ludzie dobrze się ną tem znają. 
Najwidoczniej wiedziała, co mówi. W każdym ra- 

zie, kiedy weszły do baru, nikt nie zwrócił na nie naj. 
mniejszej uwagi. Było tu takich typów poddostatkiem| 

Madeleine kołysząc się w biodrach, podeszła do 
lady i wgramoliła się na wysoki «stołek, 

— Konjak... ale głębszy -— powiedziała. — A co 
dla ciebie? | 

— Džyn. 

Z wysokości Z%eZO stołka ogarniała calą izbę. 
Przy jednym z pobliskich stolików siedział młody 
człowiek o potarganych włosach i szklistych oczach. 
Przed nim stała opróżnioną butelka po wódce. Oparł 

głowę na rękach i wbił wzrok w przeciwległą ścianę. 

Madeleine dostrzegła jego nieprzytomne oczy i drżą- 

ce dłonie... Oho, narkoman, który nie ma. z" а- 
chač... zabrakto mu koko! 

Rzuciła mu półgłosem kilka słów. . 

angielsku wyjątkowo dobrze, podobnie jak Jenny, 
mimo to dziennikarka nie mogła rozróżnić ani jed- 
nego słowa. Bowiem język podziemi jest międzyna- 
rodowy — dla tych, którzy do tego świata należą. 

Młody człowiek zwrócił ku niej twarz.. 

— Wielka kanciapa, nakryli całą ferajnę, buda 

zaszperowana — usłyszała Jenny. Ale częściowo 
tylko zrozumiała sens tych słów. 

— To pewnie jeden z „bezdomnych“ — domyś- 
liła się. sek ' 

Odpowiedzi Madeleine nie zdołała uchwycić. Po- 
słyszała jedynie słowo „Szczurek, z czego wynikało, 

że koleżanka z Paryża odważnie zmierza do wytknię- 
tego celu. Znów kilka zdań pofrunęło od stolika da 

Nówiła PO 

  

baru i z powrotem. Potem Madeleine zainówiłk jesz- 

cze jeden koniak i rzuciła na stół monetę oraz bank 

not. Jak na cenę koniaku było tych pieniędzy o wiele 

ха dużo. Jenny z ciekawością obserwowała bieg wy- 

padków. Madeleine wyciągnęła brudną 'chusteczkę 

I hałaśliwie wytarła nos. W chwiłę potem podszedł 

do lady młody człowiek i niewielka koperta, podobna 

do tych, jakie używane są da pakowania „kogut 

ków*, powędrowała z chusteczki do jego dłoni.-- 

Młody -człowiek wrócił do stolika, przez ułamek 

sekundy manipulował koło nosa, polem wstał, nacis- 

nął na czoło cyklistówkę i opuścił bar. Obydwie ko- 

biety podąžyty. za nim. Kiedy znaleźli się na ulicy, 

Madeleine podeszła do niego. 

— Potrzeba mi Szczarka, mami da niego ważną 

sprawę — powiedziała cicho. 

Młody człowiek znów zażył kokainy i wzrok 
« Jego oprzytoraniał. - 

— Daj mi jeszcze śniegi — - powiedział cheiwie. 

— Może ci dam, ale odpowiedz na moje pytanie: 

wiesz, gdzie jest Szczurek? 

— Widziałem go ostatnio w niedzielę w naszej 

budzie: Wczoraj nakryli Rudego Billa... — kakainista 

mówił coraz prędzej. Jennynie rozumiała dalszych 

słów. х 3 tą 

— Pojutrze przyjdę tu jeszcze raz — powiedziała 

wreszcie Madeleine stanowczym głosem. — Muszę 

koniecznie pomówić ze Szczurkiem. 

_Potem wy jęła z torebki banknot i dała go męz- 

czyžnie, który natychmiast pobiegł z powrotem da 

baru. 

(D. e. n.)



„KURJER WILENSKI“ 29. XI. 1937 r. 
  

Radze nabyč ksiąžke 
„Barona Mii hausera podróże na księżyc" 

0 „zjawie w „Kurjerze Wil." i... „Tajemniczych podróżach 
Ž Barimata“ 

Na podstawie opowiadania technika bu- 

dowlanego Wiadyslawa Zajączkowskiego za- 

mieściliśmy onegdaj historyjkę o „zjawie 

nu cmentarzu żydowskim”, 

„Słowo”, które „ciekawostkom* takim i 

im podobnym znacznie więcej niź my uwagi 

poświęca, nie mogło przeboleć przeoczenia 

| w niedzielnym numerze zamieściło sąžni- 

sty artykuł, pełen wymuszonego „humoru”, 

iiezawuujący rzekomo naszą wiadomość. Usi 

łowało przy tym wmówić czytelnikowi, że 

„zjawa” ukazała się jedynie i wyłącznie re- 

porterowi „Kurjera Wil". 

„Słowo posuwa się tak daleko, że w 

/naszym imieniu wyznacza nagrody za od- 

szukanie „bohaterów* naszej notatki. Ta 

przedwczesna ironia w zestawieniu z umi2sz 

czoną w tym samym dniu u nas drugą no- 

tstką na ten sam temat p. t. „Zdemasko- 

wany Duch* przypomina popularne przysło 

wie: „Kto pod kim dołki...* i t. d. Bajeczka 

o bujdzie nie udała się. 

Skoro jednak „Słowo* tak skwapliwie 

wyszukuje „nieścisłych* informacyj u nas 

nawet tam, gdzie ich nie ma, nie ed rzeczy 

będzie opowiedzieć coś niecoś w stylu zna- 

Bego przysłowia o tym, który widzi słomkę 

w oku bliźniego, a nie dostrzega belki we 

własnym. 

Czytelnicy „Słowa* mogli niedawno: prze 

tzytać znacznie charakterystyczniejszą cie- 

kawostkę od „zjawy* na cmentarzu żydow- 

(skim. Była ona aż tak frapująca, że „nie- 

którym współpracownikom tego pisma spę- 

dziła, widać, sen z powiek i przyćmiła zdol 

acść logicznego rozumowania. 

Pismo to, które w 1uyśl własnych enun-   

cjacyj zamieszcza ciekawe artykuły i infor 

macje w rubryce „Debaty (przedruki arty- 

kułów i informacyj z inych pism), w nu- 

merze z dnia 25 bm. zamieściło artykulik 

p. t. „Judka Barmat zrobił zawód swym 

wiłeńskim wielbicielom”. W sposób „pla- 

styczny” artykulik opisywał, jak to „wystro 

jeni Żydzi i Żydówki z kwieciem w ręku cze- 

kali na dworcu wileńskim przyjazdu boha- 

tera krociowych afer w Niemczech, Belgii 

it. d. i jak to Judka (skąd taka poufałość 

pomiędzy wspėlpracownikiem  „Stowa“ a 

„królem* oszustów) sprawił im zawód 1... w 

ogóle nie przyjechał... 

* Gdyby notatka ta ukazała się w dziale hu 

morystycznym—trudno, możnaby ją było 

pctraktować jako nieudany witz, lecz trzy 

szpalty, tłustym drukiem, w dziale informa 

cy. miejskich (zawsze takich ścisłych ?)... 

Doszukiwać się prawdy w tej wiadomoś 

e' byłoby śmiesznym. Powtórzymy za „Sło- 

wem”: „prawda aż w oczy kole”... 

Na tym jednak nie koniec. Ponieważ jed 

no z pism wileńskich ironizowało na temat 

tego „spotkania”, reporter „Słowa” postano- 

ii brnąć dalej po raz obranej ścieżce 1... 

ssdząc, że rózwałkowanie tego kawału (bo- 

wiem tylko jako kawał primoaprilisowy 

można było tę wiadomość potraktować). za- 

mieścił we wczorajszym  „Słowie* nowy 

„twór* inwencji reporterskiej p. t. „Ta- 

jemnice podróży Barmata". 

„Slowo“ pisze: „Na temat rzekomej (ci 

to? dezawuacja własnej wiadomości?) pod- 

róży Barmata do Wilna i krajów baltyc- 

kich, krążą rozmaite wersie. Gdzie krążą? 

W jakich sferach? W „Słowie”! 

„Barmat — pisze dalej „Słowo” — miał 

  

     
       

      
   

  

„REKORB” » 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

J ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie = 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

  

KALENDARZE na ROK 1938 | 
OZDOBY CHOIRKOWE 

POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 
POLECA W DUŻYM WYBORZE 

HURTOWY SKŁAD PAPIERU i MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
WILNO, ZAWALNA 13 

  

Nasz następny program. 

  

    

  

Zdążył luż nabyć zło- 
ty zegarek 

Aresztowanie oszusta 

Wywiadowcy zatrzymali wczoraj Wła- 

dysława Szczepulanisa (Ś-to Jańska 11), 

który pod pretekstem wyrobienia posady 

państwowej p. M. Łauntientowi (Raduńska 

25), wyłudził od niego 300 zł. 

W czasie rewizji w mieszkaniu Szcze 

pulanisa znaleziono część wyłudzonych 

pieniędzy. Za resztę zdołał on nabyć zło 

ły zegarek, który zakwestionowano. 

Szczepulanisa osadzono w areszcie. 

Będą siedzieli 
W sobotę z polecenia sędziego śled- 

czego osadzono w więzieniu na Łukisz 
kach członków bandy złodziejskiej braci 
Leona i Rubina Gabelisów, Józefa Bernia 
kowicza oraz pasera Salomona Chajeta, 
którzy dokonali w mieście 14 kradzieży 
mieszkaniowych. (c). 

nawiązać kontakt z pewną wileńską firmą 

eksportową" (jaką firmą? Jak się ta firma 

nazywa?) w celu założenia w Wilejce „cen 

trali eksportu na calą Europę“ (oho!). Może 

wyznaczyć nagrodę za zdemaskowanie tej 

firmy? 

Przytaczanie tekstu elaboratu in ekstenso wy 

stawiłoby cierpliwość czytelnika na bardzo 

ciężką próbę. Nie uczynimy więc tego. 

Autorowi zaś „tajemniczych podróży Bar 
mata“ radzimy nabyć głośną książkę „Bare- 

na Miilhgaczena podróże na księżyc. Są 
znacznie ciekawsze od „tajemniczych podró 

žy Barmata“ i dałoby się z nich „wykroić* 

bardziej rewelacyjne „szlagiery *... (e)   

Gwaltowna zwyžka 
bezrebacia 

Miniony tydzień przyniósł dalsze zwię 
kszenie isę bezrobocia na terenie m. Wil 
na. W ciągu ub. tygodnia bezrobocie 
zwyżkowało o blisko 100 osób. Obecnie 

Wilno liczy przeszło 6.000 bezrobotnych. 

Nowe agencje 
nocztowe 

Z dniem 2 stycznia 1938 r. uruchomi 

poczta agencję pocztowo-telekomunikacy jną 

3 stopnia Ołtusz, w powiecie brzeskim. Agen 

cja połączona będzie z urzędem pocztowym 

w Małorycie. Codziny urzędowania: 8—12 I 

15—18, 

Z dniem 2 stycznia 1938 r. uruchomi 

poczta agencję telekomunikacyjną 3 stopnia 

Zanarocze w pow. postawskim. Agencja po- 

łączona będzie z pocztą w Kobylniku. Godzi 

ny urzędowania wedle kategorii „L“. 

Poświęcenie domu 
KPW w Turmontach 
W miejcowości pogranicznej Turmon- 

fy odbyła się uroczystość poświęcenia na 
wozbudowanego domu Kolejowego Przy 
sposobienia Wojskowego. W uroczystości 
tej wzięły udział delegacje kolejowe, — 
KOP oraz przedstawiciele władz kolejo- 
wych na czele z dyr. PKP w Wilnie inż. 
Głazkiem. 

Nowopoświęcony dom kolejarza pow- 
stał wysiłkiem wspólnej pracy i ofiary ko 
lejarzy wileńskich. 

W domie tym odbywać się będą impre 
zy oświałowe, przedstawienia, odczyły o- 
raz zebrania KPW. : 

PETA IPSN 

©opierajcie pierwszą . w Kroju Apół- 
dzielnię Śrzeriwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 
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HELI о$ | Premiera Najaktualniejszy film doby obecnej I 
Fiłm wielkich wrażeń Il 

ОМ potiąq 7 obicżonogo miasta 
(Last train from Madryd) 

W rol. gł, Dorothy Lamour („Królowa dżunąlii) Gibert Roland, Karen Morley i Helena 
Mack. — Nad program Atrakcje i Aktualia 

CASINO | 
we wspa- 
nialym 
filmie 

Nad program: DODATKI. 

Nienotow. powodzenie. Naipiękn. film muz. Fascvnuiaca awiazda 

Beam EDU/EREBEN 

„ICH STU I ONA JEDNA" 
Początek seansów 4 -6—8— 10 15 

  

Rozkoszna przebojowa komedia 

W rol.g. ADOLF 

DYMSZA 
PRZEDZIWNE KŁAMSTWO 

PIETROWNY 
Najpiekniejsza historia sprzedawczyni miłości 
— wielkiej kurtyzany rosyjskiej. Białe noce 
carskiej Rosji. Piąkny kołor. nadprogram 

  

  

Nieodwoł. ostatni dzień 
Potężny film erotyczny 

Ostatni Kin MARS| 9;==' Conrad Veidt so szef wywiadu 
Następny program. Przygody oficera rosyjskiego na Dalekim Wschodzie 

YOSHIWARA 
w-g powieść MAURYCEGO DĘKORBY 

w r. „.SESSUE | 

Р 
a 
N 
    HAYAKAWA (one imu „Gia pod 

Cuszimą“) 

    
        

    
        

     

     

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun, 1, Wilno 1 
(Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

"Redakcja: tel. 7—godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

*Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazylja 
Lida, ul. Górniańska 8 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśw 

szawa, ul. Traugutta 3, Grodno, 

    
   

PETTER E У   

„Kurjer Wileński? Sp. Z 0, 0... Wydawnictwo 

Baranowicze, ul. Staszica 13 

Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka. War- 

w swej najlepszej 
Salas MARTĄ EGGERTH kreacii w filmie SWIATOWID Į PAŁAC WE FLANDRII 

Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 4—6—8—10, w niedzielę od 2-ej 

L Dziś potężny film poświęcenia, miłości I bohaterstwa p. t. 

ZIELONY SYGNAŁ 
W rol. ał. raihardziej romantyczna par», bohater flmu „Kapitan Blood* 

2X | ERROL FLYNN i boska ANITE LOUISE nad program: Atrakcje 

eee ADI iais. baitų Olśniew. operetka fllmowa 

W -rolach głównych: Mankiewiczówna, Żabczyński Cwiklińska, Slelański, Znicz | In 
Nad program UROZMAICONE DODATKI  Poez. seans. © 4-ej, w niedz. I św. © 2-ej. 

SEE OAZY TOO CORR OOZROAE TE ROZOOACZA READ 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 

  

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM 

     
    

    

      

    

   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

ua wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

3-go Maja 6 urzędu pocziowego ani agencji zł. 2.60 

ńska 35 

    

  

   

  

   
   

ież, Słonim, 

    

     

  

Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

  

  

  

Bank Gtspodarstwa 
Krajowego 

zawiadamia, że w myśl $ 16 statutu prze- 
prowadzono w dniu 23 listopada 1937 roku 

LOSOWANIE 
Btóe-wyeh Listów Zastawnych Emisji II—VII, 
Kto-wych Obligaeyj Budowlanych Emisji 

I-III 
wraz ze skonwertowanymi na 5'/39/o na za- 
sadzie ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950) Odcinkami 
powyższych emisyj 

i 

skonwertowanych na 4'/s0/o na zasadzie tej 
ustawy 8% i 70/0 Listów Zastawnych wymie- 
nionych emisyj, zabezpieczonych Pożyczka- 
mi Ziemskimi, 

następnie 
6%o-wych Listów Zastawnych emisji VIM I 
6*7-wych Obligacyj Budowlanych Emisji IV. 

wreszcie 

4, 1 4% Listów Zastawnych 
b. Banku Krajowego, przejętych i skonwerto 

wanych przez Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego. 

Wykazy numeryczne wylosowanych od- 

cinków zawiera „Monitor Polski“ Nr. 274 
z dnia 27.XI 1937 r. Tabele losowań mogą 

zainteresowani przejrzeć względnie podjąć 
w Centrali lub Oddziałach Banku. 

Wypłata należności za wylosowane od- 

cinki odbywać się będzie, począwszy od dn. 

$1 grudnia 1937 r. w Centrali Banku w War 

szawie i oddziałach prowincjonalnych. 

Oprocentowanie wylosowanych odcinków 

ustaje z dniem 31 grudnia 1937 r. 

Emisjami b. Banku Krajowego admini- 

struje Oddział Banku we Lwowie, dokąd 

należy się zwracać bezpośrednio w spra- 

wach dotyczących listów zastawnych tych 

emisyj. 

VAKKAAAKKAAAAAŁAADAAAAAAADAŁABAŚAŁAR
AB” ^ 

Teatr m. NA POHULANCE ` 
Dzišo a. 8.15 wiecz, 

NIEUSPRA'"IEDLIWIONA 
GODZINA 

TYYYYVYYTPWYVYYYYVTYYVYYYYVYYYYY WYYYYVYYYYY 

  

„czytając gazetę czy zwraca Pan 

uwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest nie. 

zawodny informator handlowy, cie. 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo. 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się o popularność 
swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klentelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM". 
— To jest wierny i niezawodny 

sposób zdobycia klienteli. 

  

LEKARZE 

  

WYYYYYYYVYVI 

DOKTOR MED. 

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

AAAMAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
'PYYYVYTYYYVYTYYYYYYYY 

AKUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 

wieczorem. UL Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy i elektryzacja UL Grodz: 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec), 

    

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie* 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy« 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tękstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika cedakc, i komunikaty 60 gra 
za wiersz jednoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 500/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze« 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 I 17 — 19 

Redaktor odp. Jan Pupiałło 

wzi


