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Wizyta min. Delbosa 
ZWIEDZANIE ŁAZIENEK I WILA- 

NOWA. 
WARSZAWA. (Pat.) Przebywający 

w Warszawie minister Spraw Zagra- 
nicznych Francji, Delbos zwiedził 
dziś przed południem Łazienki i Wiła 
trow, 

ŚNIADANIE WYDANE PRZEZ PRE- 
ZYDENTA WARSZAWY. 

O godz. 13,30 prezydent miasta: st. 
Warszawy Stefan Starzyński podej- 
uiował w pałacu Błanka p.. ministra 
Deibosa wraz z osobami towarzyszą- 
cymi mu w podróży do Polski Śnia- 
daniem. 

W śniadaniu wzięli udział: Min. 
Dellbos, ambasador Francji Noel, mi- 
nister Spraw Zagranicznych Beck, 
wicemin. Spraw Zagr. Szembek, dy- 
rektor gabinetu ministra Spr. Zagr. 
Francji Rochat, ambasador polski we 
Francji Łukasiewicz, dyr. protokółu 
dypl. MSZ Romer, dyr. gabinetu mini 
stra Spr. Zagr. M. Lubieński, człon- 
kowie ambasady francuskiej, konsul 
francuski  Ronflard, wicedyrektor 
dep. polity. MSZ Potocki, b. minister 
A Zaleski, wiceprezydenci m. st.ł 
AVarszawy Pohoski, Olniūski i Kul- 
ski, senator J. Radziwiłł, radca MSZ 
Dygat, radca MSZ Morstin, dyr. Insty 
tutu Francuskiego Mazeaud, dyr. mu. 
zeum narodowego Lorenz, prezes B. 
Herse, dyrektorzy zarządu miejskie- 
go i inni. 

OBIAD I RAUT W AMBASADZIE 
FRANCUSKIEJ. 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś.o godz. 

  

20,30 w ambasadzie francuskiej od- | 
był się obiad, wydany przez ambasa- 
liora Noela z okazji pobytu w Warsza 
wie ministra Spr. Zagr. Francji Del-' 

bosa. 
Ze strony polskiej udział w obie- 

dzie wzięli wicepremier i miń. skarbu 
Cz Kwiatkowski, minister Spr. Zagr 
Józef Beck, min. Opieki Społecznej 
M Kościałkowski, minister W. R. i 
O. P. Świętosławski, minister Przemy 
słu i Handlu Roman, wiceminister 
Spr. Zagr. Szembek, wojewoda Jaro- 
szewicz, prezydent m. st. Warszawy 
St Starzyński, gen. Malinowski, dyr. 
protokółu dyplomatycznego Romer, 
dyrektor Michał Łubieński, wicedy- 
tektor Potocki, radca Dvsat. W obie- 

dzie wzięły również udział panie. 
Ze strony francuskiei obecni bvli: 

osoby towarzyszące ministrowi Del- 
besowi oraz członkowie: ambasady 
franeuskiej. 

Po obiedzie odbył się raut w sało- 
nach ambasady francuskiej. 

         

ODZNACZENIE GOŚCI FRANCUS 
KICH. 

WARSZAWA, (Pat). W. czasie 
audiencji u Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej na Zamku Pan Prezydent 
wręczył min. Delbosowi odznaki Or- 
deru Orła Białego. 

WARSZAWA, (Pat). Z okazji wi- 
zyty min. Delbosa w Warszawie am- 
basador Francji w Warszawie p. Leon 
Noel został odznaczony Wielką Wstę- 
gą Polonia Restituta, dyrektor gabine- 
tu min. Delbosa p..Rochman otrzymał 
Komandorię z gwiazdą Polonia Resti- 
tuta i p. Armand Berard — zastępca 
dyrektora gabinetu — krzyż oficerski 
Polonia Restituta. 

DEPESZA OD GENERALNEGO KO- 
MISARZA WYSTAWY W PARYŻU. 

WARSZAWA, (Pat). Pan minister 
spraw zagranicznych otrzymał od ko- 
misarza generalnego wystawy w Pa- 
ryżu następującą depeszę: w chwili, 
gdy minister spraw . zagranicznych 
Francji Yvon Delbos udał się do Pol- 
ski dla wzmocnienia węzłów przyjaź- 
ni, którą zamanifestowała tak silnie 
wystawa 1937: r. i dla kontynuowania 
dzieła pokoju, dzieła dla którego pan 
ofiarował tak widoczną współpracę, 
proszę o przyjęcie pełnych czci po- 
zdrowień. 

(—) Komisarz gen. wystawy 
Ed. Labbe. 

Prasa francuska o wizycie min. D=ibnsa 
Według „Repuklique*, z dotychczasowego 

przebiegu konferencyj warszawskich wydają 

sie wynikać dwie bezsporne konkluzje: 1) nie 

było mowy o żadnym pośrednictwie między 

Polską a Czechosławcją; 2) z rozmów tych 

współpraca  francusko-polska wychodzi 

wzmocniona. 
nJournal* zapewnia również, że sprawa 

stosunków polsko-czeskich nie została poru- 

szona, podobnie zresztą, jak i kwestia sto- 

sunków francusko-sowieckich,   
uważyć można w radykalnym „Ocuvre*, któ 
ry wydaje się, jakgdyby zaczął rozumieć za- 

łożenia palskiej polityki zagranicznej. Dzien- 

nik ten pisze, że zasadniczą dyrektywą, któ 

ra nadaje ton rozmowom warszawskim, jest 

powiedzeńie Marszałka Piłsudskiego: wcho- 

dzimy w epokę, w której metody dyploma- 

tyczne muszą ulec rewizji: 

„Echo de Paris*, komunistyczna „Huma- 
nite* i organ lewicowy „Peupie* zajmują 

dziś w komentarzach niechętne stanowisko 
Charakterystyczną ćwołucję poglądów za- Į wobec polityki zagranicznej Polski. 

  

HANKOU. (Pat.) Rozmowy, jakie 
się toczyly-w Nankinie między marsz 
Czang-Kai-Szekiem a ambasadorem 
Rzeszy. Trautmanem, zakończyły się 
w dniu dzisiejszym. Korespondent a- 
gencji Reutera sądzi, że marsz Czang- 
Kai-Szek w dalszym ciągu stoi na sta- 
nowisku, że rokowania pokojowe „z 
Japończykami są niemożliwe, dopóki 

SZANGHAJ. (Pat.) Agencja Domei 
donosi, iż po zajęciu przez Japończy- 
ków miejscowości Kuyung i Lishui, 
trzecia linia oporu chińskiego przed 
Nankinem właściwie została już zła- 
mana. Kuyung, który. posiadał silne 
fortyfikacje i dobrze zopatrzone lot- 
niska, był najsilniejszą redutą przed 
Nankinem. Kolumny japońskie zbli- 
żają się obecnie do Nankinu z trzech 
stron. + 

SZANGHAJ. (Pat.) Przedstawiciel   
  

Zjazd Peowiaczek w Warszawie 
WARSZAWA, (Pat) W dniu dzi- 

siejszym w. sali Kasyna Ganizonowe- 
go w Warszawie odbył się nadzwy- 
czajny zjazd Stowarzyszenia Peowia- 
czek, połączony z uroczystością ude- 
korowania przez Pana Marszałka 
Śmigłego-Rydza sztandaru żeńskiego 
oddziału POW krzyżem Yirtuti Mili- 
tąri, nadanym w r. 1921 przez Pierw- 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsud 
skiego. 

Obrady zjazdu zagaila wiceprze- 
wodnicząca Stowarzyszenia Peowia- 
czek p. Stachiewiczowa w zastępst- 
wie chorej przewodniczącej p. Mie- 
dzińskiej, wiłając Pana Marszałka 
Śmigłego-Rydza i zawiadamiając, że 
Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsud 
ska nie może z powodu choroby za- 
szczycić zjazdu swą obecnością. Na- 
stępnie p. Stachiewiczowa powitała 
przybyłych gości — prezesa Zarządu 
Głównego POW ministra Kościałkow 
skiego, delegatów POW, przedstawi- 
cielki Rady Narodowej Polek, Unii 
Polskich Związków Obrończyń Ojczy 

Zjazd Osadników Zfem Wschodnich 
„w Warszawie 

WARSZAWA, (Pat). Dziś obradował 

w Warszawie 12-ly walny zjazd delega- 
tów- Związku Osadników Ziem Wschod- 

nich. 
O godz. 10 nastąpiło uroczyste otwar- 

cie zjazdu w gmachu własnym związku 

przy ul, Myśliwieckiej 8. Powitalne prze- 

mówienia wygłosi prezes Przedpełski, wi 

lając obecnych na sali obrad przedstawi- 
cieli rządu min. Kościałkowskiego, min. 

Poniatowskiego i wiceministrów Moraw- 
skiego i Rosego. 

Zjazd powołał prezydium w składzie 
następującym: płk. Slaski, senator Ludwik 
Skibiński, ptk. Feliks Dziewicki oraz osad- 
nik Ludwik Majcher: Przewodniczył pre- ; 
zes inż, Przedpełski. Na sekrełarza powó- 
lano kpt. Eustachego Idzikowskiego. 

Następnie odczytano uroczysty akt na- 
dania warszawskieniu ognisku nazwy „Og 
nisko Kresowe Młodzieży tm. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego '. 

Po odczyłaniu tego aktu wygłosił prze 
mówienie min. Kościałkowski, podkreśla- 
jąc wielkie znaczenie działalności kultural 
nej I oświatowej, prowadzonej przez zwią 
zek na kresach. „Osadnik musi mieć pew- 
ność — powiedział minister Kościałkow- 
ski — że jego praca nad podnoszeniem 
kulturalnym kresów winna zapewnić jego 
dzieciom możliwe warunki kształcenia się 
I rozwijania w przyszłości pracy twórcze] 
na ziemiach * wschodnich  Rzeczypospo- | 
litej". 

W. imieniu ministra oświaty powitał   

zjazd i życzył mu owocnych obrad na. 
czelnik Konewka. 

Prezes Przedpeiski wyraził podzięko- 
wanie przedstawicielom rządu za przyby 
cie na zjazd oraz za pomoc w realizowa- 
niu postulatów osadniczych. Stwierdził on, 
że osadnicy przetrwali już wiele ciężkich 
chwil i wiele jeszcze przetrwają. Praca 
ich, pomimo napotykanych trudności, roz 
wija się pomyślnie. 

Po odczytaniu sprawozdania z działal- 
ności związku, zabrał głos p. K, Tadeusz 
Lechnicki, mówiąc o wartościach ideo- 
wych osadnictwa kresowego i ruchu osad 
niczego. 

„ Po przerwie zjazd udał: się w pocho-. 
dzie do .Belwederu w celu złożenia hołdu: 
pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Na stopniach pałacu belwederskiego zło- 
żono wieniec od 12-go walnego zjazdu 
osadników. 

Zjazd wysłał depesze holdownicze do 
Pana Prezydenta R. P. prof. |. Mościckie- 
go, Pana Marszałka Edwarda Śmigłego 
Rydza, Pani Marszałkowej Aleksandry Pił- 
sudskiej i p. premiera gen. Sławoja 
Składkowskiego. 

 DAGŻZEWZZYE R AYEROOSZO COZ I ROB ZZA 

| Largo Caballero 
w Paryżu 

PARYŻ. (Pat.) B. premier hiszpań 
ski Largo Gaballero przybył dzisiaj 
tano do Paryża z Wałencji.   

zny, Ligi Kobiet oraz bratnich orga- 
nizacyj b. Strzelczyń, 
czek i b. Kurierek, po czym przewod- 
nicząca zjazdu p. Kwiatkowska-Ste- 
fanowska odczytała depesze hołdow- 
nicze do Pana Prczydenła R. P. i Pani 
Marszałkowej Piłsudskiej i depesze z 

b. Drużynia- 
życzeniami, nadesłanymi na zjazd. 

Po krótkim przemówieniu powital 
nym p. Stefanowskiej-Kwiatkowskiej 
zabrał głos Pan Marszałek . Śmigły- 
Rydz, wygłaszając następujące 'prze- 
mówienie: ‚ 

Przemówienie marsz. Smigiego-Rydza 
Szanowne Panie! 

Gdy za chwilę udekoruję wasz szłan- 
dar Krzyżem Virtuti Militari, będzie to tyl 
ko formalnym -dopełnieniem tego zasad- 
niczego aktu, który przed laty — gdy ien 
krzyż był waszemu oddziałowi nadany — 
został dokonany przez Komendanta w 
uznaniu waszych wielkich zasług żołnier-. 
skich. Muszę tylko stwierdzić, że odzna- 
czenie waszego sziandaru Krzyżem Virtufl 
Militari jest odznaczeniem wyjątkowym, 
bowiem tylko kilkanaście pułków naszej 
zwycięskiej armii, — tych pułków najlep- 
szych, najbitniejszych 
Krzyż na swych sztandarach, wyjątkowość 
odznaczenia jest — rzecz prosta — Jasną 
konsekwencją wyjątkowości zasług. 

Szanowne Panie! Najistotniejszym ele-. 
mentem pracy żołnierskiej, bez którego 
ta praca nie da slę pomyśleć I nie istnieje 
jest umiejętność poświęcenia, oddania 
swego życia. Tak było zawsze I tak zawsze 
pozostanie. Kiedy jednak żołnierz prze- 
ciętny w bitwie zbiorowej życie swoje po. 
święca pod wpływem podniet, akceso- 
riów, bitwy, pod okiem swych kolegów, 
przy wspierającym  braterskim słowie i 
przy wspierającym ramieniu koleżeńskim, 
to z Peowiaczkami było inaczej — i fo 
jest charakterystyczną cechą I znamieniem 
żołnierskiej pracy Peowlaczek. Pozbawio- 

poslada ten, 

ne akcesorii wielkiej bitwy, pozbawione 
bijącego fuż obok serca koleżeńskiego, 
same musiały decydować się na oddanie 
życia, a niejednokrotnie na długotrwałą 
przed tym katownię, czerpiąc, na to siły 
tylko z własnej duszy. : : 

Gdy dekoruję ten sztandar Krzyżem 
Virłuti Militari, to jednocześnie oddaję 
głęboką, cześć wielkiej przeszłości żołnier 
skiej Peowiaczek i ich żołnierskiej. zasłu- 
dze, która sprawiła, że do tych pięknych 
kolorów tego sztandaru dołączają się sza 
firowo-czarn. kolory wstążki Viriufi Mill- 
farii a do głębokiej symboliki teqo szłan- 
daru dołącza się piękna symbolika tego 
żołnierskiego Srebrnego Krzyża. 

Po przemówieniu Pan Marszałek 
Śmigły-Rydz dokonał dekoracji sztan 
daru wstęgami krzyża Virtuti Milita- 
ri, po czym wśród gorących owacyj 
zebranych uczestniczek zjazdu, opuś- 
cił zebranie. : 

Z. Kasyna Garnizonowego uczest- 
niczki zjazdu udały się pochodem z 
pocztem sztandarowym na czele przed 
Belweder, gdzie przed portalem 'zło- 
żyły wiązankę róż, przewiązaną wstę 
gą o barwach Virtuti Militari. 

był się wspólny koleżeński obiad, ob-   zacyjnych. 

Prem er Jugosławii Stojadinowicz w Rzymie 
RZYM, (Pat). Dziś wieczorem przybył 

do Rzymu preniier jugosłowiański Stoja- 
dinowicz wraz z małżonką, śą 

Jutro premier Stojadinowicz podejmo- 
wany będżie w pałacu weneckim przez 
Mussoliniego. © godz. 1-ej premier po- 
dejmowany będzie śniadaniem przez kró- 
la Wiktora Emanuela ll. Wieczorem w 
pałacu weneckim Mussolini wyda na 
cześć gości obiad galowy, We wtorek 
premier Stojadinowicz przyjęty ma być 
na prywafnej audiencji przez papieża w 
Watykanie. 

RZYM, (Pat). Tutejsze koła jugosło- 
wiańskie przewidują, że przedmiotem roz- 
mów włosko-jugosłowiańskich będą na- 
stępujące sprawy: 1) kwestia hiszpańska. 
Jugosławia, która posiadała rozległe in- 
teresy handlowe w Hiszpanii, wysłać ma 
niebawem na część półwyspu Iberyjskie- 

go, zajętą przez wojska narodowe, spec- 
jalnych agentów, aby, przywrócić dawna 
stosunki handlowe zahamowańe w ostat- 

| nich czasach wskutek wojny domowej; 2) 
sprawa wizyły ministra spr. zagr. Francji 
Delbosa w Białogrodzie, Kwestia ta roz- 
ważana będzie na tle ogólnych wytycz- 
nych polityki jugosłowiańskiej, która prag 
nie utrzymać równowagę i harmonię w sto 
sunkach między Włochami i Francją; 
3) sprawa mniejszości narodowych. Kwes- 
tia ła zosłała zasadniczo uzgodniona pod- 
czas marcowej wizyły min. Ciano w Bia- 
łogrodzie i będzie obecnie rozważana w 
duchu obopólnej chęci porozumienia; 4) 
sprawy gospodarcze włosko-jugosłowiań- 
skie. Przygotowany będzie grunt do ro- 
kowań handlowych i finansowych w kie- 
runku zniesienia systemu clearingowego 
i stworzenia stosunków handlowych, opar 
tych o zasadę liberalizmu. '   

Popołudniu w salach Kasyna od- ! 

rady zjazdu i wybory władz organi- - 

  
  

Rocowania pokojowe z Japończykami 
n.emożliwe 

Oświadczenie Czang-Kai-Szeką 
wojska japońskie działają na zie- 
miach chińskich. To też marszałek 
Gzang-Kai-Szek miał jakoby zapropa 
nować uprzednie wycofanie armii ja- 
pońskiej z Chin. : 

Ambasador Trautman w drodze 
powrotnej z Nankinu zatrzymał się 
w Hankou, skąd dziś wyruszył do 
Szanghaju. 

Japończycy zbliżają się do Nankinu 
z trzech stron 

Trzecia linia oporu złamana 
armii japońskiej oświadczył prasie, 
że lotnictwo japońskie bombardowa+ 
ło gwałtownie przedmieścia Nankinu, 
nie napotykając na żaden opór. Ob- 
serwacje, poczynione w czasie tego 
raidu potwierdzają fakt pośpiesznega 
ewakuowania miasta przez ludność cy 
wilną oraz że wojska chińskie są prze 
rzucane na północny brzeg Jangtse. 

TOKIO. (Pat.) Główna kwatera ja- 
pońska donosi, iż japoński hydroplan 
zniszczył wczoraj na lotnisku w Wan 
czau w prowincji Kansu 10 mniej- 

| szych i 4 większe samoloty chińskie, 

Samoloty iapońskie zbombar= 
dowały 3 statki bryty skie 
SZANGHAJ. (Pat.) Agencja Reutera pos 

daje szczegółowy opis bombardowania przez 

sapończyków 2 statków, płynących pod fla- 

ga brytyjską. Według tych informacyj, dziś 

rano w czasie bombardowania Wuhu przez 

samoloty japońskie trafione zostały pociska- 

mi statki „Tuckwo* i „Tatung*, mające zna 

ki czerwone i barwy angielskie, wyraźnie wy 

malowane na pomostach i na burtach. Na 

slatku „Tuckwo* powstał pożar, zaś statek 

„Tatung”* poważnie uszkodzony osiadł na 

mieliźnie. Wśród załogi każdego z tych pa- 

rewców znajdowało się 3 lub 4 oficerów 

brytyjskich. 

Podczas bombardowania zwalił się dach 

składów angielskich. Na dachu również wy- 

malowana. byłą flaga brytyjska. 

SZANGHAP. (Pat.) Japońskie samoloty 

zbembardowały pod Wuhu statek rzeczny 

„Ping Wo”, należący do brytjskiego Tow. 

Żeglugi. Statek zatonął. Na pokładzie tego 
parowca, płynącego z Hankou do Nankinu, 

znajdowało się kilkuset pasażerów Ghińczy- 

ków. 

Japończycy zdobyli chiński 
pancernik „Ning-Hai* 

SZANGHAJ. (Pat.) Główna kwatera japoń 

ska donosi urzędowo, że załoga japońskiego 

tcrpedowca, pomimo gwałtownego ognia ba- 

teryj chińskich, przedarła się pieszo i wpław 

przez zaporę, utworzoną wpoprzek rzekł. 

Yangtse i owładnęła chińskim krążownikiem 

„Ninghai”, będącym chlubą marynarki chiń. 

skiej. 

W Hszpanii 
PARYŻ. (Pat.) Havas donosi z Mad 

rytu: W ciągu wczorajszego popołud 
nia patrol wojsk rządowych, działają 
cych na północ od Cuesta de la Reina 
przeszedł ponad 10 klm. w głąb strefy 
obsadzonej przez powstańców i nie 
nepotkał oddziałów przeciwnika. Od- 
działy konne rządowe mogły dokład- 
nie wybadać sytuację nieprzyjaciela 
na tym odcinku. * 

MADRYT. (Pat.) Przybyła tu de- 
legacja angielskiej partii „Laburzys- 
tów. na czele z przewódcą partii, 
Attlee. Po złożeniu wizyt przedstawi-| 
cielom władz i partyj polityczn. de- 
legacja udała się na zwiedzenie fron' 
tu stołecznego. 
TIE IIS KKK NATO | A 

Insygnia order „Polonia 2 
Restituta” pa teumndo p-0f. POseg0, 

KRAKÓW, (Pat). Dzisiaj przed pogrzet 
bem b. p. prof. M. Rosego naczelnik wy< | 

działu Urzędu Wojewódzkiego w Krakos 

wie dr Hessek złożył na jego trumnia in+ 

sygnia Krzyża Komandorskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, nadanego b. p. zmar+ 
temu dekretem Pana Prezydenta R. P.
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Rosja tež chce byč Europą 
W poprzednim artykule') przed- 

siawiłem los podstawowego przedmio 
fu nauczania w szkołach sowieckich, 
t j. zajęć praktycznych, pracy fizycz 
nej do roku 1934, zwracając uwagę, 
że praca fizyczna była przedmiotetn 
szczególnego kultu w państwie robot- 
niczym. Na odcinku szkolnym kult 
ten szwankował od początku, i to nie 
dlatego, by „ciało pedagogiczne” skła 
dało się z „ukrytych kontrrewolucjo- 
nistów i sabotażystów, wrogów ustro- 
ju sowieckiego”, wprost przeciwnie, 
szeregi nauczycielskie wypełniły się 
entuzjastami nowości  pedagogicz- 
nych, ale mimo to zaistniał właściwy 
„ukłon*, a było nia wg mnie: nie- 
zwykle niski stan kulturalny kraju, 
brak środków technicznych do wypo- 
sażenia praeowni szkolnych, a głów- 
nie brak dostatecznej ilości realiza- 
torów nowych haseł, — odpowiednio 
przygotowanych nauczycieli, t. j. nau 
czycieli o odpowiednim poziomie inte 
ligencji. Nie dość być entuzjastą, trze- 
ba coś umieć, na czymś się znać grun 
lownie. 
Koledzy moi, którzy czytali wspomnia 
ny już mój artykuł twierdzili, iż zbyt 
pohopnie dałem wiarę narzekaniom 
sowieckich pism specjałnych, że nie 
uwzględniłem znanej z przesady so- 
wieckiej „samokrytyki*, twierdzili, 
że do dnia dzisiejszego (3 lata!) na 
pewno już zaradzono złu i postawio- 
no przedmiot omawiany na odpowied 
miej wysokości. Tam się wszystko robi 
na wielką skalę. Im to właśnie, chcę 
wskazać owe osiągnięte ostatnio „wy- 
žyny“. I tak w „Komsomolskiej Praw 
dzie“ z r. 1936 Nr. 241 znajduje się 
nu 3-ej stronie olbrzymimi literami 
na całą stronę napis: 

„POSTUCZALI MOŁOTOCZKOM I 
WSIO... 

««„mówią dzieci po lekcji zajęć prak- 
„ tycznych“ — jak wynika z treści arty 

kułu, który zatytułowano dziecięcym 
określeniem. я 

„Lekcje zajęć praktycznych obró- 
Gjły się w nudne, nikomu niepotrzeb- 
ne zajęcia. Tym samym szkoła nie 
uczy zamiłowania do pracy i posza- 
nowania jej”. „Dzieci nawet chętnie 
pracowałyby w pracowniach, lecz jeś 
li przez kilka lat daje się im tylko sta- 
ry lichy materiał, jeśli piłują zardze- 
wiałe żelazo tępymi pilnikami, — to 
czy oprócz wstrętu do pracy mogą 
to innego wzbudzić takie warunki?" 
«— pisze w tejże „Komsomol. Praw- 
dzie* — Protasowskij naucz. zaj. 
prokt. w jednej ze szkół moskiews- 
kich, A tuż obok żali się Iljin: „Elek. 
trotechnikę, najbardzie: ciekawą nau 
kę — wykłada się mając do rozporzą 
dzenia jedynie kredę w ręku". „Wie- 
lv dyrektorzy jest przekonanych, że 
zaj. praktyczne dożywają swoich os- 
tainich dni i dlatego nie uważają za 
potrzebne „tracić pieniądze na stru- 
żyny*. Trzeba wtedy tygodniami obi- 
lu dyrektorów jest przekonanych, że 
by otrzymać 50—60 rubli. Nie dziw- 
nego, że w szkołach warszłaty nie 
pracują, piły nie piłają, pilniki są bez 
trzonków. materiału nie ma, a nau- 
czyciel zaj. prakt. biega po szkole w 
poszukiwaniu starych  niepotrzeb- 
nych mebli" (na materiał do robót— 
oczywiście) -— pisze tamże W. M. 
Hangart z Leningradu. W pismie nau 
czycieli zaj. prakt. skierowanym do 
komisarza oświaty ludówej Bubnowa 
w dniu 14.1 1936 r. nauczyciele stwier 
dzają: 

„Tak dalsze rabotat* nielzia” i pro 
szą o wskazanie środków, o uregu- 
lowanie sprawy z urzędu. Redakcja 
pisma oskarża Bubnowa, iż pismo 
nauczycieli pozostawił bez odpowie- 
dzi. Olga Ziw w tymże numerze „Kom 
somolskiej Prawdy* pisze o 
„naplewatielskom otnoszenii k trudo- 

womu obuezenija* 
ze strony dyrektorów szkół i kierow- 
ników oświaty ludowej. Zapytuje i 

3) Patrz „Kurjer Wil.* Nr. 319 z dn. 20.X1 
r. b.   

ona 'co komisariat oświaty na to? 
Bubnow tymczasem pamiętał o spra- 
wie i załatwił ją radykalnie... zniósł 
w szkułach praeę (zaj. prakt.) jako 
przedmiot nauczania. 

„Za komunisticzeskoje proswie- 
szczeniie* z r. 1937 Nr. 33 podaje o 
tym zarządzeniu następujący komuni 
kat: „Wykłady „pracy“ (iruda) jako 
samodzielnego przedmiotu znosi się”, 
Wydanie takiego 'zarządzenia przez 
Bubnowa tłumaczy się tym, że przed: 
miot ten w nauce szkolnej stoczył się 
na.niezwykle niski poziom prymityw 
tej rzemieślniczej techniki. Faktycz- 
ny stan rzeczy zaprzeczał istotnemu 
pojmowaniu wykształeenia politech- 
nicznego i wskazaniom w tym kieran 
„ku partii. 

Bubnow zlikwidował  pracow- 
nie szkolne, a wyposażenie ich, mo- 
gące się nadać przy nauczaniu fizyki 
—pizekazano gabinetem fizycznym. 
Zarządom szkół średnich  polecono 
„przekwalifikowač“ nauczycieli zajęć 
praktycznych z wyższym wykształce 
niem na wykładowców fizyki i mate- 
matyki, pozostałych zwolnić z dn. 
15.III r. b, Czas uzyskany ze zniesie- 
nia tego przedmiotu poświęcić na 
naukę języka rosyjskiego i matema- 
tłyki,a w starszych klasach i na wy- 
kłady o konstytucji ZSRR. Dopilno- 
wanie wykonania powyższego rozpo- 

Żona amb. Dawtiana nie Wystenu'e.., 
MOSKWA. (Pat.) Żona b. ambasadora 

ZSRR w Warszawie Dawtiana, artystka Mak- 

Dyr. muzeum Safranow aresztowany? 
MOSKWA. (Pat.) Z Leningradu donoszą: 

Dyrektor muzeum rosyjskiego Safranow z0- 
stał zwolniony z zajmowanego stnowiska, 

Wybór prezydiów komisyj 
_.._  senackich 

Odbyły się w Senacie posiedzenia 

konstytujące wszystkich komisyj, wybra- 
nych w dniu 3 bm. przez plenum Senatu, 
oraz wybór sprawozdawców preliminarża 
budżetowego | projektów ustaw, uchwa- 
lonych w ubiegłej sesji przez Sejm. 

Posiedzenia komisji otwierał pan mar- 
„szalek Senalu, 

Komisje ukonstyjuowały się 
siępuje: 

Budżetowa: przewodniczący —— sen. Ja 
nusz Jędrzejewicz, zastępca przewodniczą 
cego — sen. dr Ferdynand Zarzycki, se- 
kretarz — sen. Julian Pawlikowski, 

Prawnicza: przewodniczący — wice- 
marszałek Wacław Makowski, zasiępca 
przewodniczącego —- sen. Konsłanty Ter 
likowski, sekretarz = sen. Tadeusz Dwo- 
rakowski, 

Komunikacyjna: przewodniczący = 
sen. Zygmuni Leszczyński, zastępca prze- 
wodniczęcego — sen. Felicjan Lechnicki, 
sekrelarz — sen. Józef Ryszka, 

Gospodarcza: przewodniczący — sen. 
dr Ferdynand Zarzycki, zastępca prze- 
wodniczącego -— sen. dr Konrad Siudow 
ski, sekrelarz — sen. Władysław Pulna- 
rowicz, , 

Skarbowa: przewodniczący = sen. Ka 
zimierz Fudakowski, zastępca przewodni- 
czącego — sen, Jan Lewandowski, sekre- 
tarz sen. Mikołaj Masłow. 

Spraw zagranicznych: przewodniczący 
= sen. Wojciech Gołuchowski, zastępca 
przewodniczącego — sen. dr Alojzy Pa- 
walec, sekretarz —- sen, Halina Jarosze- 
wiczowa. * 

Spoteczna: przewodniczący =— wlcė- 
marszałek dr Mikołaj Kwaśniewski, zastęp 
ca przewodniczącego == sen. dr Emil Bo- 
browski, sekretarz = sen. Słełania Ku- 
delska. 

Regulaminowa: przewodniczący = wl 
cemarszałek dr Jerzy Barański, zastępca 
przewodniczęcego —— sen. Słefan Dąb- 

Jak na- 

Przed budowa sarkofagu Ś. p. gen. Orlicz-Dreszera     
Jeden z wyróżnionych projektów na sarkolag gen. Orlicz-Dreszera dzielo art.-rzeźb. 

Olgi Niewskiej-Szczekowskiej | inż. arch. WI, Padlewskiego. 

  
  

  

  

„KURJER WILEŃSKI* 6.X1I 1937 r. 

rządzenia powierzono sekretarzowi 
Bubnowa Cecharowi i da dn. 10.IV 
r b. polecono złożyć o tym sprawoz- 
danie“, : 

Rozwiązanie, jak widzimy, istot- 
nie radykalne. Bubnow, który obok 
Krupskiej i Epszteina był jednym z 
teoretyków wychowania połitechnicz 
nego i jako komisarz oświaty realiza- 
torem swoich własnych pomysłów 
nie zdołał wprowadzić w życie ideału 
proletariackiego wychowania. W Ro- 
sji leninowskiej byłoby to sromotnym 
bankructwem podstawowych idea- 
łow, w Rosji stalinowskiej... — zwy- 
cięstwem linii generalnej. Wszystko 
tu idzie według planu, nawet „nadpro 
dukcja inteligencji", którą teraz sta- 
nowić będą zwolnieni nauczyciele. 
Oczywiście i na tym odcinku Rosja 
pragnie „dopędzić i prześcignąć” sta- 
ra Europę i bodajże najłatwiej to bę- 
dzie mogła osiągnąć. Może to i troche 
dziwne. że robotnik w państwie robot 
niczym będzie odsunięty od warszta- 
ta pracy, przy którym trwał kilkanaš 
cie lat. Prawdopodobnie z wysokości 
„katedry“, do której przywykł, nie 
zechce pójść do czarnej roboty, a mo- 
fe już nie potrafi jej wykonywać? 

Zapełni kadry bezrobotnych. 

Trudno, Rosja też chce być Euro- 
pą. Alfred Kolator. 

sakowa nie występuje na scenie, a miejsce 
jej pobytu nie jest wiadome. 

a partyjna organizacja muzeum wykluczyła 

go z szeregów partii. Safranow został podob 
no aresztowany. 

kowski, sekretarz = sen. Dominik 
Zbierski. 

Oświatowa: przewodniczący —-sen. 
dr Stefan Ehrenkreutz, zastępca przewod- 
niczącego -— sen. Bernard Chrzanowski, 
sekretarz — sen. Stefania Kudelska, 

Wojskowa: przewodniczący — sen. 
Aleksander Osiński, zasiępca przewodni- 
czącego — sen. Andrzej Galica, sekre- 
tarz — sen. Józef Ryszka, 

Rolna: przewodniczący == ten dr Leon 
Kozłowski, zastępca przewodniczącego— 
sen. Feliks Gwizdz, sekrejarz == sen. Jó- 
zef Ryszka, 

  

nt jelec sam pamięla, że 

/ PODARKI GWIAZDKOWĘ 
trzeba kupić u   BRACI JABŁKOWSKICH 

  

Dlaczego wstąpiłam 
do Klubu Parlamentarnego OZN? 

List posłanki J. Prystorowej 
We wczorajszej „Gazecie Poiskiej” 

ukazał się list posłanki Ziemi Wileń- 
skiej p. Prystorowej, który poniżej 
przedrukowujemy. (Red.) 

Dlaczego wstąpiłam do Klubu Par 
lamentarnego OZN? 

Na całe życie zachowam wspom- 
nienie, jak Matka moja, ogarniając 
rękami pełnymi miłości macierzyń: 
skiej swoją gromadkę, a tuląc do ser- 
ca te najbiedniejsze, mówiła: dzieci 
moje, nie kłóćcie się, bo w jedności 
siła i pamiętajcie, żeby te silniejsze 
nie krzywdziły tych słabszych i opie- 
kowały się nimi. 

Ja, jako kobieta-posłanka, przed- 
sławicielka myśli i dążeń tej tak licz- 
rej i wartościowej części społeczeń- 
stwa — kobiet — pragnęłabym prze- 
mówić do niego słowami matek na- 

"szych; nie kłóćcie się i silniejsi nie 
krzywdźcie słabszych. 

Ponieważ żelaznym prawem natu- 
ry jest ruch, a człowiek w dążeniu do 
ideału całe życie szuka lepszych, krót 
szych nowych dróg, to uważam za zu- 
pełnie słusznie, że różnimy się w spo- 
sobie chodzenia i dochodzenia do jed- 
nego celu, bo wszyscy mamy w duszy 
jednakową tęsknotę do dobra, pięk- 
na, miłości, zaś wstręt do zła; niesz- 
częścia nasze płyną z naruszenia har- 
monii duszy przez tryumf zła nad 
dobrem. 

My, Polacy, naród twórczy, zdol- 
ny, pracowity, a tak niesforny, mamy 
jeden wielki wspólny cel — utrzyma- 
nia i prowadzenia do świetności na- 
szej umiłowanej, tak drogo odkupio- 
nej Ojczyzny; nie jesteśniy materia- 
łem na niewolników, mamy jedną poł 
ską mowę i serca bijące w zgodnym 
rytmie ofiarnej miłości dla Polski. 

Mamy jednak za dużo, o wiele za 
dużo dróg i sposobów chodzenia. 

Partie i partyjki mnożą się, jak   

grzyby po deszczu. I jeżeli spojrzeć 
na bieg życia Polski z góry, ogarnia- 
jąc całość, to ujrzymy już nie drogi, 
tylko ciasne korytarze, między któ; 
rymi niewidzialna ręka wznosi esraż 
wyższy, a nieprzenikniony mur, żeby 
troń Boże polska mowa i polska ra- 
cja stanu nie mogły przeniknąć, żeby 
Polacy nie mogli się porozumieć, a 
zatruli się we własnej egoistycznej 
samotności na tej wąskiej i ciasnej 
drodze. 

Tak — jest ręka i obca i własna— 
zła ręka — która opierająe się na 
znajomości naszej psychologii kłóci 
nas, szczuje jednych na drugich i nie 
dopuszeza do porozumienia; ustawia 
ras jak pionki na szachownicy, ażeby 
zagrać grę na zgubę Polski. 

I dlatego ja — pionek — ja, sze- 
regowiee. nie chcę, żeby mną zła ręka 
kierowała; ja chcę skruszyć mury, 
osiągnąć porozumienie i tych na lewo 
i tych na prawo i tych pośrodku, bo 
chociaż różnimy się między sobą, ta 
mamy jeden eel, jedną mowę i jedno 
serce dla Polski. Szukam terenu, 
gdzie mogłaby się urzeczywistnić idea 
konsolidacji społeczeństwa. 

Koło Parłamenłarne OZN niech 
stworzy taki zdrowy ośrodek w Pols- 
ce, przez usta którego polskie społe- 
czeństwo przemówi do polskich 
„gór”; cheemy ażeby „góry* skonso- 
lidowaly się, ażeby Rząd przez nie- 
jednolitą politykę nie dawał żeru wy. 

olbrzymiającym wszystko plotkom. 

Chcemy, ażeby ludzi wypróbowa- 
nych w pracy ofiarnej dla Polski, któ 
rzy mają cały sentyment ! zaufanie 
społeczeństwa, nie usuwano od wpły 
wu na bieg spraw w Polsce. 

Chcemy, ażeby Rząd tych najbieq 
niejszych miał najbliżej w sereu swęg, 

im, bronił i nie dopuszczał do ich 
krzywd. Janina Prystorowa. 

SPEETZEBZĄ 

Zjazd referentów prasowych OZN 
w Nowogródku 

Wczoraj zakończył swoje obrady w 
Nowogródku 2-dniowy zjazd rełerentów 
prasowych OZN z ierenu województwa. 

W zjeździe wzięli udział referenci pra 
sowi po dwóch z każdego powiatu, kilku 

przewodniczących  organizacyj powiało- 

wych, prezes okręgu p. Jan Trzeciak oraz 
przybyli specjalnie: z Warszawy na zjazd 
red. Ostoja Owsiany, przedstawiciel biura 

Krwawy dramat w sali są iowo: 
BUKARESZT (Pat. W gmachu pałacu 

sprawiedliwości rozegrał się dziś krwawy dra 

mat. W jednej z sal odbywał się proces prze 

tiwko Inż. Urlateanu, pozwanemu 0 3 milio 
ny iel przez pannę Dornescu, która przez 

szereg lat była jego przyjaciółką, W czasie 

rezprawy, gdy jeden ze świadków złożył ze 
znana. niekorzystne dła powódki, Dorneseu 

dobyla rewolweru i pięcioma kulami położy 

ta inż, Urlatcanu trupem na miejscu, pa 

czym strzeliła sobie w skroń. Zabójczyni wał 

czy ze śmierelą, 

AAAAAAMABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB ALAM AAS 

Teatr m. NA POKULANCE 
Dziś o q. 8.15 wiecz, 

UCIEFŁA М! 
PRZEPIÓRECZKA 
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Ziazd Naczelnej Rady Harcerskiej 
WARSZAWA. (Pat.) W-dnin dzisiejszym, 

pod przewodnictwem przewodniczącego Zwią 

zku Harcerstwa Polskiego woj. dr. M. Gra- 

żyńskiego, odbył się w domu Harcerstwa 

przy ul. Łazienkowskiej Nr. 7 w Warszawie, 
zwyczajny zjazd Naczelnej Rady Harcer- 

skiej. 
Po odczytania protokółu z poprzedniego 

nadzwyczajnego zjazdu NRH (poświęconego 

jak wiadomo <zwórporozumieniu erganiza-   

cyj młodzieżowych), członkowie Naczelnej 

Redy zostali poinformowani o pracach, jakie 

w międzyczasie przeprowadziła Międzyzwiąz 
kowa Komisja Porozumiewawcza. 

Następnie naczelniczka harcerek i naczel- 

nik harcerzy złożyli sprawozdania z tego- 

recznej akcji letniej, po czym Naczelna Rada 
Harcerska uchwaliła przez aklamację budżet 

naczelnych władz harcerskich na rok 1938, 

Katastroiy samolotowe mnożą się 
Hydreplan angielski spaół do morza 

2 osoby zabite, 11 rannych 
RZYM, (Pat). w Brindisi wydarzyła się | 

kafasirofa samolofowa, w kiórej zginąły 
|2 osoby, a 11-cie odniosło rany. Wielki 
4-motorowy hydroplan angielski „Cyg- 
nus“, który przybył wczoraj z indyj w dro 
dze do Londynu, dzisiaj rano o godz. 9 

min. 15 wkrótce po słarcie spadł do mo- 
rza. Dwóch członków załogi zginęlo na 
miejscu, Siedmiu pasażerów | pozostałych 
czierech członków załogi odniosło rany. 

Wśród rannych znaiduje się b. minister 

lotnictwa Sir John Saimond, który powra- 
cał z podróży Inspekcyjnej na wschodzie.   

prasowego centrali OZN, z Wilna redaktor 

naczelny  „Kurjera Wileńskiego” „Jozef 

Swiecicki dr Stanislaw Stomma i inż. Sta- 

nistaw Poczobułł « Odlanicki, redaktor 

„Głosu Ziemi”, 

W pierwszym dniu obrad zosłało wy. 
głoszonych szereg referatów na różne la. 

maty, wiążące się z ideologią Obozu i za 

gadnieniami poł:
 : a 

osiadającymi szczególnie 

nie e woda Ziem o a 

nich. Poza łym p. Engman omówi echni. 

kę propagandy. 

W drugim dniu zjazdu wygłoc pa: 

mówienia programowe arię A 

okręgu OZN inż. Jan pe re 5 to 

ja Owsiany oraz omówił za9 nienia są. 

morządowe nacz. Galasiewicz: 

Po przemówieniach wynikła Ikos 

dyskusja, która przeciągnęła 3 Z 
nych godzin popołudniowych į tono] 

poruszono wiełe spraw, istotnych dla tet 

renu woj. nowogródzkiego. 

1 którymi rele. 
eli ułatwioną 

i 

Jako organiy prasowe, 7 
renci prasowi OZN będą m! 
współpracę zostały WE? wa 

dniki: „Wieś Polska” i O = : 
Poza tym tygodniki regionalne Kas A 

mi” i „Życie Nowogródzkie + anni 

ków: „Kurjer Wileński”. 

Red. Osłoja Owsiany 
OZN własnych organów 
kiem Polskim” i „Wsią > 
siada i że powsłanie cenhalnego V 

nego organu OZN należy Ocz 
najbliższym czasie. 

stwierdził, że 
poza „Robotni. 

Polską” nie po. 
odzien- 
iwać w 

Zwolniono robotnika 
za to że nie opłacił Składki 

na pemoc zimową 

BERLIN. (Pat) W jednym © |. 
biorstw pod Hamburgiem wzbrania: ao 

botnik opłacić składkę na pono ma, 
ze eo został natychmiast KWC NY kach 
Miejscowy Sąd Pracy oddalił Jego ® Ч& 
motywując swój wyrok pos: 
Lotnika „poza społecznością 
grożeniem spokoju w pracy PF 
wanie wśród rzesz pracujących 

oburzenia”, 

narodu i zas) 
zez powodg- 

groźnego! 

Stada wilków na Litwie 
KRÓLEWIEC. (Pat.) Z Kowna donoszą, 

że w lasach birżańskich i w okolicach Je 

zioros na Litwie zaobserwowano większe 

stada wilków, dochodzące do 50 szłuk. Wilki 

wyrządzają okolicznym rolnikom znaczne   szkody, przy czym zdarzają się wypadki, że, 
napadają również na ludzi. W okolicach Ko: 

złowej Rudy napadły na pewnego wieśnią- 
ka i mimo obrony z jego strony rozszarpały 

go. OE ur LF 

stawieniem się rg. SĘ 
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BE seuguseaćł pokonanych 
(Z powodu „Q:ogi Leśnej" Jerzego Putramenta) 

1. © sobie. — Jerzy Zagórski, Czesław 
Miłosz, Jerzy Putrament, Ci pierwszorzęd- 
ni chłopcy zdysłansowali mię w wspinacz- 
te na „skałę pięknej Kalliopy”, a jednak 
nie mogę się zdobyć na zazdrosne trak- 
towanie ich jako swoich rywali, Przeciw- 
nie, cieszy mię ich rozwój, ich sukcesy. 
Dumny jestem, że byłsm poniekąd ich 
chrzestnym ojcem, wprowadzając ich „w 
świat”: jako kierownik literacki tak zwal- 
czanej pzez 'taślińskiego „Almae Matris 
Vilnensis“ drukowałem ich pierwsze utwo 
ry, wciągałem do rozmaiłych szopek, a 
nawei mam fakie zarozumiałe przekona- 
nie, że i przy montowaniu mackiewiczow- 
skich Żagarów położyłem niejakie zasłu- 
gi jeśli chodzi o ich wciągnięcie. Dlatego 
też sprawia mi ogromną satysfakcję spo- 
sobność powiłania nowego zbiorku Je- 
rzego Pułramenła I podniesienia po bok- 
sersku jego zacnej prawicy jako zwycięs- 
cy na ringu. Psiakrew, jaka szkoda, że ży- 
Jemy w epoce tak niepomyślnej dla poe- 
tów | że rezuliaiem mojej pisaniny nie bę 
dzie wykupienie w księgarniach „Drogi 
Leśnej”. Pod tym względem, drogi Jerzy, 
żadnych złudzeń chyba ani ty, ani ja nie 
mamy. 

2. Genealogia. — Dowcipnisie war- 
szawscy bardzo się cieszą z nazwiska 
Putramenta. Niefrasobliwie pakują je do 
swoich rymowanych figielków i kalam- 
burów. A przecie nazwisko ło ma swoją 
piękną legitymację literacką. Grecy byli 
dumni, gdy mogli odnaleźć swoich przod 
ków w Homerze. Toż samo Włosi puszą 
się, gdy mogą wskazać odnośny wiersz 
w Danłem, mniejsza z'tym, w Piekle, czy 
w Raju, w którym ich dostojny prarodzic 
smaży się w Kocycie lub zażywa rozkoszy 
niebieńskich, W naszej polsko-litewskiej 
iliadzie — Panu Tadeuszu — poczciwy 
Protazy z trybunalskiej wokandy odczy- 
tuje Pułramenta skojarzonego z P'kturną. 
Henryk Sienkiewicz na drugiej półkuli od 
najduje też Puframenta. Genealogia do- 
stojna i piękna pochodząca od tych „któ- 
ych słowem sianęło to, co nas otacza”, 
jak powiada auior „Drogi Leśnej”, Naz- 
wisko, kióre było literackim ornamentem 

dziś nabiera wagi, staje się pozycją liłe- 
racką. Rzecz znamienna, że do Pana Ta- 

deusza wypednie nam jeszcze niebawem 
łu powrócić. 

3. Wczoraj powrót — Droga Leśna. — 
Czy możemy mówić o ewolucji Puframen- 
la od jego pierwszego fomu (Wczoraj 
powrói) do „Drogi”? Sądzę, że da się tu 
dużo powiedzieć. Pierwszy zbiorek dobry 
J poprawny formalnie cechowała pewna 
dezorganizacja, próby w różnych kierun- 
kach, wahanie się w wyborze własnego 
kształtu poetyckiego. Autora męczyło 
pragnienie „postawy społecznej” dla któ 
łego nie umiał dać wyrazu literackiego 
(np. „Sny p>na Dyrektora), ciążył na nim 
obowiązek „awangardowošci“ obok sym- 
pałyj do form f. zw. klasycznych. 

W „Drodze Leśnej” te wahania i wąt- 

pliwości znikły. Putrament dojrzał, zrów- 
noważył się | psychicznie. literacko, zna- 
łazł swoje miejsce i upodobania. Nie na- 
leży jednak przesądzać jeszcze kwestii, 
czy nie odegrały tu przypadkiem rol! bar 
dzo istotnej względy koómpozycyjne zbior 
ku. Nie jest wykluczone, że Puframeńł 

- połrafił jedynie doskonale wybrać i uło- 
łyć swoje wiersze, że w „łece” posiada 
jeszcze sporo materiału innego gałunku, 
kiėry mu do „Drogi“ nie pasował, Gdy- 
by fo przypuszczenie było słuszne — tym 
bardziej należy pochwalić autora i jego 
dobry smak. 

4. Awangarda! — Po „Drodze Leśnej” 

Irudno już nazwać Puiramenła awangar- 
dzistą w znaczeniu, jakie się zazwyczaj 
przypisuje 1ети terminowi u nas. Wraca- 
my na pozycje „zrozumialstwa” i passeiz- 
mu, drogi redakłorze Maśliński, wracamy 
bogałsi o tysiąc doświadczeń formalnych 
1 ideowych, które pozwalają nam na śmia- 
łe operowanie strofą metaforą i temafy- 
ką. Putrament wykorzysluje swobodnie 
cały arsenał poetyki „klasycznej”, jednak 
nie jest w ariergardzie i niejednokrotnie 
zadziwia świeżością i oryginalnością chwy 
łów. A przecież odnajdujsmy u niego 
przedziwne akcenty, jakieś drogie sercu 
reminescencje — „ktoś serdeczny, ktoś 
kochany”... Czyżby... Mickiewicz? 

5. Wiatr od Soplicowa. — Bo któż in- 
ny mógł tak uczyć pałrzyć, kło nauczył 
Putramenta tak pisać: 

Las, masa brył nierealnych. W pół- 
mroku 

ostrołuki czarno wyciętych paproci 
wysoko nad głową... 

albo 

Brzegiem drzewa strupiale, nad 
zielenią chudą 

słerczą dwurogie szczyty, jak po- 
gańskie krzyże... 

slbo 
  
-"nefała", powieść, 1938, F. Hoesiek, str. 

Czubała gałąż sosny, kszłałłem 
> białych jeżów 

trzy kiły igieł szronem odciętych 

od siebie 
puszyście nasiroszyła przed mro- 

zem i leży 
na łacy z siwej blechy, na stygną- 

€ym niebie.., 

Tak obserwował nowogródzką przyro- 
dę Tadeusz Soplica, gestykulując zapal- 
czywie przed zarozun.iałą gęsią z Peter- 
sburga i romantycznym hrabią. Takie łupy 
wynosił z ostępów litewskich myśliwy, „co 
do domu wracał bez zwierzyny”. Putra- 
menta frapuje egzotyzm najbliższej mu 
przyrody, rozumie odrębność „państwa 
łysiąca cali” żuka Cicindeli, jego refieksja 
zlewa się wciąż z krajobrazem, z jego naj 
bardziej ukrytymi ornamentami. Drzewo, 
obłok, księżye | gwiazdy uzupełniają — 
ie powiemy prełensjonalnie — „pejzaż 
lego duszy” zlewa się w piękną lirykę, 
w kiórej akcesoria są nieodłączne od 
Irešci, : 

6, Inne sposoby. — Zbiorek гхоз!а? ро- 
dzielony przemyślnie na dwie części. 
Pierwsza — to „Droga Leśna” -— tema- 
lycznie bardzo zwarta; do niej to głów- 
nie odnosi się soplicowska reminescencja. 
„Groteski I piešni“ obok trzech przekła- 
dów i trzech „grołesek* przypominają 
nam dominanię zbiorku „Wczoraj po- 
wrół” — tęsknotę do „prawdziwego” 
egzolyzmu w przesirzeni | czasie, Szcze- 
gólnie piękno „Pieśni” | „Śpiewy wanf" 
tło szczytowe osiągnięcia autora, kióry się 
jakby „oczyszcza z grzechu klęski, uspra 

wiedliwia swoją wewnętrzną porażkę w 
starciu z życiem. Wspaniałe zakończenie 
„Zwycięscy” (temat: boks) — dosłownie 
| symbolicznie — jesi feż zwycięstwem 
| autora. Forma wszystkich wierszy — 
można w nich odnaleźć pokrewieństwa z 
poetami rosyjskimi i Broniewskim — jest 
nacechowana umiarem i kunsztem wyzy- 
skania środków ekspresji zarówno „„sta- 
rych" jak i „nowych* z wyraźną predy- 
lekcją do „klasyczności”, Fiaielki alife- 
racyjne jak „owal iw owianych oliwko- 
wym pyłem” należą do rzadkości czego 
za złe brać poecie nie należy. Wąfpliwo- 
tci może również wywołać celowość po- 
łamania rytmu przedostałniego wiersza 
osłainiej strofki prologu, nie usprawiedli- 
wionego niczym. 

7. Tryumf pokonanych. — Bezsprzecz- 
ny sukces Piliramenia nazwałem iryumfem 

pokonanych. Nas, poetów z byłej grupy 
Żagarów, pokonano na odcinku społecz- 
nym. To faki, Może to i dobrze, że w ten 

sposób zwrócono nas liferaiurze, Jerzy 
Pułrament „oddany” poezji dał piękny 
tom wierszy, który musi zwrócić nań uwa- 
gę, który wzmocni jego autorytet. „Cię- 
żar i przemoc goryczy”, który go przy- 
gniólł I naznaczył „ciemnym siygmaiem* 
pewnego dnia spadnie, a wiedy stworzy 

ne wiary w przyszłość i w siebie, 
Przeczyłajmy „Drogę Leśną”. 

Teodor Bujnieki. 

(Książkę Putramenta, a zwlaszeza „ref- 
leksje nogólniające* będziemy jeszcze oma- 
wiali z odmiennego punktu widzenia. (Red.)   

  

Młodość 
Znany poeis awangardowy, Stanisław 

Piętłek wydał osłafnio powieść p. t. 
„Młodość Jasia Kunelela“ *). Jak można 
sądzić już choćby z samego tytułu, jesi 
to utwór o charakterze autobiograficznym, 
tak częstym u początkujących prozaików. 
Zjawisko iakie jest, aż nadio zrozumiałe: 
młody prozaik za mało ma poza sobą 
lat, by znaleźć w nich dość przeżyć na 
zbudowanie powieści nie wiążącej się bez 
pośrednio z nim i jego dzieciństwem, po 
drugie to, co, jako dziecko przeżył wy- 
daje się mu tak bliskie i drogie, że nie- 
łatwo może się zdobyć na zrezygnowa- 
nie z niego czy choćby na dystans kry= 
łyczny. Jest fo więc naluralne, ale czy za- 
razem celowe | dobre? 

Opiewanie swego dzieciństwa przez 
początkującego pisarza jest drogą  naj- 
mniejszego oporu ze wszelkimi jego kon- 
sekwencjami, Zbyt bliski uczuciowy sto- 
sunek do tworzywa powieściowego po- 
woduje ufracenie krytycyzmu w selekcji 
motywów, kłórych, prócz tego, w tym 
wieku w ogóle się ma niewiele, z tym się 
łączy brak rutyny technicznej, kióraby 
mogła słuszować przynajmniej organicz= 
ne mankamienia samego małeriału, W re- 
zulłacie większość tego. rodzaju debiu- 
tów prozaicznych przedstawia się opła- 
kanie. Czyłelnik zmuszony jest brnąć 
przez nieudolne opisy nieciekawych po- 
staci i syłuacyj, a, co najgorsza, przez sce 
ny błahych wyczynów bohatera, którym 
aufor z reguły usiłuje nadać pozory -nie- 
zwykłości. Charakterystyczne, że w tego 
rodzaju powieściach najbardziej antypa- 
łyczną posiacią jest właśnie sam bohater, 
poza wyżej podanymi przyczynami nalu- 
ry ogólnej tłumaczy się to zapewne reak- 
cję psychologiczną: czytelnik całą swoją 
nudę i zniecierpliwienie wynikłe z przy- 
krej lektury loruje właśne na tym, kogo 
aułor wysuwa na plan pierwszy. 

Rzecz prosta, ło, co się powiedziało 
poprzednip nie odzosi się w całości do 

powieści Fiętaka. Naodwrót, powieść jego 
pod paru względami odcina się dodatnio. 
Tak np. bohater jego, Jaś Kunefai choć 
czasem Iryluje swoim rozmamłaniem to 
jednak na ogół budzi sympatię. Piętak 
unika najczęsiszego błędu autobiografizu- 
jacych debiułantów, przed którym się np. 
nie ustrzegł taki skądinąd prakłyk, jak 

. Peiper („Ma lał 22"): nazywania niepo- 
spoliłym tego, co wypadło pospclicie, 
między czynami i nazwami czynów jego 
bohałera niema zbył dużego rozdźwięku, 
Jaś Kunefał wygląda zepełne przeciętnie 
i jeśli już co w nim jest niezwykle ło je- 
go skorość do łez i nieporadność wobec 
kobiet, 

Jeśli chodzi o sirukiurę powieści ło 
jest ona, chciałoby się rzec — niesiały — 
„awangardowa”. Niestety — dlatego, że 
Pięłak zrywa wprawdzie z ufarią ścieżką 
strukiuralną, t. zw. „snuciem wątków”, roz 

Ku- 

227, 

*) Stanisław Piętak, „Młodość Jasia 

prozaika 
wojem  syłuacyj, kułminowanie  kolej- 
nych mofywów i . d., ale nie wiele za- 
miast łego wszysikiego daje wzamian. 
Jego. inwencja, tak, jak u większości dzi- 
siejszych młodych twórców nie należy da 
kategorii dynamicznej i niemał w całości 
ogranicza się do zdania, grupy zdań, ob- 
razu, co najwyżej sceny. Tofeż mimo $!0- 
sowania przez niego szeregu chwyłów 
w rodzaju przestawień w czasie, wmonło- 
wania wewnęirznych opowieści I t, d. — 
całość wypada raczej bezkszłałtnie. Oczy- 
wiście jest fo minus tym smułniejszy, że 
właściwy nie łyłko Piętakowi. Zapozna- 
wanie dynamiki na rzecz statyki, akcji 
na rzecz obrazu — łak pospolila u na» 
szych najmłodszych prozaików i nienaj- 
młodszych „epików”* wada ogromnie zu- 
boża zakres ich twórczych możliwości, W 
tym wypadku jednak mamy podstawę są- 
dzić, że błąd 1еп będzie niedługo przez 
Pietaka przezwyciężony. 

Pozosłałyby jeszcze rzeczy drugorzęd- 
ne, ale tymbardziej rzucające się w oczy. 
Piętak szczególnie wrażliwy (także w swo 
jej poezji) na barwę i ruch, świetny, jeśli 
chodzi o krótkie obrazy przyrody jest do- 
syć nieporadny przy opisie słanów psy- 
chicznych bohatera. Olo np. dwa pierw- 
sze z brzegu przykłady: 

„Wczoraj bez przyczyny kopną- 
łem z całej siły psa w brzuch, przy 
padł do ziemi z tak okropnym skowy- 
łem, że ucłekłem do wąwczu | prze- 
łeżałem tam w osłupieniu parę go- 
dzin”, (Sir. 199). 

Albo: 
uGdy obudziłem się dzisiaj po po- 

dobnym śnie długo nie mogłem oswo- 
bodzić się z pod przyiłaczającego 
smuiku, załewałem się łzemi, Jak 
dziecko, stałem przy oknie w bieliźnie 
nieruchomy ał do świłu”. (Sir 201). 

Taka oczywista hiperbolizacja reakcji 
psychologicznej przypomina schemalycz- 
ne formułki, kłóre z dawnych sentymen- 
talnych powieści przedostały się ao mo- 
wy połocznej. Mówi się: „nie spałem ca- 
łą noc”, a znaczy ło, że się parę godzin 
przewracało z boku na bok. W wypadku 
Kunefała zwrot taki ma przedstawiać nam 
niezwykłą wrażliwość jego duszy, ale ba- 
nalność takiego zwrołu zdziera poełycz- 
ną iluzję i z punku niweczy zamiar twór- 
czy aułora. Wyobraźmy sobie takago 20 
letniego dryblasa w nieprzyzwoiiej bieli 
przy oknie zalewającego się lzami, aż do 
świłu, Wrażenie raczej chyba śmieszna, 
czyli rozpięłość między zamierzeniem i 
ociągnięciem, załym błąd. Tego rodzaju 
przesada cechuje w ogóle twórczość Pię- 
łaka, jeśli jednak w jego poezji stwarza 
fo pewien szczególny, specyficzny dla 
niego i niepozbawiony siły kolorył, to w 
prozie, odarłe z uroku mowy mełaforycz- 
nej, sprowadzone do miernika f. zw. re- 
alnego życia staje się poprostu obnażo- 
nym i'najczęściej nieskutecznym chwytem.   Drugi równie nieskuteczny chwyt pro- 

TERACKA 
redakcją Józefa Maślińskiego 

  

    

PAUL ELUARD. 

Denise disait aux merveiiles: 
Wieczór wióczył [askółki. A skrzydła puszczyka 

Dzieląc blaski słonzczne ciążyły na ziemi, 

Jak nigdy niestrudzone kroki samotnika 

Eledszego od naiury wśród uśpionych cieni 

  
on rzeczy jeszcze bardziej piękne, bo peł | 

  

Wieczór na głowach naszych wiókł błałe oręże. 

Wśród nas kobiety spalał męstwa ogień święty, 
Płakały i krzyczały jak dzikie zwierzęta, 

Aż na kołana padli niespokojni męże. 

Wieczór, nic I wśród ciszy jaskółcze przeloty, 

Lekki powiew I liście wiszące nad ziemią, 

Piękny szczegół | czary pozbawione cnoty * 

Dia spojrzenia, co 

JULES SUPERVIELLE, 

nigdy nie pojmie przestrzeni. 

(..Capifale de la Douleur“į. 

Przebudzenie 
Porzuca mnię świat cały; śledzę smutnym oklem 

Odłot półek z książkami; 

Balkon staje się nagle wolnym już obłokiem 

Między okiennicami. 

Ach! | ściany odchodzą ku swym czterem losom 

Nie patrząc na mnie wcale 

| jak samofną barkę w oddal je unoszą 
Niedostrzegalne fale. 

Sulli skarży się cicho swoim sercem mewim 

co żalem go przenika, 

Pedłoga mierząc w przestrach, ° 
Zaniosła się okrzykiem 

Tak, jakby człowiek nagle spadał w ofchłeń morza 

Z niewidzialnego masziu 

w wieńcu z przestworza. 

(.„Gravitaticas"'). 

autor. przekład Zbigniewa Bieńkowskiego. i 

TIENTOS TEST UNTRETEES 

Tuwim, rodacy i kłopoty redaktora 
W 55 n-rze „Prosto z mostu" niepodpi- 

sany antor zadał sobie sporo fatygi, żeby 
zwałezać mój artykuł „Juliana Tuwima dro- 
ga do „niešmiertelnych“ (Kol. Lit. z dn. 15 
ul» m.) przy pomocy... cytat z artykułu Je- 
rzego Zagórskiego, artykułu, drukowanego 
w tymże n-rze „Kolumny, 

Mój staranny polemista wywodzi: 1 — 
łe „widocznie* nie czytałem artykułu Za- 
górskiego; 2) — że artykuł Zagórskiego sia- 
wia Tuwimowi te same zarzuty co i „recen- 
zenci warszawscy” (to zn. pp. Piasecki, 
Cl.murek i t. d.); 3) — że ja tak się zachwy- 
cilem artykułem Tuwima, unaocznia jącym 
niuty tych panów, że poszedłem „tak Čale- 
ko', by raptem wysunąć jego kandydaturę 
na fotel akademicki; wreszcie 4) — że „Źle 
chyba stoją szanse wyboru Tuwima“ jeśli 
już nie ma mocniejszych argumentów od roz 
piawy z recenżentami... 

Nie chciałbym używać ostrego tonu, ale 

zy Pielaka nazwać by można „niewypa- 
łem”, Piętak, jak wielu innych, usiłuje 
wzbudzić napięcie zapowiedzią dalszych 
efektów. Tak np. mówi on: „okropna 
śmierć Joachima Kunefała”, o której „by- 
łoby co opowiadać”, albo „od iego cza- 
su zaczęły się ze mną dziać rzeczy słrasz- 

ne“, (Sir. 222). Ale Śmierć Joachima Ku- 
nefała acz ciężka, nie ma w sobie nic 
„okropnego”, a rzeczy „straszne* pole- 
gają na przepijaniu ojcowskich pieniędzy 
| mściwych myślach o kochanej kobiecie. 
Wymierzony rewolwer, który spalił na pa 
newce czyni bardziej bezbronnym jego 
posiadacza, niespełniona zapowiedź ob- 
niża napięcie sceny, kióraby bez niej za- 
pewne wypadła bardziej przejmująco. Za- 
powiedź zresztą w ogóle jest instrumen- 
łem niełatwym w obejściu, frzeba dopie- 
ro Conrada, by sobie w zupełności dać 
z nią radę. 

jeszcze by warto zwrócić uwagę na 
język powieści. W dialogach zdarzają się 
niedociągnięcia. Mniejsza, że te same po- 
słacie raz mazurzą, raz mówię językiem 
literackim. Ale już niekonsekwencją są 
takie np. zdania: 2 

„— Boże, jakiś ty spocomy, przebierz 
się zaroz”. (Str, 45), albo: 

— Cyz mozes pojąć, jakie bylo moje 
žycie?“, (Str. 86). Aut-Aut i jeśli „cyz mo- 
zes” — ło i „zycie”, a jeśli „„życie” — ło 
i „Czyż możesz”. Oczywisła są ło dro- 
biazgi, Świadczę jednak o nieuwadze 
autora. 

Reasumując: należy bacznie obserwo- 
wać dalszy rozwój tego utalentowanego 
poety, po kiórym w prozie możemy się 
spodziewać wielu rzeczy ciekawych. 

Jerzy Bantewski.   

trzeba stwierdzić, że cały ten praeowiiy wy-| 
wód dowodzi nie tylko słabego wyczucia. 
cytowanych tekstów, ale i wyraźnie złej wo- 
li. Teraz ja z kołei powiem: „widocez..ie* 
autor jego dał się skusić parokrotnie wyra- 
żonej opinii, że ta egzotyczna „Kolumna Li- 
teracka', na teren warszawski niestety „nie 
dociera". Nie można rachować w ten sposób. 
— Troszeczkę, mimo wszystko, „dociera”... 

Jedno przyznam. — Zestawienie tych dwu | 
ariykułów na jednej stronicy dawało obraz | 
nieco zamazany, Zabrakło przy artykułe Za- 
gorskiego mego przypisku: niedopatrzenie 
techniczne. ostatniej chwili, Jednakże zama- 
zanie, to jeszcze nie zamęt (jak to się nieraz | 
zdarzało w „Prosto z mostu* jeśli porównać | 
wypowiedzi redaktora z recenzjami „spe- 
eów': Bajkowskiego, Micińskiego, a bodajże | 
i Regamey'a). Tu każdy czytelnik lojalny ro- 
zumie o co chodzi, jeśli drukując obszerne 
(uawet za obszerne) rozirząsania na temat 
przekładu Tuwimowskiego, sam jednym 
zwrołem tylko potrąca» 0 tę sprawę, uwa- 
żając ją za, praktycznie rzecz biorąc, załat- | 
wioną i przechodząc do rzeczy nieporówna- 
nic ważniejszych, do sprawy Tuwima w ogó- | 
le Mój polemista jakoś „nie przeczytał wi-- 
decznie”, że pisząc: „W związku z tym prze- | 
kiadem byliśmy świadkami dość niesympa- 
tycznego widowiska w prasie, a raczej części 
prasy warszawskiej", Zagórski odeina się 
od tej „części prasy', — Widać daremnie, 
skoro znów się mu pisze, że zarzuty są „te 
same”. Nie zauważył również jakoś mój po- 
lemista, że artykuł mój jest w znacznej mie- 
rze wykłócaniem się z Tuwimem 0 futurys- 
tów i o „metody“, że poza tym samą „ko- 
byłę** Tuwima wytoczoną dla polemiki, prze- 
praszam ałe „z recenzenfami* uważam za | 
symptom atmosfery, którą.. którą wybór: 
Tuwima do akademii znakomicie by rozrze- 
dził i zmeliorował... 

Być może, iż mój polemisia mważa za 
dcwcipne podsunąć, napisać, że ja przeczy- 
awszy artykuł Tuwima nagle zapałałem chę | 

cią oglądania go w Akademii. Niestety spra- 
wy Tuwima szmoncesem załatwić się nie da, 
o rodacy... Co do mnie, mogę odwołać się 
nie tylko do inkryminowanego artykułu, ale 
i do wiełokrotnych grubo wcześniejszych wy 
pewiedzi. Ot np. pod ręką mam inną połe- 
mikę z „Prosto z mostu* (Kol. Lit, z 28 
lutego r. b.) gdzie podkreślałem, że nie wol- 
no „zapominać o należnym szacunku wobee | 
wielkiego poety polskiego, poety, któremu 
wt zw. świątyni Mowy polskiej. gorąca ku 
tejże Mowie miłość (uczynkami świełnie po- 
parta) dawno już ławę kołatorską zdobyła” 
tpodkr. dawne). 

Tak jest, to jest-prawda oczywista. Po- 
zesłaje więu tyłko sprawa owych „szans”, 
insczej mówiąc, czy zdołają Tuwima utrącić 
presje rodaków, czy też Akademia znajdzie 
się na poziomie. Ale tu wystarczy trochę 
cierpliwości: Zobaczymy. 

Józet Mašliūski. 
PAST ESET TS 

Sprostowanie. W poprzedniej „Kolum= 

nic“ znieksztalcono nazwisko autora nowelį | 

p.t „Strach”, Jest nim p. Jerzy Bazarewski, 

którego za niedopatrzenie przepraszamy, 

wes 
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Przy pierwszych wycieczkach nar- 
ciarskich najwięcej zawsze jest naj- 
rozmaitszych wypadków. Nie mówię 
już o złamaniu nart, czy też o zerwa- 
niu wiązań, ale o wypadkach takich 
jak łamanie rąk, nóg, czy też ogólne- 
go potłuczenia. 

W górach jest niebezpieczeństwo 
lawin. Już w pierwszych dniach tego- 
rocznego sezonu białe piekło porwało 
jedną ofiarę. O lawinach nie mówmy, 
bo na Wileńszczyźnie o lawinie wspo 
minać można tylko w formie jakiegoś 
żartu, albo o tych nieraz bardzo pięk 
nych zwisach na dachach naszych sło 
mianych chat wiejskich. 

Na czym więc polegają i skąd wy- 
pływają pierwsze nieszczęśliwe wy- 
padki. Przede wszystkim lekkomyśl- 
ność, a po drugie pewna jakaś nieroz- 
ważna brawura.. Najczęściej wypadki 
zdarzają się przy stromszych  zjaz- 
duch; otóż w czasie pierwszych wycie 
czek, wówczas, gdy Śnieg jest jeszcze 
mało uleżany i nie ma pokładu nie 
można ryzykować jakimś ostrzejszym 
zjazdem, zwłaszcza w lesie, gdzie peł- 
nG jest pniaków, kamieni, karczy, a 
nawet drutów kolczastych. Młodzież 
zezwyczaj nie zwraca na to uwagi, a 
potem są przykre tego konsekwencje. 
Uważać trzeba również na kretowi- 
ska, które są niezasypane śniegiem. 
Jeżeli narta napotka na swej drodze 
przeszkodę w postaci niewielkiej na- 
wet górki piasku, to odrazu narciarz 
pada i wówczas następuje katastrofa 
(Trzeba więc jeździć bardzo ostrożnie, 
zwracając uwagę na grudy, kretowi- 
ska, pnie i kamienie. Z chwilą gdy 
spadnie więcej śniegu i śnieg ten ule- 
ży się wówczas niebezpieczeństwa 
zmniejszają się. & 

_ Przy pierwszych wycieczkach nar 
ciarskich trzeba również umieć dob- 
rze rozłożyć swe siły. Lepiej jest zaw 
sze wybrać się na krótszą wyprawę 
niż na dłuższą i potem takesię zmę- 
czyć, że nie można samodzielnie wró- 
cić do miasta. 

Ze swej strony zalecam wycieczki 
zbiorowe. One mniej męczą i są bar- 
dziej urozmaicone. W dużym stopniu 
ułatwieniem jest tutaj przekładanie 
wspólnego śladu dla wszystkich nar- 
ciarzy. Prowadzący wycieczkę powi- 
nien jednak co pewien czas zmieniać 
się I jeszcze jedna techniczna rada 
Prowadzić powinien najlepszy nar- 

cierz danej grupy, a drugi najlepszy 
narciarz powinien zamykać sznur 
ciągnących narciarzy. To znaczy, że 
najsłabsi powinni znajdować się w 
środku. Wówczas jest gwarancja, pe- 
wna asekuracja, że nikt nie zostanie 
w terenie. Tempo powinno być tak 
TIT ATATIY STT PARROT SISU 

0 mistrzostwo Wilna w piłce 
siatkowej 

Mistrzostwa siatkówki rozpoczną się 8-ga 

grudnia 1937 r. na sali Okr. Ośrodza W. F. 

W podanym terminie startute: 
godz. 10,06 WKS—RKS panowie; 

»„ 1040 M. kl. „B“ J KPW p:aowie; 
„ 11,20 HKS—AZS panowic; 

„ 12,00 WKS — M. kl. „B” panowie; 

„ 1240 KPW-—AZS panowic, 

» 18,20 M. kL „B* — HKS panowie; 

» 17,00 WKS—AZS panie; 

n 1740 Jordan—KPW pani» 

» 18,28 AZS—Jordan panie; 

» 19,00 WKS—KPW panie: 

n 19,40 WKES—Jordan panie; 

» 20,20 AZS—KPW panie. 

Kluby umieszczone na pierwszym miejscu 

są gospodarzami zawodów, do obowiązku 

których należy dostarczenie przepisowych 

piłek i przygotowanie boiska, 

Delegatami W. G. i D. na powyższych 

zawodach będą p. Sienkiewiczówna Jadwiga 

! p. Kołatorski Mikołaj. 

Klasa VI b słynęła w całej szkole z te- 
go, że miała najlepszych sportowców, 
którzy wbrew ogólnej, a wielce krzyw- 
dzącej opinii nie byli ostatnimi uczniami, 
a zawsze przechodzili z klasy do klasy. 

Nauczyciele lubili tych wesołych chłop 
ców, którzy żyli z sobą w wielkiej przy- 
Jaźni, bo łączyła ich nie tylko szkoła, ale 
tównież sport, któremu oddawali się w 
wolnych od zajęć godzinach. 

Egzamina maturalne poszły mniej wię 
cej gładko. W każdym bądź razia z tej 
gromadki sportowców nie zostawiono na 
zimę nikogo. 32 uczni rozsypało się po 
świecie. Większość poszła do wojska, in- 
ni zapisali do uniwersytetu. Słowem poza- 
stały już tylko wspomnienia z dawnych 

czasu do czasu kłoś kogoś spotykał, ale 
7 roku na rok zaczynała rwać się coraz 
/bardziej łączność koleżeńska. 

Po upływie dobrych dziesięciu lat pry 
mus szkoły, nazwisko którego wyryte zo- 
stało na marmurowej tablicy w sali akto- 

  
  

lat. Czas mijał szybko. Płynęły lata. Od 4 

  

dyktowane, żeby zastosowane było do 
możliwości fizycznych i technicznych 
najsłabszego narciarza, a ten słabszy 
narciarz niech zawsze stara się skra- 
cać sobie drogę i nie marnować sił, 
to znaczy, że jeżeli silniejsi jego ko- 
ledzy będą chcieli dwa razy zjechać 
tym samym stokiem, to niech on le- 
piej w tym czasie odpocznie. 

Doszliśmy do chwili odpoczynku. 
Odpoczynek na nartach nie powinien 
polegać na zatrzymywaniu się, a na 
zwolnieniu tempa i na swobodnym 
zupełnie poruszaniu się. 

Zatrzymywać się w terenie nie za- 
leca się nikomu, bo wówczas najłat- 
wiej jest przeziębić się, zwłaszcza je- 
żeli ktoś jest za ciepło ubrany. Prawie 
wszyscy początkujący narciarze mają 

РЕ оВЕЙ Se   

„KURJER WILENSKI“ 6.XII 1937 r. 

to w zwyczaju, że ubierają się bardzo 
ciepło, że nie mogą potem ruszać się 
w terenie. Jeżeli już mowa o ubraniu 
narciarskim, to trzeba starać się na 
siebie wkładać takie ubranie, do któ- 
rego nie lepi się Śnieg. 

Na zakończenie jeszcze jedna ra- 
da, a raczej uwaga nieco może humo- 
rystyczna. Przy pierwszych wyciecz- 
kach narciarskich trzeba pamiętać, 
że Śniegu jest stosunkowo mało, a 
więc wszelkiego rodzaju padania mo- 
gą być bardzo przykre i bolesne. Le- 
piej już nie padać, bo można posinia- 
czyć się. 

'Te moje uwagi nikogo nie odstra- 
szą od wybrania się w teren. Warun 
ki są dobre, ale trzeba uważać, bo 
o wypadek nie jest trudno.     

Sytuacja w piłkarskich mistrzostwach Świata 
Sytuacja w piłkarskich mistrzostwach 

świata, rozgrywanych, jak wiadomo, w 

tizech strefach i kilkunastu grupach przed- 

stawia się obecnie następująco: 

STREFA EUROPEJSKA 
W strefie europejskiej rozgrywki odby- 

wają się w 8 grupach. 

W pierwszej grupie do finałowych roz- 

grywek zakwalifikowały się Niemcy i Szwe- 

cia. Wyeliminowe zostały Estonia i Finłan- 

dia. 
W drugiej grupie — jak wiadomo — 

walczą Polska, Jugosławia, Norwegia i [r- 

tandia. Z tej grupy do finału zakwalifiko- 

wała się już Norwegia, Polska rozegrała 

pierwszy mecz z Jugosławią, bijąc ją 4:0, I 

w razie uzyskania na meczu rewanżowym w 

Białogrodzie, który się odbędzie dnia 3 kwiet 

nia 1938 r., chociażby wyniku remisowego, 

zakwalifikuje się do rozgrywek finałowych. 

W trzeciej grupie — Rumunia i Egipt 

rozgrywają pierwszy mecz 12 grudnia w 

  

4 śmiegu i © smasracih 
Z chwilą rozpoczęcia sezonu narciar- 

skiego w Wilnie nasuwa się cały szereg 
problemów sportowych. Tym wszystkim, 
którzy wybierają sią na narty za koniem, 
fo znaczy, którzy uprawiać mają zamiar 
skóreng przestrzegamy przed niebezpie- 
czeństwem, jak to niektórzy robią przy- 
wiązując sią do linki. Proszę tego nie ro- 
bić, bo w razie upadku można skaleczyć 
się. Koń odrazu nie zatrzyma się, a nar- 
ciarz wówczas ciągnięty jest przez dłuż- 
szy czas, Z przywiązaniem rąk do linki 
było moc najrozmaitszych wypadków. Za 
linkę trzeba więc tylko trzymać się — 
tak, żeby w razie upadku móc odrazu 

puścić, 
Ci, którzy uprawiają skóring powinni 

w miarą możliwości zabezpieczyć się w 
okulary, ale niech to nie będą okulery za 
szkła, a tylko z masy. Szkło w razie wy- 
padku moża pociąć skórą. Okulary po- 
trzebne sa dlatego, żeby śnieg z pod ko- 
pyt końskich nie wpadał do oczu. 

Tyla byloby co do skóringu. Oczywiš- 
cie, że są to zasadnicze tylko rady, bo 

jeże!i chcielibyśmy wniknąć w szczegóły 

to musielibyśmy wygłosić cały odczyt. 

A teraz słów kilka o smarowaniu nart. 
Trzeba przyznać na samym wstępie, że 
pierwsze śniegi są bardzo kapryśne. Sma- 
rowanie jest więc nie bardzo łatwe. W każ 
dym bądź razie nie radzimy używać na 
razie smarów tak zwanych miękkich to zna 
czy „skaresu” i „klistru”, bo do tych sma 
rów zaczną się przyklejać nie zasypana 
moża jeszcze w dostatecznej ilości śnie- 
giem igły od sosen w liście, wzgłędnia 
liście. Smary te są mniej zalecane rów- 
nież 1 dlatego, że śnieg świeżo spadły 
jest bardzo puszysty. Bardzej odpowiada 
ją więc smary suche, a więc takie jak 
„F.F.", „Haug”, „„Dogoń” i inne. Smarów 

twardych jest całe mnóstwo. Na świeżo- 
spadły śnieg narty bardzo dobrze jest sma 
rować bratlejem, względnie miksem. Moż 
na również użyć tenta, który idealnie nie 
sle, a i przy podchodzeniu nartę trzyma. 

Będąc więc na wycieczce można łat- 
wo przekonać sią o tym wszystkim co 
mówimy. Bywają bowiem smutne wypad- 
ki, że narciarz smaruje, a narty nie chcą 
iść. Trzeba więc wiedzieć jakimi smarami 
na jaki śnieg trzeba smarować, a jeżeli 
kłoś nie wie, to niech zapyta bardziej 
wytrawnego narciarza ło ten z przyjemno- 
ścią poradzi, : 

Co robić, żeby śnieg nie lepił się da 
górnej powierzchni narty. Każdy z nar- 
ciarzy przyzna niewątpliwie, że nie należy 
to do wielkiej przyjemności jak narty je- 
go są oblepione śniegiem. Otóż najlepiej 
jest przetrzeć narty parafiną, względnie 
woskiem, ale nigdy tłuszczem. Tłuszcz po 
trzebny jest tylko do skórzanych części 
wiązań narciarskich i do bułów. 

Ta wszystkie drobiazgi, te wszysikia 
szczególiki w czasie wycieczki narciarskiej 
odegrywują ogromne znaczenie. Warło 

Wieimożny Pan Dyrektor 
wej gimnazjum spotkał swego przyjaciela, 
który orłem w nauce nie był, ale słynął 
ze zdolności piłkarskich. 

— Cześći Jak się miewasz przyjacielu? 
Co słychać? Co porabiasz? Co robią innl 
nasi koledzy? Nic nia wiem co z naszą 
wiarą dzieje się, bo stale bawię za gra- 

nicą. 
Połoczyła się serdeczna rozmowa © 

tym i o owym. Zaczęto przypominać ko- 
legów z tej słynnej VI b klasy, 

—Powiedz mi mój drogi, co robi Zby 
szek? Pamiętasz, siedział na przedostatniej 
ławce w pierwszym rzędzie od okna. 

— Zbyszek... Zbyszek? Jakto ty nic nia 
wiesz. On jest przecież dyrektorem. 

— Dyrektorem...? Nie nie może być. 
— Taki Ma świetną posadę i to po- 

sadę samodzielną. 
— Nie to nie możliwa. Przecież nigdy 

nikt nie powiedziałby o tym, żeby Zby- 
szek mógł zosłać dyrektorem! Mów więc 
mi o nim. Gdzie jest, jakie skończył 

studia? ' 

| więc o wszystkim pamiętać, jak również 
pamiętać warto o zabraniu z sobą scyzo- 
ryka, który zawsze może przydać się nar- 
ciarzowi w czasie wycieczki, 

Bardzo często chce się na wycieczce 
narciarskiej pić i wielu narciarzy je garścia 
mi śnieg, względnie pije ze studni wodę. 
To pierwszy krok do zachorowania, zwła« 
szcza jeżeli ktoś zatrzyma się, zacznie od 

poczywać | rozglądać się dokoła. Trzeba 
pocierpieć, a pić odrazu przestanie się 
chcieć. Pragnienia zgasić można suszo- 
nym owocami, która warto zabierać z 50- 

Walne zwyczajna zebranie Wileńskie- 
go Komiłełu Towarzystw Wioślarsk'ch nie 
mogło dojść do skutku z powodu nie przy 
bycia delegatów: AZS I PKS-u. Na po- 
rządku dziennym były bardzo ważne spra 
wy. Żałować więc trzeba, ża dwa ie klu- 
by nie uważały za stosowna przysłać 
swych przedsławicieli. Zebrania walne 
przeksztalciło się więc w konferencję in- 
formacyjną. Termin walnego zebrania wy- 
znaczono na połową stycznia 1938 roku, 
Trzeba przypuszczać, że w tym drugim 
terminie przyjdą już wszyscy delegaci, a 
wówczas będzie można ustalić terminarz 
regat wioślarskich i omówić plan pracy 
w zimowym basenie wioślarskim. 

    

Santiago de Chile, 

— Studia? On żadnych słudiów nie 
skończył. Jest dyrektorem szkoły szybow- 
cowej. To świetny lotnik, Żona jego bije 
wszystkie rekordy polskie. Lała jak gołąb 
Pamiętasz te nasze gołębie x papieru 
puszczane w klasie w czasie lekcji historii, 

= Nie opowiadaj głupstwi 

— Co, zazdrościsz Zbyszkowi, że jest 

dyrektorem, a może nis wiesz I o tym, ża 
Staś został przed dwoma tygodniami mia 
nowany sędzią, 

— Stašt Stai Strzępa sędzią? Nie to 
nie możliwe, on przecież nigdy nie prze- 
jawiał żadnych zdolności ani do historii, 

an też. do prawa. 

— A ja ci powiadam, że Staś jest sę- 

dzią | ło jeszcze jakim. Ty chyba gazet 
braciszku nie czytasz? Ty nie wiesz co na 
świecie się dzieje! Weź poniedziałkowe 
gazeły, to we wszystkich znajdziesz naz- 

wisko Staška Muci.arskiego. Ostatnio sę- 
dziował przy 150 tysiącach publiczności 

i nikt nie krzyknął kalosz, Sława jego roz- 
chodzić się zaczęła po całej Europie. Mó- 

wią, že to wybitnie inteligentny czło- 

wiek, a żebyś wiedział jakie on ma zdol-   

  

  

bą do kieszeni, udając się oczywiście na 

nieco dłuższe wycieczki, 

Najlepszym frunkiem dla narciarzy, za- 
lecanym przez lekarzy jest gorąca herba- 
ta, względnie gorące mleko. Nie wszę- 
dzie i nie zawsze można jednak dosłać 
szklankę gorącej herbaty, to też niektó- 
rzy zabierają z sobą termozy, a do pleca- 
ka ładują śni.danie | zapasowe ubranie. 
Mowa w danym wypadku jest tylko o wy- 
cieczkach przynejmniej całodniowych, ale 
nie o spacerkach na Rowy Sapieżyńskie, 
czy na Karolinkę, 

  

LC Najmiiszą gwiazdką = kapelusz ż f. Wieszkowsii 

Wicš'arze nie mogą się zebrać 
Na zebraniu informacyjnym postano- 

wiono między innymi zastosować nastę- 
pujący klucz przy wyborach zarządu, a 
mianowicie: WKS Śmigły obsadzi stano- 
wiska prezesa | sekretarza, PKS — kapie. 
łana sportowego, Wił. Tow. Wioślarskie 
skarbnika |i jednego członka zarządu, 
AZS — gospodarza i zastępcy sekretarza, 
a Harcerski Klub Sportowy — zastępcy 
kapiłana sportowego. Jak można orlento- 
wać się w syluacji fo prezesem ponownie 
zosłanie mjr. Zbigniew Lankau, kapiła- 
nem sporłowym zostanie Zygmunt Wit- 
kowski, a jego zastępcą będzie Mieczy. 
sław Nowicki. 

Rekord lotńika Codosa 

  

Znany lotnik francuski Codos, dokonał na samolocie „Lieutenant Guerrero" śmia 
łego przelotu z lotnistka paryskiego Le Bourget do Buenos-Aires. Olbrzymią tą 

przestrzeń przeleciał Codos w 52 godzinach i 15 minutach, bijąc dotychczasowy 
rekord długości lotu na tej trasia o 16 godzin. Z Buenos-Aires Codos odleciał do 

dokąd szczęśliwie przybył. 
przed starlem. 

EEK PREANGOKZTY WK ZEÓORCZDW EPE ITT ATS LTS TTT TSS 

Na zdjęciu Codos na chwilę 

ności małemałyczne, jaką subielność w 
wyczuwaniu błędów, a z drugiej strony 
słanowczośćł Uważam, że on z nas wszysi 
kich zrobił największą karierą życiową, 

bo cóż Felek pracuje na poczcie. Zygmu- 
siowi ledwo, że ledwo udało się skoń- 
czyć poliłechnikę, a ty jak słyszałem zo- 

stałeś lekarzem, ale sławy takiej jak Staś 

prędko nie osiągniesz. 

— Rozumiem ciebie mój przyjacielu. 
Nabrałeś mnie dwa razy. Jak mówiłeś o 
Zbyszku, że jest dyrektorem byłem pew- 
ny, że jest kierownikiem jakiegoś wielkia 

go przedsiębiorstwa, albo dyrektorem 

gimnazjum, a jak wspominałeś o karierze 

sędziowskiej Stasia to byłem przekonany, 
że stał się prawnikiem, 

— A cóż ty sobie myślisz, że sport to 

zabawka. 
— Zmieńmy lepiej temat rozmowy. 

— Dobrze, ale pamiętaj o jednym, że 
jak będziesz pisał do Zbyszka to na ko- 
percie musi być Wielmożny Pan Dyrektor, 
a do Słasia trzeba pisać Jaśnie Wielmożny 
Pan Sędzia Słanistaw Mucharski. 

1. Nieciecki.   

Kairze, a drugi 3 kwietnia 1938 r. w Buka- 

reszcie. 

W czwartej grupie — odbędzie się tylko 

jeden mecz między Portugalią i Szwajcarią. 

Teren meczu nie jest jeszcze ustalony. Praw- 

dopodobnie zawody odbędą się w Mediola- 

nie, alho na terenie Szwajcarii. 

W piątej grupie: Węgry, Palestyna i Gre- 

cja delegują jedną drużynę do Paryża. Węg- 

ry walczą dopiero ze zwycięzcą meczu pa!e- 

siyna — Grecja. Pierwszy mecz pomiędzy 

tymi państwami odbędzie się 23 stycznia 

w Palestynie, a rewanż 15 lutego w Atenach. 

W szóstej grupie — Czechos.owacja i Buł 

garia wyłaniają zwycięzcę do finałowych roz 

grywek. Pierwszy mecz w Sofii przyniósł 

wynik remisowy 1:1. Czechos.owacja zatem 

musi rewanż 3-go kwietnia w Pradze wy- 

grać, chcąc bronić pozycji wywalczonej na 

mistrzostwach światła w Rzymie. 

W siódmej grupie — Austria wyelimino- 

wała Łotwę i Litwę i walczy w grupie fina- 

łowej. 

W ósmej grupie — Belgia, Holandia | 

Luxemburg wysyłają do rozgrywek finała- 

wych dwie drużyny. Pierwszy mecz Hołan- - 

dia — Luxemburg wygrała Holandia 4:0. 

Następne mecze odbędą się pomiędzy Luxem 

burgiem a Belgią (dnia 13 marca w Luxem- 

burgu) oraz między Bełgią i Holandią (dnia 

$ kwietnia w Antwerpii). 

STREFA AMERYKAŃSKA. 

W strefie amerykańskiej rozgrywki odby 

wają się w trzech grupach. Poszczególne 

grupy tworzą Ameryka Północna, Ameryka 

Środkowa i Ameryka Południowa. Z Amery 

ki Południowej i Środkowej do Paryża udaje 

się jedna drużyna, wyłoniona ze sp kania 

pomiędzy reprezentacją USA a zwyc.4zcą 

grupy Środkowej Ameryki, w której to gzu- 

pie walczą Kolumbia, Costa Rica, Kuba, San 

Salvador, Guyana holenderska i Meksvt. 

Z Ameryki Południowej do finału zakwal“ 

f'kowała się Brazylia. Argentyna ли ом р 

wie najsilniejsza družyna šwiata nadeslals 

swoje zgloszenie juž po terminie i miedzy. 

narodowa federacja piłkarska  dotyckczas 

nie wydała decyzji czy zgłoszenie to zosta'e 

przyjęte I w jakiej formie Brazylia ma byt 

dupuszczona do finału. Ostatnio powstał pra 

jekt, aby Argentynę przenieść do 

STREFY AZJATYCKIFI% 

Argentyna rozegrałaby eliminacyjny meca 

v jedyną zgłoszoną drużyną azjatycką терте- 

zentacją Indyj holenderskich na terenie fran 

cuskim. W razie zwycięstwa Argentyna ац'> 

matycznie zakwalifikuje się do finału bez 

ki nieczności poczynienia zmian w 03;ZCze- 

gl'nych grupach i bez powiększenia liczby 

16 tu drużyn. Z Azji początkowo zgłos'.« się 

rownież Japonia, ale swoje zgł szenia wyco* 

fała. 

Lekkoatleci A. Z. S. otrzy- 

maią nagrody 

We włorek 7 grudnia o godz. 17 w lo- 

kalu AZS przy ul. Św. Jańskiej 10 odbę- 

dzie się zebranie informacyjne Sekcji Lek 

koafletycznej AZS. Na zebranie proszeni 

są o konieczne przybycie wszyscy bez wy 

jątku członkowie sekcji ze względu na 

to, że po zebraniu nastąpi uroczystość rox 

dania nagród zdobytych przez poszcze- 

gólnych członków sekcji w ubiegłym se- 

zonie sportowym. 

Skład hokeistów Ogniska 

Hokeiści Ogniska KPW w nadchodzą- 

cym sezonie sporłowym grać będą w na. 

stępującym składzie: bramkarz — М/ 

ro, obrona Okutowicz i Czesław 

Godlewski, pierwszy atak — Józef God- 

lewski, Staniszewski i Czasznicki, drugi 

atak — Ginter, Burda i Kelm. W rezerwie 

zaś są miedzy innymi tacy gracze jak 

Pastecki i Andrzejewski drugi. Pierwszy 

mecz hokeistów wileńskich rozegrany zo-, 

słanie zapewne w okresie świąt Bożego 
Narodzenia w Krynicy dokąd wilniania 
zostali zaproszeni. 

Motoryzacja Zw. Rezerwisiów 
Przy komendzie Grodzkiej Związku 

Rezerwistów zorganizowane zostało prze+ 

szkolenie rezerwistów w zakresie P. W, 

mołorowego. Przeszkolenie obejmuje: wy 

szkolenie teoretyczne budowy pojazdów 

mechanicznych oraz naukę jazdy na samo 

chodach i motocyklach. Wykłady odby« 

wać się będą w lokalu przy ul. Świętej 

Anny 2 w godzinach popołudniowych, 

Wpisowe wynosi 5 zł i 2 zł miesięcz= 

nie, a za jazdę samochodem 6 zł od go- 

dziny, motocyklem zaś 5 zł. Kurs teore- 
tyczny trwać będzie 3 miesiące. Zapisy 
przyjmowane są codziennie w lokalu Św. 
Jańska 2 (drugie piętro) w godzinach od 
12 do 15 i od 17 do 19 do dnia 15 grud- 

nia. Komendantem kursu będzie kpt. Sła- 

nisław Szymkowicz. Wykłady teoretyczna 
prowadzić będzie Władysław Wojcie- 
chowski. 

Walne zebranie Wil. T. W. 
Doroczne walne zebranie Wił. T. W. 

wyznaczone zostało na 17 grudnia do lo- 
kalu Ligi Morskiej i Kol. przy zauł. Św. 
Jerskim 3—1. Początek o godz. 18-ej. Na 
porządku dziennym sprawozdania i wy- 

bory władz. 
Dotychczas prazesem Wil. T. W. był 

inž. J. Glatman, który niewątpliwie zo- 

słanie ponownie przez aklamację wybra- 

nym na prezesa



W 

Ostatnie dni Wystawy 
Syrokomli 

Jeszcze tylko 4-ry dni będziemy mogli 
eglądać w Bibliotece im. Wróblewskich pa- 
miątki po pieśniarzn ziemi naszej, na które 
się złożyły przeważnie druki, od egzempla- 
izy ówczesnego Ateneum, gdzie Syrokomła 
pierwsze swe utwory drukował, do dalszych, 
jak Pamiętnik Naukowo-Literacki Podberes- 
kiego. i in. Widzimy tu rękopisy Gawęd, tła- 
jmączeń, . Wędrówki po. moich okolicach, 
Dzieje literatury. polskiej, listy i niezliczone 
artykuły o naszym poecie, pośmiertne i póź- 
niejsze: w Tyg. Ilustrowanym, w Świecie, 
w Kraja w Kłosach, w mies. Litwa 1 Ruś, 
(śliczny numer ilustr. przez Ruszczyca). 

Możemy tež oglądač portrety Syrokomli: 
„dawny, w wieku młodzieńczym, w czamaree, 

1 wyrazem twarzy pełnym zapału i zucho- 
wałości, piękna litografia w Paryżu robiona, 

1 w późniejszym wieku, smętnie zadumany, 
stcrany ciężkim życiem, odbitka z Albumu 
Wilezyńskiego. Portrety użyczone łaskawie 
przez wnuczkę poety, p. Ludwikę z Kondra. 
towiczów Bylińską. Kilka rzeczy dał p. Uzięb 
ło Niestety, nie dało się nie otrzymać ze zbio 
rów Tow. Przyjaciół Nauk, gdzie nasz poeta 
ma swój kącik pamiątkowy w sali Orzesz- 
kowej. Całą tę wystawę, pozwalającą się do- 

bize zorjentować w utworach Syrokomli, 

gdyż i kilka wydań jego dzieł leży tu rozło- 
żłene, zawdzięczamy niewyczerpanej praco- 
witości p. H. Drege, niestrudzonej bibliote- 

karki Biblioteki im. Wróblewskieh. 

Zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, odwie- 
dziny tej wystwy byłyby doskonałą ilustra- 
cją do historii prac poety i wysiłków nad 

podniesieniem kultury tutejszej. -A przytem 
deje możność oglądania innych zbiorów Bib 
lioteki, które wy: <ieczkom zawsze cłiętnie są 
pokazywane. B. R. 

  

Bopierajcie pierwszą w Kraja Špdl- 
dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

wiłeńsko - trockim 

KURJER SPORTOWY 

Wczoraj w drugim dniu zjazdu rady 
6 towarzystw popierania przemysłu ludo- 
wego w Wilnie obrady rozpoczęły ię w 
godzinach rannych odczytaniem teferatów 
B. Tret. ra „O ochronie bidownictwa lu- 
dowego” i K. Piwockiego „Zagadnienie 
utrzymania stroju ludowego”, w którym 
referent poruszył zagadnienie konieczno- 
ści utrzymania stroju, podkreślając, że za- 
głada stroju ludowego powoduje często 
auiomatyczne zniszczenie całego szeregu 

gałęzi wytwórczości z nim bezpośrednio 
lub pośrednio związanych |. np. hafciarst- 
wo, tkactwo, kożuchnictwo. Referent za- 
znacza, że Inne państwa, |. np. Austria, 
Estonia, Węgry, Francja i Niemcy zagad- 
nieniem tym interesują się od dawna, a w 
Polsce sprawa kierunku ochrony stroju lu 
dowego powinna słać się przedmiotem 
dyskusji wszystkich organizacyj i instytu- 
cy| zajmujących się ochroną i badaniem 
kuliury ludowej. 

Po odczytaniu referatów, nad którymi 
wywiążała się interesująca dyskusja, zjazd 
uchwalił następujące wnioski: 

1) Zjazd, uznając potrzebę prawnej 
echrony sztuki ludowej przed chaotyczną 
| nieodpowiednią Ingerencją, zwraca się 
do podkomisji ochrony ztuki ludowej o 
przedyskutowanie ! ustalenie projektu od 
powlednich przepisów prawnych. 

2) Zjazd zwraca się do towarzystw | or 
ganizacyj, prowadzących handel auten- 
tycznymi wytworami ludowymi, by w po- 
rozumieniu z min. przemysłu i handlu sta- 
rały się © ochronę prawną ych wyrobów 
przed naśladownictwami i wyrobami pod 
szywającymi się pod nazwę ludowych. 

3) Zjazd zwraca się do organizacyj, zaj   
- Wspaniały « sukces bokserów. 

Polska — Norweg 'a 12: & 
Drugi międzypaństwowy mecz 

bokserski Polska — Norwegia zakoń- 
czył się ponownie zdecydowanym 

zwycięstwem Polski 12:4, Przypomi- 
namy, iż przed rokiem w Poznaniu 
zwyciężyliśmy również 4244, 

«Największą sensacją wczorajszego 
meczu jest przegrana Chmielewskie. 
80, który rozchorował się jakoby w 
drodze i nie mógł na ringu przeciw. 
siawić się Tillerowi. Drugie dwa: 
Re Polska oddała przez porażkę 
limeckiego, który wstawiony został 

Jako rezerwa zamiast Piłata i Węg 
rowskiego. ® 

‚ # drugiej zaś strony trzeba nad- 
mienić, że Polska odniosła trzy zwy 
cięstwa przez techniczńe K. O odnie 
sione przez Wożźniakiewicza, Kolezyń 
skiego i Szymury. 

W poszczególnych wagach wyniki 
następujące: 

W. musza — Rothole (P) pokonał 
po ciężkiej wałce Jansena (N.). + 

W. kogucia — Koziołek (P. wy- 
grał na punkty ze Stroemer. 

LM piórkowa — С:опек P.) -po- 
konal po žywej i ciekawej walce Niel- 
sena (N,). 

W. lekka — Wożniakiewicz w 2 
rundzie pokonał przez techniczay K. 
O. Paltieda. (N.)., 

W. półśrednia — Kolczyński :(P.) 
wygrał również przez techaiczay K. 
O. w 1 rundzie, walcząc z R. Andre- 
assenem (N.). 

W. średnia — Chmielewski (P.) 
przegrał na punkty ze znanym w Pols 
ce bokserem Tillerem. (N.). 

W. półciężka — Szymura (P.) po- 
konał w 3 rundzie przez techniczny 
R O.E. Andressena. 

W. ciężka — Klimecki (P.) prze- 
grał z Lianem (N.). 

W ogółnej więc punktacji zwycię- 
żyła Polska 12:4. Według punktacji 
skandynawskiej (zwycięstwo jeden 
punkt, a remis O punktów) Polska po- 
konała Norwegię 6:2. - 

W Oslo zebrało się w sali przeszło 
2 tysiące widzów.   

Sztokholm wygrywa nieznacznie 
ze Śląskiem w hokeju 

Szwedzcy hokeiści, występując jako 
teprezeniacja Szłokholmu spotkali się z 
reprezentacją Śląska, wygrywając w nie- 
znacznym stosunku 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). 

Szwedzi mieli przez cały czas meczu 
wybitną przewagę, z wyjątkiem ostałnich 

minut, kiedy ślązacy doprowadzili do sta- 
nu 3:2, Byli oni zespołem wyrównanym, 
górującym nad ślązakami techniczn'e, kon 
dycyjnie i grą zespołową. Słabą ich stro- 

| ną było jedynie niezdecydowanie w. sy- 
łuacjach podbramkowych.   

„KURJER WILEŃSKI 6.XII 1937 r. 

mujących się przemysłem ludowym oraz 
do Izb rolniczych, by do pracy w terenie 
angażowały siły fachowe, przede wszyst- 
klm z pośród einogzałów, a w ośrodkach 
o specjalnym znaczeniu z pośród odpo- 
wiednio „przeszkolonych artystów. 

4) Zjazd zwraca uwagę odpowiednie 
organizacjom na konieczność przerzyśle- 
nia i zmoniowania organizacji zbytu przed 
miotów ludowych. S 

5) Zjazd rady 6 towarzystw popieranła 
przemysłu ludowego zwraca się do mini- 
sterstwa spraw wewnęfrznych oraz Po- 
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza- 
Įemnych aby do czasu realizacji prac blur 
planów regionalnych wzgiędnie planów 
zabudowy obszarów, na których docho- 
wały się cechy regionalne budownictwa 
ludowego, wydane zostało rozporządze- 
nie wykonawcze, dotyczące bieżących za 
gadnień budowniczych. Rozporządzenie 
takie dofyczyć powinno: 

a) materiałów budowlanych dopusz- 
czalnych lub zabronionych na danych ob 
szatach ze względu na Ich „Kształt lub 
barwę, 

*bj zalecanla V poplerėnia form kon: 
strukcyjnych I innych szczegółów archi- 
tektonicznych, zgodnych z miejsowym tra 
dycyjnym sposobem budowania, 8 zabra- 

niania innych, 

<} podawania spózobów użycia nowych 
materiałów budowlanych względnie na- 
wet form nieszkodliwych dla charakteru 

      

    

  

Zjazd rady 6 towarzystw 
popierania przemysłu ludowego 

| miejscowego budowniciwa, a dający moż 
| ność zastosowania wymagań postępu go- 
spodarczego kuliury życiowej, 

d) uzgodnienie powyższych przepisów 
| zarządzeń z przepisami PZUW. i 

W godzinach popołudniowych odbyło 
się posiedzenie: ukonstyłuowanej. podko- 
misji ochrony sztuki ludowej przy między- 
ministerialnej komisji do «praw przemysłu 
ludowego i domowego — pod przewod- 
nictwem dr Ksawerego Piwockiego. 

Podkomisja ta przyjęła regulamin po- 
siępowania, omówiła kolejność prac, przy 
czym na plan pierwszy wysunięto — ko- 
nieczność zajęcia się sprawą Jakości towa- 
rów w poszczególnych sklepach, związa- 
nych z przeniystem ludowym, oraż opra- 
cowaniem memoriału w sprawie wyszko- 
lenia kwalifikacyj Instruktorów dla posz- 
czególnych gałęzi przemysłu ludowego. 

Ziazd zakończyło posiedzenie rady 6 
towarzystw PPL, na którym dr Piwocki zło- 
żył sprawozdanie z przebiegu obrad kon- 
gresu folkloru w Paryżu — na który był 
delegowany, po czym zajęto: się sprawa- 
mi. organizacyjnymi towarzystw, kładąc na 
scisk: na konieczność. współpracy bazarów 
przemysłu ludowego z towarzystwami po- 
pierania przemysłu ludowego w stopniu 
silniejszym — tak, aby momenty handlo- 
we wspierały się i łączyły z ideowymi, po 
nieważ ma io duże znaczenie dla kultury 
ludowej w Polsce w ogóle, a dla artys- 
tycznego Pea rem W SZCZE- 
gólności, : 

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

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ. 
OBBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

    

— Ceny niskie — 

\ШШШПШЁП radiowe 
Tydzień. muzyki rozrywkowej w radio | 

Koncerty rozrywkowe w:'bieżącym tygod- 

niu :Połskiego Radia posiadają najróżnorod- 

niejszy charakter. Znajdą tutaj słuchacze pio” 
senki lekkie w wykonaniu solistów, popular 

ne melodie w wykonaniu orkiestry, zespołów 

wokalnych oraz pogodne audycje słowno- 

muzyczne. 

Poniedziałek dn. 6.XII zapowiada o godz. 

16,15 koncert śląskiej kapeli ludowej i o 

gedz. 18,10 jako zupełny kontrast — płyty 
murzyńskiego pieśniarza Turnera Laytona. 

Od godz. 20,00 do 21,40 nadany będzie kon- 
cert muzyki lekkiej i tanecznej w wykonaniu 
Małej Orkiestry P. R. pod dyr. Z. Górzyń- 

skiego z udziałem Chóru Juranda i wibra- 
fonisty Mariana Orzechowskiego, 

Na wtorek dn. 7.XII o godz. 10,15 zespół 

wileńskich mandolinistów „Kaskada“ wystą- 

pi z koncertem zatytułowanym „Zatańczymy 
przy dźwiękach mandolin*, © godz. 17,15- 

pizygrywać będzie z Łodzi orkiestra salo- 
nowa, wieczorem zaś © godz. 22,30 orkiestra 

węgierską Lajosa Kissa (z płyt). Zabarwie- 
nie folklorystyczne wniesie do programu te- 
go dnia „Wieniec pieśni górniczych” z Ka- 
tewie w wykonaniu chóru KPW o godz. 
14,30. 

Środa dn. 8.XII jako dzień świąteczny ob-   

fituje w liczne koncerty rozrywkowe i popu- 

„larne. O godz. 8,15 usłyszą radiosłuchącze 

dźwięki orkiestry wojskowej pod dyr. 'Sa- 

dewskiego z Poznania, © godz. 11,00 lekkie 

Intermezza i serenady z płyt, o godz. 13,20 

kancert rozrywkowy z Wilna. Po południu 

przygrywać będzie o godz. 18,05 Kapela Lu- 

.dowa Dzierżanowskiego, o godz. 19,15 pe- 

płyną falami eteru pieśni Śląska Cieszyńskie 

go, a o godz. 20,00 zagraniczne piosenki H- 
tyczne i komiczne z płyt. Muzyka taneczna 

Małej Orkiestry P. R. z ndziałem fortepiani- 

stów zakończy o godz. 22,00 program mu- 

tyczny tego dnia. 

W czwartek dn. 9.XII o godz. 11,46 — 

pieśni francuskie z płyt, o godz. 16,15 kon- 

eert rozrywkowy w wyk. tria sałonowego. 

t Katowic, a o godz. 20,00 prawie dwugo- 

dzinny koncert, złożony z najpiękniejszych 

melodyj i wiązanek w wyk. Małej Ork. P. R. 
pod dyr. Z. Górzyńskiego z udziałem soli- 

stów i „Czwórki Radiowej”. 

Piątek dn. 10.X1II przyniesie o godz. 16.15 

„Walce i serenady* w wyk. Tria Rozgłośni 
Pcznańskiej i śpiewaczki Celiny Kreyczi. O 
gedz. 18,10 nadane zostaną „Zespoły wokal- 

ne -w operetkach zagrahicznych* w nagra-   

5 

Jubileuszowa „Sroda 
literacka" 

W. dnin 8 b. m. odbędzie się w Zwiąrku 

Literatów uroczysta jubileuszowa _325-ta 

„Środa Literacka”, na której Zarząd Związ- 

ku Literatów upamiętni 10-eiolecie „Śród Li- 

tersckich* w Wilnie. 

W drugiej części wieczoru wręczona Zo- 

stanie Witoldowi Hulewiczowi nagroda fite- 
racka im. Filomatów za rok 1937, 

Początek 0 godz. 20,15, 

Wieczór arii i pieśni 
J. Kuiczyckiej 

; Zarząd Okręgowy Rodziny Policyjaej w 
Wilnie przypomina o zapowiedzianym na 

wtorek 7 b. m. w Sali Miejskiej kina „Mars“ 

„Wieczorze arii i piešni“ primadonny ope- 

rctkowej p. Janiny Kulczyckiej, z którego 

dcchód przeznaczony jest. na: wdowy. i, sie- 

rety po poległych policjantach i pomoc szkol 

ną dla najuboższej młodzieży szkolnej .gim- 

pazjum im, A. Czartoryskiega.::. i 

Ofiary czadu 
Wczoraj pogotowie  Inferweniowała 

przy ul. Końskiej 20, gdzie uległy zacza- 

dzeniu 75-lefnla Józeła Romosławska | 25 
letnia Jadwiga Filipowiczowa- | : 

: Zdołano je uratować, "14. 

Wwypzdki 
Złodzieje strychowi rozpoczęłł .se- 

zon”. Wczoraj przedostali się na strych 

domu nr 3 przy ul. Bosaczkowej i skradli 

bieliznę na szkodę E. Golosa. Również 

Plotrowi Poławskiemu (Mickiewicza 22] 
skradziono blellznę wartości 60 zł. 

* 

W Wiinie grasują złodzieje, którzy 

„wyspecjalizowali” się w kradzieży kół 

zapasowych od samochodów. Wczoraj w 

bramie domu nr 8 przy uł. Teatralnej skra 

dziono z samochodu Pawła Piry (Teatral- 

na 8) kolo zapasowe wartości 100 zł. 
* : ? 

Maria Siarkowa (Kałwaryjska 51] za- 

meldowała że 'w czasie przyglądania się 

wystawie B-ci Jabłkowskich, . nieznany 
sprawca skradł jej 20 zł. - 

* 

Józel Stefański, zam. w osadzie Grzy- 
bówka, zameldował, że, gdy przechodził 
koło bramy domu nr 59 przy ul. Zawal- 
nej, został wciągnięty do gry w „Atzy 

blaszki” I „presgrai“ kilkanaście zł. 
© Polłcja ustaliła, że oszukali Sietańskie- 

go Aleksander. Iwanowski (Szeptyckiego 
22) I Jan Mrozinkiewicz (Zacisze 11), kiė- 
rych zairžymano. ] S Ic]. 
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„Za.5 groszy dziennie 
możesz mieć to, co daje teatr. kino, 

okręt itd., bo książkę z / 

Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczne — lite- 
ratura szkolna — nankowa. 
Czynna od it do 18 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny Al 
1 zł 50 gr. : 

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcicki: | Prawo cywilne Ziem g 

Wschodnich — 'T. X. Część Ł (3 to 
my) — 2) Eneykłopedia Gutenberga 

(20 tomów). 

BER TDEWZESÓE RM 

niach płytowych 1 e godz. 19,30 nieznane 

pieśni ladowe Śląska. 

W sobotę dn. 11.XII o godz. 18,15 usłyszą 
radiosłuchacze piosenki w wyk. Zofii Ternć, 

a o godz, 20, 00 koneert rozrywkowy urozmai 

cony piosenkami „Czwórki Radiowej” oraz 

melodiami, odegranymi na harmonii przez. 

Kazimierza Turewicza, 

  

KONRAD TRANI 

ZEMSTA 
Tym razem obeszło się nawet bez sakramentalnej 

formułki o przysługującem aresztowaniu prawie nie- 

udzielania wyjaśnień „bez uprzedniego naradzenia się 

z upełnomocnionym obrońcą". Szczurek zriał tajniki 

procedury lepiej, aniżeli niejeden urzędowy stróż spra- 

wiedliwošci i prawa. 

— Do jakiego adwokata zadzwonić? -— zapytał 

wywiadowca, przywołując taksėwkę, + | == 
„— Do starego dóktóra Run$y. -: | « 456: о 

vas ska służby 2 goiżdnął A z res“ 

ać : 

— Jak widzę, dobrześ się ostat io: i obłowił. 2 

  

każe sobie słono płacić. No tak, koko to niezgorszy to-*. ' 

war Idzie jak woda! 

| = Podła bandai“ = 

Szczurek. ‚ & 

„W sferze, do której należał, dai z pólicji ucho- 
dziły za szczyt dobrego tonu. Szczurek nigdy tego nie 

Po” ze wstrętem 

pochwalał. Okazało się teraz, że miał rację. Łapacze... 

wiedzieli o nim daleko więcej, niż przypuszczał; Rzecz : 
Prosta, nie. był: tem zachwycony, .. 

Nie dał jednakże nie poznać po sobie i zniósł ze   

ло ; stoickim spokojem przesłuchanie oraz wszelkie nie- 

odłączne odeń szykany. Na pytania odpowiadał prze- 
cząco. Proszę, niech mu udowodnią wszystko, o co go 
posądzali. Ani myśli ułatwiać im pracy! W głębi duszy 

jednakże czuł, że sprawy jego stoją bardzo niedobrze... 

Jedno go tylko zaskoczyło: w środę przed połud- 
niem, kiedy sędzia. śledczy znów wezwał go na prze- 

słuchanie, wprowadzono do gabinetu jakiegoś zażyw- 
nego, napuszonego jegómościa. Twarz jego wydała Się 
Szezurkowi dziwnie znajonia. Co to za jeden? Prawda! 

Był to portjer hotelu Greykitl, który w swoim czasie 

_ zdradził mu take w nazwisko tego: łotra Henri' ego. 
  

— Tak jest, sir — 0 jowiedział porijer z przeko- 

© nanielm — to ten! To on pytał zanić o, biednego hra- 
: Ьшво! 

— Во:з:епаш ramy „oskarżenia. — powiedział 
„ spokojnie sędzia. — Jest pan podejrzany: nietylko 

v zabójstwo Myersa i handel narkotykami, ałe również 
„0 zamordowanie hrabiego Gozzi di Pino. 

a RE Tak? 10 to również — pomyślał Sado — 

aki mądry, 2 nie zwąchal, že taki on hrabia jak i ja! 

* „k * 

- „John Hunne, „zwany Szęzurkiem, położył dłonie 
na pulpicie ławy oskarżonych. Potem opuścił i rozej- 

rzał się ostrożnie. Sała' była nabita. Przyjaciele stawili 

się w komplecie. Mieli na sobie porządne, niedziejne   

garnitury, a czupryny ich Iśniły od brylantyny. Na 

pierwszy rzut oka robili wrażenie uczciwych robotni- 

ków i urzędników biurowych. Prócz przyjaciół doji zał 

Szczurek mnóstwo łapaczy, którzy żajęli miejsca 

wśród publiczności. Niewiadomo, czy celem wysłu- 

<hiwania cennych uwag doborowej:sosiety, czy! też 

przypadkowo. Na rozprawę mogła ich przecież spro- 

wadzić zwykła ciekawość. : 
John starał się opa: 

niejedną opresję, ale ni 

śmierci... 
_ Zjawili się wreszcie przysięgli, od których zależał 

wać mdłości... 

jeszcze nie stał tak blisko 

" jego lós: Bóże, j jak” ci ludzie na niego patrzyli! Jakgdyż 

   by był najgorszym płazem, robakiem,. glistą! Ito 

„hazywa. bezstronność, „objektywizm, nieuprzedzeniet 

'Taka naprzykład baba z czerwonym nosem i połar- 

“ ganemi włosami, która siedziała najbliżej niegó. Głu- 
potę ma „Wypisaną na twarzy! I taka ma go sądzić.4 

Że Ależ to wyraźne „pogwałcenie konstytucji! , 

. John uczuł wyraźnie, że zimny pot osiada mu na 
; czole. Sięgnął po chusteczkę i w tej samej chwili dwaj 

policjanci, którzy: trzymali straż przy nim, poruszyli 

się, śledząc bacznie każdy ruch podsądnego. 

‚ „ — Ву!е ше szubieniea, byle nie szubienica -- ma 

mrotal bezglošnie John. 

(D. <. až 

Przeżył już



"Fin MARS| 

"jący od zachcdu kraju wzrost zachmurze- 

6 

Dziś Mikołaja, Leoncji 

Jutro Embrożego 
GRUDZIEŃ 

6 | Wschód słońca — g. 7 m. 27 

Poniedziałek | zachód. słońca — g. 2 m. 52 
WEEK WORKA 

  

spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 5.XIL. 1937 r. 

Ciśnienie 754 

Temperatura średnia — 7 

Temperatura najwyższa — 3 

Temperatura najniższa — 9 

Opad — 

Wiatr południowo-zachodni 

'Tend.: wzrost 

Uwagi: dość pogodnie. 

Z: Przewidywany przebieg pogody 
do wiecz. dn. 6 bm. w/g Pima: Postępu- 

'nia aż do opadów. 
W „dzielnicach zachodnich wzrost tem- 

perałury aż do odwilży, poza tym lekki 
mróz. 

Wiatry umiarkowane przeważnie po- 
łudniowo-wschodnie, 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Sckotowskiego (Tyzenhauzowska 1); S-ów 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); Miej. 
ska (Wiłeńska 23); Turgiela i Przedmiejskich 
(Niemiecka 15); Wysockiego (Wielka 8). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An- 
iokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Za- 

jączkowskiego (Witoldowa 22). 

SPRAWY SZKOLNE 
— Kuratorium Okręgu Szkolnego WI- 

leńskiego podaje do wiadomości, że egza 
min ukończenia gimnazjum ogólnokształ- 
cącego (nowego ustroju) dla eksternów 
odbędzie się w styczniu—lutym 1938 r. 

, Podania o dopuszczenie do egzaminu 
przyjmowane są w kancelarii. Kuratorium 
$pok. 22) do dnia 15 grudnia włącznie. 

Do podania dołączyć należy: 1) włas- 
noręcznie napisany życiorys z zaznacze- 
niem. odbytych: studiów, 2) metrykę uro- 
dzenia, 3) wykaz lektury z jęz. polskiego 
I jęz. nowożytnego, 4) świadectwa szkol- 
ne, 5) dwie nienaklejone fotografie, 6) do 
wód opłacenia na konto | Urzędu Skar- 

bowego w Wilnie Nr 38314. na rachunek 
Kuratorium taksę za egzamin w kwocie 
48 zt. 

Egzamin odbywać się. będzie w/g re- 
gulaminu ogłoszonego w Dzienniku Urzę 
dowym Kuratorium Okr. Szk. Wileńskiego 
Nr 4, poz. 45 z 1937 r. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Ze Związku Polskiej Inteligencji Kato- 

dickiej. Dziś zebranie ogólne ZPIK o godz. 
7,16 wiecz. w sali Seminarium Archeologii 
Klasycznej U. S. B., ul. Zamkowa 11 (drugie 
podwórze w prawo). 

Na porządku dziennym: 
1) Prof. dr. J. Oko wygłosi odczyt ilustro- 

wany przezroczami p. t.: „Troska Mussoli- 

lego o zabytki starożytnego Rzymu”. 
2) Ks. prob. Do Nowicki, b. więzień 

z Sołowek, skreśli swoje wrażenia i reficksje 
x pobytu na: wyspach Solowieckich p. 
„Wśród tortar daeha i ciala“, 

Hotel EUROPEJSKI 
Pietwsrurzędn: -. Ceny przystępna. 
Telefony w pokajach Winda osohowa 

    

          

HELIOS | 
Premiera. Potężny film 
prod 19 8 r. o bohater. 
stwie, miłoćci * poświęc. 

DYMSZA, Znicz i 

Dziś, Dram 

zdrady, miłości 

i intryg p. t. 

LUX | 

KRONIKA 
BARANOWICKA 

— TAJEMNICZA ZGKOBNIA, W Kūll- 
kach, gm. dobromyskiej, został zasirzelony 

z karabinu przez okno mieszkaniec. tej wsi 

J. Szłejko, lat 45. Szlejko powrócił do domu | 

4 Baranowicz I spożywał wicczerzę. 

Śmierć nastąpiła natychmiast. Policja szu 

ka sprawców zabójstwa. 

NIEŚWIESKA 
— Obuwie dla biednych Jlzieci, Powia- 

tuwy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

zukupił 90 par bucików. Obuwie wykonali 

szewcy chrześcijanie z Nieświeża z materiała 

pierwszego gatunku. Wykonanie jednej pary 

bucików przeciętnie wyniosło zł 11. 30 par 

obuwia rozdano biednym dzieciom bezrobot- 

nych rodzin w Nieświeżu oraz dzieciom sta- 

łego przedszkola przy klasztorzć pp. Bene- 

dyktynek, a 60 par rozesłano do ośrodków 

gminnych. 

— Apteczki P. С. K. Oddział Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Nieświeżu przystąpił 

do zaopatrywania urzędów, szkół, instytucyj 

oraz lokali zrzeszeń społecznych w komplet- 

ne apteczki doraźnej pomocy sanitarnej. 

Apteczka zawiera leki I opatrunki w znacz- 

uej ilości niezbędne przy udzielaniu pierw- 

szej pomocy. Zawartość apteczki umieszczo- 

na jest w masywnej szafce na przegrėdkach, 

zaopatrzone w przystępne dla każdego objaś 

cienia i pouczenia użycia poszczególnych le- 

ków. Zaopatrywanie odbywa się na zasadzie 

komisowego rozsprzedania znaczków PCK. 

BRASŁAWSKA © 
— Ludność garnie się do ośwlaty. 

Wzrastający z roku na rok pęd do oświaty. 
wśród ludności wiejskiej, ujawnił się ostai 
nio bardzo wyraźnie I w Brasławiu. Kiedy 
bowiem kierownictwo publicznej szkoły 
powszechnej Nr 2 w Brasławiu wystąpiło 
z inicjaływą zorganizowania * kursu do- 

kszłałcającego dla dorosłych w zakresia 
siedmiu klas szkoły powszechnej, licząc 
że chyba znajdzie się ze 20 kandydatów, 
— to zebrało się chętnych przeszło 50 
osóbl I to takich, która mają najmniej 
4 klasy szkoły powszechnej. 

Kurs pracuje intensywnie już od dwóch 
tygodni. 

— Rada Powiatowa. Odbyło się tu posie- 

dzenie Rady Powiatowej pow..brasławskiego, 

na którym, po wysłuchaniu sprawozdań kie- 

rowników poszczególnych działów z prac wy 

kcnanych w roku bież., rozpatrzono i pow- 

zięło uceliwaly podatkowe do budżetu na 

rok 1938-39, uchwalono budżet dodatkowy 

uą rok 1937-88 oraz omówiono sprawy doty: 

częce gospodarki i przedsiębiorstw Pow. Zw. 

Semorządowych w Brasławiu. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Konferencja agronomów. W dniach | 
11 2 bm. odbyła się w Głębokiem po- 
wiałowa konferencja agronomiczna. Głów 
nym tematem obrad było omówienie me- 
tod pracy i form organizacyjnych na rok 
1938/39. Uznano za konieczne stworzenie 
w każdej gminie organu opiniodawczego 
w kwesłiach. podniesienia rolnictwa, w 
kłórym wybiłny udział przyjąć mają sami 
zainteresowani rolnicy. Organem tym ma- 
ją być gminne komisje rolne o składzia 
rozszerzonym, gdyż oprócz członków 2 
wyboru mają łam wejść prezesi wszystkich 
kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, 
spółdzielni rolniczych i organizacji mło- 
dzieżowych istniejących w danej gminie. 

Pora tym dużo czasu poświęcono na 
  

DZIŚ Początek o_.qodr. 4-ei, Ulubieniec kob'et 

statnie dni! 
Wspaniała komedia polska dla wszystkich ! 

Orwid — „NIEDORAJDAS 

ÓŁTY SKARB 
Walka z przemocą chińsk'ego satrapy. W rol. qł: GARY COOPER, Tamirow {-Сагго!! 

я Nad program: CIEKAWE DODATKI i ; 
  

Oostataie dni 

Yoshiwara 
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Wydawujctwy 
  

   

„Kujer wycaskić Sp. Z 0, 0,, 

Dziś początek seansów o godz. 4-ej Л 

Przygody cficera rosyjskiego na Dal. Wschodzie 

_ w-g pow Maurycego Dekobry. 

W rol. gł.: Sessue Heyakawa 

3-go Maja 6 

  

| 

  

     „ 

Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznał | 
sprawę studenta 4 roku medycyny, Mi- 
chała Czerkasa, obywatela łotewskiego, 
oskarżonego o to, że w dniu 20 listopa- 
da ub, r., brał udział w zajściach antyse- 
mickich na podwórku Kliniki Uniwersy- 
teckiej, gdzie pobito kilku studentów Ży- 
dów, 

Akt oskarżenia zarzucał - Michałowi. 
Czerkasowi, że uczestniczył w pobiciu 
studentów Manieli; Lernera I -Jezier- 
skiego. 

Oskaržat prok. Marcinowski, 
adwokat Paszkowski. 

Świadek oskarżenia 

Bronił 

    
słudent medycyny 

konferencji opracowaniu planu pracy о$- 
wiatowo-rolniczej na okres zimowy (od 
1 grudnia do 1 marca). W okresie tym 
przewidziane są zjazdy rejonowe gospo- 
darzy przykładowych i zarządów kółek 
rolniczych oraz kursy rejonowe i zebra- 
nia wiejskie we wszystkich wsiach świeżo 
skomasowanych. Nadto. instruktorom rol- 
nym zalecono przyjąć udział w kursach 
społeczno - oświatowych, prowadzonych 
przez nauczycielstwo, 

OSZMIAŃSKA ; 
— Choinka dla biednych dzieci. Wobec 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenie 
Zarząd Powiatowy Związku Straży Pożar. 

nych w Oszmianie zwrócił się do zarządów 
wszystkich koraórek organizacyjnych w po' 
wiecie celem urządzenia w okresie świątecz 
nym choinki dla biednych dzieci. Ozdoby 
choinkowe będą sporządzone we własnym 
zzkresie przez samarytanki, zbieranie za$ 
upominków będzie przeprowadzone wśród 

' miescowego społeczeństwa. Na całość „Chia 
ki“ ztožą się: recytacje, odegranie utworów 
scenicznych o aktualnej treści oraz Śpiewa- 

„nie kolend, 

— Kurs i konferencja agronomiczna. -— 

W Oszmianie odbył się rejonowy kurs dla 

członków zarządów Kółek Rolniczych, w któ 
„tym wzięło udział 26 przedstawicieli kółek. 

Na program złożyły się: celawość istnienia 
kółek rolniczych, historia wsi, polityka gos- 

podarcza w państwie oraz wiadomości z za- 

kresu przebudowy ustroju rolnego, 

W dniu 2 b. m: w Oszmianie odbyła się 

konferencja agronomiczna, na której отаб- - 
wieno plan: pracy na rok 1938-59. -Postano- 
wiono utworzyć w powiecie kilka nowych 
osrodków hodowlanych trzody chlewnej, 
bydła i owiec orae rozszerzyć produkcję roś- 

[inną nasion uszlachetniońych. Ustalono rów 

    POLSKI SKLEP 

GALANTERII i TRYKOTAŻY 

„JANUSZEK“ 
NA GWIAZDKĘ 

„swetry, bluzki, szlafroki, pijamy 
'oraz wykwintną bieliznę damską 

i męską — po cenach niskich 

polecą 
  

    
  

   
      

HOTEL 

| „ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny „= Ceny przystępne 
Telefony w pokojach     

| CASI 

    

URJER WILEŃSKI" 6.X1I 1937 p s dat 

Uniewinnienie studenta —Łotysza 
oskarżsnego © udział w zajściach 

: antyse m ckich 
Remigołski twierdził, że poznaje w oskar 
żonym jednego z tych, którzy, brali: udział 

„w bójce, Drugi natomiast świadek oskar 
żenia, słudent Lerner, oświadczył, że о5- 
karżony jest podobny do napastnika, lecz 

"czy nim jest: istotnie, stwierdzić stanow- 
czo nie może. i 

Podczas rozprawy sądowej wyszło rów 
nież.na jaw, że władze uniwersyteckie wy 
toczyły w swoim czasie Czerkasowi spra- 
wą dyscyplinarną i, że w sprawie tej zo- 
stał uniewinniony. 

Po stwierdzeniu tych okoliczności I 
przemówieniach stron, sąd ogłosił wyrok 
uniewiniający. (C). 
    

nież rozmieszczenie sieci młeczarń i filij mle 

czarskich w rejonach agronomicznych oraz 

punkty prowadzenia prac kulturalno-oświa- 

towych, w których będą prowadzone 3-dnio- 

we kursy dla członków Kółek Rolniczych: i 
przodowników na wsi. 

GRODZIEŃSKA 
— Zjazd lekarzy województwa białostoc- 

kiego. Odbył się w Grodnie zjazd lekarzy 

weterynarii województwa białostockiego. W 

pierwszym dniu zjazdu dłuższy referat wy- 

głcsił woj. inspektor weterynarii dr. St./Swi- 

ba i dr. St. Winiarczyk z Augustowa. 

Wczoraj uczestnicy zjazdu zwiedzili rzeź- 

nię miejską. Wyjaśnień udzielał dyr. rzeźni 

dr. Emil Głus. (8) 

— OBLAŁA RYWALKĘ KWASEM SOL- 
NYM. Małżeństwo „Razum, zam. przy ul. Ra- 

blejowskiej Nr. 15 nie żyło w zgodzie. 

Pani Razum Michla podejrzewała męża 

o zdradę | przekonała się vyreszcie, że po- 

dejrzenia jej są uzasadnione. 

Po odnalezieniu swojej rywałki w osobie 

p. Szpindłer Ghjeny, postanowiła „rozprawić 

się* z nią. : 

W ubiegły czwartek Razumowa wykorzy- 

stała moment spotkania się ze Szpindler | 

oblała ją kwasem solnym, 
Szpindier umieszczono w szpitalu żydow 

skim. (s) 

PIŃSKA. 
— Clekawa Impreza sportowa. Urzą- 

dzony w Brześciu n. B. pod protektoratem 
p. wojewody W. Kostka-Biernackiego I 
D-cy- OK en. bryg. Cz. Jarnuszkiewicza: 
zjazd gwiazdzisty | „bieg gońca” na mo 
tocyklach wykazały wysoką klasę zawod 
aików. Ba ; 

Na trasie biegu były ustawione 4 ra 
diosłacja nadawczo-odbiorcze, co zwięk- 
szyło bezpieczeństwo zawodów i zapewni 
ło prawidłowe funkcjonowanie stużby dro 
gowej. 

I miejsce w obydwuch konkurencjach 
zajął por. Iwanowski z Dyonu Pancerne- 
go na mołocyklu „Sokół 1000“, 

Zawodnicy otrzymali szereg nagród. 
A to: nagroda przechodnia — puchar u- 
fundowany przez p. wojewodę, indywi- 
dualna — puchar kryształowy — przez 
Dow. OK I inne ufundowane przez prez. 
miasta Brześcia p. Wólcika, WKS „Pan- 
cernii” oraz firmy I osoby prywatne. 

   

  

Duzy transnort 

swieżech ORZECHÓW 
włoskich, fig i daktyli 

alecą 

A. Januszewicz 
Zamkowa 20-32, tel. 8-72   

    

i Ches 
strofa łodzi 
oceanu. 

  NO | Robert TA 
w wspania- 

łym filmie 
Reżyseria: Van Dyke. 

OGNISKO | 
w super- 
filmie pt. 

Chrześciiańskie kino 

SWIATOWID Į 
Bohaterami tejo f.lmu są ludzie o.gorących 
w. imię'miłości | dla dobra biiźałch. Każdy 

Staraniem Instytui 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Lida, ul. Ułańska 11 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

* Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

    

Dziś. Znakomita 
nasza rodaczka 

MOSKWA—SZANGHAJ 
| Nad. program UROZMAICONE DODATKI. 

monument, film wiary. i ml- 
łości, pełen uśmiechów i lez 

    

  

Doleres Del Rio, Richard Dix 
+ Była kochanką jedneqo 

ter Morris. i żoną sda Kata- 
podwodnej. N'ebywała technika zdjęć na dnie 

Nad proaram: AKTUALIA 

YLOR-- Jean HARLOW 
Panowie z towarzystwa 

Nad program: DODA KI. 

Pacz: senus. 6 4-eį, w uiedz. dów. o Rej. : 

tu Caritas Archidiecezji Wiieńskie!, wyświetla 

Białe róże 
sercach, zdolni: do największych „poświęceń 
powinien zobac yć, to cudowne arcydzieła 

Uiprasza się o przybywanie na początki seansów: 3—5—7 9, w niedzielę od 1-е] 

* nicą 6 zł, z odbiorem w administ 

ETA 
  

    фе ю   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

uoszeniem do domu w kraju—3 zł,, za gra- 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.60 

ndurskiego 4, tel, 4-4, » — 

          
racji zł. 2,50,       

     
      
    

  
    

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 6 grudnia 1937 r. 
6.15 Pieśń poranna; 6.20 Gimnastyka; 

6.10 Muzyka z płyt; 700 Dziennik por; 7.15 
Muzyka z płyt; 8.00 Audycja dla szkół; 11.15 
Audycja dla szkół, 11.40 Od warsztatu da 
warsztatu: W wytwórni farb; 11.57 Sygnał 
czasu; 12.03 Koncert; 12.20 Dziennik; 12.36 
„Pomoc zimowa”; 13.00 Wiadomości z mia 
sta i prowincji; 13.05 Lasy wileńskie: „Rrzo 
Za - czeczotka“ — pogadanka inż. Janiny 
Turskiej; 13.15 Popułarny koucert symfonicz 
ny; 14.25 „Zając” — nowela Adolfa Dygasiń 
skiego; 14.35 Walce Emila Waldteufia; 15.30 
Wiad. gosp.; 15.45 „Z pieśnią po kraju; 
16.15 Śląska Kapela Ludowa; 16.50 Pogadan 
ka, 17.00 „Roland Mótrós* — odczyt; 17.15 
Koncert muzyki fińskiej; 17.50 Pogadanką 

  

sportowa; 18.10 Skrzynka ogólna — prową 
dzi Tadeusz Lopalėwski; 18.20 Lekkie piosen 
ki: 18.35 „Na šwieto Mikotaja“ — gawęda 
regionalna Leona Wołłejki; 18.50 Program; 
16.55 Wiad. sportowe; 19.00 Audycja żołnier 
ska; 19.30 „„Dyskutujmy*: „W poszukiwaniu 
autorytetu"; 19.50 Pogadanka; 20.00 Muzyka 
20.45 Dziennik wieczorny; 21.40 Nowości l 
terackie omówi Jan Lorentowicz; 22.00 Ar 
cydzieła muzyki symfonicznej; 22.50 Ostat- 
cie wiadomości; 23.00 Muzyka. 

   

  

WTOREK, dnia 7 grudnia 1937 r. 
6,15 Pieśń; 6,20 -Gimnastyka; 6,40 Muzy- 

ka: 7,00 Dziennik 7,15 Muzyka; 8,00 i 11,15 
Audycja dla szkół; 11,40 Utwory Griega; 
11,57 Sygnał czasu; 12,03 Audycį: 5,00 Wia 
domošci z miasta i prowincji „Co po- 
winniśmy wiedzieć o likwidacji ma A Opusz 
czonego* — pogadanka; 13,15 Frzeglrd tań- 
ców; 14,05 Audycja życzeń dła dzieci; 14,25 
„Zając“ — nowela Dygasińskiego; 14,35 Mu- 
zyka; 15,36 Wiadomości gospodarcze; 15.45 
„Zagadki muzyczne* — audycja dla dzieci 
starszych; 16,05 Przegląd aktualności finan- 
scwo-gospodarczych; 16,15 „Tańczymy przy 
dźwiękach mandolin*; 16,50 Pogadanka; 
17,00 „Przez górskie pole walk w Hiszpanii”; 
17,15 Muzyka rozrywkowa: 17,50 „Życie nad 
lodem" — pogadanka; 18,00 Sport; 18.19 
Chwiłka litewska w języku polskim; 18,20 
Murzyńskie zespoły rewelersów; 1830 „Na 
Wydziale Lekarskim U. S. B.“ 1855 WII. 
wiad. sport. 19,00 eśmiertelne ksiażki — 
wieczór V „Mowy Gicerona; 19,35 Wieniec 
pieśni górniezych: 19.50 Pogadan' ; 20.00 
„Nekturn“ — onera; 20.45 Dziennik: 20.55 
Pcgadanka; 21.00 Koncert; 22.00 Recital for- 
tepianowy Angeliki Morales; 22,30 Muzyka; 
22,50 Ostatnie wiademości; 23,00 Muzyka. 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Dziś, o godz. 20,15 wiecz. po raz trzecl 

współczesna komedia w trzech aktach Ste- 
fana Żeromskiego „Uciek:1 mi przepióreez- 
ka..*, Udział biorą pp.: L. Wołłejko (prof. 

Wilkosz). Michalska, Granowska, Staszewski, 
dyr. Szpakiewicz, Jaglarz, Surowa, Dzwon- 

kowski, Koczanowicz, Kozłowski, Połoński, 
Woźniak. Oprawa dekoracyjna — K. I J. 
Golusowie. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*, 

-— Dziś teatr nieczynny. Przedstawienie 

opery „Carmen zostało odłożone. 

Grużlica płuc 
iast nieubłagalna i corocznie, nie robiąc 
różnicy. dla płci, wieku I stanu, pociąga 
bardzo wiele ofiar. Przy zwsiczaniu cho- 
rób płucnych: bronchitu, arypy, uporczy- 
weqo meczace n kaszlu it, n stosują 
"p. lekarze „Bafsam Trikolan—Age", 
który ułatwia wydzie'anie się plwociny, 

usuwa kaszel. 

KAZDY 
PRZEMYSŁOWIEC 
KUPIEC HURTOWNIK 

i DETALISTA 

zyska sobie nailepszą kliientelę 

ogłaszając się w najpopularniej- 
szem pirmie codziennem 

na Ziemiach Póła.- Wachodnich 

KURJER W'!EŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 

PD 

  

  

  

   

      

    

  

    

  

AAAŁAAŁ ADA ŁAŁ LADA ŁA AA ŁAD AGA NA AAA DANA RAA 

LEKARZE 
TYYYTYYYYYTYYYTYVYYYYYYYWYVYTYYTYYYYYYYYTNY 

DOKTOR MED. 

1. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul, Wileńska ir. 34, 
tel. 18-66. Przyjniuje ed 5—7 wiecz. 

UAA4AAAAA4AAAAAAAAAAA45 4 A4A4AA4A52AAAAAA1A4 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYYYYVYYYTYYYYTYYYYYYYTYTYTYVYVY 

AEUSZERbA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz, 7-ej 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, otok Sądu. 

  

„AŁAGEAAAA AAS AAAA AAAA 

- Handel i Przemysł 
TYYYEYYYYTYYYTYYYYYTYYYYYVYYYYYYYYYTYYTYYY 
Największy: wybór. pończoch, skarpet, rę- 

kawiczek, torehek, parasoli W. NOWICKI 
| Wilno, ul. Wielka 30. Gustowna galanteria, 
bielizna. 

  

PRACOWNIA KRAWIECKA „IRENA* ul. 
sAntokolska 39-—3 wykonywuje. solidnie, ta-* 
nio i' elegancko sukienki, palta i futra. 

  
  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed ieksteim 75 gi., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. 
za wiersz jednoszp. Du tych ceu dolicza się za ogłoszema cyfrowe tabelarycze 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio tamowy, za tekstem 10-lanivwy: 

treść ogłoszeń l rubrykę „nadesłane* redakcja nie -odpewiada. Administracja 
rastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń 'i nie przyjmuje zastrze= 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9,30 — 16.80 I 17-— 19 

komunikaty 60 gr 

Redaktot 

  

odp. jan Pupialło


