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LENSKI 
„ Wileńsko - Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

Polityczny system Genewy 
jest nie tylko chybiony, ale i szkodliwy 

Niemcy wobec wystąpienia Włoch z Ligi Narodów 
BERLIN (Pat). Niemieckie Biura 

„Informacyjne ogłasza komunikat ofi- 
cjalny, wyłuszczający stanowisko rzą 

"dłu niemieckiego wobec sobotniej de- 
ktaracji Mussoliniego: 

Decyzja rządu faszystowskiego co 
de wyjaśnienia sprawy wystąpienia 
Włoch z Ligi Narodów i wiele mówią 
ce wywody, w których Mussolini uza- 
sadnił tę decyzję, spotykały się w 
Niemczech z zupełnym zrozumieniem 
i najgorętszą sympatią. Со do zasad 
niczego stosunku polityki włoskiej 
wobec Ligi Narodów, nie mogło być 
już oddawna żadnych wątpliwości. 
Słowa, wypowiedzisne przez Mussoli 
niego w końcu września w Berlinie o 
fałszywych bogach Ligi Narodów, 
brzmią dotychczas w uszach wszyst- 
kich. Jest. jednak rzeczą pierwszorzęd 
nej wagi, że rząd włoski przez ogło- 
szone wczoraj postanowienie, spowo 
a ostateczne rozjaśnienie sytua- 
cji 

Liga Narodów 
sposób 

ZASŁUŻONĄ ODPRAWĘ 

za swą działalność polityczną. Nie o 
kszała się ona w żadnym z okresów 
swego istnienia zdołną do wniesienia 
pożytecznych czynników do traktowa 
nia za każdvm razem aktualnych za- 
gadnień polityki światowej. Przeciw- 
ki == Tiga Narodów xtywierała ną ca 
łość politycznego rouwcju czasów po 

ofrzymuje w ten 

wojennych zawsze jedynie śzkodłiwy 
niejednokrotnie nawet niebezpieczny | 
wpływ. Pod osłoną przyjętych idea- 
łów stawała się Liga Narodów coraz 
berdziej związkiem użyteczności eks 
ploatator6w układu wersalskiego, 

W Genewie 
ZAMIAST POLITYKI MIĘDZYNARO 

DOWEJ, 
polegającej na rozsądnym wyrówny- 
wania sił naturalnych i potrzeb lu- 
dów i kierowaniu ich na drogę poży 
tecznego rozwoju, zajmowano się 
przede wszystkim stworzeniem i sto- 
sowaniem metod, mających ną celu 
zapobieżenie tego rodzaju rozwojowi. 
Zupełny zawód, sprawiony przez Li- 
gę Narodów, jest dzisiaj faktem, nie 
wymagającym żadnych dowodów 
łudnego roztrząsania. 

Nadzieje, pokładane zwłaszcza 
przez niektóre małe państwa w Lidze 
Narodów, znikały: coraz bardziej wo 
bec nrzekonania. że cenewska polity 
ke zbiorowego bezpieczeństwa dopro 
wadziła w rzeczywistości do zbioro- 
wej niepewności. 

JEDYNIE W MOSKWIE 
można się jeszcze dziś spotkać z nieo 
graniczonym ' opowiedzeniem się za 
ideałami genewskimi. Jeżeli zresztą 
tu i tam czvnione są 
NOBSESZZOE 

  jeszcze próby - 

przypisania upadku tej instytucji nie 
dostatecznej jej uniwersalności to jest 
to zupełnie jawnym _ pomieszaniem 
przyczyny ze skutkiem. 

Przyczyny, które zmusiły naj- 
pierw Japonię, następnie Niemcy, a 
teraz także i Włochy, do wystąpienia 
z Ligi Narodów, dowodzą niezbicie, 
gdzie znajdują się zasadnicze błędy 
jej konstrukcji i kierujących nią poli 
tycznych tendencyj. Jest beznadziej 
nym trudem chcieć zapobiec tym ra 
dykalnym błędom przez częściowe re- 
formy. Czy pozostałe w Genewie mo 
cerstwa jeszcze i teraz zechcą uważać 
Ligę Narodów za poważny czynnik 
swej polityki — jest to ich sprawa. 
Nie mają one jednak już prawa przed 
stawiania 

LIGI NARODÓW ZA POWOŁANEGO 
REPREZENTANTA 

wszystkich państw oraz najwyższego 
organu międzynarodowej współpra- 
cy. Rząd Rzeszy nie pozwoli się jed- 
nak w każdym razie — w pewnym po 
rózumieniu z rządem włoskim od-   

wieść przez oz0R od przekona- 
nia, że 

POLITYCZNY SYSTEM GENEWY 
JEST NIE TYŁKO CHYBIONY, 

LECZ SZKODLIWY. 
Powrót Niemiec do Ligi Narodów 

nie będzie dlatego nigdy więcej brany 
pod uwagę". 

Punkt ciężkości komunikatu leży 
w stwierdzeniu: 

1) Z potępieniem Ligi Narodów i 
systemu politycznego Genewy Niem- 
cy wiążą potępienie idei bezpieczeń- 
stwa zbiorowego, 2) w polityce swej 
Niemey nie będą już uwzględniali Li 
gi Narodów jako instytucji upoważ 
nionej do wydawanła opinii w spra 
wach ogólno światowych, 3) nawet 
częściowa reforma Lisi Narodów nie 
rozproszy zastrzeżeń Niemiec, 4) 
Niemcy nie wrócą już nigdy do Ligi 
Narodów. 

"Ta oficjalna deklaracją dowodzi, 
iż Niemcy pragną położyć. naiwiększy 
nacisk na znaczenie kroku włoskiego 
1 podkreślić, że współpraca na osi Ber . 
lir — Rzym jest coraz bardziej Ścisła. 

Dla Londynu I Paryża 
tdecyzla Musssliniego nie jest niespodzianką 

LONDYN. (Pat.) Ogłoszenie przez 
Musoliniego decyzji ustąpienia V/łoch 
z Ligi Narodów nie wywołało w Lon 
dynie większego wrażenia. Najwybit- 
niejszym wyrazem stanowiska brytyj 
skiej opinii publicznej są niedzielne 
gazety, które nie poświęcają tej spra 
wie-zbyt wiele miejsca, a nawet dwa 
najważniejsze i najbardziej wpływo- 
we dzienniki, jak „Observer“ i „Sun- 
day Times“ umieszczają wiadomošė 

cache 
PARYŻ sPat). Przemówienie Mus 

seliniego przyjęto z ucziciem ulgi. | 
Szef rządu włoskiego potwier- 

dził tylko to, czego się spodzie- 
wano, a mianowicie decvzję wystą- 
pienia Włoch z Łigi Narodów, zaś nie 
naruszył w niczym polityki nieinter- 
wencji w Hiszpanii, czego się pow- 
szechnie obawiano, ani też nie przy- 
niósł żadnych nowych niespodzianek 

o przemówieniu Mussoliniego i krót- | w dziedzinie kolonialnej, 
kie komentarze na dalszych 

  

LONDYN. (Patj Rząd brytyjski Jest 
poważnie zaniepokojony atakami podjęty 
mi przez wojska japońskie przeciwko bry 
tyjskim okrętom wojennym na rzece Yang 

Tse Kiang. 
Dziś nad ranem japońskie baterie 50- 

lowe w Wuhu ostrzeliwały 2.672 tonnowy 
statek brytyjski „Sili-Wo”. Popołudniu ka 
nonierka „Lady Bird“ została ostrzelana 
przez japońską baterłą polową. Druga 
kanonierka brytyjska „Bee”, która szła w 
kierunku Wuhu została również ostrzela 
na. Na kanonierce „Lady Bird“, trafioneį 

Min. Delbos w Bialogrodzie 
Manifestacje ekstremistów. 1 osoba zabita, kilkunastu rannych 

BIAŁOGRÓD. (Pat.) Dziś z rana | 
przybył do Białogrodu francuski min. 
Spraw Zagr. Delbos, powitany na 
dworcu przez premiera Stojadinowi- 
cza, min. Wojny Maricza i Handlu 
Urbanicza. © godz. 10 rano. min. Del- 
bos wpisał się do księgi audiencjonal 
nej w pałacu królewskim, poczem zło 
żył wizytę premierowi Stojadinowiczo 
wi 

BIAŁOGRÓD. (Pat.) Agencja Ava- 
lu donosi: Po zakończeniu oficjalnego 
powitania na dworcu min. Delbosa 
grupa złożona z około 300 ekstremi- 
stów usiłowała na ulicy manifestować, 
lecz została natychmiast przez policję 
rozproszona. W czasie tych mauife- 
stacyj dwóch żandarmów zostało ran 
nych, a kilkunastu odniosło kontuzje. 
Po stronie manifestujących odniosły 
rany 2-ch studentów, którzy po zało 
żeniu im w szpitalu opatrunków, uda: 
li się do swych domów. Próby sia- 
nia zamętu przez ekstremistyczne žy- 
wioły zostały w zarodku stłumione. 
przy czym spokój i porządek nie zo 
stały w mieście zakłócone.   

PARYŻ. (Pat.) Agencja Havasa do 
nosi z Białożrodu: W czasie dzisiej- 
szych manifestacyj ulicznych jedna 
osoba została zabita. W ciągu całego 
przedpołudnia panowało w mieście 
wielkie podniecenie. Do starcia mię- 
dzy manifestantami t połieją doszło 
również przed gmachem Skupezyny. 

BTAŁOGRÓD. (Pat.) Książę regent 
Paweł przyjął ministra Delbosa na 
audiencji, w czasie której wręczył mu 
insygnia wielkiego jugosłowiańskiego 
krzyża Orła Białego. Po zakończeniu 
audiencji wydali książę Paweł i księż 
na Olga, na cześć min. Dełbosa, śnia- 
danie, w którym wzięła również udział 
królowa matka. 
  

miejs- | 

Bitwę morska 
„stoczyły samoloty japońskie z okrętami brytyjskimi 

  

4 pociskami został zabiły jeden marynarz, 
a jeden raniony. Poza tym zraniony został 
dowódca kanonierki kapitan O'Tonnel, 
Także barka brytyjska „Tsing-Tan", która 
wlozta konsula brytyjskiego w Nankinie 
I brytyjskiego attache wojskowego była 
ostrzeliwana. 

W klika godzin później inne kanonier 
ki brytyjskie na rzece Vang-Tse, znajdują 
ce się w odległości 2 mil od Nankinu, a 
mianowicle kanonierki „Skarabeusz“ | 
„„Ckricei“ 1 klika małych barek zostało 
zaałakowanych z powietrza przez samolo 
ty Japońskie. Grupa samolotów lapońskich 
zaatakowała stałek handlowy „Wang-Pu”, 
należący do brytyjskiego towarzystwa żeg 

Krwawa walka na ulicach 
Nankinu 

TOKIO. (Pat.] Nadzwyczaj krwawa wal 
ka o Nankin trwa. Wojska japońskie czy 
nią bohaterskie wysiłki celem słorsowania 
bramy południowo-wschodniej i zdobycia 
silnych pozycyj chińskich w pobliżu mau 
zoeum Sun-Yaf-Sena na wzgórzu Purpu 
rowym. Loinictwo japońskie stale bombar 
duje mury J centrum mlasta. Zaciekłe wal 
ki toczą się o dolinę Yuhufai, broniącą 
dostępu do bramy południowej. 

— PEKIN. (Paf.) Z tutejszych dobrze po- 
Informowanych źródeł japońskich  dono- 
szą, że naznaczone na dzisiaj uroczystości 
ku uczczeniu zdobycia Nankinu odbędą 

| 

Członkowie Rządu opuścili Wilno 
W dniu 11 bm. po konferencji go 

opuścili Wilno członkowie Rządu mi 
spodarczej w godzinzch wieczornych 
ruster rolnietwa i reform rolnych J 
Poniatowski, minister 

kacji J. Utrych a w dniu 12 bm. o go 
handlu A. Roman i minister komuni 
dzinie 16.05 wicepremier E. Kwiat: 
kowski i minister opieki społecznej 

przemysłu i | M. Zyndram Kościałkowski.   

  

  
  

| 

  

nocnych. 

Ćena 15 gr - 

  

Wojskowo-legionowa delegacja 
: w drodze do Rzymu 

WARSZAWA, (Pat.) Dziś wyjecha 
ła do Rzymu delegacja polska woj- 
skowo - łegionowa celem rewizytowa 
nia kombatantów włoskich w składzie 
następującym: gen. Wieniawa- Dłu- 
goszowski — przewodniczący delega- 
cji. gen. Boruta-Spiechowicz, płk. Ja- 
nieki, mjr. Axentowicz, poseł Starzak 
—prezes KPW, poseł Drozd-Gierym- 
ski i prof. Jakubski. 

RZYM. (Pat.) Popiersie marmuro- 
we Marszałka Piłsudskiego, które jut 
ro połska delegacja wojskowo-legiono | 

wa przywiezie do Rzymu, stanie przy, 
dawnej alei Arioli, która otrzyma na- 
zwę alei Marszałka Piłsudskiego. Po- 
nadto. delegacja przywiezie ze sobą 
dwie urny z ziemią, pobraną z mogił 
dwóch bohaterów włoskich, którzy 
zginęli za wolność Polski w 1868 r. 
Ziemia z mogiły Francesco Nullo wrą 
czona zostanie władzom miejskim w 
Bergamo, a ziemia z mogiły Stanisła« 
wa Becchi — władzom miejskim w 
Portoterraio. 

Bombardowanie Madrytu 
MADRYT (Pat). Agencja Havasa 

donosi: Artyleria powstańcza wznowi 
ła o godz. 19.30 bombardowanie stoli 
ty. Kilkanaście pocisków cksplodowa 

ła w śródmieściu, 
Via. 

Bombardowanie trwa. Liczbą 6- 
fiar jest dotychczas nieznana. 

głównie na Gran 

„Palą Bogu świeczkę i d'ablu ogarek“ 
Wyborcze przemówienie Stal na 

MOSKWA. (Pał.) W przededniu wybo 
rów Stalin wygłosił w Teatrze Wielkim w 
Moskwie 'przemówienie, w którym wych 
walał ustrój sowiecki, przeciwstawiając go 
państwom demokrałycznym na Zachodzie. 
Ponadto: oświadczył, Iż jako deputowany 
nie zawiedzie zaufania wyborców. 

Jedynym istotnym momentem przemó 
wienia było zaatakowanie przez Stalina 
elementów neutralnych i chwiejnych, o 
których wyraził sią, że „palą:Bogu świecz 
kę i diabła ogarek", Sialin zaleca w. sto<.| 

sunku do takich ludzi, gdyby znależl! sią 
wśród członków najwyższego Sowietu, 
korzystanie z przysługującego wybora« 
com prawa odwołania deputowanego . 

Dezawuowanie deputowanych a priorl 
—zdaniem moskiewskich kół dziennikar 
skich — należy rozumieć, jako ostrzeże 
nie deputowanych, że najmniejsza niesub 
ordynacja z ich strony w stosunku do re 
żimu grozi ułrałą mandału, a co za tym 

idzie, wszelkimi wypływającymi x tego 
faktu konekwencjami. 

Burze śnieżne i... powódź 
NOWY JORK. (Pał.) Północne obszary 

słanu Nowy Jork znajdują się od kilku 
dni pod sięgającą 1 i pół metra warstwą 
Śniegu. W miastach I osiedlach odczuwać 
się daje dotkliwy brak żywności i materia 
łów opałowych. Celem niesienia ludności 

lugowego w Chlnach. Znajdujące się o- 
bok kanonierki „Skarabeusz” I „Ckricet“ 
rozpoczęły wobec tego ostrzeliwanie ae 
toplanów japońskich z dział przeciwlotni 
czych. Wywiązała się formalna walka, Sa- 
moloty japońskie wycofały się jednak naj 
widaczniej w obawie przed działaniem 
brytyjskich dział przeciwlofniczych. 

O zajściach tych natychmiast psinfor 
mowano admiralicię brvtyjrką I Forelgn= 
Office oraz “омбасе floty brytyjskiej w 
Chinach admirała Little, zna!dującego się 
obecnie w drodze z Honq-Konq do Szan 
ghaju na krążowniku „Fałmouth". 

Wydarzenia te wywołały w Londynie 
duże wrażenie. 

slę dopiero za dwa lub trzy dni. Prawdo 
podobnie w czasie tych uroczystości pro 
klamowany zostanie nowy rząd Chin pół- 

Zarząd Główny T-wa 

Pomocy Polonii Zagr. 
WARSZAWA (Pat): W ciągu obrad Towa 

rzystwa Pomocy Polonii Zagranicznej doko 

nano wyboru do zarządu głównego, do któ 

rego weszli: wicemin. inż. J. Piasecki, płk. 

dypl. WŁ Kiliński, poseł płk. J. Świdziński, 
dyr. Polskiego Związku Zachodniego p. M. 

Zaleski, dyr. banku PKO E. Modrycki, dyr. 

Ligi Morskiej i Kołonialnej p. J. Dębski, pro 

kurator Otto Uhlig I dyr. F, Olszewski. * 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani; 

radca min. WR'i OP dr. E. Rojewski, prezy 

dent m. Katowic p. A. Kocur, prof. Kurkie 

wicz (Poznań), p. Dobrzański i i DEE Pykosz   (Krakow), - — - е 2 

pomocy odkomenderowano 
gwardii narodowej. 

W obszarze położonym między Virgł< 
nią a Lusianą zamarzło na śmierć 16 osób, 

Równocześnie nastąpiła w północnej 
Kalifornii, . skutkiem długotrwałych desz- 
czów powódź. która uniosła szereg do- 
mów. W miejscowości Alturas został znisż 
czony przez wezbraną wodę szpital, przy 
czym zginęło dwoje dzieci. 

oddziały 

Qepesz» P. Prezydenta 
do p. Sfrugowej-Gałeckiej 

WARSZAWA. (Pat.) Pan Prezydenł 
Rzeczypospolitej Prof. Mościcki wysłał na 
stępującą depeszę de p. Andrzejowej 
Strugowej-Gałeckiej: г 

„Do glębi wzruszony šmiercią Andrzeja 
Struga, przesyłam Pani wyrazy najszczer 
szego współczucia, 

(—) Ignacy Mościcki”, 

Nowy Zarząd Zw. 
Inwaliców Wei. R. P. 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś obradował 
w dalszym ciągu Zjazd Inwalidów Wojen 
nych R. P. 5 

Zjazd wysłuchał sprawózdań z działal 
ności Związku, Po dyskusji udzielono ab+ 
solutorium oraz dokonano wyboru władz 
Związku. Do Zarządu Głównego Związku 
weszli: poseł mjr. Edwin Wagner, Antoni 
Pająk, Ludwik Strachecki, Stanisław Мо- 
dzelewski, Feliks Woźniak, Franciszek Bą 
kowski, Jan Dostych, Jan Drzewiński, Ma- 
rian Kantor, Antoni Joachimiak, Jan Kar- 
koszka, Jan Szyperski I Stanisław Żuk. 

Ponadto jazd dokonał wyboru 25 człon 
ków Rady Naczelnej oraz Komisji Kont- 
rolnej i Sądu Koleżeńskiego. 

150 inwalidów 
położyło się na Placu Opery 

w faryžu 

PARYŻ. (Paf.) Po zakończeniu walne+ 
go zebrania Inwalidów Wojennych grupa 
złożona z około 150 inwalidów udała się 
na plac Opery, gdzie demonstrowała, żą- 
dając podwyższenia rent. W chwili, gdy 
policja przystąpiła do rozpraszania 'ich, 
inwalidzi po.ożyli się na ziemi, powodu 
jąc przez to na pewien czas przerwę w ru 
chu ulicznym. Przybyły na miejsce dyrek 
tor policji miejskiej zdołał nakłonić de- 
monstrantów do udania się do domów.
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Vilne agromadtenie Pa Laiarskiego w Wil 
Wezoraj odbyło się w Wilnie w lo 

kalu Wileńskiej Izby Rolniczej Wał- 
ne Zgromadzenie Członków T-wa 
lmiarskiego. Zebranie to zaszczycili 
swą obecnością p. Marszałek Senatu 
А. Prystor, p. wicepremier E. Kwiat- 
kows p. minister opieki społecz- 
nej M. Zyndram Kościałkowski, dyr 
Państwowego Monopolu Solnego inż 
Marian Miekiewicz, przebywający w 
Wilnie z powodu konferencji gospo- 
darczej, oraz wojewoda wileński p 
Ludwik Bociański, Zebraniu przewod 
niczył p. sen. Z. Beczkowiez, 

W zebranin wzięli udział fiezni 
przedstawicieli poszczególnych dziel- 
nie Polski: Wileńszczyzny, Nowogród 
czyzny,, Białostockiego, Lubelskiego, 
Polesia, Wałynia i Małopolski Wscho 
dniej, 

Na porządek dzienny zebrania zło 
żyły się: 

Referat prof. J. Jagmina — „Aktu 
alne zagadnienia z dziedziny akcji 
lniarsko - konopnej*, prezesa T-wa 
Lniarskiego L. Maculewicza — Spra- 
wozdanie z działalności T-wa Lniar- 
skiego w Wilnie. Prof. J. Jagmina — 
Sprawozdanie z działalności Lniar- 
skiej Centralnej Stacji Doświadezal- 
nej, sprawozdania przedstawicieli 
Oddziałów T-wa Lniarskiego w Lubli 
nie, Łucku i Krakowie, sprawozdania 
rachunkowe i wybory władz T-wa. 

Walne zgromadzenie przyjęło wie 
le doniosłych uchwał: 

1) O konieczności wzmożenia prae 
wad kształceniem fachowców z zakre 
sn uprawy, wyprawy i handlu włók- 
nem Inianym i konopnym oraz przy 
znanie na ten ce! większych zasiłków - 
pieniężnych, 

2) © konieczności wydania ustawy 
Ramowej, przewidującej przymus sto 
sowania przez przemysł wlėkienni- 
tzy surowców krajowych. 

8) Przyśpieszenia tempa praey nad 
standaryzacją włókna Inianego i ko 
mopnego. 

4) Oparcia standaryzacji włókna 
Inianego nie na cłach wywozowych 
Jeez na systemie zwrotu ceł. Cła wy- 
wozowe mogą się przyczynić nie do 
uszlachetnienia eksportu włókna Inia 
nego, lecz do jego zahamowania. 

5) Uporządkowania kontroli eks- 
portu włókna Inianego zagranieę w 
drodze powierzenia jej specjalnym or 
ganom kontrolnym, składającym się 

jeeym na wysokim poziemie etycz 
nym, 3 

6) Wprowadzenia przyminsu stoso 
wania opakowania lnianego w tych 
działach, które obeenie używają opa 
kowania jutowego. 

7) Stworzenia warunków zachęca 
Jecych do rozweja tabrycznego prze 
mysłu Iniarskiego oraz przemysłu sa 
modziałowego. 

8) Asygnowaniu środków na wal 
kę z kanianką Inianą. 

Na zakończenie zebrania dokona 
ne zostały wybory władz T-wa Lniur 
skiego. Obecny skład Rady przedsta 
wia się jak następuje: 

1. Gen. Lucjan Żeligowski — Pre- 
zes; 2. Senator Zygmunt Beczkowicz 
— Wiceprezes; 3. Inż. Marian leś 
niewski; 4. Prof. Wiłołd Staniewicz; 
5 Inż. Bernard Wesołowski; 6. Mjr. 
Zbigniew Lankau; 7. Prez. Józef Kar- 
BEE ‘ 

O godz. 12,30 odbyła się w pięknie 
udekorowanej sali Szkoły Nauk Polilycz- 
nych uroczysła akademia z udziałem pp.: 
Marszalka Senatu R. P, p, Aleksandra Pry= 
stora, b. premiera min. M. Kościałkow- 
skiego, prezesa INBEW senatora prołeso 
ra Sł. Ehrenkreutza, posła na Sejm, dr. 
dyr. Wł. Wielhorskiego oraz delegacji 
Szkół Nauk Politycznych | zaproszonych 
gości z terenu akademickiego. W imieniu 
Wileńskiej SNP powiłał zebranych kol. 
Puszkarzewicz, następnie przewodniczący 
kol. Bieliński poprosił dr. Wi. Wielhor- 
skiego, dyr. Wileńskiej SNP o przyjęcie 
honorowego przewodnictwa, co sala przy 
jęła burziiwymi cklaskami. W dalszym cią 
gu przewodniczący poprosił Marszałka 
Prystora o wygłoszenie kilku słów do mło 
dzieży akademickiej. Marszałek Prystor w 
swym przemówieniu podkreślił ambicje 
Młodzieży Akademickiej. Mówiąc o jej 
wielkiej zarozumiałości, doprowadzającej 
często do konfliktów pomiędzy Rządem 
R. P., a młodzieżą i zaznaczył, że zwalcze   z ludzi fachowych I niezależnych, sto 

REWA SEEDA 
nie tej wady jest jednym z zasadniczych 

  

Sulęła ża nasa Już exas kupić 

"UODK1 i LIKIERY) 

Druga klęska Ber 
Ślązacy prowadzą w mi 

SDzkieeacji Wórszawskiej 
  

ina w Katowicach - 
ędzynarodowym turnieju 

czterech miast 
Turniej hokejowy w Kałowicach przy- 

miósł szereg niespodzianek, klóre w zna- 
tznym słopniu skomplikowały możliwość 
odgadnięcia końcowego układu tabeli tur 
niejowej. A już prawdziwą rewelacją na- 
leży nazwać zwycięstwo Poznania nad 
Berlinem w stosunku 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). 

Sądząc z obrazu sobotniej gry hoke- 
isiów berlińskich, nie można było przy- 
puszczać, że ulegną oni tak bezapelacyj- 
nie poznańczykom. 

Po iej klęsce reprezentacja Berlina 
znalazła się na ostatnim miejscu w łebeli 

ków na wygranie turnieju, jakkolwiek była 
typowana na pewnego zwycięzcę. 

Drugi mecz hokejowy w ramach tur- 
nieju katowickiego Cracovia — Śląsk za- 
kończył się zwycięstwem Śląska w słosun 
ku 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). 

Tabelka punktacyjna turnieju w Katowi 
cach przedstawia się następująco: 

  turniejowej, nie mając już żadnych wido 

gier: pkłz ©. br: 

1) Kałowice 2 Ą 3:1 
2) Cracovia 2 2 5:2 
3) Poznań 2 2 4:5 
4) Berlin 2 0 1:5 

  

  

czewski; 8. Nacz. Franciszek Tyman; 
9. Inż. Apolinary Bendych; 10. Dyr. 
Czesław Kadenaey przedstawiciel Po 
lesia: 11. Prezes Wiktor Roth; 12. 
Dyr. Kazimierz Lewicki przedstawi- 
ciel Wołynia; 13. Inż. Walery Lenkie 
wicz przedstawiciel Wołynia; 14. Po 
seł Piotr Szumowski przedstawiciel 
Lublina; 15. Dyr. Tomasz Zan przed 
sławiciel Wschodniej Małopolski; 16. 
Prof. Bolesław Świętcchowski przed- 
stawiciel Wschodniej Małopolski; 17 
Poseł Wincenty Hyla przedstawiciel 
Krakowa; 18. Dyr. Antonowicz przed 
stawiciel Białegostoku; 19. Nacz. Ed 
ward Bokun przedsławiciel Nowo- 
gródka. 

Skład Zarządu T-wa, Lniarskiego 
pozostał bez zmian i Zarząd T-wa sta 
nowią: p. p. Ludwik Maculewiez, Ed 
ward Taurogiński, Czesław Dębicki, 
Jan Czerniewski, prof. Janusz Jag- 
min. 

kuo" Nafmilszą gulozdką - žapelūss 2 f. dlieszkowski 

warunków uniknięcia niemiłych zgrzytów. 

Po marszałku A. Prystorze zabrał głos 
p. minister M. Kościałkowski. Przemówie 
nie było burzliwie oklaskiwane ze wzglę 
du na serdeczny słosunek, jaki w ciągu 
tych dwóch dni wytworzył się pomiędzy 
uczestnikami Zjazdu, a p. ministrem M. 
Kościałkowskim. — Szkoły Nauk Politycz 
nych — mówił p. Min. — powinny być 
spadkobiercami myśli politycznej, wyko- 
nywanej w Pierwszej Szkole Politycznej 

Polskiej, jaką była POW. Polska poliłyka 
o ile ma być silną | niezałeżną musi kro 
czyć drogami, które jej wyznaczył Marsza 
łek Piłsudski, Ten, który posiadał najgłęb 
sze odczucie potrzeb Polski | sposobów, 

Jakimi muszą być one realizowane. 

Z kolei przemówił p. dyr. Wielhorski, 
kłóry w swym przemówieniu, jakby w od- 
powiedzi na przemówienie marsz Prysto- 
ra oświadczył, że długoletnia praca jego. 
jako dyr. Wil. SNP doprowadza go do 
przekonania, że pewność siebie, jaka cha 
rakieryzuje współczesną młodzież akade 
micką jest wynikiem ciężkiej walki o był, 
bo w obecnych warunkach łen tylko z 
życia wychodzi zwycięsko, kło idzie przez 
nie światło I twardo. Następnie odczyłano 
depesze, które nadesłali ne Zjazd: Jego 
Magn. Rekior USB ks. dr. Wójcicki, dyr. 
PKP, Wolna Wszechnica Polska, posłowie 
z Komisj! Oświałowej Sejmu RP Pochmar 
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„Teocentryzm—antropocentryzm“ 
Pierwszy dzień Tygodn a Społ, „Odrodzenia” 

Weczorajsza niedziela, rozpoczynająca te 

goroczny Tydzień odrodzeniowy, pozwoliła 

zorientować się w liczbie i nastroju uczest- 

ników, którzy zjechali do Wilna z Warsza- 

wy, Krakowa, Lublina, Lwowa, Cieszyna a 

nawet Gdańska. Wnieśli oni odrazn w stare 

mvry Batorowej Wszechnicy tę specyfiezną 

simosferę skupienia i powagi a w chwilach 

wolnych nfodzieńczej radości i prawie bez 

troski, atmosferę znaną już z tylu poprzed 

mich podobnych Tygodni, 

O godz. 9 celebrował w Bazylice mszę św. 

J. E. Ks, Metropolita Jałbrzykowski, w obee 

neści nie tylko młodzieży odrodzeniowej ale 

i ezłonków Rządu z p. wicepremierem Kwiat 
kowskim na czele, którzy akurat w tym dniu 

również znaleźli się w Wilnie z okazji po 

święcenia gmachu PKO, Kazanie wygłosił 

Ks. Metropolita wiłająe w nim obecnych 

przedstawicieli władz i wezestników Tygod- 

nia Społecznego; 

Po Mszy św. i śniadaniu, o godz. 12 od 
była się uroczysta inauguracja w Sali Ko- 

luninewej USB, gdzie zgromadziło się około 

50% osób z biskupem Michalkiewiezem, ks, 

biskupem pińskim, Bukrabą, gen. Kleeber- 

  

Marszałek Prystor i min. Kościałkowski 
na akademii Zjazdu „Młodych Polityków” w Wilnie 

ski 1 Hofman, W dalszej części akademii 
kol. Gotard, iniejałor porozumienia 3 SNP 
wyglosił przemówienie, w którym zobra 
zował genezę i drogi rozwoju porozumie 
nia. Następnie kol. Rojek, wiceprezes Za- 
rządu Głównego PAZM Liga po zanalizo 
waniu współpracy pomiędzy młodzieżą 
akademicką SNP, a Ligą odczytał rezolu 
cję, zawierającę wskazanie dróq przyszłej 
współpracy Ligi | młodzieży SNP, Nasięp 
nie przewodniczący kol. Bieliński omówił 
treść głównej rezolucji Zjazdu, podkreś- 
lejąc szczegćlnie tezy dotyczące stosunku 
młodzieży akademickiej do armii, potrze 
by pracy na Kresach Wschodnich I wyeli 
minowanie z życia gospodarczego wro- 
giego elemenfu żydowskiego. Prezes Brat 
niej Pomocy SNP Warszawa mówił o po- 
rozumieniu 3 SNP na szlaku Marszałka 
Piłsudskiego Kraków — Warszawa — Wil 
no. Z kolei ref. prop. I prasy Br. Pomocy 
w Wil, SNP kol. Kulesza odczytał rezołu- 
cję Zjazdu, Jako ostatni przemawiał kol 
red, Młodego Polityka J. Kowalczuk. 
Zjazd uchwalił wysłać depesze do: Pana 
Prezydenia R. P., Marszałka Śmigłego- 
Rydza, gen. Sławoj-Składkowskiego, min. 
Kasprzyckiego, p. Marsz. Piłsudskiej, par 
lamentarzystów z Komisji Oświatowej Sej 
mu. Zamknięcia Zjazdu dokonał kol. prze 
wodniczący Bieliński, zapraszając obec- 
nych na 3 Zjezd Młodych Polityków, kió 
ry odbędzie się w 1938 r. w Krakowie. 

P. Minister Kościałkowski na sobótce 
„Orientii” 

Jek podawaliśmy, wczoraj członkowie 
Rządu R. P. zaszczycili swoją obecnością 
obiad, wydany dla uczestników Zjazdu 
Młodych Polityków w Wilnie w Mensie 
Akademickiej. Wieczorem p. premier 
Kościałkowski, p. gen. Górecki, redaktor 
M. Wańkowicz oraz p. inż. Glatman wzię 
Il udział w „sobótce” zorganizowanej 
przez PAK Orieniia z okazji Zjazdu Mio 
dych Polifyków, W miłej burszowskiej at- 
mosterze upłynęło kilka godzin. Wezorzj- 
sza „sobółka” w K. Orientia jest rzadko 
społykanym wypadkiem, kiedy najwyžsi 
dostojnicy Państwa | młodzież skademic 
ka mogą się zełknąć bezpośrednio. a naj 

ważniejsze jest krzepiące przekonanie, 

które uczesłnicy x wczorajszej „sobó!ki* 
wynieśli, że w zasadniczych dla Państwa 

Polskiego zagadnieniach młodzież skade 
micka i Rząd R. P. iworzą jeden obóz. 

Wicepremier 

ski zwiedził VIII aukcje futrzarskie 
w Wilnie. 

Pana wicepremiera powitał i szcze 
gółowych wyjaśnień udzielił prezes 
komitetu wykonawczego targów i au 
kcyj futrzarskich inż. Kawenoki. 

Pan wicepremier interesował się 

° а ЛОНМ 
1t-sty i 12 grudnia słały się data- 

mi historycznymi, jeżeli chodzi 0 r0Z- 
wój gospodarczy naszych ziem. Beko- 
niarnia w N. Wiłejce, len, Szyłany, 
dom turystyczny, dalsza modernizac 
ja Wilna, dziesiątki innych mniej- 
szych budowli, słowem coś w rodza- 
ju okręgu € na małą skalę. 

Ten plan, który niewątpliwie bę- 
dzie taksamo zrealizowany, jak Gdy 
nia i Okręg C, znamy przecież upor- 
ezywość i energię p. wicepremiera 
Kwiatkowskiego, posiada jednak nie 
tylko stronę gospodarezą, ale i społe 
czną. Biały węgiel i komin fabrycz- 
ny, ło początek transformacji mas 
włościańskich w masy włościańsko - 
rcbotnicze. To dalszy ciąg narastania 
u nas spraw socjalnych. Powiedzmy 
sobie otwarcie, že dla naszego włoś- 
ciaństwa żywot robotniczy wyda się 
z początku rajem. Ale to nie znaczy, 
ażeby pod tym płaszczykiem miał się 
ukrywać, wyzysk, alkohol i niszeze- 
nie sił fizycznych tej młodzieży, któ- 
ra porzuci wieś dla fabryki. 

Iudanenkti 
'Nasz młody przemysł powinien się 

odrazu zacząć budować na zdrowych 
fundamentach. Wspaniałym fabry- 
kom chociażby nawet społecznym i 
pół społecznym, jak prywatno magi- 
strackie, nie powinny towarzyszyć 
kwartały lepianek, z szynkiem, nożow 
tem i innymi akcesoriami rohotńicze 
ga ghetta, 

Nie jestem nadmiernym  stronni- 
kiem targów o płace, które nieraz już 
w najbliższą sobotę powracają do 
skarbu państwa via jeden z monopo 
li Niezmiernie jednak ważnym fun- 
damentem zdrowej warstwy rebotni- 
czej jest własny dom z ogródkiem, da 
lej kasyno, radio, orkiestry, kluby 
sportowe, słowem wszelkiego rodza- 
ju rozrywki oświatowe - kulturalne. 

Miejmy nadzieję, że każda z fab 
ryk nowopowstających zechee odra- 
zu ie rzeczy zapoczątkować. Przynie- 
sie to korzyść i samym zakładom. U- 
wolni od zatargów, na zdrowe tory 
skieruje energię robotniczą. 

Mościee, nawet w okresie kryzysu   

zachowały słuszne zasady, zaszezepio 

ne im przez p. wicepremiera Kwiat- 
kowskiego, b. dyrektora tych zakła- 

dów: stosunkowo niezłe płace, niezłe 
mieszkania, życie społeczno - kultu- 

ralne i dyscyplinę. Ale dyscyplinę 
znacznie łatwiej utrzymać tam, gdzie 
robotnik sam ceni pracę. 

Wielkie zakłady fabryczne mogą 
taniej nabyć ziemię i taniej wybudo- 
wać domki. Daje to jednocześnie gwa 
rancję, że w okresie przejściowego, 
pizyszłego ograniezenia produkcji ro 
betnik, który przejściowo utraci pra 
cę będzie miał przynajmniej mieszka- 
nie i ogród. Ze wszystkich form ase 
kuracji antykryzysowej ta jest niewąt 
pliwie najlepsza i najtrwalsza. 

Niewątpliwie pewna część naszych 
robotników rekrutuje się z pośród 
drobnego mieszczaństwa. Tam byt by 

znowu wskzzany bezproetntowy kre 

dyt na przehudowę domków, będą- 

суей b. często raczej ruderami, niż 

domkami. 
* о* 

Widziałem w rozmaitych krajach 
rozmaite formy wiązania przedsię- 
biorstwa z robotnikiem. Niewątpliwie 

najprostsze i najszezęśliwsze bvły roz   wiązania angielskie (trzeba dodać i 

dla robotników nie Anglików). Cecho 
wały je zawsze: sprawiedliwość, mie 
szkania, sport, dyscyplina. Może właś 
nie dla tego przemysł rasy germań- 

świata, że jego horyzont był zawsze 
najszerszy. 

+ * 

Pozostaje jęszcze rozprawa z pew 
nym przesądem, który może się na- 

snnąć czytelnikowi kroniki. Powie mi 

kioš „tak, ale to nie dla nas“. 

Jest to największy hłąd jaki moż- 
na popełnić. Robotnik polski jest b. 

ceniony na wszystkich emigracjach, 
jakkolwiek jest dałeko bardziej zrady 
kalizowany połitycznie, niż u siebie 
w domu. Jakże to wytłomaczyć? 

B. proste, Większa surowość i 
znacznie lepsza organizacja pracy. Or 
ganizacja która nie niszczy robotnika 
ale buduje jego życie, prowadząe go 
do oszczędności i własności jest cenio 
na, Niema gorszej szkoły wychowa- 
nia socjalnego, jak słabość i nędza. 

I jeszcze jedna uwaga pod adre- 
sem organizatorów naszego życia prze 
myslowego. Nie ulega wą:pliwości, że 
rck obecny jest ostatnim rokiem in-   flacji ludzkiej. Lata najbliższe mogą 

  
skiej, jest przodującym przemysłem. | 

  

giem, gen. Skwarczyńskim z żeną, J. M. ks, 

rektorem Wójciekiem, Profesorowie USR. i 

% @. Zebranych powitał prof. dr. Iwo Jawar 

ski, kurator wiłeńskiego „Odrodzenia”, po 

€zym odczytał list ks, prymasa Hlonda, £ 

biogosławieństwem dla, Tygodnia, wraz 

listem z sekretariatu Stanu w Watykanie z 

biogosł. Ojea Św. Następnie obrano przewod 
niczącego zebrania, w osobie p. mec. Zmitre 

wieza, najstarszego z seniorów tutejszego 

„Odrodzenia”, który z kolei odczytał szereg 

depesz z życzeniami i udzielił głosu J. M. Re 

ktorowi USB Ks. prof, Wójcieckiemu, który 

po przywitanin zebranych, podkreślił w krót 

kic słowach znaczenie doktryny w życiu ka 

telika i potrzebę jej wypracowania w czasie 

Tygodni Społecznych. Dalej, po zagajeniu 

prof. d-ra Konrada Górskiego, który wska- 

zał na obowiązek laiekiego, świeckiego, apo , 

stolatu katolików i określił katolicyzm jako 

stosunek do świata, „sposób myśłenia ludzi, 

siąpających równocześnie mocno po ziemi” 

— złożył życzenia pomyślności Tygodniowi 

Ks. Metropolita, a po nim p. Wiktor Rawasz, 

przedstawiciel kat. młodzieży akad. Słowacji, 

wypowiedział zapewnienia życzliwości 4, 

współpracy ideowej, które przywiózł od 

swych kolegów do Polski, Przemówienia je- , 

szcze kilku przedstawicieli kat. organizacvį 

na USB zakończyły pierwszą, niejako oficjal 

n., część dnia, ! 

Teoeentryzm — antropocentryzm... oto głów 

na oś, dokoła której obracały się zagadnie 

nia, poruszone w referatach drugiej części 

dnia inauguracyjnego, już ściśle związanej 

+ myślą przewodnią Tygodnia. Pierwszy mó 

wił ks. rektor Miehalski, prof. U. J., na te: 
mat: „Teocentryzm średniowiecza”, W refe 

racie swym przedstawił istotę teocentryzmu, | 

różnice i podobieństwa pomiędzy teocentryz | 

mem św. Augustyna i teocentr, $w. Tomasza | 

z Akwinu oraz rolę idei teocentrycznej w žy 

ciu człowieka a w szczególności w jego dzia 

łaniu, w jego pracy. „Szukanie Boga we 

wszechświecie jest zarnzem szukaniem pięk 

ua* — stwierdził m. in. referent. O godz. 17,; 

po przerwie obiadowej, nastąpił drugi z ka' 

lei referat, p. t. „Humanizm, reformacja i oś 

wiecenie początkiem nowoczesnege nntrono 

ctntryzmu”. Referent, prof. K. Górski udo= 

wodnił, że humanizm był właściwie na swych 

szczytach katolickim, najwybitniejsi bowiem 

jego przedstawiciele, jak św. Tomasz Morus 

i Erazm z Rotterdamu, byli głęboko wierzą 
cymł katolikami. Reformacja zhurzyła, wed j 

tug słów_prof. 6., wpływ tradycji Kościoła 
» jedność świata chrześcijańskiego. „Reforma 

cja była matką oświecenia", „Tragedią 

naszych czasów jest to, że Bóg za karę poza 

stawił nas własnym siłonz, wyzwolić się z te 

go możemy przez właściwe postawienie za- 
gadnienia humanizmu*. 

Po krótkiej dyskusji młodzież „tygodnie. 
wa” udała się na rant do Pałacu Arcybisku 

piego, gdzie przy herbatce i śpiewie miłe spę 

dziła wieczór. е 

JUTRZEJSZY PROGRAM: 

Godz. 10 —- prof. dr. M. Zdziechowskk „Od 
renesansu do rewolucji franc. ". 

Prof, dr, A. Żórłowski: „Moralność wed- 
łag Kania", 

Godz. 11 —15 — zwied”arię Wilna. 
Godz. 16 — ks. prof. dr. J. Świrski: „Au 

tenomizm moralny”. Prof. ćr. W. Tatarkie 
wiez: „Utyliłaryzm moralny”. 

  

Kwiatkowski 

zwiedził aukcje futrzarskie 
Wczoraj p. wicepremier Kwiatkow | rczwojem krajowych hodowli zwts. 

rząt futerkowych, jak lisów, nutrii, 
nurek i t. p. i wyraził przekonanie, że 
kupiectwo będzie współpracowało z 
rolnictwem na terenie aukcji w celu 
powiększenia produkcji krajowej 
zwierząt futerkowych. 

pam przynieść brak robotnika. Tym 
czasem według „„Polski Zbrojnej” 80 
procent naszych poborowych nie po- 
siada żadnego wykształcenia zawodo 
wego. 

Należy więc połączyć nasze uprze 
mysłowienie ze szkoleniem zawodo- 
wym, na co się zresztą zanosi, ale po 
trzeba je również połączyć z zadowo 
leniem pracownika. 

Bezrobocie zmniejsza się na całym 
świecie, jeszcze intensywniej, niż u 
nas, oznacza to na lata najbliższe zna 
crny wzrost emigracji. Należy więe 
zawczasu związać robotnika silnymi 
węzłami z warsztatem jego pracy. 

* A & 

Udział w paradach dni ostatnich 
p min. Kościałkowskiego, zdaje się 
świadczyć, że przemysł nasz stanie na 
zerowych fundamentach. Nierozer- 
walne są związki robotnika z jego 
warszlatem pracy. Jednakowo krót- 
kowzroezny jest marksizm czerwony 
jak i marksizm biały. Jednakewo ni- 
syczaca, egoistyczna, stara teoria wał 
ki klas i najnowsze, uwalniająca od 
kontroli fabryki społeczne i pańsiwo- 
we. 

Kazimierz Leczycki. 

4.



Wczoraj 12 grudnia b, r, odbyło się w 
Wilnie uroczyste poświęcenie gmachu 
Oddziału PKO przy ul. Mickiewicza 16. 

Akiu poświęcenia: nowego gmachu 
PKO, pięknie udekorowanego na tę uro- 
czystość, dokonał Jego Ekscelencja Arcy- 
biskup Mefropoliła Wileński Ks, Romuald 
Jałbrzykowski w asyście licznego ducho- 
wieństwa i w obecności grona dosłojnych 
gości, wśród których znajdowali się mar- 
szałek Senatu Al. Prystor, wicepremier Inż, 
Eugeniusz Kwiatkowski, min. Opieki Spo- 
łecznej Zyndram Kościałkowski, wicę- 
ministrowie zainteresowanych resortów, 

prezes BGK dr. Reman Górecki, wojewo 
da wileński, dowódca OK Ili, rektor USB, 
prezydent m. Wilna, przedstawiciele 
władz wojskowych, duchowieństwa wszys 
ikich wyznań, władz sądowych, banków, 
liczni posłowie |! senatorowie, przedsta- 
wiciele świata neukowego i miejscowego 
społeczeństwa oraz władz PKO, reprezen 
towanych przez prezesa PKO dr. Henryka 
Grubera w ołoczeniu członków Rady 
Zwiadowczej. 

Po uroczystym poświęceniu gmachu,   
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Poświecenie gmachu P. K. 0. w Wilnie 
Przemówienie prezydenta m. W Ina w czasie którego chór akademicki odśpie 

wał szereg ułworów, JE. ks. Romuald Jał- 
brzykowski wygłosił podniosłe przemó- 
wienie, w którym stwierdził, że każdy 
człowiek jest budawniczym gmachu włas 
nego szczęścia, kowalem swego losu — 
o ile przykrą i wstrętną rzeczą jesi skąp- 
siwo | sknerstwo, a karygodnym jest lek- 
komyślne marnofrawstwo, o tyle rzeczą ze 
wszechmiar godną pochwały — rozumne, 
celowa oszczędność. PKO w odrodzonej 
Polsce od początku działalności wizrnie 
| gorliwie służy tej idei, uczy jak zabez- 
pieczyć swą przyszłość, jaka jest nieza- 
wodna droga do wzbogacenia się kraju. 
Równocześnie PKO jest szczodrym dobro 
czyńcą, filantropem, który rok rocznie z 
zaoszczędzonych zysków znaczne oliary 
przeznacza na cele dobra | użyteczności 
publicznej. Ks. Arcybiskup zakończył prze 
mówienie serdecznym życzeniem dałsze- 
go pomyślnego rozwoju PKO. 

Z kolei zabrał głos p. wicepremier !nż. 
Eugeniusz Kwiatkowski, który wygłosił 
następujące przemówienie: 

Przemówienie wice-premiera irż. Eugeniusza 
Kwlatkowskiega 

Ekscetencja, Panie Marszałku, Panie Mi- 
nistrze, Szanowni Państwo, 

Wezoraj w ciągu całego dnia zastanowia 
liśmy się na tym, w jakich warunkach mog 
łaby powstać w szybkim tempie pomyślność 
tkunomiezna | gospodarcza ziem polskich 
północno - wsekodniek, tych bastionów, któ 
re zapisały się mocnymi zgłoskami w histo 
rii Polski | których rała w naszym państwie, 
w naszej ojczyźnie, napewno nie jest jeszcze 
«ak ończona. 

Jednym z głównych prohiematów, które 
podkreślali wszyscy przedstawiciele tej zie- 
ml, to hyłe zagadnienie uperządkowania i 
ndyscyplinowania wody Pan Marszałek Pry 
sior opowiadał mi, że na dużych przestrze- 
niach tego kraju, w tej krainie jezior, gdy 
tylko a parę cm. woda się padniesie wszyst. 
bie tereny są zalane, powstają wielkie znisz- 
trenia, wielkie niedole ludzkie. Ale ta sama 
woda, gdy zestante ujęta w karby dyscypliny 
gry zosłanie włoczona w koryta pracy, zm.e 
mia się na potęgę 1 dobrobyt ludzi i kraju 
Może wypracowywać tysiące kw. energii. ne 
ł+ rozprowadzać siłę twórczą pe wielkich 
przestrzeniach kraju, może budować i two 

Takie same zjawiska detyczy i pientądza, 
3 nieniądz może hyć rezlanry ma wielkich 
przestrzeniach, jak woda i może hyć pientią 
dzem bezwartościowym, niszczącym. Dię- 
wiadz jednak ujęty w karby pracy į dyscy- 
pliny może tak samo, jako te siły wodne, 
mamażyć energię społeczną. 

Oto dzistaj święcimy I otwieramy wielką 
i pożyteczną instytucję w pięknym gmachu. 

wypawiedzieć a wielki, uraóna 
powiedzieć, że ehocisż dla całego życia ras 
podarczega t wydźwignięeia kraju nientąńz 
Pzeczywiście stanawi wielką dźwienie. to ta 
Instytneja potrzebuje przede” wszystkim po   

dwóch stronach awojego stołu bankawega 
ludzi, którzy wiedzą, spoczywa na nieh 
obowiązek; ludzi świademych, że ten ebo- 
niązch w każdej chwili muszą wypełnić po 
kreskę. Jeżeli Kierownicy banku będą roż- 
tropnie gospodarować powierzonym im pie 
niądzem, a pe drugiej stronie będą ludzie, 
którzy również świadomie | z myślą pczynto 
są tułaj pieniądz lub inni, którzy padejmą 
ten pieniądz, żehy gespedarczo pracował, te 
włedy w tej instytueji zacznie się gron adztć 
wielka ilość pieniędzy. Jestem zupełnie pew 
uy tego, że właśnie pod tym wzgłęd:m w 
zarządzie PRO, są właściwi ludzie na właści 
wym miejscu, Wieloletni rozwój tej instyta 
eji doprowadził do tego. że w orhitę uszczę 
dzania | praey zorganizowanej weńłenięte 
parę milionów ludzi. W Polsce parę milie- 
sów ludzi z rodzinami, te naprawdę poięga. 
PRO posiada dzisiaj związanych z sobą lu 
ssj więcej, aniżeli nieledno państwo w Eure 
ple liczy mieszkańców. 

Składam Panu Prezezewi życzenia, ażeby 

siale przyehadzili tu ludzie coraz doskonałsi 
ped względem gospodarczym, którzy cera 
dokładniej będą wiedzieć | zdawać sohie spra 
wę, jak przez eszczędność ? przez pracę mna 
tye się będzie gorzadarstwo narodawe, tak 
pieknie i symholicznie wyrażone w tym gma. 
chu. 

f sądzę, że zadanie Wasze będzie wypeł- 
uiene I że będzie zrealizowane te wszystka, 
eażmy wczoraj omawłałi wspólnie — przed 
slawieiele ziemi wileńskiej i nowogródzkiej 
I my. którzyśmy reprezentawali instytucje 
panstwowe i rządu. Sądzę. że praca PKO na 
pewne przyśpłeszy ł rozwinie fa uznanie. 

Nastepnie prezydent m. Wilna dr. Wik | 
for Maleszewski 
przemówienie: 

wygłosił nasłępujące 

  

Pierwszorzędna Mechaniczna Wytwórnia Wedlin 

A. Baocdiziewicza 
Lida, ul. Suwalska 52, tel. 24 

poleca na święta: dobrel jakości nsjrozma'tsze wvroby masarskie, 4 w szcze- 
gółności szynki wędzone na jałowcu. 

Firme nagrodzona złotymi medalami na wystawach we Włoszech w 1931 roku 
iw Poznanlu w 1935 roku 

Zamówienia zamiejscowe — wysyłam odwrotną poczłą. Ceny n'skie, 
  

  

Skład Manufaktury   

  

Koiumna litaracka 

  

Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera I L. Grohmana 
Spółka Akcyjna w Łedzi 

urządzają w dn od 25 listop+da do 74 grudnia h.: sprzedaż przedświąteczną 
swoich wyrobów po cenach fabrycznych wyłącznie w t.rmie 

Baranowicze, Szeptyckiego 27 
Jednocześnie firma С. ! |. lzykzonowie poleca: Wieiki wyvór wyrobów jedwab- 
nych, wełnianych i bawełnianych i materiałów na płaszcze damskie. Ceny niskie 

6. i I. Izykzonowie   
$peawozdeamie ° 

„„lstnisło (isinieje zresztą i dzisiaj) w 
Warszawie Towarzystwo Liłeratów i Dzien 
nikarzy. W roku 1921 literaci wyodrębn'li 
się z tej organizacji, tworząc samoistny 
związek. Analogiczne, sle niezależne od 
siebie i na różnych zasadach opare związ 
ki powsłały w Krakowie, Warszawie | w 
Wilnie. Nie ujawniały jednak one przez 
czas dłuższy swej aktywności, aż dopiero 
w maju 1925 roku zwołany zosłał do War 
szawy zjazd przedstawicieli tych rzeszeń 
w celu opracowania jednoliłego statutu. 
Delegałami Wilna byli na tym zjeździe 
Czesław Jankowski i prof. Stanisław Cy- 
wiński. Oirzymali eni mandat organizowa 
nia pisarzy wileńskich, co ież nasiąpiło 
wkrótce po ich powrocie, W gronie zało- 
życieli prócz Czesława Jankowskiego byli 
m. in. dr. Władysław Zahorski | Wiłold 
Hulewicz. Ę 

Tak więc Związek Zawodowy Liieratów 
Polskich w Wilnie powstał laiem r. 1925. 
Nie posiadając jednak na razie ani włas 
nego lokalu, ani żadnych środków pie- 
niężnych nie rozwinął żywszej działalnoś 

  

+) Fragmenty przemówienia na „Środzie” 

jukilenszowej dn. S b. m.   

ci. Daiuje się ona dopiere od wymienio- 
nej na wsiępie środy dnia 27 lulego 1927 
roku, a to dzięki życzliwości uniwersytetu, 
kłóry udzielił zebraniom związku gościny 
w swych murach. Е 

Oczywiście nie będę tu wymieniał po 
kolei wszystkich prelegentów z tego po- 
czątkowego okresu ; tematów, jakie były 
omawiane na środach literackich. Zbyt 
wiele zajęłoby to czasu. Wspomnę jednak 
o pierwszej na większą skalę zakrojonej 
rozprawie, którą był zbiorowy literacko- 
muzyczny wieczór aułorski, urządzony w 
sali gimnazjum im. Słowackiego w dniu 3 
maja 1927 r. z przeznaczeniem całej kasy 
na Polską Macierz Szkolną. Wieczór, po- 
przedzony słowem wsiępnym Stanisława 
Pigonia, przeplatany konferansierką Wik- 
tora Piofrowicza wypełniony byla autore- 
cylacjami Jerzego Ronarda Bujańskiego, 
Dobaczewskiej, Hulewicza, Masiejewskiej, 
Wyszomirskigo, Haliny Zawadzkiej i niżej 
podpisanego. W części muzycznej wieczo 
ru (była to 10 Środa Liłeracka) wykonane 
zostały pieśri Słanisława Wyspiańskiege 
i Szeligowskiego. 

O iej środzie napisał obszerny arlykuł 
Czesław Jankowski. Pozwolę sobie przyto   

Panie Premierze, Panowie Ministrowie, 
Panie 1 Panowie! 

Uroczystość poświęcenia gmachu dlą od 
mału PKO w Wilnie ma szczególnie ważne 
znuczenie w życłu gospodarczym naszego 
miasta. 

Nie obeą jest nikomu prawda, że w tech 
niee życia samorządowego każda inwestycja 
dakonywaną na jego terenie jest doraźną 
podniełą dla lokalnych obrotów finansowo- 
gespodareczych. Szereg takich impulsów two 
rzy już pomyślną koniunkturę przynajmniej 
m klika okresów budżetowych. 

> Dla tego też gmach przy uł. Mickiewicza 
nie tylko cieszy oko szezęśitwym: połącze- 
niem prostoty swej architektoniki 2 wytwor 
nośelą wykonania, ałe jednocześnie budzi re 
Tieksie, zresztą zuncłaje nzasadnione, że jak 

jego hudowa, tak | dałsze wykorzystanie po 
śrernto inż wsmacniłv i powiększać będą po 
zycje dochodowe pminy. Przewidywanie ta 
tym moeniej hędzite wrmatywowane, jeżeli 
swróeimy uwase na rolę Instytreji, która 0- 
trzymała tok wsnaniała riedzibę. 

Wileński Ońdział PKO. instyłueła krety 
towa. enarła na drobnych oszezędnościach 
szerokich mes oabewate'i ma rstaleną artnie 

wód ludności nie tylka miastą sle esłego 
regiann Wiłeńskiewo, Dewiza P. K. O. — 
pewność — zaufanie — ma w niej całkowite 
pokrycie, 

Sądze, że szeroka obinia publiezna dona 
trywać sła będzie w nowstanin "machu zwra 
łu odsetek od wkładów szerokich rzesz cin 
tnezt. Maże nawet hadzie neimować te inwe 
stycje jake premie dla eslėro restona Wileń 
<skleso od P. R. (. w Warszawie. Jeżeli tek 
le rzecz ratroktniemy, fa istotnie jest to pre 
mia wysekiej kłasy. be etrzymana zosłała w 

wynłku przychylnei t realnei nalitvki Fawe 
styerinei władz eenfeslnvch tei Instytueji. 

"To też miło mi jest skorzys'=ć z eberennś 
st Pana Prezesa P. K. Q.. Dr. Henryku Gru 
bera i złożyć mu w Imieniu miasta nadzięka 
wante za piauerską nkcję inwestycyjną na 
naszvm terenie, 

Sadzę, Pnuie Prezesie, że w niczym nie 
mniejszy Pańskiego moralnego  załawałe- 
uła z dokonanewa dzieła ta szcześliwa okol* 
CznUŚĆ, Że na uiorowana przez Peną drase 
wiiaezaią inne Instvineje państwowe z sze 
roką akeją inwestveyjną. To nam dodaje at» 
chy | upoważnia da sadn. że zsęzynamy wcha 
dzić w nową faze kształtowania stę stasunkn 
władz centralnych de miasta Wilna, fazę, któ 
ru ecchuje prratście 64 sehfvmentu, zawsze 
miteso sereu Wilnian, da ezvun, od szezerych 
ele ramantycen="h połądań de zdecydowa- 
nyeh aktów weli. 

Dałem tataj wyraz ucznein egefzmu prze- 
lożanese sminy, nółnaczei stolicy Rzeezypas   

nie będzie mi poczytywany za pospolity par 
tykniaryzm. Z szerszych horyzontów myślo 
wych wypływa postulat budowy na terenie 
"Wilna gmachów dla rozmieszczenia lokal 
nych oddziałów Instytucyj państwowych. Je 
go realizacja nie tylko będzie korzystna dla 
miasta ale idąc po linii inwestycyjnej Rzą 
du, tak przejrzyście nakreśłenej w ostatnim 
expose przez dostojnego dzisiejszego goście 
Pana Wizepremiers Eugeniusza Kwiaikow- 
skiego w sposób widoczny i realny wrmocni 
uaszą państwowość ma ziemiach północna 
wschodnich. 

W tym rzeczy rozumieniu do słów wdzię 
czności łączę wezwanie: Vivat sequens. 

W odpowiedzi 

"prezes Gruber 
w imieniu własnym i pracowników złożył 
serdeczne podziękowanie, podkreślając. 
že w roku 1937 PKO oddała na ustuo' 
społeczeństwa dwa gmachy na kresach 
Rzeczypospolitej: dnia 16 maja w Pozna- 
niu i dnia 12 grudnia w Wilnie. Prezes 
Gruber podkreślił, że ziemie kresowe od- 
grywają w naszym życiu państwowym do- 
niosłą rolę | wzmocnienie tych ziem pod 
względem gospodarczym jest  iroska 
wszystkich, komu na sercu leże dobro Rze 
czypospoliiej. Dłałego ież PKO dokłada 
na swoim odcinku pracy od szeregu lai 
starań, aby słać się dła ziem wschodnich 
warłością pozytywną, uwzałędniając stale 
w miarę swoich możności — posłulaty 
gospodarcze ziem wschodnich. 

W. zkcji kredytowej prowadzonej przez 
PKO drogą lokat za pośrednictwem pań- 
stwowych banków, a także i pewnych 
instyłucyj lokalnych — ziemie wschodnie 
znajdują poważne miejsce. Akcje kredyte 
wą ze względu na jej rozmiar, PKO pro- 
wadzi za pośrednictwem wielkich insty- 
iucyj gospodarczych I finansowych, a więc 
ooniekad bezimiennie. PKO  dostarcze 
tym instytucjom środków kredytowych ne 
obsługę najważniejszych dziedzin życie 
gospocdarezeco Polski, a zasięg obsłuo' 
przez PKO obejmuje takie dziedziny, jak 
budowę dróg ! środków  komunikacyj- 
nych i kolejowych | morskich, elekiryti- 
kację kraju, Inwestycje miejskie, meliora- 
cie rolne, budownictwa ! wiels innvch. 

politef, który wam nadzieję w tym granie | Dla przykładu wystarczy nadmienić, iż w 
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SKŁAD GŁÓWNY: 

Wif»6, Wielka 65 
    

czyć dłuższy fragnreni z jego recenzji 
(drukowana była w „Słowie”) ponieważ 
znakomicie charakteryzuje ona atmosterę 
Wilna arłystycznego w tej słosunkowo 
nie tak dawnej, a iak odległej epoce. 

„Związek Zawodowy Lit. Polskich w 
Wiłnie — pisał Jankowski — pod nowym 
swoim legorocznym zarządem z magnifi 
cencją rekiorem Pigoniem na czele, po- 
rzuciwszy ścisłą zawodowość, nie mającą 
zgoła pola do działania wobec opłaka- 
nych warunków i słosunków  wydawni- 
czych wiłeńskich — wsłąpił na drogi krze 
wienia dookoła *iabie kultury literackiej, 
tudzież miłośniciwa sztuk w ogóle, połą- 

czonego z istotną wrażliwością na arly- 

styczne piękno. 

Grunt wileński okazał się nadspodzie 
wanie podatny | wdzięczny dla tego ro- 

dzaju poczynań.. Czyżby Istoinie po 

łych cichych sennych ulicach naszego mie 

sta miały d:zemać... polskie Afeny? Czyż 
by tylko poirzeba było je zbudzić? 

Dość, ża na samą wieść, że gdzieś w 
murach pobernardyńskich odbywają się 
jakieś środy literackie, na ki.lych „vpra- 
wadzeni goście* mile są widziani, pocis 
nęła się na owe „biesiady” duchowe na- 
sza wileńska inteligencja bez różnicy płci 
i zawodu... Ot „nadojadły dancingi i jaz- 
bandy, kolacje u Żorża, kabarety i rewie, 
a nawe tkina. Odezwała się potrzeba ską 

KALENDARZ LEŚNY 
NA ROK 

Pod redakcją WACŁAWA DANKIEWICZA. * 

Cena zł. 3.— (łącznie z przesyłką) 

BOGATA TREŚĆ INFORMACYJNA | NAUKOWA. 

0ddział Wileński Związtu Leśników Pals*ich 

Wysyłka za zaliczeniem pocztowym. Pożądane zamówienia zbiorowe, 

Wydawnictwa ukaże się w sprzedaży w końcu grudnia 1937 r. - 
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„REKORD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 128 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
OBBIGRNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— _ Ceny niskie — 

bania w ożywczym zdroju  kasłalskich 
wód... Kłoś naweł wyraził się, że wśród 
ality inteligencji łułejszej wzięły górę lep 
sze Instynkiy. Wzięły czy nie wzięły, nie 
spierajmy się... Fakt stał się I leży jak na 
dłoni, że prawie już w osłatnich czasach 
nawpół publiczne środy przyjęły się w 
Wilnie jak najlepiej | prawo obywatelsiwe 
na naszym gruncie wsłępnym bojem zdo- 
były”... 

W listopadzie roku następnego odbył 
się w Wilnie ogólnopolski zjazd literatów. 
Związkowi wileńskiemu przypadła w u- 
dziale rola gospodarza i organizatora te- 
go złołu pisarzy, wśród których znaleźli 
się najwybiłniejsi prozaicy i poeci polscy: 
Kaden Bandrowski, Goeiel, Nałkowska, 
Irzykowski, Wierzyński, Ejsmond, Słonim- 
ski i wielu innych. „Środa Literacka”, któ 
rą wypełnili ci pisarze odczytywaniem 
swych utworów była 51-8 z rzędu, 

Frekwencja na šrodach staje się coraz 
tłumniejsza. Sklepiona nastrojowa sala Bib 
lioteki Wydziału w murach pobernardyń- 
skich częstokroć nie może pomieścić 
wszystkich gości, a ciężkokalibrowy sa- 
mowar napoić wszystkich herbałą. | wtedy 
wyłania się możliwość uzyskania obszer 
niejszego lokału w murach pobazyliańs- 
kich. Dzłęki pomocy finansowej  Mini- 
słerstwa Oświafy, dzięki życzliwości władz 
wojewódzkich Związek otrzymuje do dys 
pozycji latem roku 1929 to właśnie piętro, 

  

    

  

  

roku bieżącym dosłarczyła PKO na ob 
sługę tych wielkich planów dła całej Pol 
ski, kredyłu w kwecie przekraczającej 10! 
miienów złotych. 

Ponieważ jesł ło akcja wielkoskałowa 
więc szeroki ogół społeczeństwa nie zaw 
sze wie, że odnośnych funduszów dosta: 
czyła PKO i siąd paradoksalne wyobraże 
nie u nieświadomych, że instyjucja nasze 
gromadzi wkłady po ło, aby je chować 
w swych głębokich piwnicach, skarbcach 
i siedzieć na nich ku utrapieniu potrze 
bujących kredytu, A przecież właśnie fun- 
dusze pochodzące z PKO są fundamen- 
em długoterminowego kredyłu w Polsce. 
Zarówno w pośredniej jak bezpośredn'ej 
akcji kredytowej PKO ziemie wschodnie, 
w tym województwo wileńskie zajmuje 
dość poważne miejsce. Ponadło PKO 
życzliwie reaguje, gdy zwracają się do 
niej tutejsze instytucje społeczne z prośbą 
o pemoc. Aparat swój na Wileńszczyźnie 
PKO rozwija stale, wprowadzając coraz to 
nowe udogodnienia dla klientów. Podej- 
mując przed rokiem budowę własnego 
gmachu na terenie Wilna PKO chciała za- 
dokumentować swoje stanowisko o ko- 
nieczności inwesłycji na ziemiach wschod 
nich kapiłału publicznego, który ułoruje 
drogę dla inicjatywy prywatnej I kapiła- 

łów prywatnych. 
Następnie prezes Gruber podał cyfry, 

dotyczące nowowzniesionego gmachu. 

i fak: wykonanie trwało 11 miesięcy, ku- 

5atura wynosi 17.700 m%, ilość codzin 
pracy robo!ników miejscowych 320.000, & 

1asłępnie podziękował firmom wspėlpra- 

zującym przy budowie gmachu oraz wszys 

kim pracownikom za ich twórczą i su- 

„mienną pracę. 
Kończąc przemówienie prezes Gruber 

wskazał: „w sali konferencyjnej Oddziału 

znajduje się popiersie Komendanta Józe- 

fa Piłsudskiego, Wielkiego Syna tej zie- 

mi. Przypomina ońa nam, że wśród ciąg- 

łyąh zmagań z przeciwnościami, przeła- 

mując przeszkody, naród utrwala swą wiel 

kość, nie inaczeį jak niezmordowaną pra- 

cą na wszysikich posłerunkach. Pod tym 

znakiem ! PKO podejmuje pracę w tym 

ukochanym przez Komendanta mieście, 

kłóre ma łak dziwny czar, że wiąże się 

z nim $erce uałej Polski”. ; 

Po skańczonych przemówieniach dla 

upamiętnienia uroczystości p. wicepremier 

Kwiatkowski rozdał 10 dzieciom z ochro- 

nek m, Wilna książeczki PKO z wkładami 
'po 50 zł. 2 

Obiad dia rzemieślników 

f robotników zatrudnionych 
przy budowie gmachu P.K.0. 

Dnia 12 grudnia o god. t6 odbył się 
obiad dla rzemieślników | robotników. za 
jętych przy budowie gmachu PKO, przy 

udziale p. prezesa Grubera w otoczeniu 
członków Rady Zawiadowczej. W imieniu 

zebranych rzemieślników | robotników za- 
brał głos starszy murarz p. Trębacz, który 

w słowach palnych serdeczności podzię 
kował prezesowi Gruberowi za wybudo 
wanie gmachu i danie zatrudnienia licz- 
nym rzemieślnikom i robotnikom wileń- 
skm. W odpowiedzi p. prezes Gruber 

omówił wiełkie znaczenie, jakie ma dla 
Polski praca, wspólny marsz wszystkich 

słanów i warstw społecznych | wzajemna 

życzliwość łudzi do siebie. Następnie pre 

zes Gruber podkreślił, że PKO jako pro- 
pagałorka oszczędności opiera się w swej 

działalności przede wszystkim na ludziach 
pracy, ponieważ oni stanowią najbardziej 

warłościowy elemenł. Na zakończenie pre 
zes Gruber podziękował zebranym rze- 
mieślnikom i robainikom za ich sumienną 
pracę przy budowie gmachu PKO. 

| gdzie mieściła się cela Konrada. Tułaj na- 
! stępuje uroczysta Inauguracja trzeciego se 
zonu śród w dniu 9.X 1929, na którą przy 
byli z Warszawy minister Oświaty Czer- 
wiński, prof. Ujejski, Andrzej Strug, Zofia 
Nałkowska. Publiczność szczelnie wypeł 
niła salę i korytarze. Program „Środy” 
składał się z przemówień oficjalnych, re- 
cyłacyj i części muzycznej. 

Włtym lokalu Związek okrzepł — i 
by tak rzec — porósł w pierze. „Środy Li 
łerackie'* w tym lokalu osiągają niekiedy 
frekwencję, przekraczającą 200 osób (cho 
ciaż zdarzyła się środa, na której było 8 
osób razem z prelegentem i naszym Ba- 
zylim). Wśród aułarów i prelegentów uka 
zują się pierwszorzędne nazwiska. Poza 
pisarzami już tu wymienionymi kalendarz 
śród liferackich zanotował wieczory z u- 
działem Marii Dąbrowskiej. K. Hłakowi- 
czówny, Parandowskiego, Szelburg-Zarę- 
biny, Morstina, Zawodzińskiego, Skiwskie 
go ks. Jakubisiaka, Sł, Wasylewskiego, 
Leona Schillera, Jaracza, Wandy Siemasz- 
kowej, Wysockiej, prof. Zielińskieco — 
wszystkich wymienić nie sposób. Nie о- 
mijają feż zebrań środowych goście zagra 
niczni z Franeji, Niemiec, Szwajcarii, Łot 
wy I Litwy. Gościliśmy więc znakomitego 
pisarza angielskiego Chesterłona, Balmon 
ła, Hansa Zbindena, Mirosława Krleża, 
Benesicza, Elgę Kern, by przyłoczyć tylko 
nazwiska bardziej głośne. <  



  

„KURJER WILENSKI“ 13 XII. 1937 

—- KOLUMNA L. 

  

pod redakcją Józefa Maślińskiego 

TERACKA — 

  

  "PI STT TT = 

O Witoldzie Hulewiczas“ 
Szanowni Państwot 
Jako na najmłodszego zz'onka jury spadi 

«a mnie ten zaszczyt i obowiązek, aby w 

dniu podwójnie dla nas uryczystym mówie 

© nowym naszym laureacie. I wydaje się rze 

Czą słuszną i zgodną z us'*. rymi aa szer 

k'o świecie obyczajami, że młedszy w sztu 

ce „wali starszego, wkuj ijąc się niejako d» 

Łu. ego grona swą wiedzą dukrym rocezaa 
niem spraw tej właśnie, która w tym gronie 
TrąTzi i narepsze siły Sers i umysłów pazu 
urje — 21 ©; Ale oto p.e.u, wysoke ni.j 

| sce w awym gronie zajmujący, Rainer Maria 
Rilke, którego ominąć ani mowy gdy się trak 
tuje o Hulewiczu, — Rilne więc pow ada, % 
młody nie nie pojmuje — zrozumienie przy 
chodzi z wiekiem... 

Oto są dwie — przeciwstawne — okolicz 
ności. Proszę więc bardzo: — W miarę po- 
trzeby tę z nich miejcie na uwadze, klóca 
będzie okolicznością łagodzącą. 

Przechodząc do meritum — mamy zisiaj 
właściwie nietylko laureata ale i jubilata. W 
reku bieżącym przypada 20-lecie działalać 
ei pisarskiej Witolda Hulewicza, rozpoczę.ej 
№ poznańskim „Zdroju”, który wydawał i re 
degował wraz z bratem Jerzym w latach 
1917 — 1921. W tych burzliwych latach, kie 
dy „radość z odzyskanego śmietnika" jak pi 
sze Kaden - Bandrowski kojarzyła się w mt 
lanż barwny i musujący z rozmaitością naj- 
pujniejszych i najdziwniejszych programów 
Literackich — „Zdrój” głosił ekspresjon'zm 
Przejęty od Niemców, lansowany przez gru 
p; młodych Zdrojowców — Hulewiczów, K» 
sidowskiego, Kubickiego, Stura, Wittlina i 
eZgadlowicza, pod možną opieką demona na 
dożywociu — Przybyszewskiego, ekspresjo- 
n'zm polski nie błysnął wyrazistą odrębnoś- 
cią oblicza, jak jego konkurenci, przeciwnie, 
walczył nieefektownie, — z sprzecznościami 
wewnętrznymi, ale — miał tę wielką przewa 
8% że (dzięk* intuicji swych  premotorów, 
czy też prostemu przypadkowi) — leżał na 
głównym nurcie ewolucyjnym prasy polskiej, 
a więc — choć zmieniony i „uspokojony“ 
przetrwał, nadając swe piętno czołowej staw 
te prozaików polskich z Kadenem na czele, 
oraz wpływając poważnie przez koneksje per 
sonalne na twórczość naszych do dziś jesz 
cze „łeib - poetów”, skamaadrytów, 

Jak widzimy start Witołda Hulewicza byt 
i szczęśliwie uplasowany i specyficzny, 
Współredaktor...  organizatoc.., przeszcze- 
piacz zagranicznych wartości... — Jakgdy 
by przysłowie ludowe o skorupce nasiąkłej 
xa młoda szukało sobie ilustracji — dalsza 
działalność naszego laureata nigdy już nie 
będzie woina od tych epitetów, 

W latach 1925-26 redaguje W, Hulewicz 
„Tygodnik Wileński”, — Z szacunkiem spo- 
glądałem na kartę tytułową, gdzie widnieją 
nazwiska tych „którzy ebiecałi czynne po- 
parcie”, Około stu nazwisk czołowych z Pol 
ski całej poetów, krytyków i plastyków. A 
wewnątrz rocznika? Wiersze swe drukują 
Kasprowicz, Staff, Przekłady poetyckie — 
prof. Srebrny, Stanisław Miłaszewski, artyku 
% — Boy, Kołaczkowski, Jan N. Miller, — 
że wymienią tylko dla przykładu. Bogata 
treść, moc korespondencyj zbliżających Wil 
nc do Europy z powrotem, doskonałe ilust 
rvcje z prac plastyków polskich i Zachodu, 
wysoka szatą zewnętrzna... Jakiż jest los w 
Wilnie pism literacko - artystycznych? — 
Qczywiście ten, żeby się „zamykały* — 7 
braku rezonansu... W roku następnym widzi 
tny Hulewicza na stanowisku kierownika li-- 
terackiego Reduty, a potym na nowo powsta ————L 

*) Przemówienie na „Środzie Literackiej” 
du. B b. m. 

DZEZETOZSERCE TEPEE TROP ORT OŁAC 

W r. 1933 rozpoczyna się w tych mu- 
rach cykl wieczorów Mickiowiczowskich, 
iransmitowanych przez radio na całą Pol- 
skę. W ogóle trzeba zaznaczyć, że rozpię 
tość tematów i dyskusyj na środach była 
bez przesady ogromna: wszelkie dziedzi- 
ny sztuki, a wiąc przede wszystkim pla- 
styka, muzyka, teatr, szuka ludowa, na- 
stępnie etnografia, krajoznawstwo — w 
tej czy innej formie znajdowały swój od- 
dźwięk na zebraniach środowych. Bliskie 
zwłaszcza koneksja łączyły Związek nasz 
z twórczością muzyczną i teatrem, to też 
Środy muzyczne i teatralne odbywały się 
dość często i zawsze miewały murowane 
powodzenie, 

Nie ograniczając się jednak do działal 
ności w czterech ścianach swego lokalu 
organizował Związek w tym okresie wy- 
fazdy autorskie na prowincję — do No- 
wogródka, Białegostoku, Grodna, Świę- 
Gian, Pińska i pomniejszych miasteczek. 
Ambicją naszą było też stworzenie w Wil 
nie periodyku literackiego, czego wyra- 
zem było założenie wespół z RWZĄ kwar 
talnika p. t. „Środy Literackie", Ekspery- 
ment ten jednak jeszcze raz dowiódł, że 
Wilno niestet, nie może zapewnić czasopi 
smu literack. stałej egzystencji i „Środy 
Lit" po sześciu zeszytach podzielity los 
„Tygodnika Wileńskiego", „Poałudnia”, 
„Źródał Mocy" I „Żagarów”. Staraliśmy   

łej placówce — w Polskim Radio. Ciekawe to 
nastają lata. Organizowania i odbudowywa- 

nia sił kulturalnych kraja, nadążania — zna 

czrie szybszego niż dzisiaj! — za tempem ży 

cia kulturalnego reszty kraju, lata dobrej for 

my i jak najlepszych nadziei. 

— Proszę państwa — szczegół, drobiazg, 

niebardzo godny wzmianki—,Jadą Mośk' П- 

terackie“—numer parodystyczny napisany 

przez Hulewicza i Łopalewskiego, a wydany 

w czasie kiedy Wiadomości Literackie nie 

wyszły z powodu strajku drukarskiego. Wy- 

scka forma tej parodii i satyry, to jedna tył 

kc strona rzeczy. Na podkreślenie zasługuje 

pieczołowita, pedantyczna, wymagająca do- 

prawdy wiełe czasu i uwagi, dokładność tej 

rcboty, naśladującej pierwowzór do złudze 

nia. Kto kiedykolwiek sam próbował satyry 

i parodii, oraz redagował te rzeczy, wie 

ile to kosztuje: zapiąć dobry pomysł „na 

wszystkie guziki”, — Dziś już się nie widzi 

u nas w Wilnie ani fakiej dokładności w hu 

morze, ani tego co jest owej dokładności 

źródłem — hojności bezinteresownej talentn   t czasu. 

Wilno spało pod gęstym kożuchem 
śniegu. Po zaułkach tłukły się dzwonki 
sanek, Wilia niosła na ciemnym grzbiecie 
kręgł kry, podobne do białych kwiatów. 
Góra Zamkowa skrzyła się w marcowym 
słońcu. 

W taki dzień stanąłem po raz pierwa” 
szy w Wilnie. Było to w marcu 1924 roku, 
Przyjechałem na wieczór poetycki, wyzna 
czony w sali „Lułni” w niedzielę po po- 
łudniu i uświetniony recytacją Ireny Sol- 
skiej. Potem trzy dni chodziłem jak w baj. 
kowym śnie po ulicach Wilna, zaczaro- 
wany, ujęty poezją mrozów i ciepłem lu- 
dzi. Powłarzałem sobie, jak Apostoł na 
Górze Tabor: „Tu jest dobrze być — tu 
sobie zbuduję dom..." W pół roku póź 
niej zapadła decyzja, że zamieszkam w 
Wilnie. W grudniu już tu byłem na stałe. 

Były to czasy, kiedy w rzeczach sztuki 
najwyżs. autorytetem byt Ferdynand 
Ruszczyc, arbitrem literackim Czestaw Jan 
kowski, Wielu jeszcze innych dawnych 
Wilnian legło od tego czasu w grobie: 
dr. Władysław Zahorski, Witołd Węsław- 
ski, Tadeusz Wróblewski, prof. Alfons Par 
czewski, biskup Wład. Bandurski, 

W lutym 1927 roku, założony rok 
wcześniej wileński Związek Zawodowy 
Literatów Polskich, nia mający wówczas 
ani lokalu, ani kredytu moralnego, ani 
płacących członków, ani w ogóle pienię- 
dzy — podjął próbę stworzenia słałego 
klubu literackiego. Próba była dość śmia- 
ła I ryzykowna. Wielu doświadczonych 
odradzało poważnie. Uradziliśmy —- na 
razia we dwójkę — z Tadeuszem Szell- 
gowskim, aby pewnego dnia zaprosić kil- 
kadziesiąt osób do pięknej  sklepionej 
salki bibliotecznej Wydziału Sztuk Pięk- 
nych U. S. B. przy ul. Św. Anny 4, w sędzi 
wych murach pobernardyńskich, użyczo- 
nej nam wspaniałomyślnie przez dziekana 
Ruszczyca | konserwatora Romera. A 
dwóch  najczcigodniejszych Wilnian — 
prof. Zdziechowskiego i Ruszczyca — u- 
prosiliśmy, aby na tej pierwszej herbatce 
zechcieli swobodnie pogawędzić o spra 

*) Przemówienie laureata na: „Środzie   
Literackiej" dn. 8 bm. 

com pisarzy wileńskich na terenie poza 
wileńskim. Temu celowi między innymi słu 
żyła wystawa prac autesów wileńskich 
zorganizowana w IPS-ie pendant do wy 
sławy plastyków wileńskich. W porozu- 
mieniu z Teatrem Objazdowym puściliśmy 
na nasz teren serią wydawnictw wileńs- 
kich, niesłeły bez żadnego prawie efektu 
finansowego. 

Mimo to dla zachowania choćby w 
skromnych granicach prestiżu wileńskiego 
ośrodka literackiego, Związek nasz nie 
chcąc pozwolić na to, by Wilno było jedy 
ną ze stolic regionalnych, nie posiadającą 
stałej nagrody literackiej, ufundował w r. 
1934 nagrodę literacką im. Filomatów, 
którą otrzymali dotychczas Marian Zdzie 
chowski, Wanda Dobaczewska i Czesław 
Miłosz *), a która za rok bieżący wręczona 
będzie dzisiaj głównemu organizatorowi 
Śród literackich | najczynniejszemu z 
członków naszego Związku Witoldowi Hu 
lewiczowi, 

Po likwidacji kwartalnika postnowiliś 
my przeznaczyć pewną stałą kwotę na sub 
sydiowanie vydawnictw niemających dziś 
na rynku wydawniczym powodzenia — 

  

Także i.. Tadeusz Łopalewski (przyp. 

red. 

    

I się jednak w miarę sił forować drogę pra 

  

Wówczas, w latach 27 i następnych po- 

stępowano tak, jakby bezinteresowna  hej- 

ność sił i czasu rozumiała się sama przez 

się. Powstaje Związek Literatów Wileńskich, 

a Hulewicz jest tu głównym promotorem. 

„Środy Literackie", instytucja cudownię ja- 

kcś$ dopasowana do Wilna, do tutejszych tra 

dycyj ludzi, ba! — nawe: sali! Kogóź tu nie 

widzieliśmy i nie słyszeliśmy! O cośmy się 

tu nie kłócili po nocach. Płeonezmem, rzeczą 

niepotrzebną wydaje mi się omawiać przed 

tym audytorium rolę „Śród Literackich* w 

życiu kulturalnym Wilna. Wspomnę tyłko o 

reli Związku wobec nas młodych, którzyśmy 

w „Żagarach” zaczynali. — Że grupa nawpół 

ideowo - społeczna uzyskała prawidłowy, „za 

wodowy* niejako start literacki, że doszła 

jak to się mówi „bez wstrząsów” do zrozu- 

mienia swej literackiej roli, to nie obeszło 

się bez zasługi atmosfery „Sród”, Związku i 

jego ówczesnego Prezesa, kt. nas tu do tej 
sali zapraszał na wieczory autorskie, do or 

ganizacji wciągał i w godność literatą pol- 

skiego, niby w strój na wyrost przyozdabia   jąc, mimowoli nakierowywał oko na ści'lej 

=” 
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wach literatury i dawnego Wilna. Zebrato 
się ponad 30 osób, które bohatersko znio 
sły ciemność dziedzińca, twardość ławek 
t cierpkość tej pierwszej herbatki i dysku 
towaty zawzięcie a ochoczo. To byt start, 
po którym już nie pozwolono nam wy- 
tchnąć. Tydzień w tydzień, z krótkimi 
przerwami świątecznymi i dłuższymi let- 
nimi — rozciągał się ten łańcuszek roz- 
sławionych wkrótce na całą Polską „Śród 
Literackich” — I oto dzisiaj mamy „Śro- 
dę“ 7 kolei 325-tą, a nikt nie mówi o tym, 
aby ich było dość I aby nadchodził ich 
zmierzch.. C'd tego czasu powstały po- 
dobne śródki literacko-artystyczne w in- 
nych miastach, kwitną słynne „Czwartki”. 
w poznańskim Pałacu Działyńskich (do- 
chodząc już do setki), utrwaliły się wie- 
czory Konfraterni Artystów w Toruniu, 
mają swoje klubowe wieczory dyskusyjne 
Grodno i Lublin, nawet Tomaszów Mazo- 
wicki. Od tego czasu wciąż na nowo spa 
lały na panewce próby stabilizacji podob 
nych stałych wieczorów w znacznie więk 
szych i żywszych od Wilna centrach, a 
odczyty dyskusyjne w warszawskim 'Związ 
ku Literatów zaledwie — rzec można — 
wegetują. Wilno adoptowało swoja „Śro 
dy” i stworzyło im warunki stałego bytu. 

Dlaczego środy? Skąd się wziął ten 
właśnie dzień? Zadecydował przypadek. 
Po prostu tyle było w inne dnie tego 
pierwszego tygodnia jakichś tam posie- 
dzeń, premier czy imienin, że środa wy- 
dała się najodpowiedniejsza. W kilka lat 
później okazało się nagle, że był w tym 
wyborze jakiś palec losu: z pism Chodźki 
dowiedzieliśmy się, że w mieszkaniu tego 
pisarza, znacznie więcej niż wiek wstecz, 
zbierali się literaci na lekturę | dyskusje, I 
to właśnie stale... w środy. Tak więc tra- 

dycja została wskrzeszona mimowolnie... | 
Pod kolejnymi prezesurami rektora 

Zdziechowskiego | rektora Pigonia, pro- 
wadzone przez zarządy, w których stale 
najczynniejszą rolę odgrywali: Wanda Do 
baczewska, Tadeusz Łopalewski, Tadeusz 
Szeligowski, Stanisław Węstawski, Środy 
Literackie zatoczyły prędko szerokie krę- 
gi... 

Ze szczególnym wzruszeniem wspomi 
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na zbiory poezyl. W ciągu ostatnich lat 
nakładem -Związku ukazały się utwory: Je 
rzego Puframenła, Aleksandra Rymkiewi- 
cza, Czesława Miłosza, Anieli Nieławic= 
kiej, w druku zaś znajdują się tomiki poe 
zyj Jerzego Zagórskiego, Jana Huszczy I 
Józefa Maślińskiego. 

Tak w grubszych zarysach wygląda 
działalność naszego Związku w ubiegłym 
dziesięcioleciu. Że przybrała ona pewne 
stałe formy i mimo różnych przeszkód ok- 
rzepła i trwa dalej, zawdzięczać to należy 
prócz życzliwości i pomocy finansowej 
władz państwowych, — ofiarnej pracy i 
energil osób, które pracowały w zarzą- 
dzie w dawnych jego kadencjach. Należą 
do nich przede wszystkim, prócz Hulewi- 
cza, prof. St. Pigoń, pani H. Romer-Ochen 
kowska, dr. T. Szeligowski. Niech mi wol 
no będzie złożyć z okazji dzisiejszego bi- 
lansu najserdeczniejsze podziękowanie. 
Podziękowanie należy się również kilku 
naszym doskonałym  prelegentom, któ- 
rzy są jakby filarami cyklu środowego i 
od początku bezinteresowną współpracą 
swą go zasilali. Są to: rektor Marian Zdzie 
chowski, ks. dr. Piotr Šledziewski, Mie- 
czystaw Limanowski, Jan Buthak, Stanis- 
ław Cywiński, Stanistaw Węstawski, Stefan   Srebrny, Konrad Górski. 

Tadeusz Łopałewski. i 

określone perspektywy. 

Tak, jak na tym terenie, było też i w Ra 

dio Wiadomo jest, że malutka stacja wileń 
ska, przodowała literacko radiofonii polskiej 
— podnosząc tym samym rolę poczji w świa 

domości ogółu polskiego pojęcie o roli lite- 

ratury, oraz poczucie jej potrzeby w swym 

życiu, a jednocześnie — przez wciągnięcie 

d. współpracy najoporniejszych najbardziej 
„wileńskich* Wilnian — ożywiając zawsze 
nieco senną twórczość pisarzy tutejszych. 

Dla całokształtu obrazu  wielostronnej 

działalności W. H. na terenie wileńskim 

wspomnijmy jeszcze jego, wysiłki w kierun- 

ka rozruszenia prowincji. Tak organizacyj. 
ne, jak i osobiste — np. objazd, wraz dr. 
T. Szeligowskim szeregu ośrądków z odczyta 
mi o Beethowenie, 

Przechodząc do najtrudniejszej części swe 

go zadania. Stojąc, tak na codzień — jako 

„awangardzista* — po drugiej stronie bary 

kady literackiej mam teraz, od święta, zwal 

czany kierunek twórczości, „chwalić...* Być 
może, iż to co nas dzieli, to tylko przejścio 
we różnice smaków, czy ulubionej maniery. 

  

nam ten wielki wieczór, kiedy to właśnie 
Związek Literatów utorował triumfalną dro 
gę do Wilna genialnemu, dzisiaj już nie- 
stety opłakiwanemu Karolowi Szymanow- 
skiemu. To była największa chwila w hi- 
storii Śród, która miały wiele kart dum- 
nych I trwałymi głoskami zapisanych. 

Oj, były to lata górne I chmurne. Jakie 
to dyskusje nieraz wrzały po północy, 
dokoła najnowszej premiery Zelwerowi- 
cza, dokoła książki Remarque'a, lub spraw 
pomnikowych. A czy pamiętacie państwo 
namiętny wiec w Te.frze na Pohulance. 
kiedy po zabronieniu przez cenzurę przed 
stawień „Przestępców” Brucknera odbyło 
się jedno zamknięte widowisko za zapro 
szeniami i połem niebywała publiczna dy 
skusja, jakiej nikt nie przeżył w żadnym. 
mieście powojennej Polski, I fyle innych 
gorących dni, gdy umysł Wilnianina roz- 
palały nie rewie murzyńskie, nie brydż, 
nie wyścigi — ale spory literackie i obro- 
na dóbr artystycznych...1 

A te środy muzyczne, z któryh póź- 
niej zrodził się Klub Muzyczny? — Tak, 
były to lata upalne, pełne ruchu I przed- 
siebiorczošci, 

I gdy dzisiaj słaję przed państwem 
w dniu tego naszęgo święta, pyłam sam 
siebie: czy słuszna była ta praca? Czy 
nie należało pójść za radą tych, którzy 
często powtarzali, że literat powinien pi- 
sać, a nie organizować? Że taka robota 
nie należy do atrystów I pisarzy? Ale w 
odpowiedzi na tę radę pyłam: A do kogo 
należy! Kto ma robić tę robotę w dzisiej- 
szej Polsce? Bo że robić ją ktoś musi, to 
chyba pewne. | wydaje mi się, że literat, 
malarz i muzyk dzisiejszy nie ma już pra- 
wa chodzić z rozwianą peleryną, zapet- 
niać kawiarnie ywarem ploteczek i zamy- 
kać się w wieży z kości słoniowej — ale 
musi być obywatelem, żyć w łączności z 
żywym społeczeństwem — i organizować, 
działać społecznie "tu, gdzie jest tyle do 
zdziałania. 

Proszę mi wierzyć, że nas ta praca nle- 
raz wiele kosztowała, że trzeba było oso 
biście rezygnować z wielu rzeczy, czasem 
twardzo zacisnąć zęby I odrabiać obowiąz 
ki, które się na siebie wzięło, a które nie 
zawsze były słodkie. Wiem też I to, że 
ta robota organizacyjna upośledzała tam- 
tą drugą, literacką — i że łakże z tej przy 
czyny niejeden z nas w tych latach mniej 
tworzył i mniej wydawał, niżby to mógł 
uczynić w spokojniejszym  frybie życia. 
Ale ja sam tych osobistych strat” nie 
żałuję. Tak powinno być, tak było dob- 
rze. Bo coś z tego, cośmy tu w tej salce 
organizowali. także przecież pozosłało i 
nie ulotni się. 

Niedawno prof. Leon Chwistek ze Lwo 
wa miał odczył w Warszawie na temał 
„środowiska”. Mówił o olbrzymim wpły- 
wie, ujemnym lub dodatnim, jaki ma na 
człowieka środowisko. Mało jest takich 
indywidualistćw, którzy najlepiej rozwija- 
ją się w zupełnym pustkowiu, niejako w 
kuli z wypompowanym powietrzem. Og- 
tomna większość ludzi podlega wpływom 
środowiska i sama je kształtuje. Słuchając 
tego odczytu, myślałem o Wilnie. Nasze 
środy — jak ich sama nazwa wskazuje — 
wytworzyły to przecie swoiste, wyraźne.., 
środowisko. Ja przynajmniej je wyczułem 
i jak najrzewniej wspominam w dalekiej, 
tak „nieśrodowiskowo” nastrojonej War- 
szawie. : 

A gdy tu dzisiaj przyjechałem, czuję, 
że wróciłem do wzruszającego miejsca 
moich najpiękniejszych lat. / 

Witold Hulewicz. 
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Mcże z biegiem lat, my, młodzi, zmienimy 

stanowisko... 3 

Pierwszego tomu W. Hulewicza, p. t. „Pło 

mień w garści* niestety nie znam (jest bo- 

dajże unikatem). Co do „Sonetów instrumen 

talnych*, Kasztelowicz w swoim studium o 

zdrojowcach zarzuca ówczesnemu „Ołwidot 

wi” zdradę ekspresjonistycznych  sztanda- 

rów. Nie jeden Hulewicz je zdradził... Książ 

Ka zaś sama, będąca próbą odtworzenia dy 

szy instrumentów i dźwięków, powinna się 

podobać muzykom, którzy tak są zwykle wy 

bredni w ocenie tego ca piszą o muzyce — li 

teruci. Następny tom wierszy „Lament kró- 

lewski“ jest symptomatyczny dła epoki i ino 

žnaby go postawić obok twórczości Iłłakowi 

cz6wny i t. p. „Miasto pod chmurami”, pierw 

sza „pozycja wileńska* (obok poświęconych 

Wiinu książka dla młodzieży) Hułewicza mia 

t, stanowczo zbyt złą prasę. Dziś, po łatach, 

czytając te wiersze i oglądając liczne wyso 

kiej wartości ilustracje graficzne, możemy 

stwierdzić, że książka jest conajmniej miłą 

pamiątką a i cackiem bibliofilskim. 

Jeśli wolno się zwierzyć, to najsilniejsze 

wrażenia odniosłem z łektury „Przybłędy Bo 

żego”. Ta książka o Betliowenie, wielostron 

na, rozbudowana i gorąca naprawdę wpro 

wadza laika w świat genialnej muzyki. 

Wreszcie przekłady. Tłumaczył Hulewicz 

Goethego, Pawła Valery, Henryka Kleista 

(„Pentezilea”, której fragmenty smakowaliś 

my w czasopismach niebawem ukaże się w 

dieku), a przede wszystkim Reiner Maria 

Riłkego. Mniej może odpowiada nam „stył 

twórczości tego „schyłkowca”* (znów może 

kv.estia ulubionych smaków...) ile jego poję 

сс о poezji. Rilke powiada, że trzeba życie 

całe przeżyć, by potem ma; isać może dob- 
rych... 10 wierszy. oPezja jest dlań wyrazem 
nie przelotnych uczuć, ale wielokrotnie zwe 
ryfikowanego w refleksji doświadczenia — 
jekże bliskie jest to sformułowanie pojęciom 
awangardy! ‚ 

Co do Rilkego, jest to poeta bliski psychi 

©» polskiej. — „Skompl'kowanie składników 

tej krwi (cytuję wstęp Hulewicza do „Księgi 

obrazów”) słowiańsko germańskiej sprawia, 
te Rilke czuje Rosjaniqa, Czecha, Niemca, 
Duńczyka i Francuza, a w żadną rasę nie 

wrasta całą siłą korzeni. Stąd nie trudno wy 
naleźć w nim licznych a osobliwych pokre- 

wieństw z poezją polską, z jej specyficznym 

zabarwieniem, z tą miękką przez siłę wew 

nętrzną tłumioną tonacją mołową: „Godzin 

ki“ z całą swą armią „największych anio- 

łów, obcych, bladych i niewyzwołonych”, ta 

modlitwa zadumana, samotnie stojąca „przed 

chrhurnym czołem* Boga — są w kaiego- 

riuch I rytmie natchnienia jakby z pod pić 

"a Słowackiego wyjęte. Norwidowi (prozie 
Jego szczególnie) jest Rilke rodzonym bra- 
tem; wiersze o wyklętych nędzarzach są spo 
kiewnione z mistycznymi poezjami Staffa. 
W „Pamietnikach Maltego* ostatnia latorośl 
ginącego rodu wybujała w bohaterze w dziw 
ny, prześwietlony, bezradny, uduchowiony, 
i genialnie wielki, piękny kwiat. Tak samo 
Rainer Maria kończy swój rodowód”, 

Właśnie „Malte* wśród przekładów (a 
przełożył Hulewicz prawie całą twórczość 
Rilkego) wywiera może największe wrażenie. 
Ten prawdziwy, wstrząsający a niezwykie dy 
skretny porachunek ze światem i Bogiem. pi 
sany jest stylem różnorodnym, pełnym tłu- 
mionej ekspresji, niedomówień i aluzyj. Nie 
łatwa to książka do tłumaczenia, a jeśli czy 
ta się ją zapominając o pośredniku — wiel 
ks to zasługa tłumacza. 

Wreszcie Valery (znów poeta nowatorom 
b daleki!). Dziś mamy wielu tłumaczy tego 
pcety; Kołoniecki zyskał sobie laury między 
in. przekładami z Valery'ego. Ale pozwolę 
sobie zacytować pierwsze zdanie wstępu Ilu 
lewicza do „Duszy i tańca*: — „Dość zabaw 
na jest w Polsce konieczność „odkrywanią* 
z trudem, gwałtem nieraz do grona autorów 
co pewien czas poctów i wprowadzania ich 
czytywanych, lub chociażby znanych z nag 
wiska“... Tak więc Hulewicz — rewelowal 
(trzykrotnie!) i 

Proszę państwa brońmy się przed zalewają 
“ą nas nudą! „Tiumaczxt“... „przeklady..,“ 
— wiemy, jak się to traktuje. „Pozycje” i ty 
le. W czasopismach, w recenzjach umieszczą 
sio o tym wzmianki gdzieś na końcu... Ale 
nuda pryśnie jeśli będziemy nie wymieniać 
„Rozycje”, ale czytać te książki. Nie mamy 
tak wiele dobrych nowych książek : A 

do czyta nia! Więc ilumaczowi, który je nam odkry we, który literaturze polskiej ich przyspa- 
tza, wzbogacając nasz dorobek — — — 

Pozwolę sobie raz jeszcze cytować: — g 
listu Rilkego do Witolda Ilutewicza: 

„Dobywanie sztuki jest powołaniem naj 
prostszym i najcięższym, ale zarazem i lo- 
stm, a przeto rzeczą większą od każdego * 
nas, bardziej potężną 1 а% @о Койса niezinie 
rzoną”, 

Józet Maśliński, 
ak ia i ZTTZSPĄ 

UWAGA! 

Od nasiępnego n-ru Ž 

„KOLUMNA LITERACKA" 
ukazywać się będzie znowu w niedzielęj
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0 turystyce i sporcie w zimie 
foezmowa z dyr. Zw. Prop. Tur. HSózefem Lewonem 

W ostatnich dniach o turystyce wileń- 
skiej wiele się mówiło i pisało, Mieliśmy 
przecież tek niedawno zwołany w Wilnie 
zjazd turystyczny, na którym omawiano 
różne zegadnienia z tej dziedziny. Ja zaś 
ze swej strony w dzisiejszej rozmowie z 
panem jako dyrektorem Związku Prapa- 
gandy Turystycznej chciałbym poruszyć 
szereg istotnych spraw. 

Może więc na wsłępie powie mi pan, 
go robi I planuje Związek w okresie zi- 
mowym? 

— Bardzo chętnie. Ale na początek 
małe pytanie. Czy nie możemy przed 
mikrofonem rozmawiać ze sobą jek dawni 
znajomi — po prostu per ty, Sądzę, że 
łak będzie łatwiej. 

— Doskonale. A więc mów, co zamie- 
rzesz wprowadzić nowego do turystyki 
wileńskiej? 

— Nowego powiedzieć mogę nie wie 
le, ponieważ niechętnie mówię. o projek- 
łach I pomysłach, które w tej chwili nie 
mają dostatecznych szans na realizację. 

Unikam świadomie obiecanek i mrzo- 
nek. 

Wolę mówić o sprawach, które mają 
za sobą tradycję | które przeszły próbę 

tyciową. : 
— Najwyższy jednak już czas zabrać 

się. do właściwego tematu, 
— Bardzo to ładnie z twej strony, ża 

nie chcesz ani nas, ani też słuchaczy wpro 
wadzać w błąd. Zazwyczaj ludzie obiecu 
Ją złote góry, a jak przyjdzie do czego, 
ło okazuje się potym, że z tego wszysi- 
kiego sa nici. 

— Słyszałeś prawdopodobnie © wy- 
cieczkach pod hasłem „Wilnianie poznaj- 
cie Wilno”. 

= Oczywiście! 
— W. okresie zimowym chcemy Juž 

nłeco zmodyfikować. Obok systematycz- 
nego zwiedzania zabytków architekiury, 
urządzeń technicznych 1 1. p. wprowadzi- 
my niedzielne wypady na teren na nar- 
łach lub na sankach. 

— Brawo! Brawo! Trzeba wykorzystać 
warunki śnieżne. в 

+— Chcemy organizowač w každą nie- 
np. do Burbiszek, na Karolinki, no I oczy- 
wiście na Rowy Sapieżyńskie, a może I 

* 

dalej, Przed wyruszeniem w teren Inširuk | 
tor przeprowėdzi krėiką lekcję Jazdy na: 
nartach. 

=- Akcja jest pomyślens bardzo dob 
ze. Jesiem przekonany, że Związek do- 
Wierze w takim razie jakiegoś żnanego 
narciarza. 

— Już mamy takiego na oku. W ien 
sposób furysta na narłach będzie miał 
możność zobaczenia nietylko pięknych 
widoków i spędzenia paru godzin na świe 
żym powietrzu, ale co jest niemniej waż 
ne, nauczy się poprawnej jazdy turystycz 
nej na narłach | w przyszłości będzie 
mógł odbywać wycieczki samodzielnie. 

— To sprowa wewnętrzna, a co Zwią 
zek zemierza przygołować dla narciarzy- 
turystów, kłórzy przyjadą do Wilna? 

— Główny zjazd turystów do Wilna 
w okresie zimowym przewidujemy na 
przełomie lutego | marca. W tym czasie 
mamy dwie duże imprezy o znaczeniu 
ogólnopolskim: Marsz narciarski Zułów— 
Wilno i tradycyjny kiermasz w dniu Św. 
Kazimierza, 

Do przyjęcia łurysłów w tym okresie 
już robimy przygotowania. 

— Jakie? 
— Chcemy, żeby turysta po cało- 

dziennym spzcerze narciarskim miał jakieś 
atrakcje. W porozumieniu ze Związkiem 
Literatów organizujemy przegląd twórczo 
ści wileńskich poetów I pisarzy, Celem 
naszym jest wykazanie dorobku Intelek- 
łualnego tych ziem. Program Kaziukowy 
opracowuje w tym sezonie prof. Limanow 
ski razem ze słuchaczami Wydziału Szłuk 
Pięknych naszego uniwersyłefu, 

— Co będzie w marcu, jeszcze zoba- 
czymy, ale powiedz, co w tej chwili jest 
na warsztacie? 

—W tzj chwili monłujemy drugi kon 
kurs pamiątek regionalnych. Zachęciła nas 
do tego pierwsza próba. W zeszłym roku 
nadesłano ponad 300 eksponałów | co 
najważniejsze, 10-ciu nagrodzonych wy-   

twórców znalazło w tych  drobiazgach 
żródło dochodu. Przyloczę cherakterysty- 
czny fakł. W Białowieży wileńskich drew 
nianych zabawek sprzedano 18 przeszło 
2 tysiące złotych, а 

— O, to powažny eleki gospodarezy, 
a turystyka między innymi powinna pole 
gać na tym, żeby ożywiła nesze życie 
gospodarcze, 

— Cieszę się, że mamy jednakowe 
zdanie. Nie wszyscy sobie uświadamiają, 
že turystyka est artykułem handlu. Dziś 
każdy jest przygołowany na fo, żeby za 
turystykę płacić, z tm jednak zastrzeże 
niem, żeby dostać ją w dobrym gatunku. 

— Nie chcę obrażać ani ciebie, ani też 
szanownego Związku, ale mam wrażenie, 
że ten właśnie gatunek turystyki wileń- 
skiej, o którym wspomniałeś, nie jest 
pierwszorzędnej jakości, - 

— O, wylazło szydło z worka. To jest 
cecha charakterystyczna wilnian.  Ganić, 
ganić | jeszcze raz ganić. A czy wiesż, że 
w skali ogólnopolskiej turystyka wileńska 
ma jak najlepszą opinę | że poza prasą 

miejscową nigdzie nie spotkałem  zarzu- 
łów pod adresem organizatorów turystyki 
wileńskiej, U nas przysłowiowo mówi się 
tylko o wadach, a nigdy o dobrych 'stro- 
nach tego czy innego życia, 

— lsłotnie Wilno ma dużo oskarży- 
cleli i prokurałorów, a mało obrońców i 
ludzi mrówczej pracy, bo w furystyce 
dojść można do czegoś tylko systema- 
fycznością. 

— Wróćmy do omawiania prac. zimo- 
wych Związku. Równolegle z konkursem 
pamiątek regionalnych można mówić o 
słałej wystawie prac młodych artystów 
wileńskich. 'W lokalu Związku są wysta- 
wione pejzaże, drzeworyty, szkice. Wszys 
fko. do nabycia na. bardzo. dogodnych 
warunkach. Przy tej sposobności. konkreł 
ny przykład — w ciągu niespełna roku 
daliśmy: możność naszym młodym  artys- 
łom zarobić przeszło 1.000 złotych. Suma 
ła zebrała się z kiikuzłotowych zakupów. 
Wario podać do wiadomości, że na na- 
szj przedświątecznej wystawie za kilka 
złołych można kupić. artystyczny  upomi- 
nek gwiazdkowy. н : 

, — A czemu Związek nie pomyśli o 
zorganizowaniu , wystawy , fotograficznej? 
Przecież każdy niemal łurysła jeżdżąc „po 
kraju fołografuje | ma nierez pierwszo- 
rzędne zdjęcia. Wario więc może w ra- 
mach wysławy .przeprowadzić jakiś kon- 
kurs na ten czy inny temał. : 

— Z przyjemnością mogę stwierdzić, 
że już o tym pomyśleliśmy. robimy dużą 
wystawę fołograficzną pod hasłem „Pięk- 
no Wilna i Ziemi Wileńskiej” — protekto 
rat nad nią już objął wojewoda wileński, 
pułkownik Ludwik / Bociański. Chcemy 

| zgromadzić z całej Polski zdjęcia dotyczą- 
ce całego naszego. terenu. Będzie ło bar 
dzo ciekawy przegląd, W. ramach wysta- 
wy udzielono bardzo różne nagrody, np.: 
za najpiękniejsze zdjęcia zimowe, wodne 
Hp. 
P — Warło może, żeby już teraz o tej 

wystawie ludzie mogli się dowiedzieć, bo 
sądzę, że wysławę da się zorganizować 

dopiero na wiosnę. 

— Tak, tylko wiesz ils czasu pochła- 
niają proce przygotowawcze | organiza- 
cyjne. W każdym razłe sprawa wystawy 
fołograficznej jest na drodze realizacji. 

— Wspominałeś o literatach, szłuce, 
pamiątkach, a ostatnio mówiliśmy o wy- 
sławie fotograficznej, a jak przedstawia 
się strona praktyczna — to znaczy propa 
gandowa, kwaterunkowa? 

— Wiród. wydawnictw. propagando- 
wych na pierwszy plan trzeba wysunąć 
przewodnik narciarski, wydany przez 
Związek. Jest to praca pionerska, która 
ma na celu zapoznanie czytelnika-narcia- 
rza z całą Wileńszczyzną. Planowanie wy 
cleczek zostało ułatwione przez dołącze- 
nie szczegółowych map. Przypuszczam, 
że przewodnik narciarski skieruje turysty- 
kę narciarską do miejscowości dotychczas 
mało znanych. | Е 

— Dobrze byłoby teraz właśnie, w ok 
resie zimy pomyśleć o koniecznie potrzeb 
mym przewodniku po szlakach wodnych, 

— Myślimy o tym, czego najlepszym 

Mogą przyjechać bokserzy z Węgier 
Pierwszy krok bokserski w Wilnie rozpocz 4 

nie.się 19 grudnia w sałi przy ulicy Ludw:- 

sarskiej 4. Pierwszy krok rozegrany tusla- | 

nie w ten sposób, że walki eliminacyjne ud 

bywać się będą w Ośrodku WF, a finały do 

piero przed meczami poważniejszymi 2 udzia 
łem drużyn zamiejscowych. 3 

Tego rodzaju technika przeprowadzen'a 

pierwszego kroku pięściarskiego jest pomyśl . 
na bardzo dobrze, bo trzeba przyznać s'ę 

szczerze, ie eliminacje mało kogo. interasu ‚ 

ja, a nieraz stoją na beznadziejnie niskim . 
poziomie sportowym. Bardzo więe dobrze 
związek robi, że publiczności pragnie pok. 
st tylko spotkania finałowe, 

Mówiliśmy już o tym że najbliższą m 

prezą bokserską Wilna ma być mecz a pieś, 
ciarzami z Bydgoszczy. którzy w Wi nie pso 

jektują ozegrać dwa e «'k+nis towarzysk.e 

Pięściarze WKS Śmigły pertraktują z bok - 
strami węgierskimi, którzy do Wilna chcą 
przyjechać w okresie samych świąt Bożego 

Narodzenia: 'Wilnianie nie chcą: zgodzić się / 
na ten termin i ze swej 'stróny: wysunęli pro 
pozycję zorganizowańia zawodów w pierw- 
szej połowie stycznia: Węgrzy do Wilna przy 
jechać mają w czasię podróży do Łotwy i 

Estonii. Zapewne pertraktacje te dojdą do 

skutku, a Wiłno może i w tym roku przynaj 

niniej raz jeden będzie mogło podziwiać u. 

s.ebie na ringu bokserów zagranicznych. a | 

wiedzieć trzeba, że boks ha: Węgrzech stoi 

Da wysokim .poziomie.   

dowodem była pierwsza próba wydenia 
mapki kajakowej pod ogólnym tytułem 
„Z Wilna do Wilna”, obejmującej plus 
minus tysiąc kilometrów szlaków wod- 
nych. 

— A-co slychač z budową domu lu- 
rystycznegoł Mówi się o tym już od czie 
rech lat, a domu jak nie tak nie ma, Prze- 
cież każdy doskonale zdaje sobie sprawę 
z łego, że Wilno musi mieć Dom Tury- 
styczny, bo ineczej zawsze kwaterunek 
będzie nastręczał wiele przykrości. 

— Budowa Domu Turystycznego to 
pięła Achillesowa naszej turystyki. Nie 
wszyscy wiedzą o tym, że przybycie jed- 
nego pociągu popularnego do Wilna wy 
czerpuje nasze normałne możliwości mie 
szkaniowe. Nic więc dziwnego, że Zwią- 
zek przy większych zjazdach musi wiele 
energii i wysiłków kłaść na organizowanie 
kwaterunku. | wszyscy rozumiemy, że roz- 
strzyganie sprawy od wypadku do wypad 
ku ńie gwaranłuje należytego poziomu. 
Dziś nawet osoby luźnie z turystyką zwią- 
zane wysuwają konieczność budowy Do- 
mu Turytsycznego 'w Wilnie. Nie: jest to 
jednak sprawa prosta. zas 

— ile tak dom może kosztować, żeby 
nie byt „domkiem“, 
Domem Turyslycznym o nowoczesnych 
arządzeniach? 

— Sporo, przeszło pół miliona zło- 
tych. Musi być obliczony na zakwatero- 
wanie minimum 500 osób. 

— Jak b' dować to budować, Rozu- 
miem doskonale, że największą trudnością 
jest zdobycie”kapiłału, ale powinno łu 
przyjść z pomocą miasto, które bezpośred 
nio na turystyce zarabia — a zarabia chy» 
ba nieźle — no łak mniej więcej ile? 

— Bez przesady można powiedzieć 
miliony, i 

— Daj pokój — chyba žarlujesz, 
= Żartuję? Nie. Wež ołówek I. licz. 

W ciągu roku przez Wilno przesuwa się 
mniej więcej. 100 tysięcy: turystów, Nie bę 
dzie.w-tym przesady jeżeli powiem, że 
turysta w ciągu jednego dnia zostawia: 
w mieście 5 złotych. Mamy więc po prze- 
mnożenu przez 100 łysięcy już pół. milio- 
na, ale trudno przypuścić, żeby turysta 
bawił w naszym mieście. fylko jeden 
dzień. Czyli te pół miliona 
krotnie zwiększyć. - | 

— Rzeczywiście prosty kchunek. Mu- 
si więć znaleźć się jakiś fundusz na zwięk 
szenie obroiu z turystyki, a obrót ten gwa 
rantuje w pierwszym rzędzie Dom. Tury- 
styczny. -- BR 

— Zupelnie słusznie rozumujesz. 
« —— Rozumujesz? Tu nie ma co rozu- 

mować — ło Jasne Jak Boży dzień, że 
Wiłnu połrzebny jest Dom Turystyczny. 

"Jarosław. Nieciecki. 

ale prawdziwym |. 

trzeba. kilka-   

5 

Narty potrzebne są na wsi 
Młodzież szkolna szczególnie chęłńie 

garnie się do narciarstwa, pociąga ją bo- 
wiem bogactwo wrażeń tego sportu. Prze 
gląd zaś narciarzy wskazuje, że większość 
ich pierwsze swe kroki narciarskie stawia 
w młodych latach szkolnych i że właśnie 
tacy narciarze najbardziej przywiązują się 
do sportu, stając się jego entuzjastami. 

Szkolnictwo ołacza szczególną opieką 
ruch narciarski młodzieży szkolnej, widząc 
w nim niezaprzeczone wartości: wycho- 

wawcze. : ; 
Organizowenie jednak kursėw dla mio 

dzieży szkolnej natrafia na wielkie irud- 
ności, bo nie wszystkie szkoły mają odpo 
wiednie warunki terenowe | sprzęt narciar 
ski, Często ież dobre warunki terenowe 
i śnieżne kolidują z programem szkolnym 
| nie mogą być należycie wykorzysiane. 
Dlatego każdy wychowawca fizyczny po- 
TIE ATA ЗННУУ ТЕЕЕ 

  
| Rodzeństwo Kalusowie — mistrzoska para 

w jeździe figur. na łyżwach (Katowice). 

Kłopoty piłkarzy ligowych W. K. 5. Śm'gły 
W kołach sportowych Wiłna od 

dłuższego czasu krążyły niepokojące 
wieści o tym, że WKS Śmigły ma zre 
zygnować z udziały swej. drużyny w 

Lidze. ' 

Na ten temat mówiono bardzo gło 
śno i wysuwano szereg istotnych trud 
ności, które powstawały. 

Postanowiono więc zwołać ogólną 
konferencję sportową z udziałem pre“ 
zesa centrali WKS płk. Wendy oraz 
szeregu osób pracujących na niwie 
sportowo - społecznej. Na zebranie 
przybyli między in.: gen. St. Skwar- 
czyński, wiceprezydent _ Grodzicki, 
płk. Bobrowski z Grodna, inż. Glat- 
man i niemal wszyscy wyżsi oficero- 
wie, mający bliższy kontakt ze spor- 
tem jak: płk. Engiel, płk. Szeligowski, 
płk. Burczak, płk. Łapieki, mjr. Mie- 
rzejewski, mjr. Sokal, mjr. Pawlik, 

„płk. Białkowski, mjr. Parczyński, 
mjr. Lankau, kpt. Niezabitowski, kpt. 
Zmudziński i inni. ' 

-_ Obradom przewodniczył płk. dy- 
plomowany Engiel, który w zagaje- 
niu. przedstawił obecną sytuację w ze 
kcji piłkarskiej WKS Śmigły. W dys 
kusji nad utrzymaniem drużyny w 
Lidze zabierali głos. niemał wszyscy 
obeeni, a największym obrońcą inte 
resów WES Śmigły byli kpt. Białkow 
ski i. płk. Szeligowski, którzy twier 
dzili, że da się przełamać szereg trud 
ności technicznych t drużyna powin 
na bezwzględnie wziąść udział w. wal 
kach o mistrzostwo. Ligi. 

Wilno na tym zyska bardzo wie- 
It. Nie można zmarnować 7-letnich 
wysiłków graczy: w wałkach o wejś- 
cie dó Ligi. : 

"Jedna z najpoważniejszych przesz 
kód jest brak bliższego kontaktu ze 
społeczeństwem, które nie rozumie 
sportu. Podkreślono również; że mia. 
sto nie stara się opiekówać się czoło 
wymi sportowcami. ° : 

Wszyscy obecni jednogłośnie wy 
powiedzieli się za utrzymaniem @ги- 
żyny WKS Śmigły w Lidze. Zarząd   

główny WKS Śmigły postara się doło 
zyć wszelkich starań, żeby kontakt 
ten ze społeczeństwem został nawią 
zany. Dołoży się również wszelkich 
starań, żeby wszystkim czołowym gra 
ezom WKS Śmigły w miarę możliwoś 
ci ułatwić prowadzenie treningów. 
Podkreślano między innymi, że udział 
WKS Śmigły w Lidze nie leży wyłącz 
nie w interesach WKS Śmiały, że spor 
tem piłkarskim, drużyną ligową wil. 
nian, powinno przede wszystkim zao 
piekować się miasto i społeczeństwo. 

Zebranie było bardzo ciekawe. Dy 
skusja trwała trzy godziny. 

Jesteśmy przekonani, że drużyna 
WKS Śmigły znajdzie w społeczeńst- 
wie wileńskim wielu przyjaciół, że sto 
sunek sportowy będzie serdeczny, a 
wówczas osiągane będą wvniki, które 
e z Wilnian nie powinny zawsty 

dzić. 

winien być insirukiorem Polskiego Związ 
ku Narciarskiego, a każdy nauczyciel szkół 
powszechnych musi przejść sześciodniowy 
kurs praktyczny jazdy na nariach, żeby 
uczyć, propagować, wzbudzać zamiłowa- 
nie do nart, wpajając jednocześnie prze- 
konanie o ich użyteczności jako środka 
komunikacyjnego wśród młodzieży szkol- 
nej, zamieszkującej obszary okryte zimą 
śniegiem. х <A 

Wnet każdy uczeń czy uczenica będą 
przypinać narty, jak to jest już za granicą, 
a częściowo już nawet w terenach podkar 
packich, by rdać się do szkoły, kościoła, 
czy za sprawunkami. Będziemy mieli z jed 
nej strony sportowców, ludzi rozmitowa- 
nych w narciarstwie, z drugiej zaś 
strony ludzi, którzy narty traktować będą 
jako sprzęt codziennego użytku w czasie 
długich miesięcy zimowych. 

Abstrachując bowiem od zesziorocz- 
nej zimy, która była prawie bezśnieżną, 
mamy na Wileńszczyźnie zazwyczaj dwa 
—-rzy miesiące sezonu zimowego. Zima 
uniemożliwia w dużej mierze młodzieży 
szkolnej dos.ęp do szkół wiejskich. W 
tych warunkach, w których uczeń niejed- 
nokroinie dla przebycia jednego kilomet 
ra drogi potrzebuje naweł godziny cza- 
su, przychodząc do szkoły mokry, zzięb- 

| nięły, zmęczony, przebiegać będzie na 
narłach o wiele prędzej, zyskując i na 
czasie | na siłach. Mad 

Zamiłowanie do tego pięknego. spor 
fu młodzież szkolną wyciąga z ciesnych 
I dusznych izb. Pociąga ją świeże, mroźne 
powiefrze i ła biała przestrzeń dlugich 
kilomefrów. Sporl podnosi odporność cie 
lesną, a wszechstronny ruch jest doskona 
łym ćwiczeniem całego ciała, przyczy” 
niając sią łym samym .do poprawy zdro 
wolności, W wieku szkolnym opanowanie 
jazdy narciarskiej jest najłatwiejsze. Rzecz 
oczywista, że łatwiej jest nauczyć się jeź 
dzić na narłach mając lat 10 względnie 
20, niż uczyć się w wieku już dojrzałym. 
Uczeń, tek jak każdy młody człowiek ma 
wszelkie dane ku temu, żeby w przdkim 
czasie opanować całkowicie technikę jaz 

dy na narłach, a żeby dobrze jeżdzić na 

narłach, to irzeba być przede wszystkim 
człowiekiem. odważnym, i samodzielnym. 

"Wiłeńszczyzna pod' względem "masó- 

wości sporłu narciarskiego ma szerokie 

możliwości rozwoju. Trzeba jednsk' stwier 

dzić, że możliwości te nie zostały dotych 

czas wykorzystane, Brak jest sprzętu, brak 

odpówiednio: wykwalifikowanych in: 

łorów, a z drugiej strony prześladuje nas 

pewnego rodzaju: zacofanie. "Trzeba te 

trudności przezwyciężyć, a wówczas cała 

Wiłeńszczyzna stanie -na nartach, wówczas 

będziemy mogli powiedzieć, że nauczy: 

'| liśmy się noreszcie wykorzystywać: skarby 

natury, a zima z jej śniegiem i mrozem 

zaliczana powinna być do tych skarbów, 

które posiadają tajemnicz? siłę odmładza 

nia. człowieka. Marian Łucyk. 

W poszukiwaniu prezesa 
Na walnym zebraniu lekkoatletów wileń 

skich nie wybrano nowych władz. Powołana 

zostala komisja „matka“ w składzie: por. 

Giedgowd, Kudukis, Tłomakowski i Trocki, 

która do piątku ustali skład nowego zarządu, 

porozumiewająć się z szeregiem osób. 

Z ubolewaniem trzeba zaznaczyć, że ta* 

kie kłuby jak Ognisko KPW i PPW nie uwa 

żały za stosowne przysłać na zebranie swych 

przedstawiciek. : 

Apel Wii. Tow. Łyżwiar- 
—-1..sklego || į 

Wileūskie Towarzystwo Lyžwierskie pa 

stonowiło zwrócić się do wszystkich swoich 

byłych członków, jak również i do tych, któ 

rry pragną uprawiać sport Tyżwiarski 

żeby zaczęli zgłaszać się do sekretariatu: ku 

bn, który mieści się jak w poprzednich la- 

tach na ślizgawee parku sportowego młodzie 

ży szkolnej. Sekretarz urzęduje w godzinach 

pe południowych. : + у 

Prezesem towarzystwa jest inż. J. Giai- 

man. rOBEW si   
Minister Beck protektorem | 

międzynarodowych akademickich mistrzostw narciarskich 
„Polski : 

Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck 

przyjął proiektorat nad międzynarodowymi 
ahodemickimi narciarskimi mistrzostwami 
Polski, które odbędą się w Krynicy i Brza- 

chowicach. niszy ® 

W zawodach — jak wiadomo — zapowie 
dzieli swój udzial akademicy Austrii, Jugo+ 

| sławii,. Finłandii, Łotwy, Niemiec, Narwegii, 

Szwecji, Rumnii oraz Węgier: RA 

Międzynarodowe wyprawy sportowe | 
naszych akademików | 

""Gentrala Akademiekich Związków Spor- 
tcwych opracowała już międzynaródowy ka 
lendarzyk sportowy na rok 1938. Między in. 
Centrala zamierza urządzić następujące im 

prezy i wyprawy zagraniczne: sa 
Styczeń — luty: wyjazd narciarzy da Fin i 

landii, RTZ SJ 

Luty: przeprowadzenie „międzynarodowe | 
go akądemickiego turnieju hokejowego przez 

AZS Warszawa, 

Kwiecień: wyjazd pływaków į lekkoaile 
tów do Italii, Ё > :   

    
     

  

„ Maj: spotkanie rewanżowe z „Deutsche 

Siudentenschaft“ w Warszawie, 

„Czerwiec: wyjazd do Brukseli na zawody 
o puchar ministra Jackowskiego. Udział w 

tych zawodach wezmą pływacy, lekkoatleci, 
szermierze, wioślarze: oraz koszykarze. 

<> Wrzesień: wyjazd drużyny piłki ręcznej 

;do. Bukaresztu, Łotwy i Estonii. | е 

" żeglarze AZS-u projektują poza tym raid 
żeglarski Akademicy mają zwiedzić Bełgię, 

Hclandię, Francję, Anglię, Szwecję i Norwe 
się. C= да 

| i 

| 

|



KRONIKA 
A PA Ei Dziś Łucji. Otylit j* 761: 

Jutro Dioskora i Horona 
  

$ 13 | Wschód słońca — g. 7 m 36 

paaledziatok Zachód słońca — g. 2 m. 49 
D 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

_ w Wilnie dnia 12XII. 1937 r. 

Giśnienie 762 

Temperatura średnia — 5 

Temperatura najwyższa — 8 

Temperatura najniższa — № 

Opad 0,6 

Wiatr wchodni 

Tendencja — siłny spadek 

Uwagi: rano chmurno, mgła, wie 

pochmurno, śnieg zawieja. 

  

LOC 

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 

13 b. r. według PIM-a; 

, Pogoda o zachmurzenia zmiennym, prze 
ważnie dużym z opadami na zachodzie kra 
ju. 

| Temperatura dniem od 3 st. ua południu 
db—10 st. na północnym wschodzie. 

Wiatry umiarkowane południowo - 
wschadnie z porywami. 

й DYŽURY АРТЕК: 
3 JundziHa — Mickiewicza 38. 5-nów Mań 
Kowicza — Piłsudskiego 30. Chróścickiego 
„1 Czapliūskiego — Ostrobramska 25. Filemo 
nowicza i Maciejowicza — Wielka 29 i Sa- 
rola — Zarzecze 20. 

Ponadto stałe dyżurują następujące ap- 
teki: Paka — Antokolska 42, Szantyra — 
Legionowa 10 i Zajaczkowskiego — Witol- 
šlowa 22. 

  

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Odczyt iażyniera — rolnika Bolesława 

£rudzyńskiego, na temat: „Widoki rozwoju 
hodowli zwierząt futerkowych w Polsce" od 
bedzie się dziś (13 grudnia 1937 r.) o godzi 
ni. 8,80 p. p. w sali Izby Przemysłowo - 
Hsndiowej w Wilnie (Mickiewicza 324, 

Wstęp wolny. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pietwstaoriędny - Ceny przystępne. 
Telełony © pokojach Wiada asobows 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 
— Dziś, 18 bm. o godz. 20.16 dana będzie 

po raz ostatni na przedstawieniu wieczorem „ duskonała komedia w trzech aktach Stefana 
Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka..5 w 
premierowej obsadzio zespołu, z p. Leonem 
(Wetłejką w roli prof. Wilkosza. Przedstawie 
mie dzisiejsze zakupione jest przez A, Z. 8. 
Ceny propagandowe. й 

‚ „—- Реевиега. 15 Ыш. о godz. 20.15 odhę- 
dzie się premiera najnowszej sztuki M. Moro 
zowicz - Szczepkowskiej p. t. „Wałący się 
dom“, która porusza aktualne problemy “vo 
dowiska ziemiańskiego, zagadnienia społecz 
mcści wiejskiej, jak również stosunki rodzin 
ne. W rolach główn Staszewski, Wołłej 
ko, Granowska, Szpakiowiczowa, Koczano- 
wicz i Irena Erhartówna — poraz pierwszy, v roli pielęgniarki. . 

TEATR MUZYCZNY „LUANIA“, 
— Wróg kobiet* po cenach propagaudo- 

będzie, wspaniste wystawiona i graną. operet 
ka Eyslera „Wróg kobiet* w obsadzie pre- 
mierowej z Władysławem Szczawińskim nie 
zrównanym wykonawcą roli tytułowej. Ceny 
propagandowe. : 

— „Diabelski jeździ: W środę graua 
bedzie wspaniała wystawiona i grana operet 
k Kalmana „Diabelski jeździec, która są- 
dząc z przyjęcia, długo utrzymywać się bę- 
dzie w rępertuarze Teatru Lutnia. Kierowni 
ciwo i artyści uczynili wszystko co jest w 
ich mocy aby widowisko to wypadło napraw 
dę. imponująco, 

— Jutrzejszy występ Wandy Wermiń- 
w op. Carmen. Jniro czeka Wilne naj- 

większa atrakcja sezonu teatralnego, najsław 
nicjsza bowiem przedstawicielka paztii Car- 
men Wanda. Wormińska na jutro zapowiada 
srój udział w operze Bizet. Carmen. W in- 
nych ważniejszych partiach wystąpią artyś 
eż tej miary A. Dobosz, E. Płeński i inni. 
Operę poprowadzi R. Ru usztejn, tańce u- 
kładu baletmistrza J. Ciesielskiego. Reżyse- 
ruje B. Folański, dekoracje (ira jewskiego, 

  

      

  

   

  

     

    

    

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 13 grudnia 1937, 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 
Muzyka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Przer- 
wa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Pierniki 
tciuńskie. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. *?,03 
Audycja południowa. 12,20 Dziennik połud- 
niowy. 135,00 Wiadomości z miasta i pro- 
wineji, 15,05 Krótkofalarstwo i radiofoniza: * 
cja Kraju. 13,156 Fantazje z operetek. 14,25 
'„Zając* — Adolfa Dygasińskiego. 14,35 Mu- 
zyka popularna. 14,45 Pizerwa. 15,30 Wiado 
mic ści gospodarcze. 15,45 Z pieśnią po kraju. 
16,15 Orkiestra wojskowa. 16,50 Pogadanka. 
1:,00 „Drapacze nieba“ — pogadanka. 17,15 
Recital śpiewaczy Mariny Karklin. 17,50 Po- 
gadanka i wiadomości sportowe. 18,10 Skrzyn 
ku ogólna — prowadzi Tadeusz Łopalewski. 
18,20 Recitał fortepianowy Teresy Dąbrow- 
skiej. 18,40 Nowe wiersze Jerzego Zagór- 
skiego. 18,50 Program na wtorek. 18,55 Wi- 
leńskie wiadomości sportowe. 19.00 Audy- 
cja strzelecka. 19,30 Jak wychować dziecko 
na samodzielnego człowieka — dyskusja. 
19.50 Pogadanka aktualna. 20,00 Koncert 
rozrywkowy w wykonaniu Małej Orkiestry 
Polskiego Radia. 21.40 Nowości literackie o- 
mćwi Leon Piwiński. 22.00 Koncert wieczor- 
ny 22,50 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 
23,00 Muzyka na dobranoc. 23,30 Zakończe- 
nie programu. 

WTOREK, dnia 14 grudnia 1937 r. 

6.15 Pieśń; 6.26 Gimnasty..a; 6.10 Muzyka 
z plyt; 7.60 Dziennik poranny; 7.15 Muzyka 
z płyt: 8.00 Audycja dla szkćcł; 11.15 Audycja 
dla szkół; 1140 Z utworów Fryderyka Sme 
taby; 11.57 Sygnał czasu i hejnał: 12.03 Au- 
dyeja południowa; 12.20 Dziennik południa 
wy” 13.00 Wiadomości z miasta t prowineji; 
1.05 Co robią siostry Polskiego (zerwone- 

go Krzyża na wsi — pogad» ika; 13.15 Styn- 
ne zespoły kameralne; 14.25 „Zając“ — no 
wela Adolfa Dygasińskiego; 14.05 Muzyka po 
pularna; 15.30 Wiadomości gospodarcze; 
15.45 „Król - bohater żakiem* — audycja 
dła dzieci starszych; 16.10 Przegłąd aktualno 
ści finansowo gospodarczych; 16.20 W u.uzy 
kalnym domu — audycia: 16.50 Pogadanka 
aktualna; 17.00 „Radiokronikarz w Helsin- 
kach* — pogadanka; 17.15 Koncert kameral 
ny w wyk. Tadeusza Lifana — -wiolonczeła 
Artura Hermelina — fortepian; 17.50 „Sen 
zimowy zwierząt i roślin* — pogadanka; 
1+ 00 Wiadomości sportowe: 18.10 Chwilka 
litewska w języku polskim; 18.20 Duety wo 
kalne; 18.40 „Jak się urabia opinię literacką 
w- Sowietach* -- felieton Czesława Zgorzeł: 

i 50 Program ną środę: 18.55 Wileń 
adomości sportowe; 19.00 „Nieśmier 

telne książki”, „Roczniki* Tacyta; 19.30 Pol 
sk» twórczość chóralna; 19.5) Pogadanka ak 
tualna; 20.00 Utwory Stanisława Niewiadom 
skiego; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pa 
gadanka aktualna; 21.00 Muzyka lekka i ta 
neczna w wyk. Małej .Orkiestry PR. z udzia 
tem Zofii Terne — plosenki; 21.15 Ludwik 
van Besthoven: Koncert fortepianowy c-moll 
op. 37; 22.50 Ostatnie wiadomości | komuni 
katy; 23.00 Muzyka na dobranoc; 23.30 Za 
kofczenie programų. 

Wiadomości radiowe 
PIEŚNI BEZ SŁÓW MENDELSSOHNA. 

-18 bm. o godzinie 18.20, grać będzie 
przed mikrofonem wileńskim pianistka, Te- 

tesa Dąbrowska i wykona utwory Mendels 

sohna - Barthołdy: pieśni bez słów Nr. 2 A 

moll, Nr. 14 e-moll i Nr. 20 Es-dur, oraz fan 

tuzję op. 28 ifs-moll. 

   

   

RECYTACIE "WIERSZY JERZEGO 

ZAGÓRSKIEGO. 

Rozglośnia Wileńska nadaje co dwa ty- 

godnie 10-minutowe andycję poświęcone recy 

tacjom utworów Litera wileńskich, W po 

niedziałek, 13 grudnia usłyszymy 6 godz. 

18.40 wiersze Jerzego Zagórskiego z cyklu 

„Pąsowe schody”. 
Będzie to fragment 

1614 r, 

zamarh samobójczy 
bezrobstnego z Poz- 

nania 
Wczoraj wieczorem w Wilutc w bramie 

jednego z domów przy ul. Wileńskiej targ- 
nat się na życie 28-letni Stanisław Syłnny, 

przybyły z Poznania do Wilna w poszukiwa 

ulu prucy. 

Pogotowie przywiozło go do szpitala św. 

Jakóba, (e) 

poematu o wojnie 

  

Arcydzieło, które muszą wszyscy zobaczyć 

a| PORT ARTURA 
  

HELIOS | 
w swej 

Rewelacyjny film 
Uilubienica wszystkich 
a ‚ „W-g powiešci | 

najnowszej d n a e n Jėzefa Konrada 
kreacji : ; s Korzyniewskiego 

Sylvia Sydney 

  

Żywiołowy film 
miłości, bohater- 
stwa i po więc. 

Kin MARS | Monika 
(Biaty majestat). W rolach główaych: Gustaw Diessł i Herta Thele 

wzruszający dramat aiewianie oskarżonego o morderstwa. 
Piękny kolorowy nadprogram I aktualia, 

  

  

„KUBJER WILEŃSKI* 13 XII, 1937 

Kombinacje Targońskiego 
Dook'ła sprawy fałszowania 

Donosilišmy o tym, že znany w Wilnie 
majster Slusarski Targoūski został areszto- 

wany pod zarzutem przerabiania starych ma 

Szyn do Szycia, odnawiania ich i sprzedawa 

nia, jako nowe wyroby firmy „Singer*. 
Targoński powierzał przerobione maszy 

ny zaufanym ludziom, którzy następnie zu- 

mieszczali w pismach wiłeńskich ogłoszenia 

© „okazyjnej sprzedaży maszyny do szycia 

  

   masz 
Singera“, 

Między innymi na usługach Targońskie- 

fo znajdował się niejaki Władysław Grybis 

(Zarzeczę 26), który sprzedawał stale „oka 

zyjnie* te maszyny do szycia „Singera*. 

Policja ustała obecnie ilość poszkodowa 

nych, 

Targoński przebywa nadal w więzieniu 

Ę ukiskińt. (e) 

a - do szycia „Singera“ 

Ponowny požar przy ul. Jasnej 21 
Žona tragicznie zmarłego Korniagi zwolniona z aresztu 
Wczoraj donosiliśmy o pożarze przy ul. 

Jasnej 21, na Zwierzyńcu, gdzie zginął od 

vduszenia dymem, zamieszkały tam 63-letni 

Józeł Korniago. 

Z polecenia sędziego śledczego Ochockie 
ge zatrzymano po pożarze żonę tragicznie 

zmarłego, pod zarzutem, że rozmyślnie nie 

rstowała chorego na sklerozę i częściowo 

sparaliżowanego męża. 

Zatrzymaną Korniagową zwolniono. 

Wczoraj rano w domu Nr. 21 przy ul. 

Jasnej ponownie wybuchł pożar. Pogotowie 

sbaży ogniowej ogień stłumiło. 

Przyczyna pożaru nie została na razie 
wyjaśniona, Zachodzi przypuszczenie, że po- 

żar powstał na skutek podpalenia. (e) 

- Zwolniono dozorcę, aresztowano 
właściciela 

Niedawno donosiliśmy o wielkim poža- 

rze w Magistrackiej Kolonii, w czasie które 

gc spłonęłe prawie doszczętnie letnisko Und 

rysa. 
Ponieważ okoliczności przemawiały за 

tym, że pożar powstał na skutek podpalenia, 

pod zarzutem dokonania tego przestępstwa 

aresztowano dozorcę letniska, Wczoraj dozor 

€ę zwolniono, aresztowano zaś właściciela 

lctniska Ignacego Undrysa oraz sąsiada jego 

Leona Filipa. (e) 

WY FPAARDECH 
Pesi Berwinowej (Nowogródzka 4) niezna 

ny sprawca skradł 4 tony węgła, wartości 

140 zł. 

kok 

J. Ginzburg (Wielka 39) oskarżył M. Mow 
szowicza o przy winszczenie złotego zegarku, 

wartości 350 zł. 
* о* * 

W piwiarni przy ul. Ponarskiej ® został 

dotkliwie pobity niejaki Antoni Miekiewicz 
(Pożarowa 13). Bójka powstała podczas gry 

w billard. Sprawtą pobicia Józefem Dornia 

kiem (Kijowska 10) zajęła się policja. Ran 

nego przewieziono do szpitala. 
ч * * # 

Z magazynu stacji towarowej w Wilnie 

skradziono skrzynkę z łańcuchami rowero- 

wymi, wartości 350 zł, na szkodę tirmy „Cent 
rel“, 

* & ® 
Posterunkowy Edward Sobolewski zatrzy 

mał złodziejkę Bronistawę Hermónównę. 

(Zgoda 14), która wraz re swym przyjacie- 

  

Duzy. trnnenort 

swieżuch ORZECHÓW 
włoskich, fig i daktyli 

'pałecn | 

A. Janmwszeuwicz 
Zamkowa 20-, tel. 8-72 
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AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYYYYVVYVYYVYYVYYYYYYY 

AFUSZERbA 
Maria Laknerowa 

Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem UL Jakuba aJsińskiego 6—18 
róg Ofiaraej obok Sudu 

  

AKUSZERKA 

masaż leczniczy | elektryzacja UL Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

CASINO | 

  

lem o nieustałlonym nazwisku skradła dwa 
łóżka żelazne, 

ж о** 
Niejaki Bronisław Sawicki (Mickiewicza 

50) w stanie nietrzeźwym w kawiarni Wł 

Chareckiego (Wileńska 24) stłukt szybę war 

tości 26 zł. 
# * a. 

Ze strychu domu przy ul. Smoleūsklej 11 

na szkodę Aleksandry Śn'eżyńskiej skradzio 

na bleliznę wartości blisko 200 zł. (e) 

Dziecko uratował, 
żona spłonęła 

We wsl Dąbrówka, gm. dołhinowskiej, 

powstał pożar w mieszkaniu Konstantego Ma 

łuka. Spaliły się strzecha i sufit 1 częściowo 
opaliły się ściany. Pożar powstał wskutek 

ptzewrócenia się lampki naftowej, która spa 

dia za piec na suszące się tam konopie. д0 

ua poszkodowanego Adela Małukowa usiło- 

wała ogień zgasić, lecz zapaliło się na niej 

ubranie i straciła ona przytomność. Konstan 

ty Małuk był w tym czasie na podwórzu, a 

zauważywszy pożar wbiegł do mieszkania ra 

tując najpierw 5-ciotygodniowe dziecko, po 

tem zaś żonę. Adela Małukowa po 3 I pėt go 

dzinach zmarła. Dziecko zaś, również pupa 

rzone, walczy ze Śmiercią. Ponadto doznał 

oparzenia ręki Wacław Małuk, lat 8. 

Snieżyca 
Wezoraj wieczorem nad Wlluem prze- 

ciągnęła śnieżyca. Zadymka trwała czas dłuż 

Szy Obfite opady utworzyły zaspy śnieżne. 

     

   
   

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Na żądanie publiczności, która wskutek nrzepełnienia nie monł* 
trafić do kina w dniu wczo- 
raiszym Oraz w sobotę — tuylkko dziś 

ZA CUDZE WINY 
Jutro mieodwołalnie premiera? 
  

: oraz John BOLES Jack HOLT 
w rewelacy nym fiumię p t. 

Chrześciiańskie king ZZ 

SWIATOWID į polski 

W-g slynnej:vowešei St. Žeromskieno. 

Dziś miła niespodzianka przedświąteczna. Fenomenalna mała czarodziejka ekranu 

Shiriey 
Mały buntownik 

WIERNA RZEKA 
W rolach głównych: Baśka Oruid Cybulski, 

Junosza-Stę 2owski, Węgrzyn, Sielańs I i inni 

Tempie 
Nad program 
DODAIKI 

Nad program: AIRAK JE 
Uprasza słę.0 preybywanie na poc<ątki seansów: 5—7 9, w niedzielę i świąto od 3 ej 

OGNISKO | -* SHIRLEY TEMPLE 
W naj'ebszym 
swym  filmia 

Nad program  UKOZMAŁCONU /BOBATKI. 
„Moja gwiazdeczka" 

Puez. scans. o 4-6], w niedz. I św. @ 2-e]. 

  

KINA I FILM 
„TAJNY AGENT* 

(Kino „Helios“) 

Film możnaby „od biedy” nazwać raczej 

fragmentem jakiegoś mającego być zrealizo 

wanym filmu, „próbami —-ale nie czymš 

skończonym artystycznie. 

Pointa jest zamazana zupełnie, nie wiado 

Div poprostu, co chciał reżyser „powiedzieć” 

(ponieważ chodzi o film, lepiej: nie wiado 

mo, co chciał ; »kazać). 

Nieznaczy ło, aby nie zawierał powaź- 

nych wartości. Do tych można zaliczyć wyra 

zistą postać „pana Werlocka*, oraz „grę 

kontrastów* (sielanka, $piew ptaszków I or 

ganizowanie zamachu np.). 

Sylvia Sidney — jeśli patrzeć na nią, nie 

pamiętając o reszcie — dobra. Na filmie: jad 

nak w żadnym wypadku nie robiła wrażenia 

żony Werlocka. 

Ną uwagę zasługuje 

„Spolem“, 
Wiemy, že reklamy na ekranach są obo 

wiązkowo nudą, męką nie do zniesienia. Tym 

razem patrzyło się na to z zaciekawieniem: 

było w tej reklamie dużo logiki, „mądrości 

pokazanej przy wykorzystania możliwości, 

jakie daje ekran. " 

Naprawdę, nie można tego lekceważyć. 

Przemysłowcy np. powinni angazować do 

swoich reklamowych poczynań bardzo wy- 

brednie. Wówczas będzie osiągała swój cel. 

Krótkometrażówka „Społem”* — można się 

m tym było przekonać — na sali miała wy 

rażnie wybitnie przychylną aprobatę. 

Vivant sequentes! 

Popierajcie pierwszą w Kraju Špdt- 
dzielnię Brzeriwgruźliczą w powiecie 

wileńsko - trockim 

reklama filmowa 

     

    
   
   

OE DOKUCZAJA 

ZIMNAi NIEPOGODY 

[ECIWREUMATYCZNY| 
DO KAPIELI „OSMOGEN” 

BOLE 

  

           
Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o a. 8.15 wlecz, 

Uciekła mi przepióreczka 
Ceny propagandowe 
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Teatr muzyczny „LUTNIA“ E 

Dziś o g. 8.15 w'ecz 

WRÓG KOBIET 
ceny proraa'ndowe 

We wtorek CARMEN 

+ WYYYYYVYYYTYTYYYTYYYYYYYTYTYVYY 

  

  

DOLSKI SKLEP 

GALANTERII I TRY: CTAZY 

JAŃ FRLICZKA 
Wilno, Wielka 11, tel. 19-69 

poleca NĄ GWIAZDKĘ 
modne sweterki, bluzki, szłafro- 
ki, pijamy, bonjurki oraz bieliz- 

nę damską i męską 

po cenach niskich. 
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LEKARZE 

  

TYYTYYYYYYYYVYVYY "YYY 
"DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala-Sawicz Choroby skėras, 
weucryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel 1866 Przyja uje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTÓR 

zeldowicz 
Głioroby skórne, weneryczne, Syfilis, narzą- 

- dów moczowych, od godz. % -t i 5—8 w. 

DOKTOR 
zeldowiczoewa 

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych ой godz. 12—2 4 4—1, al.   Wileńska 28 m. 3, tełefon 217. 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gi., w tekście 60 gu, ; 
'£a tekstem 30 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr, 
za wiersz leduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio iamiowy, za teksten 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń l rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, <Admimstracja 
zastrzega sobie prawo zm any terminu druku oyłeszeń i nie przyjnnsje zaskrze=: 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.80 i 17 — 19. 

TURTAS 
Jan Pupialio 

CENA PRENUMERATY miesięcziie: z od- 
noszetiem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 6zł, z odbiorem w adininistracji zł. 2,50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie mia 

urzędu pocztowego aai agencji zł, 2.50 | 

  

REDAKCJA t ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 780.312. Konto rozrachun 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 

Redakcja: tel. 79—godz.ny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów uie zwraca. 

Oddziały: Nowogródek, uł. Bazyljańska 35 
Lida, ut. Ułańska 11 
Baranowicze, uł. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nięśwież, Słonim, 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 
3-go Maja 6 
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