
    
   
    

    

   

    

    

   
   

    

   

   

  

Przed 15-tu laty wyszła z druku 

 broszurka (na prawąch manuskryp- 

tu) p.t. „Słaa sprawy litewskiej na 
| początku 1922 r.*. Piszący te słowa, 

mieszkając podówczas na Żmudzi, 
sformułował w niej zapatrywania na 
 mosunki polsko-litewskie w chwili, 

gdy wlaśnie zbierał się w Wilnie 

Sejm, mający zdecydować o wcieie- 
alu Wileńszczyzny do Polski. 

— ' № str, 24—27 wzmiankowanego 

opracownia czytamy uastępujące 

„| waioski z voprzedniej analizy zagad- 

| mienia titewskiego w ówczesnym mo 
mencie: 

„Powołując się na wszystko powyż 

sze, przewidywać musimy, iż stosun- 

sie będą takie, jak dotychczas t. j. 

ч „Klika rządząca w Kownie miała 
„| do Polski jedyny, ściśle określony in- 

-| tres terytorialmy: żądała oddania so- 

"| bie bezwarunkowo Wilna. Polska od 
.| mówiła i stosunek jest zakończony. 

Brak zatem z litewskiej strony istot 
nej pobudki do jakichkolwiek z Pols 

i ką rokowań, czy układów. Rynek | 

| amysłowy i mzterialny Litwy opano- 

„ wany jest trwale przez Niemcy w wa 

_ runkach obopėlnego zadowolenia. Na 
wet więc w braku ubocznych hamują 

«ych czynników, mawiązanie  bliż- 

| szych stosunków z sąsiadem od po- 

| tudnia niczym szczegółnie Litwę nie 
pociąga". 

r ° „А cóż dopiero można powiedzieć 
9 widokach ma takie stesunki, gdy 
wszyscy, co uważają siebie za sół zie 

«ni litewskiej i stoją u władzy, lub ju- 
tro stać będą przy obecnym reżimie 

— widzą w tym sąsiedzie najzaciętsze 

go swego wroga”, 

„Całe %ewmętrzne życie Litwy 
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Estonia wzorule się 
na Polsc2 

TALLIN, (Pat). Najbardziej aktu 
 alnym tematem dyskusyj kół polity 
«znych jesi projekt nowej konstytucji 
Estonii, złożony przez prezydenta 

państwa dr. Paetsa, nad którym wczo 
„Taj rozpoczęto w zgromadzeniu naro 
dowym deba'y. 

Projekt ten jest bezkonkurencyj- 
my ponieważ w ustałonym 10-dnio- 
wym terminie żaden inny nie wpły 
uął. Według tego projektu, ustrój 
Estonii opierałby się na władzy prezy 

 denta państwa. 
'Prasa estońska z wyjątkiem „Uus 

 €esti'* wypowiada się o nowym projek 
cie spokojnie, ale krytvcznie. „Vaba 
|Maa* widzi w projekcie znaczne 

i| wzmocnienie władzy prezydenta i od 
p U * $ » Е - 

r | chylenia od przeciętnego ustroju par 
„| Iumentarnego. Inowacją projektu jest 
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decyzja narodu przez głosowanie o 
ważnych sprawach państwa, wysunię 
tych przez prezydenta. W porówna- 
miu z obecną konstytucją projekt jest 
bardziej liberalny w stosunku do 

„| Prawa veta prezydenta, które nie bę 
| Gzie absolutne. 

i 

 Bezskuteczra wizyta 
Jsaorowa w Estonii 

/  TALLIN, (Pat). Marszałek Jego- 
> | Row, szef sowieckiego sztabu gen. wy 

| jechał z Tallina do Moskwy. W stat- 
; nim dniu pobytu Jegorow zwiedził 

siońską szkołę wojskową i był po- 
e| dejmowany obiadem przez poselstwo 

sowieckie. 
|__ Kompetentne stońskie koła poli- 
 tyczne podkreślają, że wizyta Jegoro 

: wa nie wywrze żadnego wpływu na 
| dotychczasową politykę Estonii. 
NORW OZCKAE 

a półtora roku ciężkiego więzienia b. re 
lora naczelnego zawieszonej gazety 

i is“ Avosta I 8 jego współpracowni- 
<w: politysznych za, usiłowanie obalenia 

dsecnego rządu. 
_ Akt oskarżenia twierdzi, że Avsts w 

tm celu wycdaweł konspiracyjną gazetę   
Redaktor gazety 

18 współprarowników S=azan! ra 1|, roku 
"RYGA (Pat) — Sąd Okręgowy skazał  „Trauksme” (Alarm) | utrzymywał kon- | 

| 
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, wiernie służy odchwiłi jej powstania 
niszczeniu dawnych i dzisiejszych wią j 

zudeł po!sko-litewskich. Nie widzimy | 

przed sobą w perspektywie ani gospo ! 

darczych ami kulturalnych pobudek, | 

| które byłyby mocne wytrącić, szcze- 

gólnie zewnętrzną politykę Litwy z | 

jej obecnego łożyska”. | 
Rozstrząsając — dalej — widoki | 

na możliwą akcję dyplomatyczną Pol | 
ski w powyższej sprawie konikluduję: | 

„Nacisk dyplomatyczny jest do za 

stosowania tam, gdzie działa świado- 

ma swych celów racja stanu. Chodzi 

w tym wypadku o zagrożenie jej i wy 

n'uszenie ustępstw. W Kownie tego 

nie widzimy. Działa tam wprawdzie 

recja stanu, lecz obca interesom kra- 

ju, o który chodzi. Tej osaczyć nie 

sposób. Ryzykuje ona bowiem nie 

własne a cudze interesa w osłatecznej 

instancji i z tej racji ryzykuje do nie: 

skończoności. 

Obecna, samobójcza ze stanowis- 

ku państwowości litewskiej polityka 

władz kowieńskich względem sprawy, 

j Wileńskiej i Kłajpedy, jest najjas- 

krawszym przykładem powyższego 

stamu rzeczy”. : 

„Państwo litewskie kierowane zde 

cydowaną i mocną ręką swego opieku 

na wykazuje nawewnątrz i nazew- 

nątrz stateczność...*. 

„W życiu zewnętrznym broni sta 

mowiska pomostu rosyjsko-niemiec- 

kiego i izolacji swej od Polski". 

„Niemcy dają do zrozumienia, że 
Poiska zabawa z Wilnem skończy się 

z chwiłą odrodzenia Rosji. Niemcy 

obiecując wówczas oddać Wilno włas 

nymi, czy rosyjskimi rękami, to 

obojętne". 
„ Jeżeli polityka jest sztuką przewi 

dywania, to mógłbym mieć istotną sa   
P. Marszałkowa Piłsudska opuściła Wilno 
Wczoraj wieczorem p. Marszałko- l 

wa Aleksandra Piłsudska po kiłku- , 
dniowym pobycie w Wilnie odjechała | 
pociągiem pośpiesznym do Warsza- 
wy. 

*. Marszałkową żegnali w dworcu | 
wojewoda Bociański, rektor prof. dr. 
W Staniewicz, przedstawiciele wojs- i 
ka, władz i społeczeństwa. | 

* . 

  

AVILA, (Pat). Według komunika- ; 
tu urzędowego, wśród zwłok żołnie- 

rzy rządowych, poległych na odcinku | 

Jarama, znajdowały się zwłoki gene- 

w Komisji 
WARSZAWA (Pai) — Sejmowa pod- | 

komisja prawnicza pod przewodnictwem | 
ności p. Ministra Sprawiedliwości Grabow 
wicemarszałka Sejmu Podoskiego w obec 
skiego rozpatrywała na posiedzeniu w 
dniu 26 bm rządowy: projekt ustawy o 
zmianach w ustroju sądów powszechnych 

i postępowaniu karnym. 

Projekt tej ustawy radagował 
Szczepański. 

Podkomisja doszła do wi.iosku, że na 
leżałoby omawiany projekt ustawy rozbić 
na trzy odrębne akty usławodawcze, a 
mianowicie: 

1) Na ustawę o zniesieniu sądów przy 
sięgłych i sądów pokoju, 

2) Na ustawę o zmianach w ustroju 

sądów powszechnych, 

pos.   
  

tak! 1 nielegalną organizacją „Pehrkon- 
krusf“, przy czym zabiegał o wciągnięcie 
do akcji osób wojskowych. Jeden ze ska | 
zanych w tym procesie — Berg należy do | 
najbogatszych właścicieli nieruchomości 
w Rydze. 

sam | 
  

    

WILNO, niedziela 28-go lutego 1937 r. 

  

Dramat litewski 
| tysfakcję w stwierdzeniu, że dzisiej- ;, tragiczny koniec utopienia się ved 

szy scenariusz polityczny w dorzeczu nej z odmian cywilizacji: zachodniej, 

Niemna — z tragiczną dokładnością a więc chociaż pokrewnej. Obecnie 

potwierdza trafność wyrażonej oceny | spekuluje — oczywiście wbrew włas- 

| przez Litwę nie bez cichej jego apró 

* polskiej w polityce Litwy. Nie zmie- 

| miło w ziczym jej postępowania. 

| wielu lat, dawną obietnicę z drugiej | 

Generał Z.S.R.R. Lester poległ 

| dury, panował względny spokój. 

Zmiany w ustroju sądów 

iprzewidywań z roku 1922, ||| | rej woli — na rozpłynięciu się w nir 

Zachodni sąsiad — opiekun obie i wanie ażjatyckiego ducha. I to jest 

cał Litwie ongiś, przed 15-łu laty, 

Wiłno. Litwa cierpliwie czekała. W 
końcu nie tylko nie spełnił obietnicy, 

lecz zagroził miedwuznacznie w roku | 

1936 odebraniem Kłajpedy, zajętej | 

bały w swoim czasie. Litwa skapitu- 
lowała przed Berlinem. Wyrzekła się | 

ohecnie nadziei na odniemczenie swe 

go portu; poprzestała ma skromnej | 

roli czasowego posiadacza miemiec- 

kiej z ducha i pruskiej z. sympatii po 

litycznych Kłajpedy. Doświadczenie 

powyższe nie zachwiało przecież w: 

miczym aksjomatu wrogości przeciw 

Powtórzono z kolei, po upływie 

strony pomostu litewskiego. Dziś 

wschodni sąsiad obiecuje zwrot Lit 

wie Wilna, J.itwa madal czeka cierpli- 

wie i nadal trwa we wrogim nieprze- 

jednaniu amtypolskim. Czeka snu: 

jąc nadzieję, że oto w przyszłości nie 

dalekiej obok gruzów powałonej Poł 

ski rozsiądzie się potężna, zwycięska 

biała Litwa ze stolicą w Wilnie o 

miedzę z tryumfującym militarnie 

państwem czerwonej Rosji. 

4 więc mamy przed oczami drugi 

akt dawnej tragi-komedii z wątkiem 

intrygi niezmienionym. Jedynie So- 

wiety grają zastępczo rolę Niemiec w 

dniu obecnym. I to wszystko. Bohater 
niczego się nie nauczył i niczego nie 

zepomniał od roku 1922. Gorzej na- 

wet. Dawniej bowiem gotował sobie 

W dn. 27 bm. w trzecim dniu swe 

ge pobytu w Wilnie p. Marszałkowa 

Aleksandra Piłsudska, jako przewod- 

cząca Komisji Rewizyjnej Ogólnopoł- 

skiego Komiteiu Obywatelskiego Po 
nocy Zimowej Bezrobotnym przepro 

wadziła lustrację trzeciego z kolei 

komitetu, t. j. Komitetu Powiatowe- 

go Pomocy Zimowej Bezrobotnym na 
powiat wileńsko-troeki. 

rała rosyjskiego Lestera. 
Na całym froneie madryckim w 

wyjątkiem edcinka drogi do Estrama 

® 
Sejmowej 

3) Na ustawę o zmianach w kodeksie 

posiępowania karnego . 

Podkomisja przystąpiła do omawiania 
dwuch pierwszych ustaw.   

Co do pierwszego projektu znaczna, 
większość wypowiedziała się za przyję- 
ciem projektu wychodząc z założenia, że | 

przeważająca opinia prawnictwa. polskie- 
go wypowiedziała się już dawno za znie | 
sieniem sądów przysięgłych. Opinię tę 
podzielali nie tylko prakłycy prawnicy, 

ale najwybitniejsi przedstawiciele polskiej 
nauki prawa. 

Co do drugiego projektu ustawy to 
został on przyjęty z kilkoma poprawka- 
mi natury merytorycznej i kodyfikacyjnej. 

Podkomisja uznała również za celowe | 
włączyć do tego projektu tekst ustawy o 
feriach sądowych, zaproponowany przęz : 
posla Hulien-Czapskiego. 4 

Po przyjęciu obu tych projektów, pod, 
komisja rozpoczęta dyskusję nad projek- 
tem nowelizacji kodeksu postępowania 
karnego. W toku tej debaty zosłały omó- 
wione nasiępujące kwesłie: zmiana prze- 
pisów o tymczasowym aresztowaniu o- | 
rez przepisów, zakazujących sądowi od- 
woławczemu wymierzenia, kary. cięższej. 

jeżeli apelację złożył tylko oskarżony. . 
Zakaz „Reformalionis in peius”. Co do о- 
bu tych spraw przeszły wnioski kompromi 

‘ 

bodaj najistotniejszą nowością ogłąda 

ntgo aktu drugiego. * 

"Geninsz rasy Hfewskiej tę dziedzi- 

nie wielkiej połityki najwidoczniej je 

szcze nie przejrzał: A te Ńły, które 

zastępczo 'w jego imieniu sterują 10- 

sem narodu ćzstpią, swe matehnienie 

tam, gdzie kojarzą. «się sprzeczności: 

naiwność i: osżusttwó, wyrafinowana 

przebiegłość i oślepiająca .mózg niena 

wiść. Całość "dramatu wyraża bezna- 
sdziejność i tchnie... obłędem. 

Wypowiedziane prze zemnie przed 

laty 15-tu gorzkie myśli nosiły podów 

czas piętno odosobnienia, gdy: idzie 

© ich pesymizm. Obecnie wiele się 

zmieniło. Prawdę litewskiego drama 

$2 przejrzało jaż otoczenie tego kraju. 

Minister: spraw. zagranicznych Polski 

sformułował ją przed kilku tygodnia 

mi w sposób niezwykle zwięzły a do- 

bitny. Odezwały się mniema? równocześ 

mie głosy alarmu u północnych: sąsia: 

dów Litwy: w Łotwie i Pstomii. Pis 
ma tamtejsze „Janhakas Zinas” i Wa 

ba Maa" uderzyły ma trwogę: Dramat 

litewski jest bowiem również ciężką 

hoską ołaczających Litwę narodów. 

Bohater. litewski dopatrzy. się w tym 

wszystkim zapewne jedymie... polskiej 
złośtiwej intrygi. | ! 

Nie nadarmo starožyini widzieli 

„fatum“ z zawiązanymi oczami. Los 

jest ślepy zawsze, ale czasem bywa po 

nadto i okrutny w ciemnej nocy włas 

nego zapamiętania. 
Ww. Wiefhorskt, 

TWpolowanie w Bizłowieży 
BIAŁYSTOK, (Pat). Korespondent: 

PAT. donosi: w dnin dzisiejszym na 
polowaniu w Białowieży p. Prezydent 
R. P. zastrzelił dubletem dwa dziki. 

Ogółem w polowaniu zastrzelono 8 

dzików.   

  

Cena 15 gr. 

ILENSKI 
wraz 2 Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim 

  

Powódź w Niemczech 

  

Wezbrany Ren, który wskutek wylewu, 
groził powodzią Kilonii. 

r 

podsycanego opadami deszczowymi, za- | 
Przybór wody wynosi w tym miejscu około 6 i pół mir. 

ponad normalny poziom. 
* 

Niemieckie okręty 
rozrzucają miny? 
BAYONNE, (Pat). Biuro prasowe 

rrądu baskijskiego komunikuje, że w 
pożiiżu portu Bitłbaa wyłowiono mi- 

ny. Wypadlo to mniej więcej w czasie 
pobytu niemieckiego okrętu wojenne, 
go na wodaeh baskijskich, Komuni- 
kat oświadcza, że miny były badane 
w ciagu 2 miesięcy. Wedle komuuika 
tu, miny są pochodzenia niemieckie- 
go, na co rząd baskijski opublikuje 
niebawem udokumentowane dowody. 

Gwiazda flmowa 
szpiegiem 

LIZBONA, (Pat). W Sevilli została 
przez sąd wojenny skazana na roz- 
strzelanie hiszpańska gwiazda kine- 
matograficzna Resita Diaz. 

W ezasie rezprawy udowodniona 
'jej uprawnianie szpiegostwa na rzecz 
rządu hiszpańskiego. Roesita Diaz u- 
dzielała za pośrednictwem tajnej sta 
cji radiowej rządowi w Walencji in- 
formacji które spowodowały dwukrot 
ny nalot rządowych samolotów na 

Sevillę, 
Reosita Diaz zwróciła na siebie u- 

wagę władz bezpieczeństwa w Sevilli 
przez okazywanie zbytniej ciekawości 

Król belgijski 
w Stokholmie 

STOKHOLM, (Pat). Król belgijski 
przybył do Stokholmu w odwiedziny 
ао swego teścia księcia Karola, który 
obchodzi 76 rocznicę swych urodzin, 

Zgon Ś. p. prof. 
wł. Natansona 

KRAKÓW, (Pat). Zmarł w Kraka 
wie przeżywszy lat 738 ś. p. dr. Włady 
sław Natanson, profesor i były rektor. 
uniwersytetu. Jagiellońskiego" Ś. p. 
Natasison urodził się w Warszawie. 
Wižsze studia odbył w Dorpacie, a 
następnie studiował na uniwersyte- 
tach angielskich, francuskich i włos 

kich. Jako doktór filozofii habilito- 
wał się na docenta fizyki U. J. od ro 
ku 1903 do 1934 zajmował katedrę 
profesora zwyczajnego fizyki, a w @. 
1932 senat U, J. powierzył mu god- 
ność rektora wszechnicy Jagieloń$- 
kiej. | 

Do Berezy ze Słonimą 
W dniu 27 bm. wysłano ze Słont« 

ma do Berezy Kartuskiej za działal< 
ność wywrotową Sergiusza Siniaka, 
Jana Ryło i Włodzimierza Wierzbic- 
kiego.   
  

Dalsze zgłoszenia doakcjipłk.Koca 
WARSZAWA (Pat) — W dniu 27 bm. | drowa na wspólnym zebraniu uchwaliły | organizacyjnych, powzięto rezolucję przy 

do sekreiariału płk. Koca nap.ynęły od 

organizacyj społecznych z całego kraju 

m. in. nasiępujące zgłoszenia akcesu do 

obozu: 
Związek Ociemniałych Żołnierzy RP | 

Zarząd Główny — Warszaaw; 

Naczelna Organizacja inżynierów RP. 

— Warszawa, 

Związek Polskiej Myśli Państwowej — 

Warszawa zgłasza akces do akcji Obozu 

Polskiego Zjednoczenia Narodowego. 

* Organizacje regionalna w dalszym 

ciągu licznie. zgłaszają akcesy. Ostatnio ; 

m. in. nadesłały zgłoszenia: 

Z Warszawy i woj. warszawskiego: 
Leg'on Śląski — Śłowarzyszenie pow 

słańców Śląskich — Zarząd Główny War 
szawa, 
Powstanie Śląskie, Bezparłyjny Związek 

| Zawodowy Maszynistów Kolejowych w 
Polsce — Zarząd Główny Warszawa, Zw. 
Księgowych w Polsce — Zarząd Główny 
Warszawa, Związek Młodzieży Chrześci- 
iańskiej — Rada Krajowa — Polska V. 
M. C. A. Warszawa, Zrzeszenia Fabrykan 
low Cukrów i Czekołady w Polsce —: 
Warszawa, do kłórego należy 28 fabryk 
zatrudniających około 1000 pracowników. 
umysłowych i 6000 robotników. 

Dałej zgłoszenia nadesłały: Związek 
Kulł.„Oświał. Tałarów w Połsce — Od- 
dział Warszawa. Koło Opieki Rodzicieł- 
skiej przy Gimn. 1 Szkołe Powsz Julii 
Słałkowskiej, Warszawa, Zrzeszenie. b. 
członków Korporacji Filarecjj w  Kijo-. 
wje, Zarząd Główny, Związek Zawodowy 
Drobnych Rolników — Rada Powiałowa 

Grójecka. FPABAZOK 

Z woj. łódzkiego: 
, Chłopskie stronnictwo rolńicze w Ko-- 

ninie, Pracownicy zarządu. miejskiego w. 
Zgierzu, „organizacje. społeczne w. liczbie 
kilkunastu gminy Grabów, Legion Mio- 

dych w Kole, Organizacje społeczne, p0- 
| spodarcza i zawodowa miasła Alekso 

  

Słowarzyszający Ochotników na ' 

  

zgłosić akces do akcji płk. Koca w celu 
realizacji połężnej idei Polskiego Zjedne- 
czenia Narodowego. 

Pracownicy komunikacji samochodo- 
wej kalisko-łureckiej kolei powiałowej — 
Kalisz, Kaliski Oddział Powiałowy Związ | 
ku Siraży Pożarnej, Koło Przyjaciół Har- 
cerstwa — Zduńska Wola. 

Z woj. łódzkiego: Związek Młodej 
Wsi, Zarząd Okręgowy — Koło w imie- 
niu wszystkich Kół powiału kolskiego. 

Liga Inwalidów Wojennych Wojsk 
Polskich — Zarząd Wojewódzki — Łódź, | 
zgłasza bez zastrzeżeń w imieniu włas- 
nym i wszystkich placówek na terenie 

'| woj. łódzkiego karne podporządkowanie 
zarządzeniom płk. Koca. 

Z woj. kieleckiego: 
Ochotnicza Straż Ogniowa w Zendku, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu, To 

warzystwo Przemysłowców Ziemi Radom 
skiej, jako instytucja gospodarcza, repre- 
renłtująca średni i mniejszy przemysł w 
liczbie 50 zakładów przemysłowych na te 
renie powiatów: radowskiego, koneckie- | 

go, iłżeckiego, opoczyńskiego i kozieni 
ckiego, zgłosiła akces do szeregów obo- 
zu płk. Koca? ofiarując gotowość każdej 

współpracy. 
: Z woj. wileńskiego: 
— W Brasławiu 24 bm odbyło się po 

siedzenie rady Okreg. T-wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych powiału brasławskie- 
go, na kiórym, pa omówieniu spraw 

siąpienia do akcji płk. Koca i wysłano 
| odpowiednie pismo do sekrefariału w 
| Warszawie. 
I Z woj. wileńskiego: Rada Gminy Ko- 
| łowicze, pow. Wilejka, Rejonowa Spół- 
! dzielnia Rolniczo-Spožywcza „Gromada“, | 
j Wielkie Sioło, Zjednoczenie Dozorców 

Domowych Chrześcijan — Wilno, Grono 
Nauczycielskie Powiatowego 'Gimnazjum | 

w Molodecznie, 
Z woj. nowogrėdzkiego: 

Związek Rezerwistów — Slonim, ok= 
ręg nowogródzki Straży Pożarnej — No- 
wogródek. | 

| — W Szczuczynie. Powiatowy Za- 
| rząd Związku Rezerwistów w Szczuczynie 
| Nowogr. po omówieniu deklaracji ideo- 
| wo-poliłycznej pik. Adama Koca uchwa- 
| lił jednogłośnie: 
j 1) Zgłosić u płk Koca do współpracy 
| pow. szczuczyński Związku Rezerwistów. 
| 2) Zlecić Kołom szerzenie wśród czł. 
| zrozumienia treści i znaczenia deklaracji 
| ideowo-politycznej płk. Koca. ” 
| W tym celu postanowiono w przecią- 
| gu marca rb. we wszystkich Kołach Zw. 
| Rezerw. omówić szczegółowo deklarację 

płk. Koza. 
Pow. Zarząd Federacji PZOO w Szczu 

czynie Nowogr. na zebraniu w dniu 26 ' 
lutego rb. postanowił jednomyślnie wy-* 
słać ielegram do gen. Góreckiego mel-: 
dując swoja gotowość do pracy w. no- - 

i (Dokończenie na str 2-ej) 

  

Ziazd działaczy społecznych 
w Warszawie a 

| WARSZAWA, (Pat), Sekretariat 
płk. Aduima Koca komunikuje: 

„ W .zwięzku a dekłaracją ideową 
płk. Adama Koca odbędzie się w dn. 
1 marca r. b. w sali rady miejskiej na 
zaproszenie prezydenta m. st. Warsza 

wy Stefana Starzyńskiego / pierwszy. 
zjazd organizacyjny działaczy społecz 
nych z miast Rzeczypospolitej. | 

Na zjeździe wygłosi przemówienie 
płk. Adam Koc. Przemówienie to 
transuktowane będzie przez radio.



^
 

Piekna uroczystošč narciarska | 
i 

w Zułowie 

„KURJER WILEŃSKI* 28 IL. 1937 t, 

Narciarze Zw. iRezerwistów „Wisła 
i Ogniska KPW. walczą o pierwsze miejsca 

została wytyczona. Organizacja mar | pieki. Narelarzc AZS. ze względu na Wczoraj przy cudownej słonecz- 
nej pogodzie i 15-stopniowym mrozie 
nastąpił w Zułowie start marszu nar- | 
ciarskiego Zułów — Wilno ku czci | 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miej- | 
sce urodzenia Wodza — Zułów w pię | 
knej szacie śnieżnej witało licznych 

gości. j 
Taż przy starcie wzniesiono pomy | 

słową i piękną bramę z tafli lodo- 
wych z stylizowanym orłem z lodu. 
W miejscu pobrania ziemi wzniesiono 
specjalny eokół również z toda, któ 
ry przybrano w kolory szarf Virtuti 
Militari. Na tle tego oryginalnego lo- | 
dowego eokołu umieszczono ciemną 
sylwetkę popiersia Pierwszego Mar- 
saaa Polski, pięknie odbijającą się 
na białym tie. Liczne rzesze miejsco- 
wej tudności i wielka ilość gości z nar 
tami wzięły udział w starcie 70-cioki 
łometrowego marszu. Nastrój startu- 
lacych patroli jest bardzo dobry ze 
względu na doskonałe warunki atmos 
feryczne. Dekorację Zułowa projekto 
wał kpt. Kensbok. 

Już w godzinach rannych okolicz- | 
tia ludność tłamnie zapełniła zaścia- 
nek Zułów. Pociąg popularny przy- 
wiózł ponad 300 uczni i starsze społe 
tzeństwo wileńskie. 

Q godz. 9.30 wszystkie patrole, li 
czące około 400 narciarzy, ustawiły 
się frontem przed popićrsiem Marszał 
ka Piłsudskiego. Następnie przybył 
gen. Kiceberg w towarzystwie. gen. 
Skwacezyńskiego, 
Xiego i płk. Janickiego. Padła komen 
ta „Baczność*, poczem mjr. Mierze 
łewski złożył gen. Klebergowi raport 
Cen. Kleeberg wygłosił do zawodni- 
ków krótkie przemówienie. W zastęp 
stwie nieobecnego min. Bobkowskie- 
go, Prezesa Polskiego Związku Nar 
ciarskiego, krótkie przemówienie wy- 
głosił płk. Janicki, Prezes Wileńskie 
go Związku Narciarskigo. 

° .. Po przemówieniu płk. Janickiego, 
zawodnik WKS. Śmigły — Wójcicki, 
złożył następujące Ślubowanie: 

„W imieniu startujących za- 
wodników w II Marszu Narciars- 
kim Zułów — Wilno ku czci Pier 
wszego Marszałka Polski Józeia 
Piłsudskiego, ślubujemy, że wal- 
"czyć będziemy w duchu sporto- 
wym, przestrzegając zasad szla- 
chetnej rywalizacji*, 

Po uroczystym ślubowaniu ppor. 
Sander, jako uowódca I patrolu ode 
brał z rąk gen. Skwarczynskiego sym 
boliczną garść ziemi z Zułowa. ie- 
mia ta w woreczku została zawieszo 
na na szyi komendanta patrolu. Po 
tej ceremonii 400 narciarzy przedeli 
iowało przed cokołem z lodu, na któ 
ryma ustswiono popiersie Marszałka. 
Defiladę przyjęii gen. Kleeberg, gen. 
Skwarczyński i inni. 

Odjeżdżające ze startu patrole że- 
* goałą owacyjnie ustawiona wzdłuż 

trasy młodzież szkolną i licznie zebra 
na ludność. : 

“. Warunki šniežne na całej trasie 
są idealne. Oddawna już cala trasa 

płk. Przyjałkows- 

  
  

  

Kronika tygodniowa 

szu, spoczywająca rękach I dywizji— 
ies! bez zarzutu. 

Wyniki pierwszego dnia przed- 
sławiają się następująco: 

1) Zw. Rezerwistów „Wisła* Śląsk 
| — 4 g. 44 min. 55 sek. 

2) OGNISKO KPW. WILNO — 
4 g. 47 min. 37 sek. 

3) Szkoła Podchorążych — 5,00,24. 
4) Zw. Rezerwistów Wilno 

5,00,24. 
5) ZAS, Wilno — 5,03,00. 
6) Pułk Strzelców. Podhałańskich 

— 507,03. 
7) PKS. Wilno — 5,15,06. 
8) Pułk Piechoty Wilno 5.26,58. 
Bardzo dobrze idzie więe patrol 

Qgniska wileńskiego w składzie: Ła- 
buć, Stefanowicz, Zajewski i Żyle- 
wicz. Nieźle się trzyma patrol Zw. 
Rez., którego kierownikiem jest Pim 

(ZY PANI PRZEKONAŁA 

fatalny numer (2) nie mogli w dniu 
tym uzyskać lepszego czasu. Wałka o 
pierwsze miejsce powinna więc roze 
grać się między tymi pierwszymi 5 
zespołarai. W dużej mierze załeżeć bę 
dzie od wyników strzelania. 

W grupie indywidualnej najłepszy 
czas uzyskał Błoński 4,33,44. Za nim 
jest Wisełka 4,39,07 i Sędzimir 
4.48,42. W doskonałej formie jest 
Wanda Ciundziewicka z Ogniska, któ 
ra czasem 5 godz. 59 min. 30 sek. po 
konała szereg zespołów wojskowych 

| 4 cywilnych. 
Dziś rano narciarze wystartują z 

, Niemenczyna do Wilna. PRZYJADĄ 
| ONI NA METE. NA BOISKO SPOR- 
„TOWE NA ANTOKOLU KOLO G. 
GDZINY 11-EJ.   Rozdanie nagród nastąpi o godz. 
16 min 30 w sali Śniadeckich USB. 

    

że stosowane przez Nią środki kosmetyczne. nawet te najlepiej dobrane nie: dają obie- 
canych rezultatów, oprócz może pewnej ochiony skóry przed ztymi wpływami atmosfe- 
rycznymi? 

ŚWIAT ORGANICZNY, TO SPLOT A NALOGIJ. Wszetkie. kosmetyki dla skóry 
nieprzygotowanej pozostaną tym, czym sztuczne odżywki dla gleby bez jej uprzedniej 
uprawy. Pragnąc użyźnić skórę składnikami Lrakującymi, musimy jednocześnie zadbać 
o ich czynną penetrację i adaptację, ucieka iąc się do: pomocy: odpowiednich zabiegów 
kosmetyczno - leczniczych, opartych już dziś na dociekaniach 4 doświadczeniacn ściśle 
meukowych. DOPIERO ŁĄCZNE ZADZIAŁANII ŚRODKA :I SPOSOBU UŁATWIAJĄ- 
LEGO ABSORBCJĘ dać może w wynikach 
PIĘKNO. 

REGENERACJĘ SKÓRY, JEJ ZDROWIE Т 

Największy i najpoważniejszy w Wilnie Zakład Koemetyczno - Lekarski „NEO. 
KGSMETYKA* wykonuje wszelkie zabiegi, 
włosów. 

UL. JAGIELLOŃSKA 16—6, w godz. 

dotyczące ogólnej kultury ciała, twarzy i 

10—19. 

  

  

| 

Senatorowie i posłowie regionalnej gru 
ma Koca, oddając się całkowicie do Je 

„ płk. Adama Koca, w otoczeniu senator 
| ckiej. (Jak wiadomo płk. A. Koc urodził 

mandat poselski). 

(Dokończenie ze str. tej)   wym obozie płk. Koca dla dobra Rzpli- 
tej Polskiej. 

Z woj. nowogródzkiego: Związek Żoł 
nierzy 1-go Polskiego Korpusu Wschod- 
niego, Okręgu Nowogródek, zgłasza ak- 
ces do akcji zjednoczenia narodu polskie 
go i staje w szeregu konsolidowanych sił. | 

Z woj. białostockiego: | 

Į 
| 
Į | 
! 

| 
| 

Chrześcijański Klub Pracy Gospodar 
czej w Radzie Miejskiej Białystok, Okręg 
Straży Pożarnej ——Białystok. . 

Z woj. białostockiego: Społeczeństwo 
polskie w Suwałkach, słając do apelu, 

  

Keńcoówe obrady 
senackiej komisji budżetowej 

WARSZAWA (Pat) — Sejmowa 
misja Budżetowa zakończyła dziś debatę 
nad budżetem na rok 1937-28. 

SKARGI B. PREMIERA KOZŁOWSKIEGO. | 

Przed przysiąpieniem do porządku 
dziennego zabrał głos dla oświadczenia 
osobistego 

Sen. KOZŁOWSKI. 

Powiedział on co hastępuje: 
„Na wczorajszym posiedzeniu p. mi- 

nister skarbu w odpowiedzi użył nastę- 
pującego zwrołu: „Rzeczywiście krytyku- 
ję jeden okres w tym pięcioleciu, jako 
szczególnie niekorzystny dla Polski, to 
jest okres rządów p. Kozłowskiego. Za- 
równo na tle budżefu, jako leż w dzie- 
dzinie drenażu rynku pieniężnego, jaki 
w  zaciemnianiu obrołów finansowych 
właśnie w tym okresie wiele zła się skon 
centrowało”. 

Okres budżetowy w roku 1934-35 — 
ciągnie sen. Kozłowski — posiada swoje 
sprawozdanie, sprawozdanie NIK, ma pu- 

blikacje, rzeczy są znane. Nie ma żad- 
nych tajemnic, NIK wydała, jak zresztą 
rok rocznie, wielki tom. Wszystkie cyfry 
są dziś znane. Pan minister 
nieprawdę. To słwierdzam”. 

Przewodniczący sen. Rostworowski: 
„Proszę pana senatora wyrażać się oglę< 
dniej““. 

Sen. Kozłowski: „Pan Minister skarbu 
nie jest w stanie swego twierdzenia udo- 
wodnić. Muszę podkreślić rzecz jedną: p. 
minister skarbu w swym wczorajszym oś- 
wiadczeniu wprowadził zupełnie nowy 
ton do dyskusji, Dotychczas nie było zwy | 
czaju, aby jeden rząd oskarżał swego po- | 
przednika. (Sen. Pawelec: „Tak nie moż- | 
na pana ministra łu nie ma”. Sen. Koz- 
łowski: „Ja wczoraj także nie byłem ©- | 
becny”. Jeżeliby następca p. Kwiatkow- 
skiego w łen sposób oceniał jego dzia- 

Polska musi wrócić 
do polskiego słowa. 
„Literatura i sztuka mogą wypełnić | własnym teatrze, jest bezsiln 

swe wysokie posłannictwo tylko w opar 

ciu o właściwości i potrzeby ducha pols- 

kiego” (Deklaracja płk. Koca). 

Słowa powyższe, zawarte w dekla- 

racji płk. Koca, muszą napełnić otu 

chą każdego pisarza polskiego. Ten 

chorobliwy stan jaki wytworzył 

się ostatnio w piśmiennictwie na- 

szym, już oddawma zasłużył na 

baczną uwagę i środki zaradcze. Pols 

ka współczesna sztuka ° dramatyczna 

została jużoddawna zepchnięta nie 

tylko na szary komiec, ale na szary 

koniec tegoż szarego końca. W jed- 

nym np. z teatrów została zapowie- 

dziana sztuka kierownika literackie 

go... i nawet ta sztuka nie ukazała się. 

Jeżeli kierownik literacki w swoim 

  

y wobec 

przemożnych prądów cudzoziemsz- 
<zyzny, to cóż dopiero mówić o in- 

nych? 5 ź 

MW 'beletrystyce powojennej, cały 

szereg anonimowych i pół-anonimo- 
wych nakładców uczynił nasz rynek 

wydawniczy filią rynku moskiewskie 

go. W swoim własnym kraju książka 

polska musiała Kkapitulować przed 

książką sowiecką. Byt starych i no- 

wych zasłużonych * firm: Gebethnera, 

Arcta, Ossolineum, Księgarni Woj- 

skowej Wegnera, Księgarni Nauczy- 

cielstwa i innych podkopywać zaczął 

szereg spekulantów, tworząc współ- 

czesne chałupnictwa hterackie. Po- 

wieści tłumaczone za grosze, i wysy 

iame do czasopism za pół darmo, do 

Ko- | 

powiedział | 

| łalność, uznałbym to za przejaw złych o= 
j byczajów”..  * 
{ Obecni na posiedzeniu przedstawicie 

le rządu wychodzą z sali. Przewodniczący 
Rostworowski: „Przywołuję p. sen. Koz- 
łowskiego do porządku za użycie tego | 
słowa”. S : 

Następnie przewodniczący zarządził 
kró.ką przerwę. kę 

Po przerwie przedstawiciele rządu go- 
wrócili na salę obrad i przewodniczący 

| sen. Rostworowski wznowił posiedzenie. 
| Przystąpiono do porządku dziennego, 
„tj. do debaty nad ustawą skarbową na 
| rok 1937-38. 
| Sprawozdawca generalny sen. Evert 
| omawia poszczególne artykuły ustawy 
, skarbowej, podkreślając, iż merytorycznie 
| usława ta nie różni się od ustawy obo- 
| wiązującej w bieżącym roku budżeto- 
| wym. "W wyniku zmian * przeprowadzo- 
nych przez Sejm, ogólna suma dochodów 
budżetowych wynosi 2.316.747.702 zł. zaś 
wydatków 2.316.658.479 zł, nadwyżka 
więc wynosi zł. 89.223. Referent wnosi o 
przyjęcie ustawy skarbowej w brzmieniu 

| uchwalonym przez Sejm. 
Nestępnie zabrał głos 

Wiceminister skarbu GRODYŃSKI: 

„W słosunku do oświadczenia šen. 

Kozłowskiego, które zgłosił na początku 
posiedzenia, a z którego treścią zapozna- 

j łem się ze stenogramu, sądzę, że p. mi- 
| nister skarbu odpowie na nie na plenum 
| Senatu, względnie przy innej okazji. 

Przechodząc do meritum sprawy, wyra 
ża w imieniu rządu zgodę na poprawkę 

| sen. Ehrenkreuiza, zmierzającą do powię- 
kszenia o 150 liczby etatów niższych fun 
kcjonarluszów w dziale „Nauka i szkolni- 
etwo akademickie", resortu Min. Wyznań 

| Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po 

prowadziły literaturę oryginalną "do 

tego stanu, že wydanie ksiąžki, sta 

ło się albo przywilejem gwiazd, które 

stsły się gwiazdami w dawnych dob 

rych czasach, albo przywilejem. lu- 

dzi zamożnych. Nagrody literackie w 

wielu miastach były kasowane na 

wniosek rzeźników į kupców, którzy 
uważali, że nie ma komu dawać na 

gród'. . 

* | Pod płzasczykiem wolności wyda- 
wniczej, wobec zupełnego braku kon 

cesyj wydawniczych; najpotężniej- 

szym wydawcą był Kominter, pół-jaw 

ny i zamaskowany. Popierany przez 

część społeczeństwa, słabo związaną z 

Narodem polskim i jego dawną, wspa 

uiałą literaturą, rozwinął się las pa 

sorzytniczych storczyków literatury. 

Jako „koledzy“ dawnej wielkiej, 

dumnej literatury polskiej wystąpili 

przedstawiciele innyeh żawodów aż 

do kryminalistów włącznie. Literatu 

ra połska, która w wieku XIX była 

miewątpliwie zjawiskiem duchowo - 

arystokratycznym, w wieku XX stała 

słę częściowo filią giełdy łódzkiej 2   

| dla szkolnictwa wyższego, a pokrycie га ' 
| pewnia par. 1 w pozycji przewidzianej na 
płace, która w stosunku do roku ubiegłe- 

| go zosłała powiększona o 300 tysięcy 
złotych. Nowe etaty znajdą pokrycie w 

|. zw. inferkalariacy. Prócz tego, nie 
| wszystkie 150 etatów zosłanę odrazu ob 
| sadzone Większa część będzie obsadzo- 
| na w jesieni lub pod koniec roku budże- 
1 +towego, ` 

' Sen. EHRENKREUTZ 
uważa, że należy w jakiś sposób dopin- 

jest obarczony niesłychanie ważnymi wy- 

daikami, ażeby przystąpiono do budowy 
monumentalnych gmachów dla celów bi- 
bliotecznych i archiwalnych ze względu 
na fo, że jako państwo, które dawniej 
istniało przez wieki, posiadamy zbiory 
niesłychanie cenne i nie możemy posłę- 
pować, jek państwo, które pierwsze kro- 
ki w swej państwowości sławia. Nawet 
państwa rzeczywiście młode bardzo gor- 
liwie zajmują się sprawą zbiorów. 

Dalej mówca zwraca uwagę, że czas, 
żeby zbliżyć się do budowy biblioteki w 
Warszawie. Sprawą łą powinno się zain- 
teresować całe społeczeństwo. 

Sen. DĄBKOWSKI 

| oświadcza się m. in. przeciw wnioskowi 
j sen. Ehrenkreutza w sprawie zwiększenia 
etatu niższych funkcjonariuszów w bud-* 

oświały tej podwyżki nie wniósł i nie 
wia mówca, czemu komisja ma się starać 
od razu wydać wszystkie oszczędności. 

Sen. EHRENKREUTZ 
wyjaśnia, że siły ludzkie niższych funkcjo- 

| nariuszów uniwersyteckich są wyzyskiwa- 
ne do ostałnich granic. W Wiinie był o- 
kres, że niemal co tyd_ień były pogrzeby 

siedzibą w Warszawie, częściowo pro 

dukeją literacko - dziennikarskich re 

portarzy. Najcenniejsze grupki w tej 

s:aržyžnie nie mogły się rozwijać dla 

braku. mależytego, bezpośredniego 

kontaktu z Zachodem. Odwieczne 
ścieżki prowadzące ku Padwie Lute 

cji i Bolonii zarosły. Trzy miesięczne 

stypendium na obejrzenie kawiarń pa 

ryskich co 5 lat, nie można uważać, 

za sposób należytego .ksztąłcenia mło 

dzieży. „Demokratyzacja'* literatury 

powojennej odbiła się raczej w gru 
żliey, niż pomocy. 

- Jeszcze. większym kaleczeniem lu 

dzi był system masowej produkcji de 

biulamiów. Debiutant jest zazwyczaj 

tak uszczęśliwiony, że ławo daje się 

cskubać nakładcom literackiego cha 

łupnictwa*. W tym leży cała tajem 

nica masowego fabrykowania później 

szych wykolejeńców. 

Literatura połska w swoim stanie 

dzisiejszym wymaga niewątpliwie o 

pieki prokuratury, ale nie od strony   

gować do pewnego słopnia rząd, który | 

żecie Ministerstwa WR i OP P. minister | 

  

py białostockiej zgłosili się do płk. Ada 
go dyspozycji. Zdjęcie nasze przedstawia 
ów | posłów regionalnej grupy białosto 
się w Suwałkach, tam również uzyskał 

j zgłosiło swoją gotowość beż żadnych 
| zastrzeżeń do pracy w myśl wskazań, za- 
wartych w deklaracji płk. Kocd. Akces 
ten podpisały: Sfederowane Związki Ob. 
rońców Ojczyzny, Zw. P+. Ob. Kobiet, 
Rodzina Rezerwistów, Tow. Krzewienia 
Wiedzy Handi. Dałej kilkanaście stoyarzy 
szeń 'soołecznych oraz Cechy Fryzierów 

Chrześcijan, Szewców Chrześc., Rzeźni- 

ków, Wędliniarzy Chrześć. 

Następujące organizacje społeczne 
, pow. augustowskiego: Związek Legioni- 
| stów, POW., Zw. Rezerwistów, Rodzina 
Rezerwistów, Zw! inwalidów, Zw. Ochot- 

| ników, Zw. Strzelecki, w. Pracy Obyw. 
| Kobiet, Zw. Rzemieślników Chrześć., Zw. 
Harcerski, Okręgowe Tow. Kółek Roln., 

,Siraż Pożarna, Zw. Pracowników Samo- 
rządu Terytorialnego, LOPP i LMK. 

Z woj. poleskiego: 

Sołtysi gminy Pinkowicze, - powiatu 
pińskiego, obejmującej kilkanaście gro- 
mad, na wspólnym zebraniu  powzięli 
uchwaią wzmóc swoją pracę nie tylko w 
dziedzinie gospodarczej i samorządo- 
wej, lecz przede wszystkim prace nad 
wychowaniem obywatelskim swych gro- 

mad, by wcielić w życie wszystkie zasa 

dy i wskazania, zawarte w deklaracji płk. 

Koca. 

Z woj. poleskiego: Obywatele miśsta 

Różan całkowicie solidaryzując się z og- 

  

   

  

w RESTAURACJI 
  

raz bujniejszego temperamentu synów na 
szych. Dotychczas nie rzucano się na kwe 

sturę i nie palono akt (sen. Dąbkowski: 

„Trzeba inaczej wychowywać”). Ale tym 
czasem ktoś musi pilnować. Ministerstwo 

| się zorientowało, że dotychczasowa ilość 
| etatów nie wystarcza: Odpowiedzialność 

za to co się dzieje w uniwersytetach jest 

| p. minister WR.i OP. i my jesteśmy obo- 

| wiązani dać ministrowi wszelkie środki żą 
| dane, ażeby bezpieczeństwo mienia uni- 

| wersyteckiego było zapewnione. 

Referent 
Sen. EVERT: 

| co do wniosku p. sen. Ehrenkreutza w 
| sprawie runkcjonariuszów 
| waża, że wypowiedzial się dość ostro 

  

woźnych. W Warszawie mamy objaw co- ' przeciw zwiększaniu wydałków  osobo- ' większenie ilości elatów jest niezbędne 

iikwidacji pająków. Pająków, w sie 

ciach których przemyślnych i mister 

nych tkwi prawie każdy literat, zwła 

szcza początkujący. 

Nie lepszą jest sytuacja muzyki. 

Królowa polskich muz została zdegra 

dowana do roli trzeciorzędnej gwiaz 

dy ma dworze  płaczliwej muzyki 

neo-cygańskiej, wypędzonej nawet z 

Rosji, Wielkie tradycje muzyki pol- 

skiej z ducha, a nie ze słów „kwiat* 

i „płat”, „pij” i „śnij” zostały przer- 

wane. Kompozytorzy niefokstrotów 

zostali żepćhnęci tam, gdzie już przed 
tym znaleźli się inni, nie meldowani 

na giełdach klik literackich. 

Polska dziś nie posiada żadnego 
organu, który by reprezentował wiel 

kie przedwojenne tradycje „Tygodni 

ka Illustrowąnego*. Organy jawnie 

giełdowe, przybytki klik i kliczątek, 

albo beznadziejnie nudne periodyki, 

wto jest okres piśmiennictwa okresu 

prześciowego, epoki okupacji lite- 

rątury przez maklerów giełdowych. 

Znacznie lepiej jest z mierięcznikami.   cenzury politycznej, tyłko od strony Ale tutaj wyrasta bariera cen, nie 

W niedzielę 28.11.37. od godz. 17-ej odbędzie się p 

FIVE 6” CLOCK| 
„ZACISZE” 

z udziałem wszystkich artystów. 

Pożegnalne występy lwowskich rewelersów w repertuarze: @ 

— PIOSENKI LWOWSX<IE, LUDOWE i-NASTROJOWE — 

niższych zau- | 

Dalsze zgłoszenia do akcji płk. Koca 
łoszonym programem zgłosili gotowość 
czynnega udziału w pracy. 

_Z woj. lubelskiego: Okręgowy Zwią- 
zek Młodzieży Wiejskiej — Krasnystaw, 
pracownicy Ubezpieczalni Społecznej — 
Zamość. 

rządu Miejskiego m. Korzec, pow. Rów- 
ne, Siowarzyszenie Kupców Polskich — 
Kostopol. ; 

Wojew. Rada Zawodowa Centrali 
Zjednoczenia Klasowych Związków Zawe 
dowych na Wołyniu wraz z oddziałami 
zgłosiła akces do programu ideowo-po- 
litycznego pułkownika Adama Koca. 

Z woj. lwowskiego: Pracownicy Zakła- 
dów „Słowo Polskie" — Lwów, Organi- 
zacja Młodzieży Pracującej — Okręg 
Lwów, Nauczyciele Publ. Szkoły Pow- 
szechnej — Zaborów. 

Poza tym zgłos'li swój akces do obo- 
zu płk. Koca na ręce prezesa Komiłefu 
Organizacyjnego we Lwowie: Związek 
Dyplomowanych Absolwentów Wyższej 
Szkoły Handlu Zagranicznego, Związsk 
Rezerwistów Powiatu Drohobyckiego, fl- 
czący tysią:* członków i około 400'człon- 
ków „Rodziny Rezerwistów”, Stow. Nau 

czycieli Szkół Zawodowo-Dokształcają- 
cych, Związex Komunalnych Kasz Osz- 
czędności, Т-мо Kredytowe Ziemskie 
oraz cały szereg osób nadestały zgłosze= 

nia personalne. 
Z Rzeszowa nadeslaly 

Rzeszowskie Koło P. W. Kobiet 
Rzeszowskie T-wo Lekarzy. ; 

Z woj. tarnopolskiego: Wojewódzki 

oraż 

Tarnopol, Społeczeństwo Zaleszczyk. 

Z woj. pomorskiego: Związek Ekspor- 
terów Ziemniaków — Toruń, 
Urzędników Sądowych i Prokuratorskich 
—Тогий, Zwiazek Weteranów Powstań- 

Narodowych, Koło Chojnice. = 

Z woj. poznańskiego: Rada Powiata- 

wa Inowrocławska. 

Z woj. stanistawowskiego: 
Związek Rezerwistów — Kota Mikoła- 

jów i PW — powiał Nadwórna, Tow. 
stwo Popierania Budowy Publ. Szkół Pe- 
wszechnych w Łopałynie, Kółko Rolnicze 
wioski Żurawków — pow. Żydaczów. 

Z ZAGRANICY: 

Z Rumunii — Związek Stowarzyszeń 
Polskich — Czerniowce łączy się w swym 
akcesie z całym narodem polskim w dę- 
żeniu do zespolenia wszystkich twórczych 
sit narodu dla zapawnienia Polsce należ- 
nego jej mocarstwowego stanowiska. 

Dalej z Rumunii zgłoszenia nadesłały: 
Stowarzyszenie „Waerta” z Kiszyniowa, Ka 
tolickie Towarzystwo Dobroczynności r 
Kiszyniowe, Koło Młodzieży Polskiej Ja- 

| na Sobieskiego z Kiszyniowa. 
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| wych, ale w tym wypadku .przekonały ga 
argumeniy, że jest to polrzebne dla na- 
szych szkół aakdemickich i dlatego wy- 
powiada się pozytywnie co do tego 

| wniosku. 
Po wypowiedzeniu się referenta, co 

| do innych rezolucyj, 

| PRZYSTĄPIONO DO GŁOSOWANIA. 
| Przyjęto wniosek sen. Ehrenkreuiza do 
wykazu etatów osobowych (zał. do art. 7 

\ ustawy skarbowej) w sprawie 150 etatów 
| niższych funkcjonariuszów w budżecie 
| Ministerstwa WR i OP. 

Następnie uchwalono całość ustawy 
skarbowej wraz z tą zmianą i załączonym 
budžeiem. Przewodniczący stwierdza, ża 

| komisja budżetowa Senatu przyjęła jed- 
nomyślnie ustawę skarbową 

  

do przezwyciężenia dla inteligencji 

polskiej. Jeżeli dodamy dostego archa 

iczny stan naszych bibliotek na pro 
wincji, ubój projektów o opodatkowa 

miu dzieł klasycznych i bibliotek gmin 

nych, stan naszego piśmiennictwa na 

progu newej epoki, .roztoczy przed 

mami cały swój przerażający obraz 

Literatem może być dziś tylko: 1) 

kobieta na utrzymaniu mężczyzny, 

czy rodziny; 2) człowiek który posia 

da majątek osobisty; 3) debiutanė; 

4) człowiek który posiada pieniądze 

mą wydawanie książek nakładem wła 

snym. Dawniej można jeszcze było 
głodować i pisać. Dziś już i to nie 

wystarcza. Jeżeli literatura . polska 

m'a'nawiązać nić tradycji z literaturą 

Wielkiego Romantyzmu i. Wielkiego 

Pozytywizmu pole kultury polskiej 

musi być przeorane należycie. Do te 

go potrzebna jest prawdziwa swoba 

da pisania, t. j. zupełna likwidacja pa 

obywatelskich placówek wydawni- 

czych.   Kazimierz Leczycki. 

Z wnj. wołyńskiego: Pracownicy Zm- | 

zgłoszenia: | 

Związek Pracowników Państwowych — . 

Związek | 

jaków i rozkwit silnych, zamożnych i 

Z
E
 

m
 
o
.
 

A 
M
R
.
 

m
 
0
 

GŻ
 
GA

 
li
nc
e 
A
G
A
 
a
c
i
d
 

a 
A 

A 
M 

oo
 

A 
L
 

о
с
 

ае
 

а 
Ы 
O
M
 

A
 

Ga
 d

ł 

  
p
ą
y
=
r
u
r
z
r
 
"
P
A
S
S
Y
 

„
5
 

SA
 

A 
M
m
.
 

S
E
E
 

a 
2 

4 
sa

 
NI
E 

sk
a 

da
 

AR
E"
 

O 
a. 

au
” 

u
i
 

M
e
a
)
 

Oa
 O
n
a
 
M
o
m



  

| ttanie odpowiedział: 

*wiednio ubranych. Rozpoczyna się od 

łem obecny na iednei z rodzinnvch 

' euiącej. 

„kominku w skromnym nięciopokoio- 

"szkanie to nie jest odnowiednie dla 

"niego, a raczej przeznaczone Ala ro 

„dziny 

| potrzebny. 

| razil, w czasie uroczystošci proklama- 

 szę panów, 

„KURJER ps 28 II. 1937 r. 

Nowy król i jego poddani 
* Great Jarmouth, w styczniu 1937 r. 

Kiedy w początkach grudnia wy- 
bierałem się pewnego S po- 
dudnia na uroczystość „proklamacji 
czyli ogłoszenia królem księcia Jorku, 
mój przyjaciel Anglik na moje zapv 

— Byłem nieda- 
wno na proklamacji kroia Edwarda 
VIII, teraz nie mam czasu. — Trochę 
zdziwiony tą odpowiedzią poszedłeny 
w kierunku ratusza, skąd burmistrz 
miasta miał ogłosić objęcie władzy 

przez nowego króla. 
Ruch na ulicach normałny, na pla- 

cu przed ratuszem kilkadziesiąt osób, 
przewążnie kobiety i dzieci, wpatrzone 
w balkonik ,z.którego ma być odczyta 
ay akt proklamacyjny. Jak wszędzie 
w takich wypadkach obecny policjant. 
Punktualnie z uderzeniem godziny 
dwunastej przed głównym wejściem 
zjawia się wożny magistracki, ubrany 
na sposób naszego wileńskiego zakry- 
stiana z Katedry w czasie procesji Bo 
żego Ciała. tylko że zamiast: buławy 

ze złotą gałką ma w ręku duży dzwo 

nek, którym trzykrotnie dzwoniąc po- 
wtarza:—O tak! O tak! O tak —. Za- 
nim, poubierany w: czerwone togi, u- 
stawia się szereg radców miejskich, na 
batkonie zaś zjawia się burmóstrz w 
białej peruce w asyście dwuch wyż- 

szych urzędników miejskich, też odpo 

czytywanie aktu. Na zakończenie bur 
mistrz wznosi trzykrotny okrzyk na 
cześć króla. — „Hip, hip, hurra“ 
'Najhardziej zadowolone są dzieci. Na 
stępnie wszyscy na czele z burmis- ! 

trzem idą uroczyście na rvnek miej- 

ski, a potem na placyk koło kościoła 

anglikańskiego, gdzie powtarza się ta 

sama uroczystość. Uderza mnie brak 

jakiegoś zapału, czy nawet większego 
zainteresowania. Fakt ten stał się dla 

mnie zrozumiały w czasie, kiedy bv-   
„uroczystości z okazji spotkania Nowe- 

o Roku. Towarzystwo, składające sie, 
jakbyśmy w Polsce określili z ludzi 

pochodzacych ze sfery inteligencii pra 
Siedzieliśmy rozmieszczeni w 

schludnym saloniku, przy palącym się 

wym mieszkanku drobnego urzednika 

jednej z prywatnych firm angielskich. 

Urzędnik ten tłumaczył sie z zażeno- 

waniem przedemną, że właściwie mie- 

robotniczej i że w niedłna'm 

czasie wynajmie sobie o wiele większe, 

wygodniejsze. Wiedziałem. że mówi 

prawdę. bo przedtem już mi iałem oka 

„zję zwielzenia paru robotniczych 

'mieszkań, składających się z 5-ciu po 

koików i łazienki. budowanych stan- ; 

dartowo w dużych blokach, właśnie 

takie w jakim mieszkał chwilowo ów 

urzędnik. Pijąc naprzemian whisky z 

sodą, oraz piwo zaczeliśmy omawiać 

sprawę „krółewską”*. Przekonania po 

lityczne obecnych były dosyć różnoro 

dne. Obok rojalistów mieliśmy i socja 

listów. jak również i jednego milczą- * 

cego młodzieńca. zdradzającego oś | 

czasu do czasu tendencje komunistvcz 

„Prosze pana* — zwrócił się 
do mnie pan domu — jestem socjali- 

stą i z zasady swoich przekonań wo- 

lałbym, ażeby Anglia była republiką, 

lecz w chwili obecnejskról jest nam 

Proklamaeje Jerzego VI 

przyjęliśmy z radością; ale nie dlate- 
„, żebyśmy specjalnie chcieli mieć 

jego królem, lecz dlatego, że mamy 

znów króla. Natomiast'niech pana nie 

razi brak entuzjazmu, jak się pan wy 

cyjnej. Jest to akt'irzędowy, który 

musiał się odbyć iriie'ma sie co z te- 

go powodu entuzjazmować. Niewielka 
ilość obecnych tłumaczy się tym, iż . 

niedawno uglądaliśmy już podobną u- | 
moczystość w związku z obieciem wła 

dzy przez Edwarda VIII. Nie daiąc 
za wygraną zareplikowałem — „Pro 

przecież kochacie swych 

władców, interesujecie się nawet ich 
prywatnym życiem. więc osoba króla 
mie jest dla was obojętna? — „Bez- 
«względnie — wtrącił się ieden Z roja- 

listów — jednak my widząc w królu 

TSKKK I 

  

Katastrofa kolejowa w 

  

td. 

w SRR ada Selma, 

  

w słanie Kaliiornia miało miejsce zderzenie między po- 

<cłągiem i autem. Na skutek zderzenia lckomotywa oraz kilka wagonów uległo 

wykolejeniu. Katastrofa pociągnęła za sobą śmierć maszynisty, oraz jego ротос- : 

nika. Natomiast dwaj pasażerowie auta ocaleli. 
” ment po kałastrofie. 

przede wszystkim człowieka takiego | 
samego, jak i my, stojącego na czele 
ogromnej rodziny Anglików, nie jesteś 
my jednak skłonni bałwochwalczo 
czcić go, jako jakiegoś nadczłowieka 
i disięgo np. dyktalorzy otaczający się 
patosem są dla nas śmieszni. Król jest 
obarczony specjalnymi obowiązkami 
i dlatego ma specjalne stanowisko 
pośród nas. O ile tych obowiązków z 
tych czy innych względów nie spełnia 
powinien ustąpić. Miał pan najlepszy 
przykład na królu Edwardzie VIII". 
„Szkoda _jednak—wtrącił melancholij- 
nie socjalista ——że król Edward nie 
ożenił się z księżniczką Julianną, jak 
by to było dobrze, ilebyśmy zyskali 
kolonij... No, ale króla Jerzego VI lu- 
bimy — zakonkludował — bo jest po- 
rządny i spokojny człowiek'*. Przy tych 
słowach, młodzieniec zdradzający ten 
dencje komunistyczne skrzywił się, 
prawdopodobnie dlatego, że whisky, 
którą w tej chwili przełvkał wydała 
mu się 1ie dość dobra, gdyż nie przy 
puszczam, aby to uczynił z racji po- 
chwał dla króla Jerzego. 

„Dyskutując w ten sposób nie zau 
ważyliśmy, jak się zbliżyła północ i 
głośnik radiowy uroczyście zapowie- 
dział zakończenie roku 1336. Wszys 
cy powstaliśmy i wychyliwszy každv 
swą szklaneczkę whisky, wziąwszy się 
za ręce zaczęliśmy śpi.wać starą an- I 

gielską piosenkę o przyfaźni. która 
nigdy nie będzie zapomniana. Nastrój 
został przerwany przez młodzieńca — 
sympatyka komunizmu, który w mo 
mencie, gdy radio zaczęło nadawać 
hymn „Boże strz2ż króla” i wszyscy 
przybrali poważne postawy, wyłączył 
aparat ku oburzeniu rojalistów. ! 

  "wy, kosztowała mię podróż, Ikoszto- 

Wkrótce życząc obie kolejno oai 
śliwego Nowego oku zaczęliśmy się! 
zegnać. Wracając do domu nie przy-' 
puszczałem, że na następny dzień! 
przywitam drugiego Polaka w  Jar- 
mouth. Poznaliśmy się przypadkowo, 

spacerując nad morzem. Młody czło- 
wiek o ujmującej powierzchowności i 
niezdecydowanym uśmiechu przedsta 
wił mi się jako kupiec — właściciel 
hurtowni kolonialnej, (xtóry pragnąt 
nawiązać bezpośredni kontakt z pro 
ducentami kawy brazylijskiej-—..Wy- 
baczy pan — rzekłem — ałe dlaczego 
pan nie jest wobec tego w Brazylii, 
ale w Anglii?“. Niezdecydowany uš- 
miech zniknął z twarzy kupca, która 
stała się zdecydowanie ponurą. Usły 
szałem historię, która na ziemi an- 

gieiskiej brzmi jak bajka z tysiąca i 
iednej nocy. A więc młody kupiec 
przed rcls*em zaczął się starać o ku- 
piecki paszport zagraniczny. Od tej 
chwiii stał się kolek :jonerem najroz 
maitszych dokumentów, załączników 

1 znaczków stemplowych, a kiedy po 
paru miesiącach złożył tę całą maku 
laturę w odpowiednim urzędzie, kaza 
no mu odbyć praktykę eksportowo- 
importową w iednym z urzędów w 
Warszawie.—,,Co miałem robić—żalił 
się rodak — pojechałem do Warsza 

wał mię pobyt w stolicy, gdyż prakty 
ka ta była zupełnie bezpłatna. Po 
dwóch miesiącach wróciłem i pasz- 
portu nie dostałem. Odpowiedniemu 
urzędnikowi, który te rzeczy zalat- 
wiał nie podobała się widocznie moja 
twarz, albo może chciał żebym jesz   cze skończył jaką uczelnię handlową. 
dosyć, że zaczął mnie w. dalszym cią 

gu urzędowo szykanować. W między 
czasie straciłem kilkanaście kilo na 
wadze, a w oczach pojawiły się mi 
chorobliwe ogniki. Znajomi spotyka 
jąc mię radzili żebym dał spokój, 
"gdyż żtrówie droższe jest niż pasz- 
port. Ja jednok byłem uparty. Upór 
mój został nagredzony. Nareszcie on 
wyjechał na urlop“.—,„Kio t0—on?“ 
seprzerwałem=-„No, ten urzędnik, co 
mnie tak męczył. Zastępca miał lep 
sze serce i w ciągu jednego dnia mia 
łem paszport. — „Więc czemuż pan 
nie pojechał do Brazylii?" — żawoła 
łem. — „Po co, panie? W ciągu roku 
zaszło szereg zmian i obecnie podróż 
była już nieaktualną. Ale paszport 

otrzymałera, Co za szczęście! Szał 
mnie jakiś ogarnął. Gdzieś musiałem 
wyjechać! No i przyjechałem do An- 
glii*.-—,Z pańskiej miny—rzekłem — 
nie widać żeby pan był znowuż tak 
szczęśliwy '. — Twarz młodego kupca 
"stała się jeszcze bardziej ponurą i pa 
trząc w morze głuchym głosem koń- 
czyi swoją tragiczno - humorystvczną 
opowieść.—, Jedyną korzyść, jaką tu 
odniosłem to że wimoszą'em nėrwo 
wo, a pozatem właściwie nie mam 
tu mie do roboty, w dodatku pienią- 
dze mi: się skończyły, a nie mam poz 
wolenia dewizowego na otrzymanie 

potrzebnej sumy na drogę; Kaiclciem 
chyba poplynę“.—Žal mi się zrobiło te 
«go młodego pioniera nawiązywania 
'heżpośredniego kontaktu z producen 

rz! kawy brazyłijskiej. Zakrzątałem 
a tu i tam-i po paru-dniach na ied- 

aa z towarowych statków płyną- 
cych w Anqlii do Gdyni odpłynął m'o 

„dr polski importer kawy brazylijs- 
"ki ej. Wacław Kozakiewies. 

HEE”"EWRIRRTNESE TO PRIETAISAI PUNT PASTA TA TIK OF ARK ATE POK WORA 

Tereny popowocziowe w Ameryce 

  

  

  
Miolandia zbroi się 

Od 15 lat osią polityki zagranicznej nej, opieral: się tej powszechnej tali pa- | 
Holandii. była Liga Narodów. Ten kraj 
kolonizatorów i kupców, wyszedłszy naj ; 
župelniej tało z zawieruchy wojny 
świafowej, żył od-łego "czasu pod zna- 
kiem rozbrojenia, pracując gorliwie nad 
osuszeniem Zuidersee, wydzieraniem mo 

rzu coraz nowych kawałów ziemi i. sy- 
stematycznym. powiększaniem swych bo*"- 
gaciw. Duch militarny wygasł najzupeł- 
niej nie tylko wśród socjalistów, zasadni 
czych przeciwników kredytów zbrojenio 
wych j:polityki kolonialnej, lecz także u 

| radykałów, których większa część wypo- 
wiedziała się przeciwko armii. W 1935 r. 
w "przededniu -rzeciej Rzeszy, półtora - 
miliona obywateli holenderskich podpisa | 
ło pełycję o całkowite i jednostronne 

rozbrojenie. 
Tylko nieliczni konserwatyści, w któ | 

| rych liczbie znajdował się Colijn, obec- | 
ny szef rządu, były oficer armii kolonial 

Stanach Zjednoczonych 

Zdjęcie nasze przedstawia mo-   |-tycia,splamy 

cyfizmu. 
Od pewnego czasu daje się jednak 

zauvśśżyć” gwałłowny” zwrot. opinii: publi 
cznej. „Zbrojenią niemieckie, rozgioszenie 
skierowanegę/ przeciw Holandii planu 
von Eppa, porażka Ligi Narodów w kon 
flikcie włoskc-abisyńskim, niemieckie i 
japońskie manewry w sprawie Indyj Ho- 
lenderskich, wszystko to wywarło wpływ 
zwolenników całkowitego rozbrojenia. | 

„Należy stwierdzić — oświadczył Co 
lijn w 1936 r., — że szanse pozostania 
na stronie wobec wielkiego konfliktu e- 
uropejskiego wyglądają dziś o wiele sła 

”biej, niż w 1914 roku“. 

W lutym 1936 r. rząd, pomimo sprze , 
ciwu socjalistów, komunistów i radyka- | 
łów przeznaczył sumę 53 milionów flo- 
renów na podstawowe zbrojenia. W pro- 
gramie znalazły się nowoczesne działa, 
150 samolotów, zmotoryzowane karabiny 
maszynowe. Dwie. linie fortów . zostały 
wybudowane wzdłuż granicy, na straży 
której stać będzie 12 batalionów ochot- 
ników. Na rok 1937 budżet zbrojeniowy 
powiększono o dalsze 50 milionów -fl. 

W obecnej syłuacji daleko jest je- 
szcze jednak do wprowadzenia powsze- 

chnej. służby wojskowej. Teraźniejszy ro- 
czny kontyngent ochotników wynosi 42 
tys, z czego 20000 powołuje się pod 
broń. Liczba ta zostanie niebawem pod- 
niesione do 32000. Co do czasu trwania 
służby, to z 5 i pół mies. zostanie on 
podniesiony do 12 mies. 

i 

| zadowolenie 

- nej sumie 25 milionów fl. 

J. Kienura i M. Eggerth 

  Niekióre dzienniki, jak „Heł Vader- 

land", pisały, że Holandia zajmuje miej 

  

sce bardzo skromne w porównaniu ze 
zbrojeniami innych państw, lecz pierw- 
szy krok, dzięki odwadze premiera Co- 
lijo'ar został już- zrobiony. 

Zadeklarowanie sumy 8 milj. Й. па о- 
bronę indii, kiórych armia liczyła zaled 
wie 35000 jednosiek, w czym 25000 kra 
jowców, miało miejsce 16 grudnia 1936 
r; Jednoczesne. przystąpienie przeciwnej 
dotychczas parli do dzieła obrony naro 
dowej stało się drugim sukcesem Co- 

| lijn'a. 
Prasa kolonialna wyraża pewne nie- 

z powodu 
zbrojeń, które w praktyce wiążą się z 
nałożeniem na Indie podatków w ogól- 

L. 

w Operze Warszawskiej 
Dyrekcja Opery podpisała kon- 

trakt z Janem Kiepurą, który wystą 
pi kilka razy w Operze w dniach 1— 
15 czerwca. Dyrektor Mazaraki udał 
się de Krakowa, aby podpisać umowę 
z Kiepurą i omówić, w jakich operach 
będzie śpiewał. Są to opery: „„Mamon*, 
„Tosca“, „Rigoletto“ į „Cyganeria“. 

Jednocześnie zawarto umowę na 
występy w Operze Warsz. żony Kie 
pury p. Marty Eggerth, którą ma 
śpiewać w „Cyruliku sewiliskim" i 
„Łucji 2 Lammermoor“. 
debiut znakomitej $piewaczki ma sce 
nie operowej, gdyż. dotychczas znana 
była z występów fikmowych i koncer 
towych. 

p 

Wątroba jest filtrem dla krwi 
З 

Zanieczyszczona krew może powo | wał 
dować szereg rozmaitych dolegliwoś- 
ci, bóle artretyczne, wzdęcia, odbija-* 
nia, bóle w wątrobie, niesmak w u- 
stach, brak apetytu, skłonność do 

„i wyrzuty ma skórze 
CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERII NISZCZĄ ORGANIZM I ALI 
ŚPIESZAJĄ: STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą ka: 

racją jest momnowanie czynności wą- 

    
     

erek. Dwudziestoletnie doš 

wiadczenie wykazało, że.w chorobach 
та Ц, 1е1 przemiany materii, chro- 
nicznego. zaparcia, kamieniach żółcio 
wych, 'żótaczce, artretyzmie "ma za- 

„stosowanie „Cholekinaza* R. Niemio- 

  

wskiego. 
Broszury bezpłatne Ka bor. 

| fiz. chem. Chołekinaza H. Niemojew- 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apieki i składy apteczne. 

gwałtownych ; 

Będzie to |   

Biała, 
bo idealnie czysta! 
Dopiero gdy z bielizny usunięty 

zosłanie wszelki brud, będzie ona 
rzeczywiście biała. Przy gotowa- 
niu bielizny w Radionie wytwarzają 
się miliony pęcherzyków tlenu, 
które przenikają tkaninę i usuwają 
z niej gruntownie brud. 

1. Rozpuścić Radion w zimnej wodzie ` 
2. 15 minut gotować 

3. Płukać najpierw w gorącej, 
potem w zimnej wodzie 

c 
я 

d 
(l
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sam pierze! 

jesł jednak lepszy! 
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Znaleziono głowę Kościuszki 
rzeźbioną w bryle węgla 

jakiego czasu pocho- 
dzi ta oryginalna rzeżba — nie wiado= 
mo. Jakiś nieznany mistrz-górnik zamani 
festował swoją polskość w ciężkim dla 
Śląska okresie. * 1 

W czasie kopania dołu w okolicy Szar 
leja, na pograniczu niemieckim, natrafio 
no na bryłę węgla. Po oczyszczeniu bry 
ły z ziemi okazało się, że jest to głowa 
Tadeusza Kościuszki, rzeźbiona w jednym 

kawałku węgla. Z 

Przygody romantycznego gdańszczanina 
w Warszawie 

Do Warszawy przyjechał kupiec z Gdań 
ska p. F. Połulski. Na Nowym Świecie za 
warł znajomość z jakąś elegancką damą 
i udali się razem do baru „Nowy Raj” 
przy ul. Miodowej. 

Po kolacji towarzyszka zaproponowa- 
ła gdańszczaninowi przejażdżkę dorożką 

po mieście. 

Potulski podziwiał piękno Warszawy i 
chętnie zgodził się na odwiedzenie no- 
wych lokali stolicy, leżących rzekomo nad 
Wisłą, 

Gdy znałeźli się na pustkowiu za mo 
stem kolejowym dorożka niespodziewanie ; 
słanęłą, dorożkarz rzucił się na pasażera 
pobił go dotkliwie i skrępował mu ręce. 
Kobieta wyciągnęła tymczasem Połulskie- 
mu z kieszeni portfel, w którym znajdo- 

| 

4 
wało się 250 zł. i 160 guldenów. 1 

Po obrabowaniu dorożkarz wrzucił p, 
Połulskiego do pobliskiego bajora i od- 
jechał wraz z kobietą. 

Dopiero po kilku godzinach gdańszcza 
nin powędrował z powrotem ac 

uwólniwszy się z więzów. O rabunku za- 
meldował policji. 

Przechodząc wczoraj Krakowskim Prze 
dmiešciem p. Potulski zauważył znajomą 

z baru. Zatrzymał ją i oddał w ręce po- 
licjanta. 

Ustalono, iż jest to 23-letnia Aleksan 
dra Truškiewiczowna  (Marienszładł 11), 
znana zlodziejka. 

Za jej wspólnikiem rozpoczęto poszu 
kiwania. 

Samobójstwo studenta w muzeum 
W Muzeum im.. Krasińskich przy uł. 

Okólnik w Warszawie popełnii samobój- 
stwo, strzelając do siebie z rewolweru 
saga nauk ekonomicznych, Wojciech 

Żygarowski. 
Przybyły lekarz pogołowia stwierdził 

śmierć. Przyczyny samobójstwa nie znane. 

d 

Zwariowal milioner gdyński 
W Gdyni dostał pomieszania zmy | ny, która bawi w Zakopanem, Dorsz 

słów Leon Dorsz, znany i bogaty oby 
watel gdyński. 

Dorsz ożenił się niedawno z córką | 
anilionerki gdyńskiej Skwierczowskiej 

nę. Ostatnio Dorsz wybudował pięcio 
piętrową kamienicę przy Skwerze 
Kościuszki, oraz zakupił szereg pla- 
ców budowlanych. 

Przed paru dniami oDrsz otrzymał 
wezwanie płatnicze z urzędu skarbo 
wego na 200.000 zł. tytułem podatku 
spadkowego, oraz szereg innych wez 
wań płatniczych od placów, czynszów 
i dochodów. Dorsz tak przejął się ty 
mi kłopotami, że popadł w stan obłą 
kania. Podczas nieobecności swej żo 

Prostki 
* MIGRENO-MERVOSIN" 

GUTEK 
GRYPA. PRZEZI BIENIĘ 
BOLE GŁOWY.ZĘBOW:Łp 

  

    
    
  

Negus zaproszony 
na koronację 
do Londynu 

- Zaproszenie, wystosowane do Haile 
Selassie przez rząd brytyjski wywołało 
szereg protestów w prasie włoskiej. 

Oficjalne koła angielskie wyjaśniają, 
wyrażając zarazem swoje zdziwienie z 

powodu stanowiska opinii włoskiej, że 
zaproszenia zostały wysłane do szefów 
państw, co zgodnie z tradycją dyploma- 
łyczną upoważnia ich do wysłania na u- 
roczystości swoich przedstawicieli, wobec 
czego zaproszenie Negusa jest czystą 

formalnościę. 
Przy tej okazji można wspomnieć, że 

dr. Martin, poseł Abisynii w Londynie 

nie przestał być zapraszany na uroczy- 

stości dworskie, gdzie niejednokrotnie 

społykał się z amabasadorem włoskim, 

Grandim, przyczem ten ostatni nie pod- 

nosił żadnych zastrzeżeń. L. 

| 

  

pootwierał wszystkie okna w domu i 
zaczął śpiewać psalmy. Chorego umnie 
szczomo w zakładzie dla nerwowo che 
rych w Kocborowie. 

i otrzymał w posagu olbrzymią foriu |   
Урар --ча мее 

WZNANA W POLSCE ZA NAJLEPSZĄ 

HERBATA 
nz KOPERNIKIEM* 

HĖu 
+= 

WARSZ. TOW. HANDLU HERSATĄ 

A. Długokęcki, W. Wrześniewski 
Spółka Akeyina 

SKLEP W WILNIE, UL. MICKIEWICZA 20 

  

Lew ujął złodzieja 
Wydarzył się w Mysłowicach be 

daj nienotowany wypadek ujęcia zło 
dzieja przez lwa. Przy ul. Piaskowej 
zstrzymała się na okres zimowy me 
mażeria p. Herbertowej. Od dwóch 
<ni przygotowywano się do drogi w 
związku z rozpoczynającym się se 
zomem. 

Na plac, gdzie znajduje się mena 
zeria, wkradł się znany złodziej kole : 
jcwy, kilkakrotnie już karany 20- let 
mi Stanisław Smołkowski. Smołkow 
ski wkradł się tam w celach kradzie 
ży. Wędrując chyłkiem po placu, nie 
ostrożmie zbliżył się do klatki z lwem 
który przygarnął łapami Smołkowskie 
ge do klatki, drapiąc i kalecząc go 
dctkliwie. Na rozpaczliwe wołania © 
pomoc Smołkowskiego, pracujący © 
podal robotnicy pośpieszyli mu z P> 

msocą. 

Straszltwie okaleczonego oderwa 
mo od klatki i odstawiono do pobli- 
skiego Szpitala Brackiego, gdzie leka 
rze stwierdzili rozdarcie w kilku miej 
scach skóry na głowie i ciele oraz 
kilka ran głębokich. = 

Zazmaczyč naležy, že Smotkowski 

jest towarzyszem niedawno postrzeło 

mych, w czasie kradzieży kołejowej, 
Dymla przez strażnika kol. i Frysz 
inckiego przez stražnika pokalniane 
żo.



„KURJER WILENSKI1“ 23 il. 1937 r. 
  

Wyzysk robotników 
w większości piekarń wileńskich 

Pisaliśmy przed paru dniami, że 
w piekarnictwie wileńskim narasta 
konflikt, który może zakończyć się 

mawet strajkiem robotników pieka- 
tży. Zatarg powstał z powodu chroni 

ćznego niedotrzymywania warunków 
simowy zbiorowej przez większość 
właścicieli piekarń w Wilnie. Wczo- 

zebranie wszystkich związków robot 

mików — piekarzy, na którym zamie 

rzamo omówić sytuację i powziąć оа 
powiednie decyzje. bo zebramia jed 

mak nie. doszło, pomieważ starostwo 
Grodzkie nie udzieliło na to pozwole 
nia, uważając, że zebranie to ma 
raieć charakter wiecu, który w wy- 

tworzonej sytuacji nie jest celowy. 
+ W związku ze stałymi skargami ro 

botników Inspektor Pracy w najbliż 

szych dniach ma dokonać kontroli 

ne terenie wszystkich piekarń w Wil 
nie i pociągnąć do odpowiedzialności 
właścicieli, nieprzestrzegających 8 
godzinnego dnia pracy oraz warun- 
kow umowy zbiorowej. 

: Robotnicy nie są jednak zadowo 
eni z takieg» przebiegu sprawy. Ro 
zumieją i doceniają intencje władz, 
które dążą w oparciu o ustawy do po 
lepszenia warunków ich pracy, jedno 
cześnie zaś zdają sobie sprawę, że 
kontrola piekarń może nie dać pożą 
aanego rezuliatu. Przemawia za tym 
doświadczenie lat poprzednich. 

Robotnik piekarz jest od szeregu 

lat wyzyskiwany przez większość wła 
ścicieli piedkarń w Wilnie. Jest to spra 
ma stara i powszechnie znana. 

W roku bieżącym, mimo obowią 

zującej przecież ustawy o 8-godzin 

mym dniu pracy, piekarz pracuje w 

olbrzymiej większości nieraz najm- 
niej po 10 do 16 (szesnastu) godzin 

dziennie — ściślej zaś mówiąc w no 

cy, bo praca w piekarniach rozpoczy 

ma się wieczorem. 

Na ogólmą ilość do 200 piekarń w 
Wilnie tylko około 20 procent płaci 
stawki przewidziane przez umowę 

zbiorową. Są to piekarnie większe, w 

których właściciel nie stoi sam przy 
piecu. W msiejszych natomiast przed 
siębiorstwach, gdzie właściciel sam 
pracuje, stawki robotnicze są niższe 

od ustalonych o 50 procent. 
Robotnik nie może skutecznie wal 

czyć z tym wyzyskiem, bo wisi nad 
mim stale groźba wydalenia z pracy: 

(Właściciele piekarń (nie tolerują u 
siebie niezadowolonych i narzekają- 

cych, a tym bardziej szukających spra 
wiedliwości w Inspektoracie Pracy ro 

|" bolnikėw. Zaskarżenie pracodawcy u 
„ Inspektora Pracv równoznaczne jest 

> £ utratą pracy i to na dłuższy czas, 

bo „czyn* robotnika odpowiednio na 
stawi i innych pracodawców, należą 
cych do jednego cechu piekarzy. 

| „0V. takich warunkach nie wiele 

może także zdziałać Inspektor Pra- 

    

  

  
| «gy. W piekarniach wileńskich nie ma | 

stałych godzin rozpoczymania pracy 

przy wypieku codziennym. Każdy za 

<©zyna włedy. kiedy chce. Otóż, jak 

inforfnują nas robotnicy. pracodawcy 
piekarze proszą. co jest równoznacz 

i 

  

4: końirolującemu urzędnikowi z In 

+ spe<storat1 Pracy taką godzinę rozpo 

„częcia pracy. od której nie upłrneło 

jeszcze 8 godzin. To znaczy, gdy na 

przykład do piekarni przyjdzie kon 

trola o godz. 6 rano i zastanie robot 
(L 

JEŻELI PUD 

л. 
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ne rozkazowi, aby robotnicy podawa | 
| Innych narodowości, 

н | prawy warunków pracy i płacy. Nie 
raj miało się odbyć połączone walne ' o ac 

nika przy pracy, to ten z reguły po- 
wie, że rozpoczął pracę o 12 lub 1-szej 

w nocy, chociaż w rzeczywistości pra 
cuje już od godz. 6 wieczór. t. j. 12 
godzin bez przerwy. Powiedz inaczej 
— utracisz pracę. : 

Oczywišcie robolnicy pragną po 

žadają wiele, bo tylko tyle, aby pra 
codawcy postępowali zgodnie z obo 
wiązującą ustawą o 8-miogodzinnym 
aniu pracy i umową zbiorową | 

Żądają więc: 
1) wprowadzenia w piekarnictwie 

wileńskim ustawowego 8-godzinnego 

dnia pracy; 
2) dla ułatwienia kontroli nad tym 

— wprowadzenia stałej godziny roz 

MAGGI 

  

awystarczy 1 tabliczkę rozpuścić w 1% litra wrzącej ; 

wody, by otrzymać gotowy do spożycia barszcz 

1 TABLICZKA KOSZTUJE 15 GROSZY ów 

  

Działalność L.0.P.P. w Nowogródku 
19 lutego odbyło się posiedzenie Za 

iządu Okręgu Wojew. LOPP. w Nowa 
gródku. Przewodniczył ebradom p. woje 
wode A. Sokołowski jako Prezes Zarzą- 
du. Przewodniczący Wydziałów: Ogólne 
go, Obrony Przeciwlotniczo-gazowej | 
Loiniczego złożyli sprawozdania z dzia- 
łalności. Na uwagę zasługują dane doty 
czące przeprowadzenia XIII Tygodnia | 
LOPP w r. 1936 i zbiórki na zakup samo- : 

lotów. : 

złotych. Zapreliminowano wpływów z. 
Tygodnia 25.800 zł., to jest uzyskano nad | 

9 BARSZCZ 

I 
XIH Tydzień LOPP dał пеНо 29.605 

wyżkę w kwocie zi. 3.805. Poszczególne | 
Obwody zebrały następujące kwoty: 

Baranowicze 5.520 zł., Lida 4.787 zł., | 
Nieśwież 4.770 zł, Nowogródek 4.337, 
zł. Słonim 2.123 zł., Stotpce 2.789 zł., 

Szc:uczyn 2.262 zł., Wołożyn 3.017 zł. 
Równolegle prowadzona zbiórka na 

Ratujmy pieśń i 
Z apelem łym zwraca się da ogółu 

społeczeństwa „Centralne Archiwum Fo- 
nograficzne“ (Warszawa 1, Krak. Przed- 
mieście 32, tel. 668-55]. Archiwum to za- 
łożone w lecia 1934 r. jako instytucja 
naukowa przy pomocy Funduszu Kultu- 
ry Narodowej oraz subsydiowane przez 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oš- 
wiecenia Publicznego i Fundusz Kultury 
Narodowej, ma na celu zbieranie, opra- 
cowywanie i ściśle naukowe wydanie mu 
zyki i pieśni ludowej w Polsce. Poraz 
pierwszy w odrodzonej Polsce stworzo- 
no placówkę naukową, której dążeniem 
jest ocalenie pieśni i muzyki ludowej w 

całości, t.j. nie tylko polskiej, ale też 
mieszkających w 

granicach Rzeczypospolitej. 

W dobie niesłychanego rozwoju cy- 

wilizacji i techniki, kiedy zdobycze tech- 

niczne docierają aż do nafbardziej za- 

padłych zakątków kraju, folklor stoi 

to tylko dyskretny 
nieszkodliwy 
matujący 

jeden z pośród jedenastu odcieni 

PUDRÓW HIGIENICZNYCH 

RA. Hfalinowskiego 
w Warszawie, ul. Chmielna 4 

; r Do naty ia we wszystk ch pierwszorzeanych firmach 

Ž epo S 

; Kolejarze czynnie propagują rozwój lotnictwa 

  

Z okazji zamknięcia roku budżełowe 

go 1936 w, Okr. Kolejowym LOPP w Wil 

jarzy nie. słabnię. Niezależnie od stałych 

składek miesięcznych, która w roku 

sprawozdawczym przyniosły pokaźną su 

mę 92.650 zł. ofiarność szerokich mas 

  

   

   
   

     

   

    

"w kierunku doraźnych świadczeń. 

Wiele nakładu pracy i funduszów Za 

rząd Okręgu w roku 1936 położył nad 

ostafecznym zorganizowaniem własnej 

Szkoły Szybowcowej w miejscowości 

_ Aukszłagiry pod Wilnem. Otóż dużą po 

moc pod tym względem okazuje społe- 

czeństwo kolejowe, zasilając z doraźnych 

ofiar fundusze na szybowce i. samoigty. 

| Walnie przyczyniają się do tego Ko 

ła Kobiece LOPP. Tak np. od Zarządu 

Kolejowych Kół 

1668 zł. Nieliczne Koło Kobiece na st. 

  

Podbrodziu — 52 zł., w Brześciu — 80 

zł, a ruchliwe Koło Kobiece w Wołko- 

wysku wpłaciło do kasy LOPP — 785 zł. 

Z innych Kół Kolejowych większe su 

my zgromadziły: Koło LOPP w Głów-. 

  

śe 

  

mie należy stwierdzić, iż ofiarność kole- | 

Kobiecych wpłynęło - 

pracowników kolejowych szła również i : 

| Tewle zgromadziło na ten cel 60 zł, w. 

nych Warsztatach Wagonowych w Brze- 

_ściu — 850 zł., Koło LOPP na sf. Brześć © 

C. — 215 zł, Obwód Brzeski — 680 zł., 

Obwód Białostocki — 1400 zł. ° 

Poza tym pracownicy kolejowi opo- 

daikowali się . dodatkowymi składkami, 

potrącanymi z ich uposażeń łącznie ze 

składkami normalnymi. Tą drogą uzyska 

mą dołychczas około 7800 zł. 

Na uznanie zasługuje Okręgowa Sek 

cja Kolejowa Związku Oficerów Rezerwy, 

Kióra również zapoczątkowała „pośród 

swoich członków. akcją. zbiórki na. zaku- 

pienie szybowców. i dotychczas. zebrała 
kwotę 212 zł. ; { 

Ogólny rezultat 
cji zbiórkowej na szybowce .i. samoloty 

wyraża się sumą ponad 14000. zł. 
Na, wyróżnienie . zasługuje Kola. w. 

Głównych Warsztatów: Wagonowych. w. 

Brześciu,. skupiające „głównie. prac. fizycz |. - 

nych, opłacanych według niższych grup |. 

„i kałegoryj płac, a które postawiło sobie |. . 

za punkt honoru zgromadzenie, takiej su 

my, która by słarczyła na/ zakupienie szy 

Ibowca.o nazwie tego Koła. Dotychczas 

zebrana przez ło Koło . kwota 850 zł. 
„została uroczyście wręczona. przez „dele 

gatów na ręcę Prezesa Okręgu LOPP inż. 

Wacława Głazka, dyrektora. Kolei Pań- 

stwowych w Wilnie. 

! 
i 

| 
! 

. dotychczasowej „ak a   

poczynsnia pracy w piekarniach i 
3) przestrzegania przez właścicieli 

piekarń umowy zbiorowej. : 
Są to głównę punkiy ich żądań 

wysuwanych pod adresem piekarzy. 
Jak wiemy skądinąd, Inspektor Pra 
cy oraz starostwo;grodzkie w Wilnie 
podżiełają całkowicie stanowisko ro 
botników w tej sprawie — szczegól 
nie jeżeli chodzi.o punkty 1 i 3-ci. 

Właściciele większości piekarń, 
jak dotychczas, nie wykazują dobrej 
chęci w kierunku załagodzenia kon 
f:iktu. i ; 

Należy życzyć Inspektorowi Pra 
cy powodzenia w jego akcji zmusze- 
nia piekarzy do uznania i przestrzega 
nia litery prawa. tw.) 

CZERWONY 
w tabliczkach 

zakup samolotów dała dotychczas nelio 
13.548 zł. Na kwotę tę złożyły się prze- 
ważnie drobne ofiary. Duży udział w 
zbrórce wzięła młodzież szkolna, zakupu 
jac 5- i 10-groszowe znaczki, wydana 
przez Zarząd Okręgu z podobizną no- 
wogródzkiej Góry Zamkowej i lecącym 
nad nią. samolotem. 

Poszczególne Obwody zebrały nastę 
pujące kwoty: 

Baranowicze 397 zł., Lida 25 zł., Nie 
śwież 3.929 zł, Nowogródek 624 zł., 
Slolpce 6.387 zł. Wołożyn 1.187 zł. 

| w Wilejce i w miasteczkach powiatu. 

  "Obwody Słonimski i Szczuczyński nia 
podały dokladnych sprawozdań. 

W zbiórce na samoloty przodują po 
wlaty stołpecki i nieświeski. Powiat no- 
wogródzki nia wykorzystał należycie te- | 
renu miasta i możliwości zbiórki pośród 
inteligencji. 

muzykę ludową 
przed zagładą: radio,„służba „wojskowa, 
pobyt w mieście iłd., itd, oło czynniki, 
które w szybkim tempie sprowadzają 
wpływy miejskie na wieś. Wieś nasza co 
raz rzadziej rozbrzmiewa nułą melodii i 
pieśni ludowej. Młodsza generacja prze 
ważnie nie zna dawnych pieśni, starsza 

| Oddziału Związku Sirzeleckiego w Kraś- 

— zapomina; tańczy się tanga, foxtroty | 
iip.l Czas już przystąpić do ratowania te 
go, co jeszcze w ogółe uratować można! 

uCentralne Archiwum Fonograliczne““ , 

zwraca się do całego społeczeństwa z 

gorącą prośbą o współpracę przy tym 
tak ważnym i palącym zadaniu. 

Pomoc I współpraca iuogą być róż- 
norodne: 

a) Istnieje wiele osób; posiadających | 
pieśni ludowe, zbierane przez wieie lat. 
Ci mogliby.:udostępnić «swe zbiory „Cen“ 
tralnemu Archiwum ' Fonograficznemu':' 
oddając swe: zapiski na własność albo 
wypożyczając je Archiwum dla 'skopio- 
wania, zastrzegając sobie prawa' autor-- 
skie i ujawnienia nazwiska (koszty prze- 
syłki zostaną zwrócone). : 

" , b);Ci, którzy by chcieli zbierać, otrzy 
mują wskazówki, w jaki sposób mają do 
pracy tej przystąpić. 

c) Są wreszcie jednostki, słowarzysze. 

| 

| į 

nia i instytucje, które mogłyby finanso- | 
wo poprzeć akcję wspomnianego Archi- 
wum, : ` i 

Zaznacza się, że do Archiwum nada- 

ją się: 3 
1. ludowe pieśni wszystkich narodo- 

wości, zamieszkujących Polskę (melodie 
z tekstem, albo feksty czy tylko melo- 

die), 3 wiat вЕ 
2. melodie ludowych tańców, : 
3. oraz wszystko, co, dotyczy „muzyki 

i pieśni Iūdowej, a więc chętnie będa 
przyjęte (drukowane) zbiory i poszcze- 
gólne prace na ten femat. : : R 

. Bolesław Wóytowicz, | 

  
laureat Państwowej Nagrody Muzycznej 

za rok 1937. 

| kownikowej Janickiej i, JWPani kapiłano- 

wiecie święciańskim za ostatni kwartał r. 

wynosi około 20 proc. ogólnej cyfry zgo 

| dnych dzieci na dożywianie, 

    

Budżet szmorządu 
brasławski: go 

25 bm. odbyło się w Brasławiu po 
siedzenie Rady Powiatowej, na któ- 
rym uchwalono budżet Pow. Zw. Sa 
morządowego na rok 1937-38 w wy 
sokości zł. 374.709, w tym wydatki 
zwyczajne zł. 348.831'i wydatki nad 
zwyczajne zł. 25.878. Na tymże po- 
siedzeniu omówiono inne sprawy g0- 
spodarcze i dotyczące przedsiębiorstw 
Pow. Zw. Samorządowego. 

Wilejka pow. 
— Do Wilejki przybył skład sądu ok 

ręgowego z Wilna na tygodniową sesję 
wyjazdową. Rozprawy odbywają się z u 
działem sędziów Tomaszewskiego, jako 
przewodniczącego, oraz Bulhaka I Szulca 
jako wotantów. W charakterze oskarży- 
cieli występują prokuratorzy sądu okręg. 

Roszkowski i Okulicz. 

— Do Wilejki przybył z Wilna woje- 
wódzki inspektor farmaceutyczny dr. Ka- 
lajeff, kłóry w towarzystwie lekarza po 
wiatowego dr. Wiercińskiego przeprowa- 
dza lustrację aptek i składów aptecznych 

Głębokie 
— 19, 20 i 21 bm. w Głębokiem urzę- 

dowała komisja egzaminacyjna z Izby | 
Rzemieślniczej w Wilnie, która na miej- 
scu przeprowadzała egzaminy czeladni- 
cze dla rzemieślników pow. dziśnieńskie- | 
go. W wyniku egzaminów 22 osoby zła | 
żyły egzaminy czeladnicze oraz jedna о- | 
soba egzamin mistrzowski. 

  
Po egzaminach odbyła się konferen- 

„cja przedstawicieli Izby Rzemieślniczej z 
przedstawicielami cechów  rzemieślni- 
czych, samorządu i szkolnictwa, na której | 
poruszane były sprawy rozwoju rzemio- . 

sła w powiecie. 

Swleclany 
— Statystyka ruchu naturalnego w po 

ub. wykazuje: 738 urodzeń, 547 zgonów 
— w tym 112 zgonów niemowląt w wie 
ku do 1 roku. Przyrost w tym okresie wy 
nosi więc 191 osób. ! 

Należy podkreślić fakt zmniejszenia 
się śmierłetności wśród niemowląt, która 

nów, gdy tymczasem w Ill kwartale ub. 
r. wynosiła ponad 40 proc. przy takich 
samych cyfrach urodzeń i zgonów. 

Powyższe utvsierdza nas w uczynionym 
przypuszczeniu, że przyczyny zwiększe- 
nia śmiertelności niemowląt w III kwarta 
le należy szukać w jakiejś epidemii. 

_Mołodeczno 
— W związku z odbytymi uroczysto- 

śclami obchodu  10-ciolecia powstania 

   

nem nad Uszą Zarząd Powiałowy Z. S. 
w Mołodecznie tą drogą wyraża strzel- 
com mińskim i KOP-owi w Kraśnem sar- 
deczne podziękowanie i uznanie za spe 
cjalną opiekę i pracę nad Oddziałem 
strzeleckim w Kraśnem, który w wyniku 
wspomnianych uroczystości wykazał swój 
wielki dorobek tak w dziedzinie przyspo- 
sobienia wojskowego jak i wychowania 
fizycznego i obywatelskiego. St. llczuk. 

Troki 
— Sprostowanie z typu dosyć rzad- 

"ków przysposobienia 

  
kich. Otrzymaiiśmy list poniższej treści: 

W związku z artykułem p. Hopki Ja- 
na „Przechadzka po Nowych Trokach”, 
zamieszczonym w „Kurjerze: Wileńskim" 
z dnia 26 lutego br. Nr. 56 (4018) — u- 
przejmie proszę o umieszczenie poniż- 
szego w poczytnym Pańskim piśmie: ) 

W rozdziale „Dožywianie w szkole“ 
zostało napisane: „Ogromne usługi w 

łej akcji oddaje Kier. szkoły p. Baran”. | 
Pragnę gorące stwierdzić w imię' pra | 

wdy, że nie ma w akcji dożywiania mo- 
ich zasług. Cokolwiek zostało zrobione 
w łej sprawie od szeregu lat kontynuo-'i- 
wanej, . jes. to, tylko zasługą. Komitetu . 
dożywiania dzieci, w skład którego wcho 
dzą przedstawiciele wojska, samorządu, 
nauczycielstwa. i. społeczeństwa. 

Łączę wyrazy etc., 
Piotr Baran. 

Kierownik. szkoły, 

Jerozolimka | 
° — Zarząd Komitetu Rodziców Szkoły 

w Jerozolimce składa serdeczne podzię- 
kowanie, p. płk. Białkowskiemu oraz „Ro 
dzinie. Wojskowej” w Wilnie, JWPani .puł 

wej Jarosińskiej za hojne obdarowanie 
szkoły produktami spożywczymi dla: bie: 

4 : $. Bohdanowicz 

płk. w s. sp., prezes Kom. Rodz. 

Stołpce 
— Odczyt red. Wańkowicza. W po- 

niedziałek w sali Stow. Reduta w Sioł- 
pcach p. red. Wańkowicz wygłosił od- 
czyt o naszych ziemiach. Autor odczy- 
tał kilka fragmentów ze swego dzieła o 
Ziemiach. Wschodnich i' jej .mieszkań- 
cach. Wypełniona po brzegi sala żywa 
oklaskiwała mówcę. 

P. starosta Wierzbicki wyrażając uczu 

cia wszystkich obecnych w gorących !0 
wach dziękował p. Wańkowiczowi za 
„przybycie i wygłoszenie pięknego od- 

| ków gminnych. 

  cryfu. 

Fragment sali w Muzeum Karaimskim w Trokach z fotografiami i rycinami, wyo- 

brażającymi typy Karaimów polskich i krymskich. Pierwsza fotografia w pierw 

szym rzędzie u góry, jest podobizną duchownego karaimskiego z Pismem św. w 

ozdobnym aksamiłnym futerale. Ostatnia fotografia u dołu przedstawia Karaimów 

rolników na Krymie, przy wejściu do jaskini, ich słałego miejsca zamieszkania. 

Zdrowa gospodarka samorządu wileńskiego | 
Odbyło się tu posiedzenie Rady 

| Powiatowej pod przewodnictwem sta 
rosty inż. Henszla, na którym rozpa- 
trzono i uchwalono budżel Wydz Po 
wiatowego na rok 1937-35, zamykają 
cy się ogólną sumą zł. 299.000, to jest 
o zł. 12.000 mniejszy od budżetu te- i 
gorocznego. ! 

W porėwnaniu z tegorocznym bud * 

  
| ; 

Brasławszczyzna kołacze 0 pomoc siewną 
W Brasławiu odbyło się posiedze | 

nie Rady OTO i KR, na którym omó 
wiono sprawę pomocy siewnej i do- 
starczenia gospodarstwom dotkniętym 
klęską nieurodzaju paszy dla Буша 

gdyż w powiecie brasławskim daje 
wci UEN 

Jedaodniówka mbodz'eży wiejskiej 
м Ъ @16 

Z okazji odbytego kursu przodowni- 
rolniczego м -° 

dzie słuchacze tego kursu wraz z jego 
kierownictwem wydali jednodniówkę p.t. | 

„Przodownik Młodej Wsi”. 
Jednodniówka ta, jak mówią słowa jej 

wstępu, zatytułowanego „Od. Redakcji”, 
wyraża przeżycia, myśli i dążenia wiej- 
skiej młodzieży zorganizow., będącej słu 
chaczami dziesięciodniowego Kursu Przo 
downików P. R. w Lidzie. 

Treść jednodniówki jest bogata (30 

stron druku), zawiera szereg działów jak: | 

fachowo-organizacyjny, specjalny („Świat 

naszych myśli"), dział Koleżanek, kronikę 

„z prasy” (artykuł z Kurjera Wileńsko- 

Nowogródzkiego, napisany na' margine- 

sie kursu) i wreszcie sprawozdania i inne. 

Treść urozmaicona jest ilustracjami p. Ka- 
cuszczenki (redaktora jednodniówki). Jak 

się okazuje, redaktor jednodniówki pi- 

sze wiersze, maluje, rzeźbi, prowadzi 

pracę organizacyjną w Zw. Mł. Wsi i in- 

struuje młodzież wiejską w dziedzinie 

przysposobienia rolnego. Z tego wszyst- 

kiego najlepiej mu się ' jednak udaje 

przysp. roln. (jest refereńtem P. R. przy 

OTO. i'KR. w Lidziej, czemu powiat w 

znacznej mierze zawdzięcza swoje pier< 

wszeństwo w tej dziedzinie. 'na terenie 

województwa nowogródzkiego. | [jL.]. 

- Srerucyvn 
— Kursy szkoleniowe dla pracownl- 

Przewodniczący Wydz. 
Pow. dążąc do podniesienia poziomu pra 

cowników samorządowych, po zorgani- 

zowaniu 3-dniowego kursu szkoleniowe- 

go z zakresu ewidencji ruchu ludności, 

który przeprowadził specjalnie w tym ce 

lu delegowany przez Zw. Powiatów R. P. 

'mgr. Syga, zamierza w dniach najbliż- 

szych zorganizować kilkudniowy kurs dla 

pracowników gminnych. W programie 

kursu przewidziane są wykłady o finan- 

sach komunalnych, kasowości i rachunko 
wości, oraz dokładne żapoznanie się z 

usławą samorządową, ustawą o postępo 

waniu administracyjnym i ustawą konsty 

tucyjną. 
Prelegentami na kursie poza pracow- 

nikami Wydziału Pow. będą również pre 
legenci ze Zw. Samorządu Terytorialnego. 

| EROL. AŻ . 

— Wielka Loferla Fantowa. Oddział 
Zw. Strzel. organizuje wielką loterię fan- 
łową. W dniu 7 marca odbędzie się 
ciągnienie w sali świetlicy przy ul. T. Ho- 
łówki Nr. 15. Do wygrania moc cennych 
rzeczy. Każdy numer wygrywa. Cena lo- 

su 25 gr. 

„Tydzień propagandy 
trzeźwości* | 

W dniach od 28 lutego da 7 marca 
Wileńskie Towarzystwo „Mens” dla wal 
ki z alkoholizmem organizuje w Wilnie | nakazy płainicze 
Tydzień Propagandy Trzeźwości. 

| 

| gospodarcze; |   

| £ włóczęgów. 

'V kałegorii, prowadzące prawidłowe księ | 

"terminem płatności w tym miesiącu, >| 
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żetem nowouchwalony budżet jest |“ 
tym charakterystyczny, że uległy w p 
nim zmniejszeniu ogólne wydatki na Е 
administrację, | natomiast zwiększone ! 
zostały wydatnie wydatki na drogi, | 
zdrowie publiczne, nu pomoc weterg | * 
naryjną (o zł. 8.000) i na popieranie > 
rolnictwa (o zł. 9.000). ; 

e" 

3 
' 
x 

się odczuwać brak słomy i siana. W | | 
celu przedstawienia postulatów lud- | „ 
ności rolniczej powiatu władzom cem | 4 
tralnym „wybrana została delegacja | ; 
w składzie trzech osób, która uda się | 
do Warszawy w najbliższych dniach. |    

   

                                          

    

    
     

  

„Rezolucje Zjazdu 
Przeciwż boaczego w Posnanig 

Na ostatnim posiedzeniu ogólne 
polskiego zjazdu przeciwżebraczego | 
w Poznaniu powzięto szereg uc'wał, | 
mających stanowić podsiawę do bvz 
względnej walki z tą klęską społecz | 
ną. | 

Zjazd: wysunął w pierwszym ržę- 
dzie postulat zmiany dotychczasowej 
formy datków pieniężnych — na bo 
wy. Za udzieloną pomoc zjazd żąda 
wprowadzenia obowiązku odpracowa 
nia. Dalej powzięto rezolucje 0 ko 
mieczności zwiększenia liczby przy- 
tułków i schronisk, celem zapobiega- 
niu' włóczęgostwu i żebractwu. We 
wszystkich większych miastach pre |. 
ponuje zjazd zaprowadzenie kartotek | 
osób korzystających ze wsparcia, 2% 
w Warszawie — przy Komendzie 
Głównej P. P. — ma powstać central | 
na kartoteka zawodowych żebraków. | 

  
Bardzo obszerną rezolucję poświę 

cono konieczności wydania przepi- | 
sów o zwalczaniu żebractwa i włóczę 
gostwa nieletnich. 4 

PIASECKIEGO 
to nieustające marzenie wszysikich — 

małvch i dorosłych. 

Jakie podatki płacimy 
w marcu P 

W marcu rb. płatne są podatki nastę 
pujące: 

1) do 25 marca — zaliczka miesięcz- 
na na podałek przemysłowy od obrotu 
za rok 1937 w wysokości podatku, przy 

padającego od obrotu, osiągniętego „| 
lutym przez wszystkie przedsiębiorstwa, | 
obowiązane do publicznego ogłaszania | 
sprawozdań do zatwierdzenia, a z innych 
przedsiębiortsw przedsiębiorstwa  handlo 
we I i l kategorii oraz przemysłowe |-- | 

gi handlowe; : 
‚ 2) do 1 kwietnia — przedpłata na po | 
datek dochodowy na rok 1936 przez o-| 
soby fizyczne i spadki wakujące, prowa 
dzące prawidłowe księgi handlowe. lub 

3) do 7 marca — podaiek dochodo- 
wy od uposażeń, emerytur i wynagro- 
dzeń za najemna pracę, wypłaconych 
przez służbodawcę w lutym 1937 r. 

4) do 5 marca — podatek od energii 
elektrycznej w czasie od 15—28 lutego 
1937 r., do 20 marca — podatek, pobre* | n; 
ny przez sprzedawcę energii elektrycz SI 

nej w ciągu pierwszych 15 dni marca. | w 
Ponadło płatne są w marcu zaległ 

ści odroczone lub rozłożone na raty 

  
  

    

    

raz podatki, na. które płatnicy otrzym. 
w ferminie płat 

również w łym miesiącu.



| 
| Teatr Teatr_ Lutnia 

—
 

Ilekroć dane jest nam zaznać praw 
dziwej sztuki, czujemy się jakby 
przeniesieni w inny zupełnie wymiar 

To co było riieodstępnym, zdawałoby 
się, cieniem naszej egzystencji, ta ja 

kaś dysproporcja między marzeniami 
a rzeczywistością, między chęcią a re 

  
   

  

     

   

       
    
    

     

  

   
      

      

      

      

    
      
    

    

alizacją — teraz jak mgła się rozwie- 

wa. Jesteśmy swobodni j oddychamy 
lekko, a wyostrzone zmysły wyodręb- 
miają z chaosu zjawisk porządek i 
tylm, który zdolny jest przyśpieszyć 
lub zwolnić pulsowanie naszego ser 
ta. 

  

By to dač konsumentowi sztuki, 
twórca jej, artysta, ileż faz przecho- 
dzi, ile walk z sobą i materią — two 

 tzywem sztuki. To co ma dać efekt 
 mie-wykłej lekkości i wdzięku jak że 
<zęsto rodzi się z mozołu i pedanterii, 
ta co ma się wydać przelotnym kaprv 
sem, igraszką chwili, ileż chłodnej kal 
kulacji i studiów wymaga nieraz! 

By dać widzom atmosferę czystej 
sztuki, balet Joossa tworzy w czystej 
a!mosferze. W Dartington Hall w 
hrabstwie Devonshire osiadł Kurt 
Jooss ze swym zespołem i tam — za 

| przykładem Isadory Dunkan w 
spokojnym i naturamym trybie ży 
xia wsi angielskiej powstają wizje no 
wych baletów, tam się opracowują 
<harakterystyczne role zespołu, tam 
synchronizuje się różnorodny rytm 
"ludzki z rytmem muzyki. Przypomnij 
my sobie Paskarza (Otto Struller) z 
„Zielonego stołu"; jego — powiedział 
byś — patriotyczną pyskówkę w cza 
sie mobilizacji, jego macherki wojen 
me, wreszcie jego nędzną Śmierć. Mie 
liśmy pełny i niezwykie wyrazisty 
braz hiet.y ludzkiej — a wszystko to 
wyrażone taneeznie a nie przez na 
turalizm ruchów, pantomimę i t. d. 
Chcę powiedzieć, że Paskarz ten nie 
wydvmał brzucha, nie miał grubei de 
wizki ami jeszcze grubszego cygara, 
że jedynym jego ,„typowym* akceso 
rinm był melonik człowieka z giełdy 
4 ów:ruch. także z giełdv. niedbałego 
saiutowania. zamiast ukłonu. Widzi 
my więc dwie rzeczy: pierwsza to. że 
w wielkich kompozycjach baletowych 
część twórczości tamecznej, część wy 
razu musi być dziełem danej jednost 
4%. która staje się chwilami czemś 
równorzędnym do t. zw. „solisty“, a 
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możemy nazwać ani „obrazem tanecz 
nym“, ani pantomimą, Že składa się 
©n z ruchów, których siła dzialania 
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ruchów żołnierzy, paskarza i t @., 
ale na swoistej odpowicdniości, wy 

wia podobne, a tym silniejsze, że oczy 
«/czone z cech przypadkowych. Ta 
„jest właśnie ekspresjonizm. Gdy pano 
"wie w czerni zdają się pełzać ku so- 
bie łbami po stole coś na kształt žmij 
a irochę kogutów. to rozumiemy, że 
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Zdjęcie nasze przedstawia b. pa- 

my w 1690 roku przez hr. Dominika 
Słuszkę z Czasznik i Bychowa, woje- 
wodę połockiego. W pałacu tym re- 

dowali królowie polscy w czasie 
wych pobytów w Wilnie. 

/ W okresie zaboru wspaniały ten 
itektoniczny zabytek sztuki wileń 

druga: to że baletu „Zielony stėt“ nie“ 

potega nie na ich podobieństwie dó' 

| wołującej głównie nastrój i skojarze-' 

  
Muzeum walk o niepodległość Folski 

w Wilnie 

  

| 
i 

łac Słuszków w Wilnie, wybudowa- : 
Į 

! niepodległość Polski. 

| majprawdziwiej umie pogodzić ten- 

Balet Kurta Joossa 
mie tak się zachowuja dyplomaci w Li 
dze Narodów mp., ale tak właśnie jak 
o wężach może o nich myśleć matka, 
która straciła syna na wojnie, a jak 
0 koguiacn — artysta. 

A więc mimo, ze balet Joossa dale 

ki jest od konwencjonalizmu baletu | 
klasycznego, mimo, że używa czasem 
sirojów współcżesnyca nie naśladuje 
on rzeczywistości, nie daje „obraz- 

ków z natury”. Ja nym z czynników 
oddałających go jeszcze dalej od natu 
ralizmu są maski. W masce tancerz 
wyrzeka się ruchliwości mimiki; nie 
może już „dopomóc sobie wyrazem 
twarzy”. Zastygła maska jest symbo- 
lem, etykietą; reszta należy do sztu- 
ki tanecznej. Ona ma „wyrazić” caią 
anegdotę baletu, ona też ma nas wciąż 
rąć w magiczny krąg złączonych ryt 
mów muzylki, ruchu, kształtu i barw, 
aż legniemy hipnozie dla wszystkich 
niemal zmysłów grającej przestrzen:. 

'Tu podnieść trzeba że balet Jo.s 
sa tym się wyróżnia z pośród baletów 
ekspresjonistycznych, że najlepiej, 

dencję do „wyrażania czegoś o ży 
ciu z prawami czystej choreografii, 
to znaczy że anegdota mniej niż u 
kogokolwiek grozi tu pięknu poszcze 
gólnych ruchów tanecznycn oraz ich 
skomponowanemu układowi. Weźmy 
znowuż dla ilustracji scenę pożegna | 
nia żołnierzy z kobietami. Były „po , 
calunki“, „obieęcia“ — tak, ale domi 
nowała rnd tym silna jasna plama 
chorągwi, dominował rytm maszeru 
jacych w szeregu. W rezultacie za- 
miast mełodramatycznej scenki w 
guście piosenek podwórzowych mie- 
liśmy nieodparte wrażenie jakiejś 
strasznej siły wciągającej ludzi do 
szeregu, jakiegoś niszczącego losy je 
dnostki hiper -porządku zbiorowoś- 
ci. 

Tę przewagę czystego tańca nad   anegdotą podkreślam dlatego, że nie 
dawno jeszcze było inaczej (remini- 
BEST 

* Polskie Zaktady Philips 
kupują samolot — 

Jak się dowiadujemy, Polskie ZI 
dy Philips nabyły w tych dniach za po- 
šrednichwem L. O. P. P. samolot RWD 13. | 

Samolot Philipsa jest górnopłatowcem, 
zaopatrzonym w silnik angielski „Gipsy 
Major“ o mocy 130 KM i rozwijającym 
szybkość użyteczną do 210 km na godzi- | 
nę. Stanowi on dalszą ewolucję słynnej 
„Challenge'ėwki“ RWD 9 i jest zaopatrzo 
fy w nowoczesne urządzenia techniczne, | 
do których należy m. in.: kompletna apa- | 
rałura Sperry do lotów podczas mgły i 
w nocy (skrętomierz i sztuczny horyzont). 

Samolot Philipsa ma służyć nie tylko 
do szybkiej komunikacji między Centralą 
Zakładów i Oddziałami na prowincji, 
lecz i do lotów propagandowych, podczas 
których nadawane będą przemówienia i 

2-2 

Ponowny wybór N. Barlickiego 
na prezydenta m. Łodzi 
Co będzie z 3 wiceprezydentami ? 

W: ub. czwartek wieczorem odby | 
ł» się posiedzenie Rady Miejskiej w |! 
Łodzi, zwołane celem wyboru. prezy | 
denta miasta. 

Na początku posiedzenia odczyta 
ne zostało pismo ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 10 bm. o nie 

niej na więzienie. 
Na' ostatnim  poseidzeniu Rada 

Miejska m. Wilna powzięła doniosłą 
uchwałę, aby wspólnym wysiłkiem 
miasta i wojska polskiego przywrócić 
b. pałacowi Słuszków jego pierwotny 
zabytkowy wygląd. W odnowionym 
w ten sposób gmachu, powstanie na 
gruzach dawnego więzienia rosyjskie-. 
go Muzeum, poświęcone walkom o   

  

;kraju w dziedzinie lotnictwa są rzeczy 

| osobnika poda jącego się za impresa- 

angażować ich na występy turnee do 

„KURJER WILEŃSKI" 28 HI. 1937 r. 

scencję ekspresy jności „anegdoty :t 
nej, rozgadanej w najgorszym gatun 
hu pokazał Parnell w balecie „Praca 
i zmysły”). Dziś jednak mamy wid? 
czną reakcję w postaci powrolu Gd 
„obrazków z życia” do czystej sztuki, 
nawiązującej nieraz w sposób umiar 
kowany do tradycyj tańca klasycz- 
nego, oraz tańców stylowych dawny':h 
epox. I tak w „Baliadzie* mamy ele 
mienty renesansowych (a nie średnio 
wiecznych, jak w programie!) tańców 
dworskici;, przyczym niektóre [figury 
przypominają żywcem zachowane ob 
1azy baletu włoskiego granego na uro 
czystościach wstąpienia na tron lud 
wika XVIII. Oddzielnie tańczy zespół 
Pawanę, również taniec dworski пеге 

monialmy i skomplisowany, > znacz 
mych walorach dekoracyinv hi. Nie* 
stety nie miałem możności ogiądać 
go u Joossa. 

* Więc jeszcze parę tylko impresyj 
i zachwytów. Bardzo mi się podohała 
„Ballada* pełna jakiejś wewnętrznej 
dynamiki, olśniewająca nieoczekiwa 
nymi formami choreograficzny. 
U,mujący był duet taneczny ,„„Dziewc 
cia i Eleganta (Noelle de Mosa i Ut- 
hoff). Majstersztykiem tańca i muzy | 
ki (napisanej przez kompozytora poł 
skiego przebywającego w Paryżu. 
Aleks. Tansmana) była przedostatnia 
scena „Stolicy*, gdzie dwie różne 1ae 
lodie i dwa różne „dancirgi* przeni 
kzły się w sposób elektryzujący zmy 
sły. O „Zielonym stole* już mówiliś 
my, akcentując bogactwo i siłę inwea 
cji przyznajmy dla sprawiedliwości, 
że obraz „Bitwa nie stał na wysokoś 
ci innych partyj kompozycji. No i za 
kończmy wreszcie wyrazami uzna- 
nia dla autorów kostiumów, masek i 
muzyki, oraz dla akompaniatorów (2 
fortepiany) Cohena i Waldmanna, kt5 
rzy przyczynili się również do tego, 
że ludziom od oklasków puchły dło 
nie. 

Józef Maśliński. 

muzyka za pomocą aparatury rozgłośniko 
wej. 

Poza tym samolot Philipsa brać będzie 
udział w ważniejszych imprezach lotni- 
czych organizowanych przez L. O. P. P. 

Trzeba pamiętać o tym, że potrzeby 

wiście olbrzymie, dlatego też stworzyć 
musimy niezbędną rezerwę lotnictwa na 
wypadek wojny, przede wszystkim przez 
rozbudowę lotnictwa cywilnego. 

Jak L. O. P. P. ocenia inicjatywę pry- 
walną w tym kierunku, świadczy wzmian- 
ka w słyczniowym numerze czasopisma 
„LOT“: „Do pionierów naszego lotnict- 
wa ze sfer przemysłowych, którzy kupili 
samoloty, zaliczamy firmę Philips". 

zatwierdzeniu wybranego poprzednio 
Norberta Barlickiego. 

Przed przystąpieniem do. wybo- 
iów, jeden z radnych z Klubu Naro 
aowego odczytał oświadczenie, stwier 
dające, że narodowcy udziału w wy 
borach nie wezmą. Radni z Klubu Na 
rodowego po tej deklaracji opuściłi sa 
lę obrad. 

Pozostała na sali większość socja | 
listyczna dokonala demonstracyjnego [ 
wyboru p. Barlickiego po raz drugi, 
4: głosami na 42 głosujących. 

W razie powtórnego niezatwier- 
dzenia p. Barlickiego, co właściwie 
jest rzeczą pewną, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, zgodnie z prze |. 
pisami ustawy o samorządzie, zamia 
muje prezydenta komisarycznego na 
okres jednego roku. Po upływie tego 
reku będą mogły być zarządzone trze 
cie wybory. 

Nierozstrzygnięta pozostaje do- 
'tychczas kwestja trzech wiceprezyden 
tów miasta, również wybranych przez 
większość socjalistyczną. Nie wiado 
mo, czy w wypadku mianowania ko 
misarza, będą oni pełnili swe funkcje 
czy też Ministerstwo również tego wy   boru mie zatwierdzi. 

Oszukiwał artystów kabaretowych 
Do władz policyjnych w Warsza 

wie zgłosiła się para tancerzy francu 
skich występujących w jednym z dan 
cingów p. n. duetu „Renć* i zameldo 
wała 'o oszustwie dokonanym przez 

rio. › 
Oszust ten' pod preiekstem udziele 

mia kontraktów wyłudził od „Sty. 
2000 zł. i 50 dolarów. * 

Jak wynikało ze skargi do. tance 
rzy francuskich zgłosił się niejaki Sa 
muel. Dummer (Pensjonat Ryski przy 
ul. Marszałkowskiej 65) i obiecał za   Pudapesztu, Bukaresztu, Sofii, Stam 
bułu, Kairu i Aleksandrii. ‚ 
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iPoznania transmitowane 

Tango-marsz: „Morwitan to nasz znak”. wale 4 
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piosenki. — za co firma 

  

      

  

Rada naukowa W.F. na r. 1937-38 
WARSZAWA. (Pai) -— Wobec wygaś- 

nięcia dotychczasowej kadencji Rady Na- 
ukowej Wychowania Fizycznego — Pan 
Minister Spraw Wojskowych w porozu- 
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
oraz Ministrem WR i OP ogłosił następu | 
jący skład Rady na przeciąg 1937 i 1938. 

CZŁONKOWIE Z URZĘDU. 

Marszałek Edward Śmigły-Rydz — prze- 
wodniczący Rady Naukowej. Gen. bryga 
dy dr. Stanisław Rouppert — wiceprze- 
wodniczący Rady Naukowej. Wicemini- 
słer Opieki Społecznej dr. Eug. Piestrzyń- 
ski. Dyr. Państw. Urz. WF i PW gen. bryg. 
Józef Olszyna - Wilczyński, naczelnik 
Wydz. Wychowania w Min. WR 1 ОР — 
Adam Dobrodzicki. 

0 trzymilionowe honorarium adwokackie 
Echa procesu z elektrown'ąq warszawską. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpa | je ustalić w toku procesu. 

trywał skargę adw. Gabryela, b. radcy 
prawnego magistratu, który procesuje się 
z Zarządem Miasta o honorarium za pro 
wadzenie procesu z Elekirownią Warsza 
wską przed instancjami międzynarodo- 
wymi. 

Adwokat, wnosząc pozew, nie okre 
$lił ściśle wysokości powództwa, powo 
łując się na fo, że należności jego są 
trudne do obliczenia I najłatwiej będzie 

10 Niemców Sowiety wysiedliły 
MOSKWA, (Pat). Na: mocy decy- 

Izji, jaka zapadła na specjalnym posie 
dzeniu komisariału spraw wewnętrz 
myeh (GP) w dniu 16 bm., z ogólnej 
liczby 44 aresztowanych Niemców 0- 

ibywateli' Rzeszy, 6 pochodzących z 
'Leningradu i 4 pochodzących z Mosk 
wy, zostało skazanych na wysiedlenie 

ź granic Związku Sowieckiego. 
"Są to, przeważnie inżynierowie, te 
chnicy ; majstrowie. Niemcy ci są bar 

‚ — № koszty reklamy i i wyrobienia 
wiz rzekomy impresario pobrał od 
artystów pieniądze, poczym znikł. 

Ustalono iż Dummerem jest zna 
my z podobnych kantów — oszust z 
Krakowa Samuel Dutlingier. 

Za oszustem rozesłano listy goń- 
cze i wczoraj aresztowano go w Tcze 
wie; gdy:chciał przedostać się na te 
ren Wolnego Miasta Gdańska, 

Dutlingera pod konwojem przy- 
wieziono do Warszawy i osadzono w, 
więzieniu. 

Znaleziono przy nim 50 dolarów 
i 1.100 zł. 

Pieniądze te zostały zwrócone ar 
tystom. 

| 
| 

| 
| 

| Zygmunt Gilewicz, gen. bryg. dr. Stefan 
| Hubicki, prof. dr. Mieczysław Michało- 

| Schultz; dr. Maria Uklejska, minister Ju- 
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zawierających: 

1) aazwy 2-ch piosenek, 

bibutek wyrobu fabryki „Herbewo” 
4) dokładny adres i zawód, 
należy nadsyłać pod adresem „MHerbewo* S.A. 
Kraków, lub Warszawa, ui Królewska Nr 21 

do dnia 16 marca 1937 r. 
jest dostępna dła wszystkich, tak radio abonento» 

z, pak i wa którzy mmi = m interesie uczestników ankie 

uprasza šią zaznaczać, jaki upominek plyta, nuty c. 
pielniczka byłyby w razie uzyskania premii najmiej widzłóno 

Ankieta 

W niedzielę ? marca 1937 o godz. 16-tej 
nadane zostanie przez Polskie Radio słuchowisko 
ankietowe z premiami firmy „Herbewo" 

wszystkie rozgłośnie polskie 

W przebiegu słechowiska nacanych zostanie 6 piozenek a te: ‚ 
gleiski 

motyls*, tango: „Puść wszystko » dymem”. toxtrott: „adyne ma- 
szenie”, tango: „Nikotyna”, ora; marsz, który jest narazie baa tytwiu 

- WARUNKI ANKIETY —— 
Założeniem ankiety jest wybór 2 najpopu- 
larniejszych z tych piosenek oraz znalezienie 
najoryginalniejszego tytułu dia ostatniej 

przeznacza następujące premie: 

1 pierwsza premia zł 1.000—— 

2 drugie premie po zł 300— 

4 trzecie premie po zł 100*— 

500 czwartych premii w postaci : 
kompietu płyt lub nut, obejmujących 8 utworów albo 
szkatułki na tytoń z popielniczką — do wyboru oraz 
2.000 piątych premii pe jednej płycie lub autach 
2-ch utworów albo popielniczce — również do wyboru. 

Zgłoszenia na ofrankowanych kartach pocztowych, 

  

które się najwięcej podebały, 
. 2) proponowany tytuł na ostatni marsz, 

3) podanie gatunku używanych zwijek (gilz-tutek) lub 

     

   
pod tytułem: 

„Morwitan w piosence" ' |» 

Słuchowisko nadane z Warszawy, Lwowa 
będzie na 

„Szezętcie 

róilan | 

„Herbewo“ 

      

CZŁONKOWIE Z NOMINACJI: 
Kurator Wiktor Ambroziewicz, wicemini- 
ster inż. Aleksander Bobkowski, prof. dr. 
Stanisław Ciechanowski, dr. Edward Czar- 
necki, dr. Wanda Czarnocka-Karpińska, 
ppłk. dr. Władysław Dybowski, pik. dr. 

wicz, ppłk. dr. Włodzimierz Missiuro, red. 
Kazimiera Musiałówna, dr. Jan Mydlar- 
ski, wiz. Helena Olszewska, prof. dr. Eu- 
geniusz Piasecki, doc. dr. Eleonora Rei- 
cherówna, Walerian Sikorski, dr. Gustaw 

liusz_ Ulrych, wiz. Zygmunt Wyrobek. 
Funkcje sekrełarza Rady Naukowej na 

okres nowej kadencji pan Minister Spraw 
Wojskowych powierzył red. K. Musza 
łównie. 

W przybliżeniu jednak pretensje sa 
wokata wynoszą 3 miliony złotych. 

Sąd ze względów proceduralnych 
skargę oddalił, wobec czego powód bę 

dzie musiał ściśle ustalić swe roszczenia 
ł wnieść wysokie opłaty sądowe. 

Zarząd Miejski ze swej strony przed 
stawił Sądowi dokumenty, stwierdzają- 
ce, że adw. Gabryel w ciągu procesu 
pobrał tytułem honorarium 450 tys. zł. 

Kdizo mało znani ambasadzie niemiec- 
kiej, Wszyscy Niemcy, skazani na wy 
siedlenie, otrzymali dzisiaj paszporty 
i w najbliższych dniach mają opuścić 
Związek Sowiecki. Co do losu pozo- 
stałych 43 Niemców, na razie nie nie 
"wiadomo. Według wszelkiego praw- 
idopodobieństwa "będą oni sądzeni 
przy drzwiach otwartych. 

Gadaniem zabiła męża 
ATENY (Pat] — Dzienniki greckie po 

dają wiadomość o samobójstwie niejakie- 
go Plessisa, który pozostawił list do 
'władz, wyjaśniające motywy, które go 
skłoniły do samobójstwa. Plessis twierdzi, 
iż zdecydował się rozstać z życiem, po-   nieważ doprowadzała go. do rozpaczy 
gadatliwość żony. 

a" 

szej herbaty na napis 

  

+ 773% Wobec akasania się na rynkų rėžaych herbat rini, w opakowaniu 
dekowem łudząco podobnem do naszego (również zielonego koloru) prosimy | 
uprzejmie, dla u iknięcia 'pomyłki, zwracać baczną uwagę przy kupowaniu na- | 

„KIACHTAS“ — Róża Cesarska 
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Nożycami przez prasę 

„ „Polonizm* — 
i „antykomunizm* 

Znany publicysta francuski, Pier 
re Dominique omawia na łamach „Ła 
hepublique" znaczenie deklaracji płk. 
Koca i stanowisko nowego obozu w 
łańcuchu przemian dziejowych, ja- | 
kim podlegała Polska od chwili e. wd 
skania. niepodległości. 

„W 1918 r. Polska odrodziła się 

jako naród. Z państwem jednak | 
rzecz miała się inaczej. Przez przeciąg sza 
ściu długich łat panoszyła się nowa anaz s 

chia, juž wpra'vdzio nie arystokratyczna, 

lecz nie więcej warta — demokratyczna”. 

Z tego bezwładu i marazmu, pisze 
dalej Dominique, wybawił Polskę 
Marszałek Piłsudski. A 

„W 1926 r. pokonał on w walkach u. 

licznych demokrację parlamentarną, ка Ę 

stąpił ją jednak dość oryginalnym syste 

mem. Teoretycznie nie miał on najmniej © 

szej władzy, w praktyce zaś rządził wszynć A 

kim". 

System ten, oparty całkowicie na” 2 
jednej osobie, doznał POWO 
wstrząsu po. śmierci Marszałka. 

„Gdy umarł, wszyscy zapytywali, 60 

się teraz stanie. Rewolucja? Rozłam po- 

między członkami obozu? Powrót do de- 

mokracji? Nie. Piłsudski wyznaczył we | 

    

go następcę". * GIER 

"Tutaj jednak Polacy zrozumieli, 
że „nie należy kusić Boga", i że de 
tychczasowy. stan musi zostać ugrum 
towany i oparty na trwalszych, niż 
persona!ne, podstawach. 

„Postanowiono dać narodowi rdzeń w | 

postaci silnego nacjonalizmu, wielkiego ru. 

chu „„połonistycznego”... Ten „polonizm“ | 
winien odegrać w Polsce taką samą rołę. | 

jak „germanizm”* w Niemczech, lub „iła 

Nzm“ we Włoszech. Pragnie się utwo- || 

3 

      

rzyć rządy nie tylko nacjonalistyczne, 

lecz niemal rasistyczne(sic!)*. 2 

Po tym, dość nieoczekiwanym i | 
na niczym nieopartym. twierdzeniu. | 
czytamy dalej: 

„Ten podwójny punkt widzenia chara. 

kteryzuje.. deklarację. pułk, Koca. Naj- 

„Dies“ „polonizm“, potem MOZ 

mizm“. 

w dac tiągu autor ate 
że prąd, jaki obecnić zwycięża w Pol | 
sce, jest właściwie powszechnym wy. 
razem zasadniczych tendencyj: poli- 
tyczno-społecznych XX w., które z 
wyjątkiem Francji, Anglii oraz paru | 
państw północnych, w większym luk 
mniejszym stopniu prozy: s. Ta k 

ŽaDE. Liss k 

2%     
  
    

  

    

Tow. „KIACHTA”" — Warszawa 
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„KURIER WILENSKI“ 28 II. 1937 r. 

pod redakcją Józefa Maślińskiego 

RACKA 
  

  

Histeria, kultura i wartości obronne 
41—MACKIEWICZ, 

CZYLI KOMPLEKS „ROŁ-SOLEIL". 
Gdy gazety doniosły, że nagroda 

„Cavara” — najwyższe odznaczenie wio- 

skie dla dziennikarzy, przyznawane za 

najlepsze dzieło, albo za „czyn, przy- 

noszący chlubę zawodowi dziennikarskie- 
mu“ — w tym roku przypadia dziennika- 
rzom, którzy wygwizdaii negusa na po- 

siedzeniu Ligi Narodów,  przypomniano 
w związku z tym czynem rycerskim „po- 

wiedzenie zmarłego a świeinego pisarza 

Małaczewskiego, który wyraził się o 

Włochach w swsj książce, że po to tylka 

stworzono Włochów, aby Austriaty, któ- 

|rych zwyciężali wszyscy, mieli także ko- 

' goś, kogo sami mogli bić". Dla Wło- 

chów, choćby za ło, że zawsze „byli 

narodem artystów wszelkiego rodzaju”, 

mam zby! wiele sentymentu, aby się ob- 

nosić teraz ze starym powiedzonkiem 

zmarłego poety-rycerza. Czasy zmieniają 

się, trzeba nowych definicyj. — Zaintere- 

sowanych kweslią rycerskości gwizdu w 

Lidze Narodów można odesłać do dzien- 

nikarzy współczesnych — ot choćby do 

Stanisława Mackiewicza w „Stowie”. 

Ten sam jednak Mackiewicz, który 

pisał o tym płeskim fakcie w słowach 

pełnych hamowanego oburzenia i żalu, 

wykorzystuje feraz („Słowo” nr. 46) no- 

łałkę „Kolumny Literackiej" w sprawie 

słyłu H. Dembińskiego, by ukuć z niej 

argumencik ściśle polityczny. Redaktor, 

który wielokrotnie podkreślał autonomię 

redakcyjną rozmaitych kolumn politycz- 

nych we własnym piśmie, teraz uložsa- 

mia autonomiczny dodatek literacki z or- 

gańem „konkurencji”, dziennikarz produ- 

kujący wstępniaki literackie u siebie rap- 

łem nie jest zdolny odcyfrować literac- 

kości u sąsiada z naprzeciwka. 

Trzeba więc, biorąc to za dobra mo- 

nełę, tłumaczyć. Trzeba przypaminać, że 

„Kolumna“ nigdy nie mieszała się do 

„politvki“, že inkryminowany artykuł 

Dembińskiego ' zauważyliśmy publicznie 

dlatego, że ukazat się w miesięczniku 

Iderackim. Mackiewicz ironizuje na temat 

„naukowości” tej rozprawy O wialkim 

romanłyku  niemieckim,. ale gdyby ją 

przejrzał choć pobieżnie, przekonałby 

się, że sama ilość cytat z monografij pi- 

sarza i epoki każe przynajmniej pierwsze 

stadium tej pracy — gromadzenie mate- 

rietów — nazwać pracą naukową. O jej 

poziomie nomówimy chętnie i bez żad- 

nych czułości włedy gdy się cała ukaże 

w druku. Zdawałoby się — logiczne? 

Pochlebiam sobie, że z histeria rrra- 

dłykalizmu lilerackiego walczyłem nie go- 

1zej od innych, a właściwymi środkami. 

Ale w tej notatce (—jskże trudno zacho- 

wać dobra minę do tej zabawy w pou- 

czanie p. Mackiewicza!) chodziło o im- 

presję zgoła „innego eodzaju. Antynomia 

4ęsknoł humanistycznych i wulgarnego 

języka wydawała się dość pocieszna, by 

zasłużyć na kilka wiecszy druku, zwłasz- 

cza, że tytuł, również £ artykułu Dembiń- 

skiego, walił jak bumeranq. Ale kiedy 

się już z tego robi historię, to nie sposób 

dkrywać, że powiadzonko „dusze ich są 

mekręcone jak zegarki“ ma dla mnie 

znacznie większą pojemność. Jak pod 

gołcinnym dachem pani Verdurin (z Prou- 

sta) zmieszczą się tam nie tylko publicvšci 

z jakiegoś „Lewara” ałe i poeci (Gał- 

czyńskieno wviawerw) z „Prosto Z mo- 

słu”, nie tytko młodzi wierszopise klecacy 

god Broniewskiego, ałe i młodzi drian- 

nikarze dostajacy anemii od wysiłku 

godrabiania precieusowateao akcentu w 

abszemym repertuarze piserskim Mackie- 

=ńcza. Gdvby drukowali w pismach lite- 

'1ackich byliby zapewne nieraz pacjen- 

łemi „Kolumny”. Abominację bowiem 

Prousta do calantów 4 la mode de chez 

Yerduvrin oodzielamy w zupełności. 

Obawiać się jednak trzeba, że nie- 

długo uczucia zachwytu lub repulsji wy- 

wołane doborem stów i rytmem stylu 

należeć będą do luksusów prześladowa- 

aych. Morda, z przeproszeniem, Kalihana 

zagląda w oczy adeptom jakiejkolwiek 

fprócz fizycznej) kultury coraz zuchwa- 

tej. Co do Mackiawicza, widząc, że mord 

dokoła coraz wiącej — jak każdy, komu 

tes szczęśliwy pozwok! zasmakować w 

wadościach kultury zachodniej, humani- 

stycznej — aardzi nimi, ale  gardri... 

skrycie, gardzi schlebiając. Bo mordy 

abrodziły, a jego, Mackiewicza, osobiste 

nieszczęście chciało, że nie został pro- 

tecorem uniwersytetu, jakimś Peirażyckim, 

Miguslem Uncmuno, ani nawet Oloier- 

dem Górką, tylko dziennikarzem, bo 

dziennikarz — gieroj. naszewo wremieni 

— musi walczyć o (Penie zmiłuj się) 

„rząd dusz"... 
A przecież, schlebiając Kalibanowi, 

podcina własną gałaź. Jeśli kulłura ma 
słać się znowu czymś ezoferycznym, a 
społeczeństwa przekształcają się w stada 
Kalibanów, wszelki 
choćby tak demagogiczny jak dzienni- 

Karski „rząd dusz” okaże się niewystar- 
czający i władzę -przejmie zamknięta, 

rozkazów nie powtarzająca dwa razy — 
elita. Przed dziennikarzem staną włedy 
<dwie drogi do wyboru — popularna lub 

kameralńa. Pierwsza sprowadzi go do roli 

środek perswazji, 

megafonu elity (już dziś nie brak krajów, 
gdzie dziennikarstwo staje się zawodem 
pariasów), druga zaś do roli (starej, a 
niespodzianie i dziwnie odświeżonej) tej- 
że elity nadwornego błazna. 

Jakże daleko już jesteśmy od sielanki 
tych lat, kiedy to Mackiewicz miewał do 
młodzieży nabożne kazania o kulturze 
Zachodu. Dziś by... już chyba tylko... 
prywatnie... Dziś pod batutą redaktora, 
z chłopięcym zacietrzewieniem ogłasza- 
jącego komunikaty że nie jemu nabito 
guza, ale właśnie on nabił guza napasi- 

nikowi, w starej piosence „albośmy to 

jacy tacy” coraz histeryczniej pobrzmie- 
wają słowa połępienia dla „ gniłowo Za- 

pada”. 
Wyspiański umiałby to okreśkć. 

1-—GAŁCZYŃSKI, 
CZYLI KOMPLEKS CLOWNA. 

Z serii wyczynów Konstantego Ilde- 
fonsa — wyczynów opowiadanych jako 
facecje z Berlina, Warszawy, Wilna i oko- 
lic — niewiedzieć który fo już. Z serii 
„ideowej” — drugi. Byt list na pierwszej 

kolumnie „Prosto z mostu”, teraz jesł 
wiersz, na tym że miejscu, tak samo czar- 
nosecinny, łak samo załgany, tak samo 
na pograniczu bluźnierstwa. Z pracy rak 
żyjący, za walorami giełdy gazeciarskiej 
pilnie węszący, tym razem do prof. Ko- 

łaczkowskiego Kostia pristał. Chodzi o 
artykuł w „Marchołcie” z którego i my 
(i inni) cytowaliśmy lojalnie motywy wy- 
stąpienia: — dbałość o nasycenie kulturą 
tej młodzieży, która przyszła ze środo- 
wisk kulłuralnie upośledzonych oraz po- 
czucie odpowiedzialności nauki za ideo- 

wość i poziom literatury. — Kostia, z pra- 

cy rak żyjący, za walorami giełdy i t.'d... 

na lektury nie ma czesu. Coup d'oeil 

wysłarczy encyklopedyście do uzyskania 
wierszowego. Słylem trochę z tanga 
(Gold i Petersburski), ale głównie z so- 
wieckich agilek ržnie ten Lief do wyna- 
jecia (kabaret, „Szpilki“, Ikac, ONR, Pol- 
skie Radio: etc, etc.) przeciwko myd'u 

(„atrekniomsia”...?), estelom, recenzen- 
łom, Słalinom i znawcem szłuki. Wielbi 

sad „prostych bab”. Obiecuje w imieniu 

Polski pyskobicie. Autor „Klubu świsło- 

kradców" modli się do Anioła o „Noc 

Długict' Noży”. 

Ziało brednia, aorącem, czerwienią, 

febrą trzęsło i kołem szło, 
niewiadomo kto, jakiś henła 
zaczął pleść niewiadoma co- 

Przerzucalo się gorączkowo 
wypiekami z twarzy na twarz, 
straszny henio z zadartą głową 
wykrzykiwał, że jósz, że casz... 

Jaki widzimy z przytłoczonego  frag- 

mentu, Julian Tuwim przewidział pojawie- 

nie się Kosti dobrych pięć lat naprzód. 

A nazwisko Tuwima nie bez kozery tu 

przyiaczam. To właśnie nazwisko „Tu- 

wim” wpadza ałównie biednego Kostię 

w kompleksy. Tuwim więcej zarabia na 
piosenkach «dla Ordonki, Tuwim więcej 

wydaje książek, Tuwim był pierwsty. 

Kosłia czuje się jak ten wiejski debiu- 
tłant przy małomiasteczkowym straganie: 

—daj mu Boże jak najlepiej, ale narazie 
to Żyd ciągłe sprawniejszy. | Kostia z 
„Prosto z mostu” robi sobie Przytyk. 

Zapomina przy tym, że co inneqo 
walka ze skamandrytami innych grup lite 

rackich, zwłaszcza now atorów, (którzy zre 
sztą, stawiając na zamiary, ryzykują staw- 
kę wiecznego ośmieszenia), a co innego 

nieuczciwa konkurencja utalentowanego, 

prawda, ale tylko wierszopisa, bluszczo- 

wałej egzystencji, owijającej się w braku 
jakiegokolwiek kośćca dokoła każdora- 
zowei instancji płatniczej. Groteskarz, li- 
rycznie zaledwie mandolinista, powinien 

by nie zapominać o należnym szacunku 

wobec wielkiego poety polskiego, poety, 
któremu w t. zw. świątyni Mowy polskiej, 
goraca ku tejże Mowie miłość (uczynka- 
mi świetnie poparta) dawno już ławę 
kolatorską zdobyła. 

Wiersz cytowany nazywa się „Wiosna 
chamów". + 

Omówiliśmy  „ideologiczną” stronę 
występu Kosti; reszta, jak wiadomo w bi- 
lonis, Aby jednak bvć zrozumiałym i nie 
stracić wiary u czytelnika muszę objaśnić 
bliżej to ziawisko, że cztek zdawałoby 
się przy zdrowych zmysłach za kilka zto- 
tych, za poklask pėtintelicentėw gotów 
jest pluć wa własna studnię. Muszę ob- 
jaśnić kompleks clowna. 

Otóż u podstawy jego — nie wnikam 
w genezę — leży bezgraniczna pogarda 
dla tych wszystkich, którym się sprzedaje, 
którzy go opłacają (nie dość opłacają), 
ok!askują (nie dość oklaskują) i komen- 
tują. Wieloletni żongler, predistigator i 
mim, nie wierzy iuż zapewne żeby co- 
kolwiek innego istniało na świecie niż 
ta głupia, łatwa i pieniężna publiczność 
PRI ORC DA ZET CZT 

Rutynowany 

NAUCZYCIEL M u z v KI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPIANIE 

— Ceny przystepna. — 
uł. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp. 

w anszalcie. Jest jak owa dzieweczka 
z noweli Sienkiewicza, która uciekłszy w 

stepy z cyrku obiecuje pracować: — co 
dzień będzie skakała przez obręcz... Ob- 
ręcz, trzepanie się po twarzy, grube wy- 
mysły — nie, doprawdy, skoro to na- 
leży do zawodu, cóż w tym poniżające- 
gol... 

Takiego to leib-poetę pozyskała sobie 
griaduszczaja „krzepa”, taki „sprzymie- 
rzeniec" przypętał się ku „zaženowaniu 
prof. Kołaczkowskiego. — „Od przyja- 
ciół moich strzeż mię Boże, od wrogów 

moich obronię się sam”. My dear Koslia, 
dites-moi comment eto zwuczit in der ita= 
lienischen Sprache? 

3.—CHŁOPCY POBOROWCY, 

CZYLI NOWY SZANTAŻ KALIBANA. 

Nie piszę tu artykułu poliłycznego; 
analizuję rzeczywistość  kulłuralną i jej 
tendencje. — Nigdy nie byliśmy naro- 
dem intelektualistów, ale teraz sytuacja 

staje się groźna. Ludziska „chez Verdu- 
rin", a mówiąc swojsko „chamjo т аК- 
centem na o” szantażowały ludzi kultury, 

artystów i organizatorów, mitologią pro- 

letariacką. Przełamaliśmy ten aniot, о$- 

mieszyliśmy go, zrobiło się lżej. Nie 

na długo. Poszło hasło obrony i oto no- 

wa sławka w ręku szanłażującego cha- 

mja. lak ongiś pospolite ruszenie wymu- 

szało na królu koncesje, które nas jesz- 

cze okrywają rumieńcem wstydu, tak dziś 

coraz to inna grupka młodych patriotów 

deklaruje łaskawie, że w razie czego 

„pójdzie ” — o ile tym intelektualistom 

utrze się nosa, o ile przyrzeknie się jej 

solennie, że jak Nojego brzuszek na 

olimpiadzie befsztvkiem, tak ich główki 

zbędnymi fanaberiami nie będa obciażo- 

ne. Tam kasteciarzy do Berezy nie zamy- 

kać, tu Pronaszki, czy Schillera nie poka- 

zywać, ówdzie znów profeso;$w uniwer- 

syłefu może ponapędzać? — W jakich 

że warunkach żyjemy i co to ma znaczyć! 

Każdy smród z odbytym P. W. niedługo 

zacznie sławiać alternatywy.  Jakąadyby 

państwo nie bylo organizacją przymuzo- 

wa, jekadyby można było w zdrowym 

organizmie traktować mózg jako rodzaj 
nagnioika! Doprawdy, wysoki czas był 

KET 

W jednym ze swych dzieł: „Przysz 
łość Poezji” Lamartine, mający wszak 
auejakie dane aby się znać na kulcie 
Muz pisał o wielkich poetach: „Całe 
ich istnienie jest ciągłym, coraz peł- 
miejszym rozwojem tego daru, który 
matura zapaliła w mich w chwili na 
todzin, którym oddychają wraz z po 
wietrzem i który uleci dopiero z ostą 
tnim ich tchnieniem*. Nierówny rytm 
życia Paula Verlanie był ilustracją 
znakomitą powyższych słów wielkie 
go twórcy. Dzięki temu właśnie, że 
poznał on nędzę:w jej najbardziej 
przykrych postaciach, cierpienie mo 
ralne, dolegliwości fizyczne,, lęk 

przed przyszłością „samotną i groź 
mą”, pozostawił nam. Verlanie swoje 

niedoścignione. utwory. Sława jego 
pomimo oszczerstw i zawiści, pomi 
mo łegendy mącącej jasność postaci, 
wzrasta z dnia na dzień; w czterdzie 
ści jeden lat po śmierci obecność je 
go narzuca się literaturze francuskiej 
z taką žywotną siłą, że nawet oszczer 

cy zmuszeni są uznać jego dzieło i 

geniusz za meteory wieczny zostawia 

jące ślad. : 

„Pozostawil swym zdumionym cza 
som „paniczny lęk* według piękne 
go wyrażenia Jean Cassou i odnowił 
poczję fraacuską wyznaczając jej 
przyszłość z wieszczą pewnością. Nie 
podobna nie uznać, że Charles Bau 
delaire ofiarował XIX-mu wiekowi 
podniecającą truciznę „Kwiatów zła” 
i zbudził „nowy dreszcz* w duszach 
<zyteiników, ale Parnas z Leconte de 
Łisle'm a zwłaszcza w Josć — Maria 
de Hóćrćdia spał w purpurowym ca- 
łunie nieczuły i zlodowaciały a Mu 
zy ich ostatecznie zamiknęły oczy na 
przyszłość. 

Victor Hugo, spoczywając jak Ty 
tan na swym granitowym dziele, spo 
glądał ma schyłek okresu romantycz 
nego obwołujący z hałasem bębnów 
nieśmiertelność jego imienia. Autor 
„Legendy wieków” z ironią i dumą 
przekazał wierszowi klasycznemu 
wspaniałe akordy, zaczerpnięte zeń 
jako pożegnalny śpiew. w olśniewają 
cej magii zachodu słońca. 

Jak po okresie Plejady i jej bla- 
dych epigonów, poczja francuska o 
czekiwała mistrza. „Nareszcie obja- 
wił się Verlaine" możnaby rzec, tran 
sponując okrzyk triumfalny Boileau! 
Verlaii.e, ten nieznany którego de- 
ibiut zignorowała wszechmocna kryty 
ka oficjalna i-którego dzieło starała. 
się potem, kiedy nie było już możli 
we przeszkodzić rozgłosowi jego ge 

już na akcję pułkownika Koca, kończącą 
te imaginowane targi. Ludzie troszkę 
oprzytomnieją i wielcy indywidualiści, 
domagający się, żeby w ogóle „się nie 
mądrzyć” wrócą powoli do swojego 

kopyta. 
Uleży się wszystko tym prędzej, że 

prowodyrom nerwów nie starczy. Te 
semi-semickie zachwyty nad  krzepą 
chłopską, ten biedny Kosłia (którego ja 
sam w razie czego jedną moją nordycko- 
baltycką, blondwlosą, abstynencką, PW 
i WF-ową ręką...) ofiarujący się z pięś- 
ciami ojczyźnie, którą właśnie zobaczył, 
jak mu z główki niczem Atena wytrysła, 
—Юю wszystko przecie nie jest poważne, 

„to histeria źle postawionych (jak głos) 
inteligentów. Pierwszy lepszy podoficer 
powiedziałby, że nic z nich nie będzie— 

za wiele robią wiatru. Gorzej, że to wie- 

czne odmienianie „pójdą, nie pódą, po- 
szliby na front“, stosowane przez publi- 
cystów polirycznych demoralizuje w koń- 
cu młodzież, urabia ją na znany humo- 
rystyczny wzorzec  tchórza-samochwała. 
Parszywa, krółko mówiąc, moda. 

Jakże od tych smarkaczy i kadzi-smer- 
kaczy odbijają świetnie młode roczniki 
naszej inteligencji wojskowej! Mam 
wśród niej wislu kolesów szkolnych, 

przyjaciół, dawnych elewów, którym „in- 

struowałem” to i owo. Jaki tam spokój, 
jaka różnica ułożenia (żeby nie powie- 
dzie+.charakterów), pracowiłości, szero- 
kości umysłu. Ci młodzi znają warłość 
siły, bynajmniej się nią nie egzaltując, 
ale.znaią również wartość czasu i wiedzy. 

Powiecie: -— owoc starannej selekcji. 

Zgoda, ale przecież nie wszyscy kandy- 

dowali do podchorążówek. Rzecz w tym, 
że ich inaczej wychowywano. Oni swoich 
3-ch lat po mafurze nie zmarnowali, bo 
wojsko nie jest miejscem wykolejania się, 
jak jest nim dziś niedostosowany do wy- 
magań czasu uniwersytet. Miałem okazję 
rozmawiać z niektórymi o bibliotece szko 
ły, o przedstawieniach teatralnych spe- 
cialnie sprowadzonei „Reduty“, o do- 

wódcach wreszcie. Otóż zdarzało mi się 
czytać o równie czułych wspomnieniach 
z uniwersytetu, ale opowiadającego tek 

nie spotkałem. 
Józef Maśliński. 

niuszu przygnieść murem milczenia. 
Symbolizm którego pochodnię miał 
zaszczyt nieść wespół ze Stefanem 
Mallarmć i Arturem Rimbaud, miał 
'uratować poezję i dostarczyć jej umie 
rającej krwi nowej, czystej i hojnej, 
kióż więc zdoła wypowiedzieć, ile li 
teratura jest mu dłużna! Przy wszyst 
kich wysiłkach poetów ad tego cza 
su, próbach nowatorskich czynionych 
w dziedzinie literatury możma składać 
hołd wdzięczności dla Verlaine'a, bo 
ten nowator i oswobodziciel otworzył 
im pole dziewicze, niewyzyskane, o 
gromne: я 1 

Wspólną cechą podręczników szkol 
mych jest powtarzanie, że „Ojciec Hu 
go” był „największym mistrzem wier 
sza', podczas gdy żaden z tych pod 
reczników nie wymienia, nie wiem dla 
jakich racyj, podstaw symbolizmu 
Verlainowskiego, tego preludium poe 
zji współczesnej. Dać jego definicję 
nie jest z pewnością łatwym zada- 
niem, wszak nie definiuje się wol- 
ności inaczej jak przez wskazanie jej 
najdalszych granic, a gdy się wyszcze 
gólnia swobody jeszcze się przez to 
nie wyznaczyło tej granicy nieprzekra 
czalnej. Jeśli jest poeta, który coraz 
to zadziwia mas cudowną Śmiałością 
i igrając tak, uchyla się od analizy 
profesorskiej, czy doktrynalnej, to 
jest mim z pewnością autor „Fótes Ga 
łantes'. Z genialną umiejętnością 
przełamał klasyczną formę zacieśnio 
ną przez parnasistów. Jedynie twór 
c. tej miary mógł się ważyć na świę 
tokradztwo wobec spiżowych praw 
rządzących od wieków prozodią fran 
cuską. Podziwu godny jest takt, wsty 
dliwość, czarująca miękkość, z jaką 
postępował, aby uniknąć tej techniki, 
która,wyzna my to szczerze, wypowie 
działą już przez Viciora Hugo swoje 
ostatnie słowa. Jeśli zuchwale wkła 
da frygijstką „czerwona czapkę stare 
mu słownikowi* odmajduje poprzez 
wieki ij pokolenia ukryte źródło praw 
dziwej poezji, jej źródło melodyjne. 
taiemmiczą istotę i upajający zapach! 
„De la musique avant | toute 
chose',—przede wszystkim niech bę 
dzie muzyka—oto objawiony postu 
łat naczelmy, ABC. ewangelii poety. 
Aby wykazać nieoszacowaną wartość 
swych wskazań autor „„Mądrości* słu 
ży sam przykładem; wystarczy otwo 
rzyć toimki, które pozostawił na masz 
podziw, by się o tym przekonać. Ktoś 
powie:—Ależ to sprawa geniuszu! Nie 
wątpliwie tak. ale także i wysiłek usta 
wiczny, zaciekły trud, niezmordowa 

PAUL VERLAINE. 

SZTUKA POETYCKA 
Muzyka wszystko, jej służ każdej chwik 

Przefo wiersz raczej Nieparzysty bierz, 

Mgjlistszy, płynniejszy, rozpuszczasz go, gniesz, 

Nic w nim, co cięży [sb się nie uchyli. 

Pamięfaj także, przy wyborze słów, 

Zbyt nie unikać niedba'ości pewnej: 

Oh, nic milszego od piosnki rozwiewnej, 

Gdzie się Niepewne z Pewnem łączy znów. 

To piękne oczy za gazy zasłoną, 

To południowy, złoty, drżący pył, 

To, gdy jesienny ziemię pomrok skrył, 

Błękit z gwiazd jasnych tonią niezgłębioną. 

Mu chcemy tylko odcieniowych smug, 

Nie barwy świetnej, nie, tylko odcienia! 

Oh! mgła odcienia jedyna spromienia 

Sny z marzeniami, z fletnią — tęskny róg! 

$ensów końcowych strzeż się najprzykładniej, 

Nieczystych Śmiechów, złej Dowcipów gry, 

Przez kióre cieką z 6cz Lazury łzy — $ 

1 wszysikich czosnkėw tych kuchnį czeladniej. : 

Kark retoryce bez wahosia skręć! 

A dobrze zrobisz, w energii rozpędzie, 

Gdy przytrzesz Rymom zbyt iśniące krawędzie. 

Nie strzeż! — zobaczysz gdzie je porwie chęć! 

O, kióż wypowie wszystkie Rymu grzechy? 

Dzieciak ogłuchły, lub negr wściekły snadź, 

Musiał jarmarczny ten klejnot nam dać, 

Co fałszywemi brzmi grzechotek echy! 

Muzyka tylko, o nią wszędzie dbaj! 

Niech wiersz twój będzie czemś nagłem w przelocie, 

Co—czujesz—pierzcha z duszy już w nawrocie 

W innych miłości, innych niebios kraj. 

Miech wiersz twój będzie szczęśliwą przygodą, 

Kiórą ci wiatru porannego pęd 

Frzywiał z wonlami tymianków i mięt... 

Reszia jest tylko literacką modą. 

Według przekładu Miriama opracował J. Maśliński. 

  

na, praca, aby dać każdemu ze swych 
wierszy maximum muzyczności, wza 
jemnej harmonii słów i to tak, że nie 
widać nigdy śladów wygładza jącego 
pilnika, nie wysuwa się na plan pierw 
szy maestria miedoścignionego rże- 
aniosła. „„Fworzyć z trudem wiersze 
łatwe. Pod jego piórem muzyka, każ 
dy motyw wiersza stwarza swoją bo 
ską atmosferę czarowną. która pogrą 
ża zmysły, intełekt i serce w raju 
dźwięków, miebie — ргхутгесхопут 
tym tylko co się poetami urodzili! I 
trudno się powstrzymać od tej myśli, 
że poprzez pokołenia naszych me!o- 
dyjnych liryków wyciąga Verlanie 
dłoń do Wergiliusza, Wergiliusza au 
tora Bukolik który śpiewał głosem 
tak pelnym muzyki. . 

Tityre, tu patule recumbans sub 
tegmine fagi etc... „Sztuka poetycka" 
„biednego Leliana*, jego brewiarz za 
wiera jeszcze liczne wnikliwe uwagi, 
jeśli nie wprost rady, podszepnięte w 
ten podziwu godny sposób stanowią 

cy jego sekret. 

„Weź elokwencję i ukręć jej szy 

ję"! 
Qto sprecyzowany w lapidarnym 

wierszu drugi postulat voetyckiej e- 
wangelii, jeśli się pomyśli, że tylu fał 
szywych poetów i pomylonych znaw 
ców miesza zbyt często retorykę z po 
ezją. Niekończące się opisy, przesad 
ne ubarwianie ich, napuszony tok opo 
wieści, zastraszające wprost sztuczne 
ognie tak właściwe nieudolnym twór 
com i zatwardziałym rymopisom, to 
wszystko kosztuje mas niezmierzone 
ilości rymów, gdzie monotonia królu 
je 2 oburzającą bezceremoniałnością. 
T'eż to razy od czasów Lamartine'a i 
Hugo, od czasów Mussela i Sully Prud' 
hsamame czytaliśmy ich naśladownict 
wa, dokomywane przez tępych ucz- 
riów, którzy wszyscy przypisywali o 
bie ich zalety literackie i geniusz pa 
etycki. 

Sztuka. Verlaime'a o fakturze tak * 
skomplikowanej w swej prostocie wy 
knicza ze swego sanktuarium i swe 
go kultu kiepskich kapłanów, nieudol 
mych wyrobników i kupców przebra 
nych za lewitów! 

Verlaine mie opisuje! — on suge 
ruje. Marzenie które kołysze w sło 
wach znajduje w nich swe rozwinię 

- cie opisowe, inkantacja nie znosi naj 
mniejszej nieczystości, kryształ daje 
«oddźwięk niezmącony. 

„Nieb, ponad domów dachami 
i ciche błękity..." — (początek tłu 

maczenia L. Staffa). 

0 sztuce czarnoksieskiej Pawła Verlaine 
Oto w niewielu słowach, z jaką 

starannością dobranych, cały pejzaż 
który w każdym z czytelników czy 
siuchaczy odnajduje swój sens o wie 
cznie zmiennych odcieniach i który 
się pomnaża wraz ze stanem duszy 
każdego czyteln'ka. Nie ma tu pełne 
go rysunku, zaledwie cień, szkie świa 
domie nieprecyzyjny i jakże ujmują 
cy! W tem leży sztuka Verlainowska 
bez natłoku kontrastów, bez fałszy- 
wych przymykań oczu, bez tych wszy 
stkich zwietrzałych akcesoriów kiep 
skiego romantyzmu, który otworzył 
dizwi  wszełkim . niby — Lamartė 
nom i prawie Wictórom Hugo, któ 
szy wdarli się na arenę, w przekone 
niu, że są dziedzicami tych mistrzów. 

IW ciągu tych 41 lat odkąd spoczy 
wa w skromnym grobie na cmentarzu 
des Batignolles, wielki liryk mógł od 
czuć jak sława jego rozwijała skrzyd 
ła szeroko. Bez wątvienia, współczes 
ne wysiłki młodych - przyciągnęłyby 
uwagę tego proreka w poezji — któ 
ry wszedł w rozgwar sławy otoczony 
całym pokoleniem tych poetów, któ 
rzy pozostawili coś trwałego po so 
bie. Ferdynand Gregh w godnej uwa 
£i przedmowie do wierszy wybranych 
mistrza stwierdza przecie, że całe je 
go pokolenie weszło do literatury „pi 
jane Verlaimem. Wszystkim zakąte 
kom świata i tej szlachetnej ziemi 
polskiej, ojczyźnie Wielkiego Mickie 
wicza, do której kultura francuska 
wyciąga przyjaźną dłoń, Lelian swo 

bodziciel poezji dał usłyszeć swój 
mieśmiertełny śpiew! 

Andrć Guibert — Lassalie 
Prezes stowarzyszenia Verlainistow. 

przekład 

Dagmary Dworakowskiej. 

Nie ma niewyksztalconych, 
odkąd pojawiły się książki, od- 
kąd należą do sprzętów domo 
wych każdego mieszkania w cy- 
wilizowanym świecie. 

Carłyłe. 

„NOWOŚCI 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 

Czynna od 12—18. 

Warunki przystępne. 
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„RADIO 
į NIEDZIEŁA, dn. 28 Iutego 1937 r. 

| 8,00 -— Sygriaż czasu. 8,03 — Gazetka roi. 

Į 

„KURJER WTLEŃSKI* 28 IL. 1853 s. 

  
  

Wiadomości radlowe 
TRZY TRANSMISIE RADIOWE 
Z KONKURSU IM. CHOPINA. 

Jak już komunikowaliśmy, Polskie Ra- 
dio transmitować będzie z Filharmonii 
Warszawskiej w miesiącu lutym i począt- 
sku marca fragmenty z Ill Międzynarodo- | 
wego Konkursu im. Fredyryka Chopina. | 

  E
 

8.18.-—-Muzyka. 8,27 — Rozmaitości rolniczp 
"dla Ziem Półn. Wschodn. 8,35 — Muzyka, 
8,45 — Program. 8,50 — Dziennik. 9,00 — 

| Transmisja naboż. 10,30 — Muzyka religijna. 
11,00 — Klasycy wiedeńscy. 11,57 — Sygnał 
czasu i hejnał. 12,03 — Poranek muz. 13,00 
Życie kulturalne. 13,12 — D. c. poranku. 

    

      

   

    

   

  

  

Dziś Romana i Makarego 

Jutro Albina B. W. 
  

Wschód słońca — g. 6 m, 14 

| Zachód słońca — g. 4 m. 50 

  

L | 

ю 

1 

| Spostrzeženia Zakladu Meieorologii (.S.B, 
R Wilnie z dnią 27.11.-1937 roku, 

  

  
godzinne wycieczki zastępów, przeprowadzo 

ne będą próby na POS. i OS. W celu obmy 

$trnia i zorganizowania tych przygotowań zo 

stał powołany przez Komendę specjalny Ko | 

misariat Harców podharcmistrzem Szadkow 

skim na czele. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Katolickie Stowarzyszenie Kobiet 

   

  

    

        

   
   
   

   

l 
Za naciśnięciem gałki 

eliminujemy szmery i zniekształ- 

skiemu Komitetowi wykazu wpłaconych 
sum. 

Nowogródzki Miejski Komitet udziela 
obecnie pomocy 130 rodzinom. Zarejest- 

rowanych rodzin bezrobotnych jest w No 
wogródku 250. 

PPN: wigor dirt ср 

ULIDZKA 
— Koło Młodych Matek przy Kato- 

lickim Stowarzyszeniu Kobiet w Lidzie, 
organizuje, cały szereg odczytów z dzie- 
dziny higieny. Pierwszy odczyt na temat 
„Choroby zakaźne” wygłosi łaskawie p. 
dr. Słasiewicz (lekarz powiatowy) dnia 

    

   
     

  

  

        

szcie obecnie znalazła się z powrotem w 
Baranowiczach. Czy na długoł 

— Za nielegalne posiadanie broni pal 
nej. Sąd Okr. w Nowogródku na sesji wy 
jazdowej w Baranowiczach skazał Kon- 
słanftego Podgórnego na 3 miesiące wię 
zienia, Słanisława Podgórnego na pół ro 
ku więzienia i Jana Jotczenię na 1 rok wię 
zienia. Wszyscy są mieszkańcami wsi Mo 
gilniki. 

W tym samym dniu Sąd. Okr. rozpa- 
trywał sprawę Kazimierza Wencla, m. La 
chowicze, który w stanie podchmielonym 
uderzył w twarz policjanta, pełniącego 
służbę w tej samej miejscowości. Sąd bio 

Ernest Johannser, autor głośnego słu- 
chowiska wojennego „Hallo! tu brygada”, 
w_ drugim, w Polskim Radio . wykonanymi 
scenariuszu radiowym „Pod ziemią” dał 

prosłą, pełną dramatycznego napięcia 
scenę górniczą. 

Bez zairzcania © melodramat przema- 
wiając tu twardzi ludzie, postawieni wo- 
bec grozy podziemnej śmierci. Dialog 
snuje się na przejmującym tle dźwięko- 
wym. Utwór ten pięknie przetłumaczył 
Gustaw Morcinek. ; 
Wznowienie słuchowiska „Pod ziemią” 

w „niedzielę dnia 28 lutego o godz. 16.25 
będzie rozszerzone o: jedną rozmowę za- 
sypanych górników, opuszczoną na pre- 
mierze. Na czele obsady Stefan Jaracz. 

W okresie trzech tygodni walczą o. 
s < ORAS ^ Zułów — Wilno. 14,30 — Fragment [II Kon palmę pierwszeństwa młodzi pianiści, któ- | LBS = P. CROpiaa 15.30 "Audycja dim 

1400 — Transmisja z marszu narciarskiego 

Я R rzy 2jechali w tym celu do Warszawy Z | wsi. 16,00 — Koncert rekl. 16,10 — Audycja 
cenia podczas strojenia. źe ANG 2 najodleglejszych zakątków świata. W wiel | dla świetlic. 16,256 — Słuchowisko „Pod zie 

TIT kim tym konkursie bierze udział z górą  mię* Johanseną. 17,10 — Podwieczorek przy 
ODA ERC AEK а mikrofonie. 17,55 — 700,000 abonent przed 

| 2 DSP — --- Sa Ek, ! Р’Ёг":е_к': przybyłych z | mikrofonem. 18,00 — D. c. podwieczorku. AA łk przesu LGE pafstw europejskich i z za Oceanu, | 14,00 — Od Marty z Ongrodu — do Bronkt 
wa da PoDła: Sake skał = óweu samo asm | nie wylączając Słanów Zjednoczonych A- | z Nowolipek. 19,16 — 'Program na jutro. 

kierunku żądanej stacji, Kama km musa kum | meryki Północnej i Japonii. | 19,20 — Koncert życzeń. 20,20 — Wiadomoś w kle u žądanej Cl. po ---WP- 1LL) Dzieki -radiowyth" transinisi będą | ci sport. 20,40. — Przegląd pol. 20,50 —,, czym następuje automatyczne i M pas, racsowym rańsmisjom  OĘCG | Dziennik wiecz. 24,00 — Wesola lwowska” woliieniarniEhi łki umożli- DK" EE Szzmma .| mieli również radiosłuchacze sposobność ; Fela, 21,30 — Recitał fortepianowy Lajosz laidos dok Suka drojenie: az I mami mam | poznania łych młodych talentów pianisty | Heimlicha. 22,000 — Koncert urk. 22,56 — 
ają 7 RE. cznych oraz pośredniego brania udziału | Ostatnie wiadomości. 

patez! sanis woki. «woda EE "EE == Ww konkursie, A tad e dzi kai Sado 2 jniż == === Žž i As rabka tę od 28 kaja | Dzisiejsze odczyty 
z , i = EEE ЕНЕНЕЛЕ lo 6 marca odbędą się trasmisje w dniac 

sze odchylenie wskaźnika. == = "Žž. = 28 lutego od godz.14.30 do 15.30, 1 mar- | у БПЁУВ'К' holowe 
= | = ca od 16.30 do 17.60 i 5 marca od godz. i W ramach tygodnia trzeźwości zapoczęł-- 

т 17.15 do 17.50. kowanego dziś, odbędą się w dniu dzisiej 

szym człery propagandowe odczyty, a ; „GROZA. CZERNEJ ŚMIERCI. mianowicie: 1) o godz. 12 w lokalu pa- 
: Dramatyczne słuchowisko w radio. rafialnym przy kościele św. Rafała (ul. 

Wiłkomierska) odczyt prof. z. Hryniewi- 
cza pf. „Chrońmy nasze dzieci przed «- 
życiem alkoholu”. 2) W lokału parafiał- 
nym przy kościele św. Ducha (ul. Domł- 
nikańska 4) — odczyt dr. med. S. Gnom 
skiego pł. „Alkoholizm i walka z nim”. 

o godz. 5-ej po poł. 3) W lokalu pare- 
fialnym przy kościele Ostrobramskim — 
odczyt prof. Z. Hryniewicza pt. „Alkohoś: 
i jego zgubny wpływ na życie społeca- 
ne“ o godz. 6-ej po poł. 4) We wsi Fa © 
bianiszki — odczyt dr. A. Toltoczki pt.“ 
„Alkohol i jego działanie na organizm”. 
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WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

"|. Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
|feki: 1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ów 
Augusiowskiego (Kijowska 2); 3) Romec- 
lego i Zelanca (Wilenska 8); 4) Frumki 

Rów (Niemiecka 23); 5) Rosikowskiego 
aryjska 31). 

Ponedto dyżurują apteki: s-ów Paka 
(Antokolska 42); Szaniyra (Legionów 10) 
|! Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

  

4| KOMFORTOWO URZĄDZONY 
Hotel St, GEORGES      

   

   

     
    

     
    

   
   

    

     
    

    

    

     
   
    

     

   

    
   

    
     

    

      

   

— Do hołelu Georges'a: Dzięciołow- 
i Karol z Warszawy; Herink Arihur z 

Warszawy; Lipski Słanisław z Warszawy; 
| Przeworski Alfred, przemysł. z Warszawy; 
Szemion Abram z Warszawy; Sawicka Ma 
|Ча z Warszawy; Tyszyńska Zofia z War- 
Szawy; Mersargs Arwid, kupiec z Rygi; 

_ | Bunkenstejn Jan, przemysł. z Warszawy; 
lebenbaum Michał z Warszawy; Niemi- 
tycz Mieczysław z Łowicza; Moser Leo- 

  

fima; Jurewicz Czesław z Warszawy; Kul- 

tzycka Janina art. z Warszawy; Pruski 
Zdzisław, handlowiec z Warszawy; inż. 
|losse Jerzy z Warszawy; Peisold Heinz, 
przemysł. z Berlina; dr. prof. Walz Adolf 
t Berlina; Borczykowa Słanisiawa z War- 

Rowy. i 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. = Ceny przystępne. 
Telafony w pokojach. Winda osobowa 

: 

    

SPRAWY SZKOLNE 

'|kcjl Szkolnictwa Średniego ZNP w Wil- 
Nie zawiadamia, że wszelkich bliższych 

 |informacyj w sprawie kursów udziela się 
odziennie w lokalu gimnazjum Zygmun- 

a Augusła w Wilnie w godzinach od 17 
|do 18-ej. 

SKARBOWA. 

łożone również i w dniu 1 marca. Jak 

donosiliśmy, termin ostatecznago składa- 
la zeznań o dochodzie przez osoby, nie 
prowadzące ksiąg handlowych, upływa w 
dniu 1 marca br. Wobec wątpliwości, jak 

ależy rozumieć brzmienie „dniu 1 mar- 

(* należy wyjaśnić, że zeznania o docho 
dzie mogą być złożone również i w dniu 
marca. į AR 

HARCERSKA 
— Wznowienie pracy w drużynie akade 

tiekiej. 23 lutego odbyła się zbiórka organi 
acyjna Akademickiej Drużyny Harcerskiej. 

brano jednogłośnie drużynowego, którym 

ostał Zenon Wasilewski, i Radę Drużyny. 
stalono terminy zbiórek, wysokość składek 

t p. 
| — Z Harcerskiego Klubu Narciarskiego. 

spół HKN. pod kierownictwem kapitana 

Uubu d-ha Meiczysława Nowickiego weźmie 

|kdziat w raidzie Wilno — Zułów. 

| — Przygotowania do Kaziuka. Drużyny 
|Rarcerskie przygotowują sporządzone przez 

iebie wyroby, by starym zwyczajem zorgani 

|łować na jarmarku w dniu św. Kazimierza 
twoje stragany. 

| — Harce ziotowe. Przygotowania do Ju 
*Heuszowego Złota Wileńskiej Chorągwi Har 

irry już qą w pełnym toku. Odbędą się 24 

   

  

| pold z Warszawy; Dunin Wacław ze Sło- | 

—— Dyrekcja Kursów Maturalnych Se- | 

— Zeznania o dochodzie mogą być.   

Św., którą celebrować będzie w kościele 
Św. Jana J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzykow 
ski, Otwarcie kursu. nastąpi o godz. 10 
Wilnie przy ul. Zamkowej 6. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, 

orzypomina swym członkom, iż Walne 
Zgromadzenie Koła odbędzie się 28 lu- 
tego rb. (niedziela) w lokalu związkowym 
przy ul. Orzeszkowej lilia m. 1 o godz. 
11.30 w pierwszym terminie i o godz. 12: 
w drugin: terminie. 

— Zebranie ogólne Związku Polskiej 
Inteligencji Katolickiej -odbędzie się w 
poniedziałek dnia 1 marca punktualnie: o 
godz. 7-ej. wieczorem w lokalu własnym 
(ul. Zamkowa 8—1 p.). Red. St. Mackie- 

, RÓŻNE. 
— Wileńskie T-wo Ogrodnicze otwie 

ra w dniu 15 marca br. o godz. 17ej czie 
ro tygodniowy kurs ogrodniczy w lok. 
Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wil- 
nie, ul. Zawalna 5. Informacyj udziela 

i zapisy przyjmuje Sekretariat T-wa Wil- 
no, ul. Wileńska 12—9 (OTO i KR pow. 
wil. - trockiego) tel. 332. 

    
Skuteczne w działaniu 

są zazwyczaj czyste leki 
naturalne. Norweski Tran 
Leczniczy, jako wyciąg 
z wątroby wątłuszy stano- 
wi naturalny lek, wolny od 
wszelkich domieszek. Jest 
on w znacznym stopniu 
pozbawiony zapachu 
i smaku i dlatego też 
łatwo przyswajalny. 

NORWESKI 
TRA N 
LECZNICZY 
słynny na: całym świecie. 

-NOWOGRÓDZKA 
— Doróczne zebranie ZOR. 4 marca 

br. odbędzie się w sali posiedzeń starost 
wa doroczne walne zebranie Koła Związ 
ku Oficerów Rezerwy z następującym po 
rządkiem dziennym: 1) Zagajenie, 2) Spra 
wozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3) Wybory: Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
i delegałów na zjazd okręgu, 4) Wolne 
wnioski. 

— Jedni płacą, drudzy nie. Akcja 
zbiórki ofiar na pomoc bezrobotnym, 
przedstawia się dziś w Nowogródku w 
ten sposób, że jedni płacą przypadające 
od nich sumy na rzecz bezrobotnych — 
inni nie. Miejski Komitet nie ma w tym 
względzie żadnej koniroli, bowiem pie- 
niądze wpływają na konto Wojew. Komi 

  

        lełu, kłóry aotychczas nie nadesłał Miej 

! 

z dnia 24 lutego 1937 roku w sprawie 
kinoteatru „Era“ pi. „Czy ten remont się 

kiedyś skończy” — ctrzymujemy od dy- 
rekcji tego kina następujące wyjaśnienie: 

„Remont ubikacyj w kinie „Era” zóstał 
już dawno ukończony jedrak na skutek 
pęknięcia w czasie mrozów rury. wodocią 
gowej doprowadzającej wodę do ubika< 
cji, została ona na pewien czas zamknięta. 
"Mimo to jednak w czasie przedstawień 
teatralnych ubikacje były czynne i odpo- 
wiednia czystość w nich zachowana. Obe- 
cnie od jakiegoś już czasu ubikacje w 
kinie „Era“ zosłały otwarte”. 

—_ Gościnne występy teatru wileńskie 
go. W dniu 1 marca br. w Lidzie gościć 
będzie zespół artystów teafru wileńskie 
go pod kierownictwem świetnej artystki 

8.30 wieczorem „Święty płomień” Somer- 
set-Maugham'a. 

— Walne Zgromadzenie Lidzkiego 
Koła ZOR. 7 marca rb. o godz. 13-ej 
w pierwszym terminie i 13.30 w drugim 
terminie w sali recepcyjnej starostwa od 
będzie się doroczne Walne Zgromadze- ie Lidzki * sal 

ma idzkiegė Koła Zw. Aert ea | sie zagranicznej i polskiej jest słabym od wy, na które Zarząd prosi 
członków o punkłualne i konieczne przy 
bycie. 
‚ — Sprostować frakt z Lidy do Grodna. 
Dziwnie i zagadkowo jakoś biegnie fa 
państwowa droga z Lidy do Grodna. — 
Zaraz po jej kszłałcie widać, że musiały 
być jakieś wpływy, je-li linia prosła zo 
słała wykrzywiona i droga zamiast biec 
prosło ziamała się w ksztalt ostrego ko 
lana. Biegnąc bowiem ul. 3 Maja skrę 
ca łuż za torami pod kąłem prosivm w 
lewo, aby następnie po jakichś 500 m. 
skręcić pod kątem około 80' znów w pra 
wo i spotkać się po niejakimś czasie z 
idącą w prawie prostej linii skromną, nie 
brukowaną ulicą Piaski (wylot ul. Piaski 
na szosę). : 

Ul. Piaski jest prostym przedłużeniem 
ul. 3 Maja i wpada na szosę grodzieńską 
tuž za miastem pod minimalnym kątem 
załamania. 

Jaki chochlik mógł podszepnąć Inžy- 
nierowi budującemu ię szosę, aby robił 
tę niepotrzebną pętlicę z dwoma ostry- 
mi kąłami załamań, mając napraszającą 
się prostą linię ulicy do wykorzystania, 
trudno dociekać. Obecnie należy mówić 
o jej sprosłowaniu. Rada miejska biorąc 
wlaśnie pod uwagę powyższe względy 
uchwaliła zwrócić się do odpowiednich 
czynników państwowych (szosa Lida — 
Grodna jest dragą: państwową) z propo- 
zycja zamiany. Miasta odda państwu uli 
cę Piaski, umożliwiającą wyprostowanie 
szosy Lida, —. Grodna, przejmie nalo- 
miast od państwa ulice, kłóremi za tora 
mi aż do wylotu na szosę ul. Piaski bieg 
nie obecnie szlak drógi państwowej Li 

‘Фа — Grodno. 

BARANOWICKA 
— Co 1х nlej wyrošniel Leja Rozen- 

baum, córka wyrobnicy Musi Rozenbaum 
mimo 9-letniego wieku posiada już bo- 
gałą przeszłość. 

Leja potrafiła samowolnie opuścić dom 
małki i wyjeżdżać z Baranowicz do Wil 
na i Słołpców bez bilełu i pieniędzy na 
życie. Będąc w Wilnie potrafiła za po- 
mocą wyrafinowanych kłamstw dostać się 
do ochronki żydowskiej, gdzie jej żyłka 
podróżowania nie mogła ją tam uirzymać.     £ Wilna wyjechała do innych miast, wre 

  

rodyszczu. W niedzielę 21 II rb. odby 
ło się Walne Zebranie członków Rodziny 
Rez. w Horodyszczu, na które przybyły 
z Baranowicz — przewodnicząca Rady 
Powiatowej -p. J. Bobrowiczowa i wice- 
przewodnicząca p. A. Sławowa. 

Na zebraniu wybrano nowy Zarząd, 
do którego weszły ' następujące pani 
prezeska — 4. Giecewiczowa, członkinie:     

swój wyraz literacki w sposobie przedsta 
wienia przez Orzeszkową, w powieści 
„Marła”, w postaci głównej bohaterki, 
zaś osłafnim ogniwem byłaby postać 
Bronki'z „Rajskiej jabłoni” P. Gojawiczyń 
skiej. Na ten temat będzie mówiła przez 
radio dnia 28.11 o godz. 19.00 Hanna Hu- 
szcza-Winnicka w szkicu zatytułowanym   Rzepecka Stanisława, Zieleniewska, Ło- 

patyńska, Abramowiczówna, Jóźwiakowa, | 
Kleinowa. Do Komisji Rewizyjnej: pp. Bo 

,gucka, Sychnikowa i Zieleniewski. i 
Omówiono szczegółowo plan pracy 

na rok bież. ; 
ka Re aki © 

TEATR | MUZYKA 
  

Wieczorem o godz. 8,15 powtórzenie sztu 
ki E. O'Neilla „Ańna Christie". 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA”. 

— Ostatni dzień występów baleta Joossa. 
Dziś w niedzielę dwa ostatnie widowiska ba 
łelu Joossa © dwóch różnych programach. 
Według jednomyślnego zdania krytyki i pu 
bliczności, wszystko co się czytało w pra- 

biciem tych wrażeń, jakie się bezpośrednio 
odbiera, patrząc na ten połen inwencji naj 
nowszych pomysłów reżyserskich jedyny w 
swoim rodzaju Teatr. Na dzisiejszym przed 
stawieniu popołudniowym, którego począ 
tek wyznaczuno o godz. 3.30 grane będą na 
stępujące oddzielne balety: „Pawana”, „Bal 
w starym Wiedniu*,. „Stolica* i. „Zielony 
Stół", Wieczorem o godz. 8.15 program ba | 
letėw jest następujący: „Zielony Stół, 
„Syn m.rnotrawny*, „Bal w starym Wied 
miu“. 

— Występy Janiny Kalczyckiej. Jutro w 
poniedziałek rozpoczyna gościnę w Teatrze 
„Lutnia* Janina Kulczycka. Jutro Janina 

Kulczycka wystąpi w roli księżnej w op. 
Abrahama „Przygoda w Grand Hotelu". 

TEATR „NOWOŚCI”. 

— Dziś, niedziela 28 lutego schodzi z afi 
szu przebojowy, wysoce artystyczny program 
rewiowy p. t. „Kobiety, róże i kolce“. 

Ostatni dzień cen propagandowych, par 
ter 80 gr. balkon 25. 

— Wielka nowa premiera „Wesoły Ka- 
ziuk* w „Nowościach*. Już w poniedziałek 
1 marca teatr „Nowości** występuje z nową 

regionalną premierą dającą przegląd typów 

„Od Marty z powieści Orzeszkowej do 
Bronki z Nowolipek”. 

PIANISTA WĘGIERSKI PRZED MIKRO- 
FONEM. 

W niedzielę dnia 28 lutego o godz. 
21.30 przedstawi się polskiej publicznoś 
ci m. in. utwory Chopina oraz Etiudę kon 
ceriową E-Dur współczesnego kompozyto 
ra węgierskiego E. Dohnanyi'ego. 

Wczoraj w piątym dniu głodówki in- 
walidów wojennych władze postanowiły 
przerwać tę demonstrację. 

Koło godziny 3-ej przed wejściem do 
mu nr. 1 przy ul. Żeligowskiego zajechał 
samochód policyjny. Oddział policji na 
czele z oficerem wkroczył do lokalu „o- 

kupowanego” przez demonsirujących, po 
czem komisarz wezwał głodujących, by 
opuścili lokal. Ponieważ wezwana nie 
usłuchano, policja silą wyprowadziła de- 
monstrujących z lokalu. Trzech inwalidów 

| Juckiewicza, Jana Czerniewskiego i Broni- 

Przyszykowany wczoraj przez inwalidów 
demonstracyjny transparent z napisem— 

- Wydarzenia z 
Wczoraj rano posterunkowy policji 

przechodząc brzegiem Wilii w pobliżu 
Mostu Zielonego spostrzegł na lodzie 
jakieś ubranie. 

W ubraniu znaleziono dokumenty na 
nazwisko Józefa Sawickiego, zamieszka- 
łego w Wilnie przy ul. 
lat 53. 

Powiadomione o tym dzieci Sawickie-   regicnainych i folkloru wileńskiego p. t. 
„Wesoły Kaziuk*. go poznały ubranie ojca, który wyszedł 

ii" ЗОНА Site A NIN PGA ROA OOP CZWORO TDIA A ЛСМ аННЕа 

Z wystawy morskiej w Zachęcie 

  
Srzednicki Konrad — Warszawa — „Wiatr od 4 — 5“ (olej). Jį | 

  

  

sława Saldę przewieziono do szpitala. | 

Garbarskiej 9,. 

  

  Obwieszczenie 
O LICYTACJI ` 

Na podstawie Rozp. Rady Ministrów s dnia- 
| 25 czerwca 1932 r. o postęp. egzekuc. władh * 
| skarbowych (Dz. URP. Nr. 62 poz. 586) ®) 
| Urząd Skarbowy w Wilnie niniejszym podajw 

do wiadomości publicznej, iż w marcu 1997 
r. w dniach 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 o ge 
dzinie 10 w Sali Licytacyjnej przy ul. Nie- 
imieckiej 22, odbywać się będzie sprzedaż 4. 
licytacji publicznej ruchomości, zajętych ng 
pckrycie należności Skarbu Państwa oraz ka- 
»ych wierzycieli. 2 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty 
oglądać można na miejscu sprzedaży w dania 
licytacji między godz. 9 i 10 tą. 

REA, a (7) M. Żochowski. 
Naczelnik Urzędu. 

© 
By

 
a
m
a
 g

d 
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Policja usunęła demonstrujących z lokalu 

„Śmierć albo pracal'* uległ konfiskacie. 
O godz. 4 pozosłał na' miejscu je- 

| dynie właściciel mieszkania, inwalida Ku- 
| biak. Sala opustoszała. Kubiaka zastałem 
| leżącego w łóżku. 
| Wychodząc społkałem na schodach 
| innego z głodujących, Jackiewicza, którp 
| oświadczył, że wraca ze szpiłala. 
| - Juckiewicz opowiada m. in. o despera 
| ckim planie, który omawiano onegdaj. 
| — Projekiowališmy napalić w piecu 
| węglem komiennym, zamknąć szyber i pe 
| łożyć się spać... 
{ Juckiewicz Iwierdzi, že policja dowie- 
I działa się o tym zamiarze i dlałego gło 

| dówkę przerwano. © 

dnia ubiegłego 
przed dwoma dniami z domu i zaginął: 
bez wieści. 

Twierdzą one, że Sawicki nosił się z 
zamiarem samobójczym. Zachodzi uzasad 
nione przypuszczenie, że Sawicki utopił 
się w pobliskiej przerębli. 

* + © i 

`Отата! samnobójczy. 17-leiniej dziew 
"czyny rozegrał. się wczoraj przy ul. Pió- 
romont 4. _ Załrudniona w charakterze 
służącej u urzędnika skarbowego Józe- 
fa Kłosowskiego, 17-letnia Zofia Kojzów 
na przecięła sobie arterie na obu rękach 
Pracodawca znalazł. ją w kuchni ociekają- 
cą krwią. i zaalarmował pogotowie, któ- 
re przewiozło desperałkę w stanie cięż- 
kim do szpiłała św. Jakuba: 

+ + ® : : 

Nieszczęśliwemu wypadkowi uległ 
wczoraj: robotnik kanalizacyjny Alfons 
Mieżajnowicz (Zawalna 16). Podczas wbił 

| Jania pala do ziemi młot drugiego roba- 
„| tnika opadł z całą siłą na rękę Mieżane- 

wicża. Skierowano go. doszpiłala. 
ta żę * * * 

Wypadki zaczadzenia nie ustają. Wcze 
raj w nocy pogotowie ratunkowe wezwa 
no na ul. Nadleśną 85, gdzie zaczadzie- 
"ło troje dzieci w wieku od 11 lat do ff 
miesięcy. 

Dzięki szybkiej interwencji pogotowia 
dzieci uratowano. 

PN ai a gi 

Ilość nieletnich złodziejaszków zwięk- 
sza się z dnia na dzień. Wczoraj również 
zatrzymano 13-letnią Kazimierę Ciesiułów 
nę, która skradla z hotelu Soko! 

w Wilnie laufer. Przesłano ją do. hbry   Zatrzymań. > 
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zdobyliśmy dzięki żmudnej, intensywnej 
pracy nad tym wspaniałym kosmetykiem. 
Wiele lat doświadczenia pozwoliło przy- 
gołować tego rodzaju puder jakim jest 
ABARID. Ten znakomity wytwór sprosz- 
kowanych cząstek cebulek lili białej nie 
zawiera zupełnie szkodliwych dla cery 
składników. 

puderĄ BARID 

   
    

  

  

SKLEP FABRYCZNY „ARDALY 
* Wilno, Wilno, ul. vata 56 

ogłasza z dniem 1 marca r. b. 

SPRZEDAŻ POSEZONOWĄ 
KALOSZY — DESZCZÓWEK — ŚNIEGOWCOW 

" najlepszych w kraju marek „ARDAL* — „PEPEGE“ 

„PO CENACH ZNACZNIE ZNIŻONYCH 

  

  

Dziś początek o godz. 2-ej. : : 

„MATURA: 
Dzieje miłości profesora do uczenicył 

w:g rozgłośnej sztuki W. Fodora. i 

Para genielnych artyst6w w krezc) h, kiėn[ 
wzbudziły zachwyt człego Swiata: | 

(uczen <a) 

1 Herbert MARSHALL k 
(profesor) 

Czy szkola može zabronič ss : 

Pierwszy pocałunek młodości, | 
który decyduje o całym życiu... 

Nad program: Piękny dodatek i aktualia 

     

      

Tylko dziś 2 ulgowe seanse dla wszystkich! 

UCIECZKA TARZANA 
Po cenach zniżonycih 

TASINO | 
a godz.12 i 2-ej 

(Weissmu!ler) 

  

Dziś początek © g. 4-ej.  N»lrnakomitsza para awi»zd ekianu 

£ASINO| jwan PETROÓWICZ 
Ostatni dzień. # Й gam SEALED 

Mask wedeńskiej 777 sgikto ostatni całuje'* 
Nad program: Kałorowy dodatek i najnowsze aktualia 

pony ALL | DZIŚ ou „Kobiety, róże I... kolce" 
Nowości JUTRO premiera iewii ty: ow regionalnych | fcikioru wilenskieco pt. 

Ludwisarska 4 Wesoły Kazluk 
na którą złoży się szereg barwnych obrazków (m. in. Goście z Mejszagoły, dziadžka Win 
cuk w kabarecie, płyniemy na iretwe, pięć złotych, cerp duszo moja—chór.dradów kal 
waryjskich, dwie Hi meszki i caivszki i w. in.). Oprzcowanie Jznusza Sciwia:skiego, chór 
Jerzego Cala. Ptrakcja: imiłator gwiazd scen i orkiestr jazzowych. Tylko w bież. pro- 
gramie wysięp St Janowskiego i Br. Borskłego oraz dotychc asowych ulubieńców: Ros: 

tańskiej. Ma wano, Szpakowskiego. Orłowskiego i in. 
Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 630 i 9.15, Ceny niepodwyższone 

Kino MARS 
— Ostrobrameka 5 | | 5 

  

Dz $ premiera. Poczatek © grd7. 2464, Niezrownany komik 

ADOLF DYMSZA 
w roli podwójnej jako „BOLEK i LOLEK". w rol. pozost. Fertner, Znicz, Złelińska | in. 

N+d prooram Dodetek muzyczny | aktu Ia 

Najwspanialsze arcydzieło avstrieckiej k nematca'afii — realizacii H. Kosteriitza 

U MARIA BASZKIRCEW 
W rolach głównych: LINII Datwas. Hans Jaray, SzGke Szakali, a” i in 

Muzyka: "au! Abraham. Naa prcgrem: LODHINI 

HELIOS | Początek о 9. 2-0]. Miicnowa realizacja Cecil C. de Millea. 

Gary COOPER i Jean ARTHUR 

ši BUFFALO BILL gie 
  

Nad piogram: Groleska kolorowa Walia Disneya „Miki ia apei i ektualia 

    PRZY 

HEMOROIDACH 
Iason ала 

LT 
CASINO 

Następny program             

     

        

  

     
   

  

    

   

  

  

       
  

  

   
š a) a LĄSEGKIEĆG 
2 jas] CRY 

2 = Kino „MARS“ Е 
Ё_: a > Wkrótce 
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1р 3 
ię nienkade |lsż 3 Lp EQ =    na własność w centrum miesta 

za gotówkę. Oferty do admin. 
„Kuriera Wil.* pod „Mieszkanie* 

  

Uwaga motorzyści! 
  

RZĄDCA-EKONOM 
poszukuję samodzielnej pracy w dużym P> 

spodarstwie lub do dyspozycji. Znam pro- 

mictwo. Samouk o średnim wykształceniu rel 

wądzenie obór lubię sadownictwo, pszcze!. |   
  

    

      

  

  

  

  

    

  

  

        

    

  

     

  

    

    

 SWIATOWID | 

OGNISKO | 

POLSKIE KINO 

MBertroska aimosfera kawałów słudenckich. 

Dzi: 

  

© porywającym nastro- 
$owym arcydzieje p. t. 
Sad program: Urozmzicone dwdatki. 

  

Wanda Dobaczewska 

PRZ EBŁYSKI 
Fela przymknęła oczy, starając się wskrzesić w 

pamięci obraz marszałka Wiłamowicza. Długa i wą- 

ska, ogorzała twarz, dwa strąki żółtych wąsów po 0- 

bu stronach w wieczną podkówkę zgiętych ast, wy 

dlakłe, błękitne oczy, patrzące ma świat rozumnie i 

poczciwie i leciwa zmarszczka między brwłami:.. 

Dobry człowiek.... mądry człowiek... Siary człowiek... 

Opiekun — tak. Ale mąż?! 

Westchnęła ciężko. Matka popatrzyła na nią czu- 

łe i niespokojnie. Wiedziała zbyt dobrze, co Fela 

mogła naprawdę sądzić © proponowanym jej małżeń 

_ stwie i mężnie wyszła sama naprzeciw zarzutom. 

— No tak, pan marszałek już starszy... dlatego 

właśnie stateczny. Już ty mmie uwierz, taki prędzej 

uszanuje. Ja sama, kiedy szłam ża twego ojca, zielo 

na byłam jeszcze jagoda, a on — podeszły w RE 

| A cóż? źle nam nie było... I Pam Bóg błogosławił... 

początku... No, tak. Ałe potem... Och, potem wł 

z mojej doli zupełnie zadowołana. 

Po raz pierwszy w Wilnie arcywesoła sł. angiełska farsa scen. 

„CIOTKA KAROLA" 
%W podwójnej roli ciotki Karola i studenta Bebbsa świetny kcmik europejs+ Pauli KEMP 

Nieustanne wybuchy śmiechu 

nairadošniejszy film šwiala, genialna kreacja słodkiej 

SHIRLEY TEMPLE 
„BAŁY В> Е/ В ©) МУ УЙ ** 

Pocz. seans. 6 4-ej, w niedz. I św. o 3-ej. ' rcka 5 

  

"MŁYN 
rzędne.   е 

mieszkania 5, telefon 10-06-29. 

DNAIIBDas ооа 

Pogłaskała cónkę po głowie, wstała ciężko i zbli 

żyła się do okna. Małe, ciemne obloczki, pędząc 

gdzieś na złamanie karku, przelatywały raz wraz po 

przez jasną tarczę księżyca. Wyglądało, że to księ- 

życ toczy się po obłokach jak ogromna srebrna ku- 

ła bilardowa. Toczył się, toczył i wciąż był w tym 

samym miejscu, naprzeciw okna, nad topolą, ocienio 

jącą werandkę od ogrodu. 

Taki sam bywał dawniej i tak samo świecił na 

wiosennym niebie w ów daleki, oddawna w szarym 

morzu codzienności zatopiony wieczór, kiedy pani 

Micewiczowa była bładą i smukłą dziewczyną ośm- 

nastoletnią, sentymentalnie zamyśloną 0 jakiejś 

wielkiej, nieprawdopodobnej, na śmierć i życie przy 

sięgającej miłości. Był wówczas, także blady i smuk- 

ły, także bardzo młody i sentymentalny, syn oficja 

iisty z sąsiednich dóbr Radziwiłłowekich; takie sobie 

dziecinne marzenie. Oświądczył się zamożny sąsiad, 

imć pan Micewicz i wydano ją nie pytając © zdanie 

Bołało wtedy serce, bolało tak bardzo, Że aż dzisiaj, 

po tylu bitach, na wspomnienie boli. A może teraz 

tak samo właśnie boli Felisię? Może i ona o jakimś 

czarnobrewym myśli? O jakowychś ustach wiśnio- 

wych, świeżych i gorących? O jakowychś ramionach 

  

50 kilometrów od Warszawy, motorowy 8 

piętrowy, nowy, przemiał 100 metrów. Budyn 

ki murowane, maszyny, urządzenie pierwsze 

Studnia artezyjska. Otoczone wyso- 

kim murem. Rzeka, szosa, elektryczność, Ce 

na 50,000 — gotówką 25,000. Chodaków koło 

Scchaczewa. Właściciele — Warszawa, Sze 

| Kursy Motocyklowe 
2 i pół miesięczny od 6-go macra br. 6 

godzin jazdy. Opłata 60 zł. 
| 3-miesięczny od 9 marca br. Teoria: 6 
| godzin jazdy — zł. 90. 
* Zapisy i informacje — Lida, 3-go Maja 32 

V'IANINA i FOKYERIANY z  długolelnią 

gwarancją, nowe i okazyjne: Bliithner, Ar- 
nold Kibiger, Mūhlbach, Becker i in. sprze-   
daje i odnajmuje N. Kreiner, Niemiecka 19 ; 

(wejście w bramie) ty niskie. Dogodne | 
warunki spłaty. 

  

  
      

  

mocnych i sprężystych, które przytulą, że świat za- 

kręci się w oczach? Może... zapytać? 

Ha, gdyby nawet tak było, cóż przyjdzie z pyta 

nia? Pewno to marzenie jest po panieńsku nierozsą 

dne, zgoła nie do przyjęcia... i przewidująca miłość 

macierzyńska zgodzić się nie pozwoli... A gdyby na- 

wet ona, matka, zmiękła wobec próśb j łez, jest prze 

cie ojciec po męsku twardy i surowy. Nie, niel Mar- 

jaż, to mie kaprys Gziewczęcy, to sprawa rodzinna, 

doniosła i ważna w skutkach. Nie. Lepiej nie pytać, 

nie rozbudzać niepotrzebnych tęsknot, jak mie pyta 

ła kiedyś jej własna matka. I cóż? Życie ułożyło się 

jakoś nienajgorzej, bez marzeń ognistych, bez miłos- 

nych upojeń, ale też bez rozczarowań, gorzkich za- 

wodów, tangań i rozpaczy. Ot, szara nitka z dnia na 

dzień przędzona: gospodarstwo, rodzenie dzieci... 

wietrzenie wyprawnych sukien, zleżałych, nigdy nieu- 

żywanycih, oglądanie klejnotów w wianie otrzyma- 

nych, a nigdy nie -wkładanych... szepty mieskończo- 

nych litanij, zapach piżma i paczułi: mistemy haft 

w ręku... czasem, zrzadka, goście... I tak przez wszys- 

tkie dni życia. ! 

Mąż, człowiek stateczny, uniknął wojennej chwa- 

ły, pułkownikowstwo jako tytuł honorowy piastując. 

n
o
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Jakby niewidzialną ręką pchnięta, odwróciła 

  

miczym z praktyką. Świadectwa dobre. Ku- ul. Wielka 36, a 

maler. Warunki dowolne pensja z utrzyma- Niezrównana książka z przepisami 2 
niem lub "ordynarją. A. Oetkera pt. „Dobra gospodyni piecze. 

ь „| ma" jest do nabycia we wszystkich sklep . Oferty proszę skłodać do adm. „K. W, kolonialnych, księgarniach i u naszyth re х 
pod „Kwalifikowany“. słępców. Cena obniżona 30 groszy. а 

4 a 
|, bORTÓR MED, p 

GUSTOWNE MATERIAŁYR ; T | Jurczenkowa 
w największym wyborze i najlepszych aatunkach na ubrania | Ordynater - zp. Sawłof 

i płaszcz: dostanie Pan tylko w firm e | Choroby skórne, | g 
wenervczne kobiec Р 

L % lleńska 34, tel. 1860. 3 
Zz. , Przyjmuje od 5—7 w į 

Wilno, Miemiecka 19, tel. 690 (Istnieje od 1£98 roku) DOKTOR urn DP 
Pa Я polecamy najnowsze tkaniny | Zygmunt fe 

jedwabne i wełniane i 

nio m га płaszcze, kostiumy i suknie ! Kudrewicz > 
, Choroby wenerycznę,| Ć 

BRW TDI | same Madonas й | we ul. Zamkowa 1%, 
: tel. 19-60. imuje a 

: A 5 ы 2 d 8—1 I od 3—3, > W niedzielę 28.II.37. o g. 17-ej odbędzie się | | - jk 
DOKTOR: MEN, k 

PODWIECZOREK | A. Gymbier (Choroby skórne, sy- 

w Restauracji „ST. GEORGES ar уа 
3 : 2 BM moczopłciow 

z udziałem artystów Teatrów Wileńskich uckiewicza. ša 90 
| Tatarskiei), tel. 15-. DANCING Tel. 22-98 || 0d-9—7452730w, " 

- t: 

DOKTOR © 
iai i Wynajmę |Cerowanie i Reperacje | u -Vzie*.. | Blumowicz s 

kcie na kino około oroby weneryczne 
bielizny, ubrań i pończoch. |20 miesc lub prze. | Skórne | moczorłę, | a 

R rObiĘ Zgłoszenia: p „Wielka 21. tel 921 . 
oboty na drutach i szydełkowe, | uj, Niemiecka 14—6 | Przyjm. od 9—i 13—% 

darcie pierza i włosia oraz roboty słomiane 

przyjmuje = Odstąpię sklep DOKTON | 
į # т! 5гкап ет м р. Е „Sala Pracy" | myc) | ZAURMAŃN 'owiedzieć się: sdm, yne; | 

w „Domu Nocleg. dla Kobiet“ | Kurjera Wileńskiego dia dł Е, 
PAT e r. 

przy ul. Žydowskiej 10 MIESZKANIE | 77/7" 12-21 4-8 
od a. 10 do 12 i «d 7 dn B wiecz. 4 pok. z wysodami ^ 

do wynajęcia AKUSZERKĄ ч 
ul. Montwillowska 18 Marja 

Kupię 3-lampowy wejście z Peńskiej La k nerowa 
i ————— 

aparat radiowy POKÓJ Drzyjmuje od 9 rane . @ 
używany, lecz w do- | umeblowany zewszeł | do 7 wiecz. ul. J. Je a brym s anie, z głośnf- | kimi wyaodami I te. | sińskiego 5—18 B A 
ki-m ruchomym na lefonem do wynajęcia | Ofiarnej (ob. Sądu). | 

н akumuletor (nie sie- Zawalna 24 m. В. <a 
<ciowy). Oferty kiero- | ——- 3 jų 

Znawca nie | wać: Wilno. Gedymi- ZGUBION Potrzebny й 
= nowska 32 — !, М. Ą ogrocnik Go 1: ауаа M waha się i wybiera Ki 6 leg. kol. i bilet okre: | z ktyk 5 а 

zawsze, wyłącznie, tyl- | „"Meraszewic:Owna: sowy wyd. przez D s: z Ró p > 
ko fortecian i pianino OP.wWime zan. kaw Ё A oral e 

„Arno'd Fibige: *. Sprzedają się 5969°0 na imię Wi karo kac EM * 
„| fabryka działki ziemi własnej | ktora Strzałko uniew | tyckiego 31-8 Teraje- i. 

Kalis:, Szopena 9. | z sadem pięknie po- się. yckieg D. 
Pasz: N Kremer | łożone przy zaułku m Bi 

aa Foriepianów Ponomarskim 2 
Sino; Niemiecka 19. (na Zarzeczu! kale M „ot nanen, "Canin « 
eny niskie wydań Zakład : ydaną przez P.K U a optytzny Ё 

Dogodne spłaty Motocyki Łomża na imię Fin td 
dni niskich cen | Z WÓzsiem Db- tanioj kiels/iejna Józefa w 

1 dni wielk. rabatu do sprzedan'a zam w Baranowiczach te 
= konfekcji, galenie- Dowiedzieć się: Tioc- | ul. Hołówki 6 uniew =: . 

rii trykotaż. | obuwiu ka 7 u dozorcy sę Jana: ; % 

Mica, Wake 0. | „Nauczycielki, | Student U.S.B | [ję PW * 
1 | bony, wycuowawczy į udzieim — horepetycyj | I i dz 

nie i wszelkiego ro- | wzakresie gimnazjum 3 
„Student U.S.B. dzeju służtę domowę | Specjalność = mete: Wa saw | p udzieja iełCyj w za: | zapośrednicza Woie- | matyka, fizyka | jęz. | ; okulary śŚwiśl- w.g : 
krese  g mnazjum.| wódzkie Biuro Fun-| niemiecki, Nauka | ręczpt p. p. lekarzy |8Z 
Specjalność francuski | duszu Pracy w Wilnie | skutec'na. Łaskawe | okujistów. Poleca ej r 
i łacina. Zgłosze ia| Poznańska 2, teleton | zgłoszenia do redak- nowsze modele z 
w redakcji pod. Južį 14-06, czynie od g.| cji „Kurjera Wileńs.* wę 

stude t. 8 do 15-el. w qodz. 7—9 w. *IEFIEFIFIFTD 

ty 
I; jod 

į. Na zapadłą wieś, zdala od ludnych traktów, nie zaj u; 

rzeli nawet Francuzi... Życie zbiegło, jak z bicza ob 

\сха5!... A teraz na tę samą drogę trzeba pchnąć cór- Into 

kę. Na tę samą drogę... A może... jednak... ck   się pani Micewiczową od okna. 

— Śpisz, Felisiu? 

— Nie, mamo, 

-— Smutno tobie, dziecmko? 

Zdziwiona niezwykłym tonem, Feta did я 

poduszki rozwichrzoną glowę. 

— Czemu pyta się mama? 

— Ot, sama nie wiem. Tak mnie jakoś na rzew-: | 

ność zebrało się. Odejdziesz ty ode mnie, jedynacz- 

ko moja, sama z chłopaczyskami zostanę Się... A 

może ty nie chcesz odchodzić? Może ty za pana 
marszałka nie chcesz iść? я 

Fela porwała się z I6žka i boso, w koszuli noe- 

nej, z potarganymi warkoczami na plecach „skoczyła 

do matki. 

— Ach, gdyby mama pozwoliła nie odchodzić, ze 

sobą zostać jeszcze długo, długo... na zawszeł ; 

(D. e. n.) 

  

   

1 ADMINISTRACJA: — Konie P, K. O. Nr. 700312 
trala.— Witno, el Biskapa Bandarakiego L. | 

      

    

  

    
    

2. Wadokeje: tel 79 — godziny pztyjęć 1—3 po połsdnte 

Administracja: tel. 99 — czynna ed godz. 9.30—15.20 

Diakarnia: tel, 3-40. Redakcja rękopisów ułe zwraca, 
  

Wydawnictwa „Kucjar Wileósk;” Sp 2 a, a 

  

Odūsiaiy; Mowagrodok, al. Kościelne iD 
а, =1. Zamkowa 41 
Barenowicze, ul. Naratowicza r 

Preodstawiclele: Kiech, Nioóświet, Sionim, Sstsatzya, 
„ |. Melpte, Wełotyz, Wilejka, sea 

   
    
   
    

      

CENA PRENUMERATY miesięcznić: z odno- 
szeniem de domu w krajn—3 zł, za gre- 
sicą 6 zł, s oćbierem w sóministracji zł 2.50, 
na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

da pocztowego ani agencji zł 2.50. 

     
ryczze 50%. 
„Badeslane“      

   
        

    

Drek. „Zmięs”, Wilno, nl Bisk. Basdurstiago 4. 141 140 — 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr, w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kreniio | 
redakc. | komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenie cyłrowe I tobelw | 

szeń | nie pizyjmaje santrteteń miejsca. 

Układ egłeszeń w tekście 6-ciołamowy, za tekstem 12-lamowy. Za treść egłosześ irabrykg 
redakcje nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termins droka ogłt> | 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30—16.30 i 17—18 - 
     

    

      
    

Nedaklos odp. żygane: Hamcw  


