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Na marginesie Zjazdu 
gospodarczo - społecznego 

w Brześciu Lit. 
jak już wiemy z krótkiej depeszy 

PAT-a w dniu 9 lipca 1938 r. odbył 
się w Brześciu Zjazd działaczy gospod. 
i społ. woj. poleskiego przy bardzo li- 
cznym udziale gości, świetnie zorgani- 

zowany przez Sekretarjat Poleskiej 

Grupy Regjonalnej Posłów i Senator 

rów na czele z posłem Edwardem Du 
nin — Markiewiczem. Na całość Zjaz 
du obok zagajenia Prezesa Grupy p. 
posła Antoniego Wysłoucha, które to 
w całości podaliśmy wczoraj, złożyły 

się referaty: poseł Józef Poniatowski 
—. Polesie w strukturze gospodarczej 
Polski; inż. Wiktor Roth — Zagad- 

nienia rolnicze na Polesiu i ich reali- 
zacja; poseł Ed. Dunin — Markiewicz 
— Samorząd jako czynnik twórczy w 
budowie życia gospodarczego wsi po 

leskiej 

Nad tezami wygłoszonych refera- 
tów wywiązała się dłuższa dyskusja, 

rozwijająca i pogłębiająca niektóre 

z poruszonych zagadnień. Z toku dy- 
skusji należało wnosić, iż referaty dot- 
knęły kwestji istotnie żywotnych dla 
gospodarczego życia Polesia, wywołu- 
jąc wśród zgromadzonych duże zainte 
resowanie i troskę. W toku dalszych 
obrad po przerwie obiadowej zostały 
wygłoszone referaty o charakterze bar 
dziej specjalnym: Poseł dr. Zbigniew 
Madejski dyrektor Funduszu Pracy —- 
Produkcyjna walka z bezrobociem. a 
Fundusz Pracy: inż. Józef Mięsowicz 
— Aktualne zagadnienia rzemiosła i 
przemysł ludowy; oraz referat sprawo 
zdawczy Generalnego Referenta posła 
dr. Fr. Czernichowskiego z przebiegu 
dyskusji w zestawieniu z tezami Zjaz 
du Gospodarczego w Warszawie. — 
Obfity materiał dyskusyjny oraz boga 
to wypełniony program obrad Zjazdu 
spowodował odpadnięcie referatu p. 
inż. Bronisława Chamca — Uwagi o 
zagospodarowywaniu nieużytków | 
półużytków na Polesiu. 

Szczęśliwym pomysłem organizato 
rów Zjazdu było takie połączenie refe 
ratów przy którem jedne o charakte 
rze syntetycznym poświęcone były 0- 
mówieniu całokształtu gospodarki Po 
lesia i widoków jej rozwoju na przy 
szłość, inne zaś kwestjom bardziej 
konkretnym — jakiemi drogami nale 
ży iść by najłatwież zrealizować ściśle 
określone postulaty w dzisiejszych wa 
runkach gospodarczego i kulturalnego 
rozwoju Polesia. Do pierwszych nale 
ży odnieść przedewszystkiem świetnie 
skonstruowany, głęboko przemyślany 
referat p. posła Józefa Poniatowskiego, 
do drugich — trafnie ujmujący zada* 
nia samorządu na ziemiach poleskich 
referat p. posła Dunin — Markiewi 
cza. Z powodu brzku miejsca ograni- 
czymy się tylko do podania i omówie 

    

   

  

nia pokrótce tez obu tych nadzwyczaj ° 
ciekawych referatów. Wnioski z tych 
głębokich dociekań p. poseł Józef Po 
niatowski grupuje następująco: 

1) Sprzecznoścj w ocenie charakteru ż0- 

spodarczego Polesja, jako elementu struk- 
tury gospodarczej Polskj, wynikają z niez 
najomości Polesia. Znajomość Polesia nale 
ży w Polsce szęrzyć у 

2) Polesie geograficzne stanowi jeden z 
majbardziej swojstych j odrębnych obsza- 
rów gospodarczych w Palśce. 

3) Pogląd o bjernym cha 

   

  

terze gospo: 

darczym Polesia nje odpowjada rzeczywi- 
stości. 

4) Trudność i koszt komunikacji oraz 

  

niezamożność n:jeszkańców zmuszają chwilo 
wo Polesje do gospodark; naturalnej, umoż 

j przez miski 
i     

  

poziom potrzeb; odbr 

stwarza jednak na p 
fjonej wymiany z resz     

      
tą kraju. 

5) Bilans obrotów towarowych 
będzie bierny w latach obfjtego dopł: 
pitałów: normalnie Polesje, jako o 
«ający 8 
dzie miało czynny obrót towarowy nie prze 
stając być poważnym rynkjem zbytu dla 
polskiego przemysłu. 

6) Polesje stanowić będzie przez dług'e 
łata wyjątkowo korzystny teren dla inwe- 
stycji kapitału. 

7) Polesje po zmeljorowania i po zaspo- 
ikojenia konjecznoścj upełnorolnjenia miej 
scowych rolników, połączonego z komasa- 
cją, przeznaczy pozostaże tereny, zdobyte 
xdizięki meljoracji pod płlanową akcję koloni 

żacy jną. 
8) Dziekį bogatej sieci rzecznej Polesje 

może sję stać ważnym obszarem tranzytu 
wodnego. 

9) Przy podnjesienju stanu gospodarcze- 
go i odpowiedniej reformie ustroju agrarne 
go Polesje może się stać wybitnym czynnį- 
kiem równowagj gospodarczej j społecznej. 

10) Skromne środki, które są lub będą 
do rozporządzenia muszą być  wyzyskane 
mietylko ekonomicznie co młatwia taniość 
pracy i niekiórych materjałów (drzewo), ale 
1 celowo w sensje stopniowej realizacji pla- 

Polesja 

  

    

    

  

'watnej. 

nu rozwoju gospodarczego  Polesja 
mątrz systemu gospodarstwa polsk 

11) Zajęcie przez  Połesie właściwego 
miejsca w strukturze gospadrczej Polski za 
leży ,przedewszystkiem od imicjatywy, wy- 
trwałości j energjj samego społeczeństwa, a 
ło zarówno w pracy nad keždym įndywjdu 
alnym warsztatem, jak również we wspól- 
nym wysiłku w samorządach, spółkach wod 
nych, organizacjach gospodarczych i rolni 
czych z m) nietylko e dmiu dzisjejszym 
ale i o dałszej przyszłości. 

Tezom p. posła Poniatowskiego na 
leży całkowicie przyklasnąć. Jedynie 
odnośnie zagadnienia kolonizacji pod 
nosimy poważne wątpliwości. Mimo 
bowiem dość rzadkiego zaludnienia 
na klm. kw. powierzchni . przelud- 
nienie agrarne na dzisiejszem Polesiu 
jest na tyle znaczne, że nie należy 
zbyt optymiistycznie zapatrywać się 
na możliwości kolonizacyjne przez 
wychodźców innych dzielnie Polski. 
Upełnorolnienie oraz stworzenie prospe 
rujących gospodarczo warsztatów rol 
nych.dla miejscowej ludności byłoby 
naszem zdaniem jedynie słuszną po 
lityką wobec ludu poleskiego z pań- 
stwowego punktu widzenia, dążącą do 
trwałego pozyskania ludności etnicz- 
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   nie niepolskiej dla idei państwowej 
Rzeczypospolitej. Przyklasnąć też na- 
leży tezie referatu p. posła Poniatow- 

  

skiego o rozwijaniu i wszechstronnem 
popieraniu twórczej inicjatywy pry 

Istotnie stworzenie warun- 
ków sprzyjających trwalemu rozwojo- 
wi. iniejatywy- prywatnej należy uwa- 
żać za najpewniejszą rękojmię gospo 
darczego rozwoju państwa i społeczeń- 
stwa. 

Odmienny nieco charakter posia- 
dają tezy referatu p. posła Ed. Du 
nin — Markiewicza: 

1) Ze względu, że chwila obecna wymaga 
niezwykle dużego wysjłku, społeczeństwa i 
zharmonizowania jego poczynań, winno na 
stąpjć konsolidowanie wszystkich  czynnj- 
ków twórczych dokoła samorządu jako czyn 
njka usankejonowanego przez prawo oraz 
posiadającego wszelkie podstawy moralne 
j materjalne, upoważnjające do 
prac w zakresie gospodarczym w 
ogólnej polityki gospodarczej, wyłazic 
której ma obszarze Wiojewództwa Połeskiego 
winna stać sję Poleska Izba Rolnicza. 

2) Naczelną zasadą pracy społeczno — 
gospodarczej w dziedzinie rolnjetwa jest cb 
jęcie tą pracę całego społeczeństwa rolnicze 
go, pnzedewszystkiem zaś całej masy drob 
mych rolników. 

Zadaniem działaczy społecznych wszei- 
kich ugrupowań poza pracą w sferze swej 

grupy, jest praca w szerokich masach, by 
w ten sposób oddzjaływać na nje w duchu 

gospodarczym, kulturalnym j państwowym. 
Rolę tę działacze najskuteczniej odegrają. 
wyzyskując w całej pełni, samorząd, jako 
zasadniczy organizacyjng ośrodek pracy. 

3) (Dla ujęcja masy, poruszenia jej i wcią 
gnięcja w sferę gdziaływanja społeczno — 

gospodarczego majodpowiediniejszą metodą 
będzie metoda sze: j. ędzie docierają 
tej, systematycznej i ciągłej propagandy — 
żywem słowem j drukjem w drodze perjody 
cznych zebrań gmjnnym ; gromadzkjch. 

Za propagandą 'winny prace przedmio 
towe — z jednej stromy, jako logiczny jej 
wynik, z drugiej — о środek do wzmoe- 
njenja jej skutecznoścj. 

4) IPrace przedmiotowe, dla których prze 
dewszystkjem wykorzystać należy samorząd, 
winny obejmować pewne Šeįsle sikonkretyzo 
wane zagadnienia, wjążące się konsekwent- 
nie w całokształt podstawowych poczynań. 
„Pracami tem; są: komasacja i meljora 

cja — jako podstawy racjonalnej produkcii 
zsyp zboż: o podstawa samopomocy 
i propagandy. ja mleczarska į organį 
cja zbytu — jako podstawy zasjlenia war 
sztatów rolnych w środki płatnicze oraz pod 
stawy prac nad podniesieniem produkcji 

5) Metodami podej. pow 
prac będzje pobudzenie j. zainteresowan 
niemj mas drogą propagandy, oparcie ich o 
malerjalnė środki samorządu j wykonanie 
przez samorząd drogą skupienja najczynniej 
szego elementu wjejskjego ; udzielefffe mu 
swgo aparatu į moralnego autorytetu. 

Wychodząc z założenia. że szero 
kie masy ludu poleskiego kulturalnie 
nie dorosły jeszcze do samodzielnego 
rozwoju, poseł Markiewicz stara się 
znaleść ośrodek inicjatywy gospodar- 
czej w organach terytorjalnego i zawo 
dowego samorządu. $ 

Samorząd ten winien skoordyno- 
wać wspólne wysiłki całego społeczeń 
stwa, wskazać drogi rozwoju inicjar 
tywie prywatnej słowem ma zająć w 
życiu gospodarczem Polesia znacze* 
nie dominujące. Do zadań swych sa: 
morząd winien podchodzić bardzo 
konkretnie, pozytywnie stawiając ja- 
ko cel do osiągnięcia zadania, skrom- 
ne co do rozmiarów zato wykonalne 
i zrozumiałe dła miejscowej ludności. 
Do takich konkretnych zadań poseł 
Markiewicz zalicza w. pierwszym rzę+ 
dzie komasację i meljorację, zsyp zbo 
ża, akcję młleczarską i organizację 
zbytu. 
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Święto „Straży Przedniej". 
Pan Prezydent, premjer Jędrzejewicz, prez. Sławek i in. wzięli udzłał w uroczystošciach 

GDYNIA. (Pat.) Dzisiaj w Gdyni 
obbyła się imponująca uroczystość 
święta „Straży Przedniej*, połączona 
z poświęceniem sztandaru i ślubowa 
niem 2 tys. członków Straży na wier 
ność państwu. 

W uroczystości wziął udzia: Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, bawiący 
na wywczasach na morzu, p. premjer 
Jędrzejewicz, który przybył spezjal 
nie ina uroczystość z Warszawy, 

przedstawiciele miejscowych władz, 
duchowieństwa i delegacje licznych 
organizacyj społecznych. 

Uroczystość rozpoczęła się miszą 
polową, odprawioną wobec tysięcy 
zebranych na molu Wilsona. 

©О godz. 10.30 przybył p. premjer 
Jędrzejewicz, którego powitał wiże- 
prezes Straży Przedniej, dyrektor de: 
partamentu Ministerstwa W. R. i O. 
P. Karol Makuch. W tej chwili orkie 
stra odegrała hym narodowy, a pan 
premjer dokonał przeglądu oddzia- 
łów. Wraz z p. premjerem przybył 
ks. biskup Okoniewski, prezes Bez- 
partyjnego Bloku i prezes Zarządu 
Głównego Legjonistów, płk. S.awek, 
wicewojewoda  Seydlitz, komisarz 

rządu m. Gdyni Sokół, starosta mior 
ski Wendorff i zastępca dowódcy ma- 
rynarki wojennej komandor Franko- 
wski. Obecny był również komisarz 
generalny Rzeczypospolitej w Gdan 
sku min. Pappee. 

Mszę świętą odprawił ks. prałat 
Rozczynalski z Weyherowa, poczem 
do zebranych przemówił ks. biskup 
Okoniewski, który udzielając swego 
błogosławieństwa, nawoływał zebra 
ną młodzież dó pielęgnowania idea- 
łów chrześcijańskich i narodowych. 

'Po przemówieniu ks. biskup doko 
nał poświęcenia sztandaru Straży 
Przedniej, ofiarowanego organizacji 
przez m. Gdynię. Rodzicami chrzest- 
mymi byli Marysia Hołówczanka i 
sędziwy prezes Związku Weteranów 
Stankiewicz z Poznania. 

Druga część uroczystości odbyła 
się po przerwie w obecności Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej Mościekie' 

go, który niespodziewanie zaszczy 
swą obecnością święto Straży Pr 
niej, 

W chwili, gdy statek „Gdynia“. 
na którego pokładzie zngjdował się 
Pan Prezydent przybył do mola Wilso 
na, orkiestra marynarki wojennej 
odegrała hymn narodowy. P. premjer 
Jędrzejewicz zameldował Panu Pre- 
zydentowi o odbywającem się Świę 
cie, wznosząc w zakończeniu okrzyk: 
„Niech żyje Pan Prezydent*. Okrzyk 
ten podchwycony został przez zebra 
nych. Pan Prezydent pozostawał na 
pokładzie statku i stąd przypatrywał 
się dalszemu ciągowi uroczystości. 

Sztandar Straży Przedniej przyjał 
z rąk rodziców chrzesinych komisarz 
rządu m. Gdyni, który ofiarował go 
w imieniu miasta p. premjerowi, zaś 
p. premjer wręczył go zkolei członko 
wi Straży Przedniej p. Pic de Replon- 
ge'owi. P. premjer przemówił przy- 
tem w następujące słowa: 

   

Przemówienie p. premjera. 
— Pamiętam jak dzjś czasy przed lat 30, 

gdy jako młody chłopiece, uczeń 7 klasy bra 
łem żywy udział w pracach tajnej, rzeez pro 
sta, brganizacji młodzieży gimnazjalnej gim 
mazjum żytomierskiego. Inne to były czasy, 
nįž dzjsjaj. Prześladowano nas za, naszą pol 
skość, szpįegowamo nas, zaborcze władze wy 
rzucały nas ze szkół, Musieliśmy pracować 
w najtrudniejszych warunkach, pracow 
konspiracyjnie, mówić szeptem, schodzić się 
potajemnie. Byliśmy sami, niemal bez kie 
rownietwa i może dlałego, żeśmy bylj sam;, 
musieliśmy zdobywać się na największe wy 
siłkj j na wjększe uczueja odpowiedzialno 
śej, aniżelj to z naszych bardzo młodych lat 
wynikało. © własnym organizacyjaym szian 

  

   

       

  

darze mowy być nie megłc. W ówczesnem 
powietrzu nie mogła łopotać cherągjew -z 
polskjemj znakami. 

Dzjsjaj wy, dziewczęta i chłopey ze Stra 
ży Przedniej, w obecności majestatu Najjaś- 

żejszej Rzeczypospolitej, uwidocznionego w 
oschje Pana Prezydenia Rzeczypospoljtej, w 
ckecnoścj naczeltych władz Państwa, — na. 
wiatry od polskiego morza wiejące, rozwija 
cie wasz sztandar. Pod znakjem tego sztan 
daru, jawnie idziecie w służbę wi ej jdei 
państwowej, której całe żyeje poświęcić pra 
gniecie. W; dnju śwjęte, waszego sztandaru, 
w dnju waszego uroczystego ślubowania po 
myślcie chwilę nad waszymi poprzednika- 
mi na polu wielkiej ; cjężkiej pracy państ. 
wowej, pomyśleje nad pokoleniem polskiej 
młodzjeży, które wówczas pracowało w naj 
trudniejszych warunkach, pomyślcje 6 ofje 
rze krwj ć życia, które na ołtarzu sprawy 

złożyli żołnierze Legjonów Polskich, często 
w wieku, takjm jak wy, uczniowje szkół -Śre 
dnich, pomysleje © watkach 1919 ; 1920 r., 
'w których zginęło tyłu waszych starszych ka 
legów, pomyśleie, jle krwi spłynęło na poł 

ską ziemię peto, ażebyścje wy mogli świę- 
ejć wasze sztandary j pracować w njepod 
ległej, wskrzeszonej Ojczyźnie. Zlapatrzenį 
'w dumnje powiewający sztandar waszej Or- 
ganizacji, staniecie się awangardą narodu w 
jego zwycjęskim marszu ku wspanjalemu 
jutru poiskiej państwowości. 

Po wręczeniu sztandaru chorąże- 
mu odbyło się šlubowanie oddziałów 
Straży Przedniej. Rotę Przysięgi za- 
kończono okrzykiem na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego, przyczem orkie 
stra odegrała „Pierwszą Brygadę* 

Entuzjazm zebranych doszedł do 
niebywałych gramic, gdy Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej wniósł okrzyk: 
„Niech żyje młodzież Polska, kocha- 
jąca własną Ojczyznę*! 

Zkolei przemówił do głębi wzru- 
szony „ukraiński « poseł „Skrypniak, 

   

    

       

Niepowodzenia Hendersona, 
LONDYN, (PAT). — „Sunday 

Express" donosi, że Henderson. który 
bawi obecnie w Rzymie, udaje się do 
Berlina, ażeby uzyskać od Hitlera zo 
bowiązanie, że Niemcy nie będą zbro 
iły się w ciągu najbliższych 10 lat. Na 
leży przypuścić—pisze „Sunday Ex 
press“ že Hitler odmówi udzielenia ta 

kiej gwaraneji. O ile inicjatywa Hen 
dersona spotka się w Berlinie z istot- 
ną odmową, Henderson ma podobno 
ustąpić ze stanowiska prezesa konfe- 
rencji rozbrojeniowej, co zdaniem ga 
zety, — oznacza koniec negocjacyj ge 
newskich. 

Gigantyczne imprezy lotnicze. 
Brak wiadomości o locie Litwinów 

WARSZAWA. (Pat.) Do godz. 21 
w niedzielę iani korespondenci Pol: 

skiej Agenej; Telegraficznej, ani 
sprzymierzone z PAT zagraniczne a 
gencje telegraficzne mie nadesłały ża- 
dnej wiadomości © samolocie „Lithu- 
aniea', piłotowanym przez (dwóch 
litewskich lotników kpt. Dariusa ; i 
por. Girenos, którzy wystartowali 
wczoraz z Nowego Yorka do Kowna, 
zamierzając odbyć tę przestrzeń bez 
lądowania. [Do wieczora lotnicy litew 
wczoraj z Nowego (Yorku do Kowna, 
Dzisiaj w godzinach rannych widzia 
no Ina tnacznej 'wysokeści samoict 
między Islandją a Szkocją, lecący na 
wschód. 'Przypuszczają, że był to Sa 
molot „Lithuanica*. Stacje meteoro- 
logiczne sygnalizowały w ciągu dnia 
dzisiejszego burze nad północną Eu 
ropą. 

Aeropian litewski nad 
Królewcem? 

BERLIN. (Pat.) Według ptrzyma 
nych pe ogodz. 22 informacyj z Kró 
lewca, nad miastem ukazał się litew 
ski samolot „Lithuaniea', jeo do Tosów 
którego panowało już pewne zaniepo 
kojenie. Samolot w chwili nadawania 

STRIKE УОЕ СЕС 

W stosunku do naogół bardzo traf 
nych spostrzeżeń p. pos. Markiewicza 
można podnieść tylko pewne zastrze 
żenia. Czy mianowicie samorządy na 
ziemiach wschodnich a na Polesiu w 
szczególności zdołają wywiązać się z 

włożonych nań zadań? Czy znajdą się 
ludzie wśród władz samorządowych, 
którzy będą umieli rozwinąć owocną 
działalność gospodarczą? Dotychcza- 
sowa praktyka z życia naszych samo- 
rządów i działanie na polu gospodar- 
czem nakazuje mieć tu dość poważne 
obawy. 3 

Tyle co do tez referatów. 
Na zakończenie należy dodać, że 

Zjazd Gospodarzy w Brześciu wykazał 
owocną działalność B. B. W. R. na Po- 
lesiu i istotną wolę pracy nad podnie- 
sieniem kulturalnem i gospodarezem 
tego kraju. Dr. S. Wysłouch. 

  

wiadomości z Królewca krążył nad 
miastem, przygotowując się do ląde- 
wania. 

Samotnik doieciał do Królewca 
BERLIN. (Pat.) Lotnik Post, odby 

wający lot dookoła Świata, wylądował 
dzisiaj © godz. 11,55 na lotnisku ber 
lińskiem Tempelhof po 25 godzinach 
i 40 min. lotu. 

Lotnika powitały oczekujące od 
północy tłumy publiczności, Dzienai 
karzom, zebranym na lotnisku, Post 
oświadczył, że w czasie przelotu wa: 
runki atmosferyczne przeważnie mu 
nie (dopisywały, gdyż nad loceanem 
panowała mgła. W czasie lotu Post 

zastosował po raz pierwszy automa- 
tyczny ster. : ! 

Po dwugodzinnym wypoczynku i 
nabraniu zapasu paliwa Post o godz. 
2.10 wystartował z 'Tempelhofu do 
dalszego lotu, kierując się na wschód. 

KROLEWIEC. (Pat.) Post wylado 
wał na lotnisku w Królewcu dzisiaj 
o godz. 18,45. Lotnik zamierza odpo 
cząć w Królewcu do godz. 3 nad ra- 
nem, poczem odleci na wschód w kie 
runku Moskwy. Post z powodu burzy 
zamiechał lotu przez Warszawę i zbo 
czył na północ w kierunku Królewca, 

Eskadra włoska w Chicago. 
CHICAGO. (Pat.) Hydroplany eska 

dry włoskiej gen. Balbo wylądowały 
w Chicago o god. 23.30, według czasu 

miejscowegę. - 
  

Uczczenie pamięci bohaterskiego iótnika, 

     

i 

13 bm. w czwartą rocznicę tragia 

śmierci piłota mjr. Ludwika Idzikowskie: 
złożyli pp. płk. Filipowicz i kpt. Piątkowski 
w imieniu Aeroklubu R. P. wieniec na jego 

  

„Niezapomnianemu Bohaterowi. Atlantyku — 
Aeroklub R. P.*. 

"Wypadek hitlerowców. 
BERLIN, (Pat). — Na szosje pod Głiwi 

eami samochód ejężarowy, wiozący orkie- 
strę narodowo — socjalistycznego oddziału 
szturmowego z Opoła, najechał na słup z 
przewodnikami o wysokjem napjęciu. Wóż 

rozbił sję. doszczętnie. 4 szłurmowcy zgjnę 
П па miejscu, 5 jest ejężko rannylh, a 12 
leżj rannych. Kierowea wozu popełnił samo 
kójstwo.   

   

Odznaczenie prof. Brunot. 

  

   
   

Ilustracja na przedstawia  francuskjego 
mjnjstra ośwjaty De Monzje w towarzystwie 
prof. Fernanda Brunot z okazji odznaczenia 
prof. Brunot wstęgą „Legjj honorowej* za 

zasługi na polu naukowem. 

który brał udział w uroczystości dzi 
siejszej na czele grupy ukraińskiej. 
Pos. Skrypniak powiedział m. in.: 

Przemówienie pos. $krypniaka 
— Przyjechaliśmy z dalekjej ziemi wo- 

łyńskiej na święto najmłodszej crgaujzacji 
młodej Polski, ażeby stwierdzić, że prawdą 

naszej zjemi jest uczejwa praca dła dobra 
i potęgi Rzeczypospolitej. Tylko wielka, s*1 
ną mocarstwowa Polska zawsze dbała o nasz 
naród, tyłke pod -sztandzrem Rzeczypospołj 
tej Polskiej dokonywałiśmy wspólnie rzeczy 
wielkich. Szezęśliwy jestem, że w szeregach 
tej młodej polskiej organizacji znajduje się 
dzjś również i mledzież ukrajńska. Przy- 
rzekamy ze wszystkch naszych sił pracować 
uezciwie dla 4ohrz, i potęgi Rzeczypospolitej 
i Ślubujemy kochać morze tak, jak je kocha 
eały naród polsk, 

  

Na zakończennie uroczystości prze 
mawiał prof. Hilarowicz, prorektor 
międzynarodowych wykładów  aka- 
demickich w Gdyni, których otwar 
cie odbyło się w dniu dzisiejszym. . 

Niemilknącemi oklaskami: „Niech 
żyje Nasz Prezydeni!* żegnano Pana 
Prezydenta Mościckiego, odjeżdżają 
cego na pokładzie statku „Gdynia. 

Po uroczystości nad morzem w 
pół godziny później na ul. 10-go Lu- 
tego przed .p. premjerem i przedsta 
wicielami władz przedefilowały huf 
ce żeńskie i męskie Straży Przedniej, 
Legjon Młodych, Harcerze wodni i 
lądowi, Związek Strzelecki, kolejowe 
przysposobienie wojskowe i t. d. 

—o00— 

Pan Prezydent na „wiankach“ 
GDYNIA (Pat) Jedną z najpięk 

niejszych tegorocznych imprez let- 
nich nad morzem były „wianki*, zoc 
ganizowane przez tutejszy oddział 
Polskiego Białego Krzyża. 

Na „wianki* przybył Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Ignacy Mošeic- 
ki, bawiący tu na wywczasach let- 
nich. 

„Gdy zapadł mrok, basen im. Pre- 
zydenta otoczyła flota wojgjana i han 
dlowa. Na wybrzeżu zebrało się kilka 
dziesiąt tysięcy publiczności, Wszyst 
kie okręty były pięknie i rzęsiście 
ilaminowane. W chwili, gdy statek 
„Gdynia“, na ktėrym znajdował się 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej ze 
świtą, zbliżył się do basenu, aały się 
słyszeć trzy strzały armatnie, ozna 
czające początek uroczystości. Prog 
ram rozpoczęły zawody wioślarskie, 
regaty siódemek, w którch pierwszą 
nagrodę zdobyła osada z okrętu Rze: 
czypospolitej „Burza, potem odbyły 
się zawody kajaków, poczem ruszył 
korowód kilkudziesięciu efektownie 
udekorowanych łodzi. Palmę pierw- 
szeństwa przyznano załodzę okrętu 
Rzeczypospolitej „Turek“. Łódź ta 
przedstawiała dno morskie z Neptu* 
nem i jego świtą. W: dalszym ciągu 
programu odbyły się na morzu popt 
sy chórów gdańskich i gdyńskich na 
łodziach. „Wianki* zakończyły się 
wspaniałemi ogniami sztucznemi i za* 
bawą taneczną ma statku „Gdansk“ 
na pełnem morzu. : 

Wiceminister Koc wrócił 
do Londynu. 

_ LONDYN, (PAT). — Wiceminister 
skarbu p. Adam Koc powrócił dziś do 
Londynu i objął zpowrotem kierowni 
ctwo delegacji polskiej na konferen* 
cję ekonomiczną w Londynie. 

  

   

` 

         



2 K UR. JE R 

Pomoc Rządu dla rolnictwa. 
Uchwały Komitetu Ekonomicznego Ministrów. 

WARSZAWA. — Obszerny po: 
rządek dzienny ostatniego posiedze: 
nia komitetu ekonomicznego minis- 
trów wypełniły m. in. ważne zagad: 
nienia gospodarcze, związane z rolni: 
ctwem. Powzięto cały szereg decyzyj 
mających stworzyć możliwie korzy” 
sine warunki dla naprawy sytuacji w 
rolnictwie w najbliższym roku gospo- 
darczym. Decyzje te zmierzają do dał 
szego usprawnienia akcji interwen- 
cyjnej na rynku zbożowym i handlo- 
wym. 

W zakresie spraw zbożowych zo- 
stało postanowione, że w przyszłym 
roku gospodarczym będą utrzymane 
dotychczasowe środki oddziaływania 
na poziom cen zboża w kraju, miano: 
wicie — ochrona celna, zwroty ceł 

przy wywozie zboża i jego przetwo 
rów, akcja interwencyjnych zakupów 
prowadzone przez państwowe zakła- 
dy przemysłowo-zbożowe, kredyty 
zbożowe dla rolnictwa, podrejestrowy 
zastaw rolniczy i t. zw. kredyt zalicz- 
kowy oraz w granicach możliwości 
kredyt na zakupy i magazynowanie 
zboża dla młynarstwa i kupiectwa. 

W zakresie t. zw. zwrotu ceł przy 
wywozie zboża j jego przetworów па` 
stąpi w przyszłym roku gospodarc:. 
poważna zmiana na korzyść rolnictw: 
i kupiectwa zbożowego, a mianowi- 
cie — obowiązujące ostatnio zwroty 
ceł przy wywozie jęczmienia i owsa 
mają być utrzymane, zgodnie z in- 
tencją komitetu ekonomicznego rady 
minustrów, przez cały madchodzący 
rok gospodarczy z tą różmicą w sto” 
sunku do obecnego stanu rzeczy, że 
premja od jęczmienia ma być pod- 
niesiona, jak również premja od psze 
nicy i żyta, stawka zaś odjowsa bę- 
dzie utrzymana na dotychczasowym 
poziomie. 

W rozporządzeniu o zwrotach 
ceł przy wywozie zboża, które ukaże 
się w jednym z najbliższych nume- 
rów Dz. Ust. Rz. zostanie umieszczo” 
na jeszcze jedna zmiana korzystna 
dla zainteresowanych sfer gospodar: 
czych, mianowicie dotycząca terminu 
wymówienia premji. Dotychczas obo 
wiązywał termin wymówienia dwu 
miesięczny, 
będzie 3 fniesiące. Akcja interwencyj 
nych zakupów, dokónywanych przez 
państwowe zakłady przemysłowo” 
zbożowe będzie prowadzona nadal 
na wzór lat ubiegłych z tem, że kosz- 
ty i ewentualne siraty tej akcji będą 
pokrywane z sum, na ten cel przezna 
czomych j oddawane do dyspozycji 
specjalnej komisji popierania obrotu 
produktami rolniczemi. Należy pod- 
kreślić, że państwowe zakłady prze: 
mysłowo-zbożowe będą prowadziły 
akcję interwencyjną na rachunek i 
ryzyko skarbu państwa tylko w od: 
niesieniu do zbóż chlebowych. 

W celu poparcia bandlu indywi- 
dualnego i spółdzielczego oraz mły- 
marstwa mają być ustalone formv 
współpracy z państwowemi zakłada* 
mi przemysłowo - zbożowemi. Kredy- 
ty rolnicze rejestrowe i zaliczkowe 
mają być uruchomione w przyszłym 
roku gospodarczym w tej samej, co 
i w roku ubiegłym, wysokości, t. j. 
30 milj. zł. Zwłaszcza, że w roky„ab. 
z powyższej kwoty wykorzystano za- 
ledwie 15,9 milj. zł., należy sądzić, 
że kredyt tegoroczny będzie wystar- 
czający i że zapobiegnie w sposób do- 
stateczny nadmiernej podaży zboża 
ma naszym rynku w okresie jesien- 
nym. W razie wyczerpania powyż* 
szej sumy, możliwe będzie dalsze jej 
podwyższenie. Oprocentowanie kre- 
dytu zastawowego będzie obniżone 
o 2 proc., zaliczkowego — o 2 i pół 
proc. Należy zaznaczyć, że w następ” 
nym roku będą stosowane ścisłe ry- 
gory przy spłacie tych kredytów. 

   

  

Kredyt zastawowy i zaliczkowy do 
stępny jest tylko dla gospodarstw rol 

  

obecnie tegmin wynosić - 

nych, nie może natomiast z nic4 ko: 

rzystać młynarstwo i kupiectwo. Dla 
tych ostatnich mają być uruchomione 
o ile możności i przy odpowiedniem 
zabezpieczeniu kredyty na zakupy i 
magazynowanie zbóż, ażeby w ten 
sposób ożywić na naszym rynku ро- 
pyt na ziarąg i uczyme z kupiectw» 
i młynarstwa element, współpracują 
cy z państwową akcją inierwencyjną 
szeroko rozumianą. 

Dotychczasowe formy wywozu 
zbóż chlebowych zagranicę za pośre: 
dnietwem polskiego biura eksportowe 
go mają być utrzymane i nadal. 

Punktem wyjścia uchwał komite 
tu ekonomicznego ministrów w spra 
wach hodowlanych jest teza, że ро- 
między cenami zboża i cenami arty 
kułów hodowlanych powinien być u- 
trzymany racjonalny stosunek. W ee- 
lu utrzymania cen artykułów hodo 
wianych na należytym poziomie będą 
przedewszystkiem podjęte starania, 
ażeby nasze możliwości wywozowe w 
tym zakresie były w pełni wykorzy: 
stane. W związku z powyższem bę 

dzie urzymana w przyszłym roku go- 
spodarczym dotychczasowa pomoc 
państwa przy wywozie artykułów ho 
dowlanych z tą różnicą, że będzie ona 
bardziej elastyczna i umożliwi racjo 
nalniejsze wykorzystanie sum, prze 
znaczonych na podtrzymanie cen ar: 
tykułów hodowlanych oraz ułatwi 
szersze wykorzystanie działalności 
eksportowej. 

„Powažną inowacją w dotychczaso    

wej naszej polityce rolniczej będzie 
uruchomienie przy Ministerstwie Rol 
nietwa i Reform Rolnych t. zw. komi- 
sji popierania obrotu produktami roi 
niczemi. Do zakresu działania tej ko 

misji będzie należało dysponowanie 
środkami, jakie będą przeznaczone na 
akcję podtrzymania w Polsce cen 
produktów rolniczych, z wyjątkiem 
środków jakie są obracane na popar- 
cie wywozu w tormie t. zw. zwrotu 

ceł, oraz tych funduszów, jakiemj dy* 
ssponulje międźyministerjalna komi: 
sja popierania eksportu. Środki, ja- 
kiemi będzie dysponowała komisja, 
będą mogły być obracane w zakresiu 
zbóż, o ile zajdzie tego potrzeba na 
ewentualne dodatki do normalnych 
zwrotów ceł w zakresie zbóż oraz na 
pokrywanie kosztów akcji interwen- 
cyjnej państwowych zakładów prze- 
mysłowo-zbożowych, jak również na 
obniżenie oprocentowania kredytów, 
a w zakresie artykułów hodowlanyca 
na udzielanie pomocy w różnych for 
mach podtrzymania cen tych artyku- 
łów w kraju. 

W skład komisji wchodzą przed 
stawiciele zainteresowanych  mini- 
sterstw, Biura Ekonomicznego, pre 
zesa rady ministrów, delegaci państ: 
wowych zakładów przemysłowo-zbo- 
żowych, związku izb i organizacyj rol 
niczych Rzeczypospolitej, oraz związ 
ku izb przemysłowo - handlowych. 
Pierwsze organizacyjne posiedzenie 
komisji odbyło się dnia 15 bm. pod 
przewodnictwem wiceministra skar: 

bu p. Leona Kozłowskiego. 
Przedstawione powyżej decyzje 

rządu na odcinku rolnictwa, powzię* 
te w przededniu rozpoczynającego 
się nowego okresu gospodarczego, nie 
zależne od będącej w toku akcji finan 
sowo-rolnej, stanowią ramy, w któ: 
rych stosunki rolmicze powiny ulee 
naprawie. 

    

Helikopter Belgijski. 

  

W ostatnich dniach lotnictwo belgijskie 
przystąpiło do prób z nowym helikopterem, 
skonstruowanym przez aerotechnika belgij 

SALAAM 

skiego inż. Florinnę, który startuje w cent 
rum miasta, dowo: pasażerów wprost 7 
miasta do samolot na lotnisko. 

    

Rada Miejska na podstawie nowej 
ustawy samorządowej. 

W związku z wejściem w życie no 

wej ustawy samorządowej podajemy 

poniżej kilka szczegółów n. t. jak wy 

glądać będą przyszłe Rady Miejskie. 

Otóż Rady te składać się będą w 

miastach do 5000 mieszkańców z 12 

radnych; od 5 do 10 tys. mieszkańców 

z 16 radnych; od 10 do 25 tys. miesz 

kańców z 24 radnych; od 25 do 40 

tys. mieszkańców z 32 radnych; od 40 

do 60 tys. mieszkańców z 40 radnych; 

od 60 do 120 tys. mieszkańców z 48 

radnych; od 120 do 180 tys. mieszk. 

z 56 radnych; od 180 do 250 tys. mie 

szkańców (w tej liczbie i Wilno) z 64 

NAD WIELKĄ WODĄ. 
„.Budzę się w nocy, która jest 

srebrna od niewidzialnego księżyca... 
— Sz—sz... sz—sz... wzdycha coś 

miarowo w powietrzu. Przytomnieję 
natychmiast. Jestem wszakże nad Na 
roczem w schronisku Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. Mam pokój re- 
prezentacyjny, z czego jestem niesły- 
chanie dumna. Mogę wstać i'krokiem 
niepewnym ze snu i zmęczenia udać 
się na taras, który przylega do tego 
'pokoju, a otwiera widok rozległy na 
jezioro. 

— Sz—sz., Sz—sz.. szumiący, 
miarowy plusk uderza tam mocniej 
o uszy. Niewidzialne prądy rzucają 

*©0,brzegi jeziora śpiewającą falą. 
Patrzę w omgloną dal, zacierającą 

kontury widnokręgu. Można się łu- 
dzić, że to morze. O, jakże człowiek 
spragniony jest piękna! Oczy nie mo- 
gą się nasycić srebrem, błękitem i se- 
ledynem, które się roztopiły w chłod 
mej czarze nocy. Silne wołanie špie- 
Avającej fali uderza o zamknięte 
rzwi serca. Otwierają się naoścież, 

by mógł w mie wpłynąć ksężycowy 
spokój... 

Nie spodziewałam się, że odniosę 
tak mocne wrażenie. 

* * * 

Zobaczyłam Narocz po drodze z 
Kobylnika i myślałam zdaleka, že to 
jest groźna, stalowa chmura, obejmu 
jąca horyzont po ostatnim deszczu. 

W drodze do Schroniska Szkolne- 

go chmura ta rosła, potężniała i nie 
spodziewanie zaiskrzyła się w przed- 
wieczornem isłońcu. To woda! 

Nagłe objawienie wodnej wspania 
tości zmusiło mnie do zatrzymania 
Się na chwilę w świeżo zbudowanem 
Szkolnem Schronisku, czego zresztą, 
inie pożałowałam. Wpadłam bowiem 

w nurt dziwnego życia, którego treś 
cią była woda — szumiąca i śpiewa 
jąca jeziorna fala. Wieczorem zesz- 
dam po stopniach, prowadzących ле 
Schroniska do jeziora, aby wysreb- 

rzyć serce w migotliwej księżycowej 
smudze, rozlanej po powierzchni. 
INawet deszcz, trwający nazajutrz 
ldzień cały, nie zdołał zabić czaru roz- 
śpiewanej toni. 

Kajak zbliżył mię z chmurną sre- 
brzano-stalową wodą, z zieloną głę- 

bią jej wzdymających się grzbietów .. 
A gdy znów zapadł wieczór, ujrzałam 
rzecz cudowną i niespodziewaną. Oto 
ze stłoczonych groźnie chmur nad 
wodą wytrysnął miedziany krąg. 

Ta gorąco-złota piłka jęła się to- 
czyć po grzbietach poszarpanych ob- 
tłoków, zapadając w głąb i znów się 
wynurzając w śŚwietlistej wspaniało- 
ści. 

— Uciszcie się! To złoty księżyc 
tańczy — powiedziałam. 

* * * 

— Niech pani tu zostanie — na- 
mawiał p, Łucznik, który niby szyb: 
konogi Hermes-Merkury, uzbrojony 

radnych. Ponad 250,000 mieszkańców 

z 72 radnych. W Warszawie ze 100. 

radnych. 

Zarząd miasta składa się z prezy 

denta i wieęprezydentów. Rada Mie 

ska Wilna liczbę  wice-prezydentów 

może podnieść do 3. W miastach o li- 

czbie ponad 50,000 mieszkańców do 2. 

Liczba ławników ma wynosić 10 pro- 

  

cent radnych i nie może być mniejsza 

od 3. 

Miasta wydzielone muszą mieć za 

wodowego prezydenta i wiceprezyden 

ta. Miasta niewydzielone mogą mieć 

zawodowego burmistrza. 
      

zamiast kaduceusza w 'wiosło od ka- 
jaka, niezmordowanie obiega i opły 
wa jezioro, opiewając przybyszom 
wdzięki Schroniska i zalety ludzi, w 
niem przebywających, Niech pani iu 
zostanie, bo nigdzie nie może być 
piękniej! ‹ 

Zgadzałam się z nim, że tu jest pię 
Iknie, ale chciałam jechać dalej, na- 
razie nawet bez pewności, iż gdzie- 
kolwiek może być lepiej. Przybyłam 
Ido pensjonatu Zw. Pr. Ob. Kobiet w 
rzęsisty deszcz, ale zdołałam spo- 
strzec, że jest ucisznie ukryty: wśród 
lasów, co mu nadaje odrębny wdzięk. 

— Nie gniewaj się, szybkonogi 
*Hermesie, ale dla mnie tu jest pięk- 
miej — myślałam uszczęśliwiona. 

Tamto Schronisko na bezdrzew 
nym brzegu otwiera wszystkie oczy 
na wspaniałość wody, — to znów 
daje symfonję, na którą składa się 
śpiew jeziora, szum starych, pięk- 
nych drzew w lesie, gra kolorów zo0- 
rzy zachodniej na wodzie i refren 
urozmaiconej linji brzegu. 

A gdy się zatęsknj do księżyca, 
to siedem—dziesięć minut drogi wbok 
rozściele nam piłęed oczyma drugie, 
miniejsze jezioro „Blade, gdzie wie 
czorem księżyc staje się reżyserem 
wispaniałego misterjum. Zaczyna tak 
samo od niesamowitego czerwonego 
akordu nisko nad wodą; podnosi się; 
opływając łagodną pozłotą, którą rzu 
ca, niby świetny płaszcz, na pomarsz 
czone fale, aż potem rozmarza się 
w nocnej samotności, srebrnieje sam 
i osrebrza wodę, a noc nalewa po 

Mo ES KO 

MODA. 

  

Nowość paryska: piżamy plażowe z miebies- 
kiego jedwabiu przybrane granatowo-biało- 

czerwonym kołnierzykiem. 

Jale można się ubrać w Paryżu 
za parę franków. 

Kto mie zna w Paryżu M-lle Odetto? Jest 
to czarująca młoda malarka, której delikatne 
akwarele niejednokrotnie już miał Paryż 
możność podziwiać. M-lle Odelte pozatem, 
że jest pełną fantazji i humoru artystką, u- 
chodzi ze jedną z najelegantszych pa - 
nek. A to jest tytuł, który obowiązuje bar- 
dziej jeszcze niż tytuł artystki. „Widzieliście 
ostatnią kr me-lle Odete w Cafe Made 

leine?* — brzmi tak samo jak: „Widzie| 
na wystawie jej ostatnie akwarele“. 

Jaikže się więc dzieje, że m-lle Odeltle, 
której kieszenie przeważnie świecą pustkami, 
umie tak się ubrać, że mawet bardzo wybred 
ny światek paryski wita każde ukazanie s'ę 
młodej malarki okrzykiem zachwytu? 

Na czem polega sekret ubierania się za 
tamie pieniądze? M-lle Odette stwierdza 5а- 
ma: „Widziała pami wczoraj w Cafe Made- 
leine moją granatowo-różową toaletę? Skom 
binowałam ją z zeszłorocznego płaszczyka 

jasnogranatowego z pelerynką. Kupiłam w 
Galeries Prntemps półtora metra bladoróżo- 
wego kreponu, którym przedewszystkiem pod 
szyłam pelerynkę, tak że utworzył się różo- 

wy kant 4 cm. szerokości. Kołnierz odprułam 
i zastąpiłam go ukośnym szalikiem (12 cm. 
szer.), z tegoż materjału uszyłam sobie sama 
zgrabny fez, do tego ciemnobłękitne ręka 

wiczki z ańtylopy i takież pantofle. I oto 
cały sekret! W. niedzielę będziemy mieli 

  

  

       

    

    

  

wernisaż nowej wystawy, na której znajdą 
się również moje akwarele. Rozum e, pani, 

w byle czem. W kiesze 
BRAĆ pachy, mój ma- 

a 12 sou 

   
   

    

    
   

    na guziki Wi «z, okien niepotrzebne 

już wałki waty, poprułam i pocięram: białą 
zniszczoną bluzkę jedwabną na pas. któ- 
remi obszyłam wałki wały e „łych 
posplatałam grube war ‚ któremj suto 
obszyfam małe okrągłe ie sukni. czar 
my kapelusik przybrałam dużemi wę: 
z białego i czarnego warkocza. Sztylpy bia 
tych rękawiczek zahaftowałam czarną włóc 
ką w deseń ensemble'u. Pantofle 

białe uzupeinią moją tualetę. Jak s 

      

    

  

     

    

  

схагпо- 
dzi pan, 

    

Sądzę, że będzie n'e- 

  

ROB 

Tak się można ubierać za grosze. Geline. 

Doktór R. BUCH 
AKUSZERJA i CHOROBY KOBIECE 

ordynuje od 11—1 i 4—6 
przy ul Niemieckiej 35, tel. 8-64 

Lokuje chorych w Lecznicy Położniczo- 
Ginekolog. -—— M. Pohulanka 15, tel. 14-71 

Marszałek Senatu w Paranie 
KURYTYBA, (PAT). — Marszałek 

senatu p. Władysław Raezkiewicz, ba 
wiący obecnie w stanie Parana, udał 
się na zwiedzenie osad kolonistów pol 
skich w dorzeczu rzeki Ivahy. Marsza 
łek Raczkiewicz zwiedził rezerwat in 
dyjski, kolonję Ponta Grossa i Rio Cla 
ro. Ludność polska i organizacje spo 
łeczne serdecznie witały dostojnego go 
ścia z Polski. 

    

  

  

brzegi niepojętą jasnością, 
cą na chropawej korze sosen w nagły 
srebrzysty dreszcz. 

zasygają“ 

Tak. Dopiero w tem  drugiem 
Schronisku (Zw. Pr. Ob. Kob.) od- 
czułam całe piękno jeziora. Widzia- 
łam je potem rankami, gdy rozlewało 
się u brzegów szerokim pasem sele- 
dynu, żeby hen! dalej stężeć w mogny 
granat, osrebrzony „barankami* spie 
nionych fal. Wtedy było zupełnie po- 
dobne do Bałtyku. Widziałam je wie- 
czorem, gdy zachód słońca czynił je 
tak nieprawdopodobnie pięknem, że 
goście zastygałi w bezruchu u oszklo 
nych drzwi jadalnej sali lub ciągnę!i 
w skupieniu na molo, wpatrzeni mil- 
cząco w świetlisty hymn nieba i wo- 
dy. Widziałam je tuż po zachodzie 
słońca, gdy woda pewnego razu umil 
kła i wygładziła się w śliski, błysz 
czący lód, złoty z jednej strony, kre- 
mowy dalej, a zupełnie blady na 
wschodzie. Czarne profile łódek i ka' 
jaków odcinały się ostro i wyraziście 
od gładkiego tła, a ludzkie głosy 
miękko tańczyły po wodzie, jak nie 
widziałne, przerzucane wciąż dalej 
piłki. Widziałam, jak kiedyindziej 
drzewa nadbrzeżne skręcały swoje 
odbicia w wodzie w spiralne węże, 
jak fale nad niemj mieniły się różno 
barwną morą, a piasek na płytkiem 
dnie u brzegów pokrywał się niewia 
domo dlaczego ruchomą złotą sia 
teczką. 

Woda, odbijająca piękno obłoków, 
kazała mi podnieść oczy w górę i 
przekonać się po raz nie wiem który, 

SŁUCHOWISKA. 
Powstanie Indjan. 

Stanowczo zadużo wszędzie pisze się te 

raz o Niemczech. Kolumny wszystkich pism 

są pełne kraju, przemalowywanego obecnie 

na kol. brunatny. Na witrynach księgarskich 

okładki grubych ksłążek przekreślonych ja- 

kimś rysuńkiem, lub znakiem: „W cienia 

swastyki, „Niemcy na rozdrożu — wszędzie 

pełno tej tandety. Oprócz tego księgarn.e 

  

próbują robić interesy na przekładach ksią- 

żek spalonych w Niemczech. Daje się grube 

opaski i... może pójdzie. 

Istotnie, Niemcy dzisiejsze przedstawiają 

pewien problem. Nie tak zawiły jakby się na 

pozór zdawało, ale zawsze jakiś problem. 

Tyiko że Niemcy obecne znacznie lepiejby 

Się nadawały dla badania naukowego, miż 

do tego czem są w opinji. W opinji pow- 

szechnej Niemcy są przedmiotem paniki po 

litycznej. Oczekuje sę co chwila gromu z 

tamtego nieba. W tem tkwi błąd i w tem 

tkwi śmieszność. 

  

Kiedy rozpęd tentoński miał największy, 

niespotykany przedtem, ani potem wymiar 

(było to między IX, a XI wiekiem naszej 

ery, wtedy zdobywcy 

li swej religji 

witedy godła, 

germańscy mie ubiera 

w totemiczne znaki. Nosili 

ikióre wówczas były godiami 

uniwersalnemi: krzyże proste. Występowal!i 

(mniejsza o to słusznie, czy nie słusznie) 

  

     

jako reprezentanci jakiegoś św w ększe 

go od nich. Umieli w sobie wzbudzić jakąż 

rację. ; 

To cofający się wówczas słowianie. Wycina 

| na drzewach znak swastyki który oznae 

strach przed niebezpieczeństwem i wezw, 

. Właśnie cofający się wów- 
czas słowianie przyzywali na pomoc całą 

swą totomiezną dekorację Ubierali się w stro 

je umówione, na szyjach wiązali chustki w 

umówiony sposób. Niemcy mos:li wówczas 

stroje, jakie były jakie 

majminiej ich wyodróżniały z pośród reszty 

nowoucywil'zowanego świata. Właśnie wów- 

czas postępowanie słowian. (później 

nów) nosiło wszystkie cechy histerji nacjo- 

nalistycznej. Oczywiście walka ich z szuka- 

jącymi mowych terenów ekspansji niemca- 

mi, była tylko rozpaczliwem cofaniem się. 

ał 

e 

   

do oslroż    
  

najwygodniejsze i 

  

litwi- 

    

Bieg historji odbywa się w pewnym ryt 

mie. Dziś młody człowiek w Czechach, Pol- 

sce, czy ma Litwie jeżeli w stroju, sposobie 

życjia, lub mowie różni się czem od swego 

rówieśnika z Francji, Anglji, czy Ameryki, 

to tylko może większem ubóstwem mater- 

jalnem, tańszem ubraniem, 

watością bycia i mowy. 

To on prz 

ki i blaszki 

pewną chropo- 

  

zywają dziś na pomoc a 

To Niemcy starają się odróżniać. 

To oni przyswajają dziś na pomoc aparat 

totemiczny. A przecież Niemcy się cofają. 

Kłajpeda mie tak dawno uchodziła za 

bezspornie Pruską. Opole 30 lat temu było 

miastem zupełnie niemieckiem. W roku 1856 

w Pradze czeskiej mieszkało 73.000 Niem- 

ców, a tylko 50.000 w roku 1900, gdy liczba 

mieszkańców miasta doszła liczby 450.000— 

było tam już tylko 30.000 niemców w roku 

1933... + 

INa całej linji żywioł germański cofa się, 
ustępuje przed 'powolną inwazją  słowian. 
Obecnie ludność Niemiiec i Polski ma się 

Jak 2 : 1, za 20 lat ludzi zdolnych do noszenia 

broni, w pełni sił będzie w Niemczech i Pol. 
sce jak 1:1, tylko że Polska będzie znacznie 
mniej osłabiona elementem starców. 

arat 

  

     

Ruch hitlerowski to nie tylko historja, 

fo jeszcze jest coś więcej: to imstynkt, im- 

stymkt cofających się. To ubieranie się, ta 
cała dekoracyjna strona przypomina jakże 
żywo inny tragiczny dla cofających się mo- 
ment w historji walki ras: mianowicie wiel 
kie powstanie Indjan Ameryki Północnej. 

I jeszcze tu jedna analogja: w czasie wielkie 

    

go powsłania dmdjamie wyposażyli się w 

najnowsze (wówczas) zdobycze techniczne 

z dziedziny walki (proch bezdymny)     

Nie drżyjmy przed „odrodzonym: 

cami. Ale i 

z nich. 

  

mie śmiejmy się, nie drwijmy 

Przežy 
   

ja oni jeden z dramatycz- 

h momentów swego tragicznego upadku. 

   
Paweł Ignotus, znany esseyista węgierski, 

„Wojna z krzy 

(Guerre A la Croix gannuee! 

wydał niedawno książkę p.t. 

žem zagietym“ 

„w której wypowiada zdanie, że zwycięstwo 

jaka potęga przewala się w stłoczo- 
nych kłębach chmur. Niebo bez nich 
staje się puste i poprawnie błękitne, 
nie podsyca tęsknoty i nie zasila ma: 
rzenia, mapełniając serce modrym 
spokojem dosytu. 

Obłoki stanowią duszę krajobra- 
zu, a odbite w wodzie są jak ostatnie 
dotknięcie pendzla artysty, ktore na- 
dają barwie i linji Przeduchowieni:. 

* 

IPod koniec mego kilkudniowego 
pobytu nad jeziorem ucichło ono wa 
dnie, przepojone słońcem i nakarmio 
ne błękitem, a wieczorem, zmęczone 
dziennym upałem, zasypiało bez 
westchnień i szmerów. 

W nocy nie budziła już mnie wię 
cej śpiewająca fala, a więc znów cze 
goś było tęskno. 

Zwróciłam się więc do ludzi i za- 
częłam wśród nich 'się rozglądać. 

Tak! Dobrze jest w schronisku 
Zw. Pr. Ob. Kobiet. Łagodne ręce p. 
Sadowskiej krzątają się, by zadowolić 
gości. Mnóstwo dzieciarni świergoce 
w sali jadalnej, rozsypuje się po 
schodach i tarasach i sfruwa nad 
brzegi pluszcząc się pod dozorem spe 
cjalnej wychowawczyni w wodzie. 
Niesłychanie kolorowe kostjumy pan 
i dzieci, słońce, woda i zieloność 
składają się na obrazki, pełnę wdzię- 
ku. — Taki dzień może wynagrodzić 
długotrwałą słotę — zawyrokował ko 
lego Łopalewski, dmuchając na za- 
czerwienioną od słońca skórę przed- 
ramienia. 

Wieczór wyzłocił już wysokie 

Nr. 187 

TEATR LETNI 
„JIM i JILL* komedja muzyczna 

Clifforda Grey“a i Gęeatrex'a | 
Newmanna. 

Ghociaż akgja komedji muzycznej 
„Jim i JiM* rozgrywa się w Anglji, 
jest ona nawskros komedją amery- 

kanską, pełną niekonsekwencyj i gro 
teskowosc1, lak lubianej przez Jar 
kesow, treść Jun'a i Jill a, jest ponie- 
kąd Lrawestacją bajki O Kopeiuszku 
z tą tylko różnicą, ze w tej bajce Kop- 
ciuszkiem jest „miodzieniec Jim, a zia 

macocha ma dwóch synow nie córki 
i že Juma z opresji wybawia Jill, coż 
ka miljonera, która zastępuje i dobrą 
wrózkę i królewicza. 

„jim i Jil“ grany ub, r. w War 

szawie w Teatrze botskim cieszył się 
przez kilka miesięcy, tak szalonem 
1 niesłabnącem powodze1Ąem, że spo- 
dziewaliśmy się, iż jest to komedja 
o nadzwyczajnych wartościach sce- 
nicznych, to też nic dziwnego, że miła 

parodja znanej bajeczki, w grotesko- 
wem ujęciu, musiała nas nieco ro£- 
czarowac, tem bardziej, że większość 
publiczności wilenskiej nie bardzo 
gusiuje w rarsach amerykanskich. io 
trudno nie mamy wyczucia aaglosa- 
skiego humoru i dlatego nie umiemy 
smiac się serdecznie z groteskowych 

pląsów, przewracań j podskoków. 

Pomino rozczarowania co do Sa- 
mej wartosci sztuki, premjera Jima 

i Jalla dała nam bardzo duzo miiycn 
wrazeń, dzięki tratnej obsadzie ról, 

doskonałej grze wszystkien artystów, 
starannej wystawie 1 pięknym deko 
racjom p. Wiesiawa Makojnika. Kola 

Juma bonatera komedji spoczywa w 

rękach p. Mieczysława Węgrzyna, 
który po wielkich sukcesach w Łodzi, 
przybyf do nas na goscinnie występy. 

Wielki talent młodego artysty, jego 
uroda, zręczność, niepospolity wdzięk 
sprawiają cud, że najbardziej grote 

skowe ruchy j podskoki Jima nie rażą 
a przeciwnie, są czarujące i natural 

ne. Partnerkę Jima, Jill, kreuje ulubie 
nica publiczności wilenskiej z zeszłe” 
go sezonu, p. Halina Kamińska. P. 

Kamińska, która w pierwszych mo- 

mentach jest jak koteczka rozkoszba. 
nie wżyła się jeszcze jednak dosia 
tecznie w charakter roli Jill, przez co 

ruchy jej są zbyt nerwowe, nienaturał 
ne i niedośćc opanowane. 

Niewdzięczną rolę pretensjonai- 
nej megerowatej Lady Lancaster, złej 
macochy gra z wielkiem zrozumie 
niem i umiarem p. Jasinska-Detkow- 
ska. Ta utalentowana artystka umie 
zawsze stworzyć świetne charaktecy- 
styczne typy, rozśmieszające szeze- 
rze naszą publiczność, która przepa 
da za p. Jasińską-Detkowską i nie 

szczędzi jej zasłużonych oklasków. 
Role rozpieszczonych synalków Lady 
Lancaster, Robbiego i Lumley'a bar 
dzo mile odegrali panowie Elwick' i 
Pośpiełowski. Wcale udatnie w roii 
Minerwy, kuzynki Jill, zadebiutowa- 

ła na scenie, znana Wilnu śpiewaczka 
estradowa p. Swiętochowska, żałować 

tylko należy że zbyt mało miała ona 
partyj śŚpiewnych. P. Dejunowicz 
stworzył b. dobrą groteską policjanta. 
Wielką atrakcją widowiska były di: 
vertissement taneczne w Świetnem 

wykonaniu łotewskiej primabaleriny 
p. Edyty Pfeifer i baletmistrza Zeno” 
na Leszczewskiego. Wszystkie girl:- 
ski zespołu baletowego są ładne i zgra 
bne, to też stanowią one dla oka nu 
łe uzupełnienie. 

P. Kamińska, Jasińska-Detkowska, 
p. Pfeifer i p. Świętochowska dostały 
moc kwkiatów, publiczności było du- 
żo i bawiła się doskonałe, oklaskując 
z zapałem artystów. Zastępca 

i] 

(2738) 

  

   

    

  

  

swastyki oznaczałoby wytrzebienie gatunku 

gatunek homo primigenius. 

homo sapieus przez pokrewny, ale wrogi mu 

Jest to też wynik przesadnego lęku. Na 

ogół w historji cofali się niżsi. Prawdopodob 

mie cały ruch hitlerowski jest tylko bolesnym 

  

podrygiem chorego organizmu germańskiego. 

Prawdopodobnie nam mie ża, chyba... 

Chyba, że Europa jest skazana na zagładę. 

tuz. 

    zagra 

pnie sosen, nadając konturom drzew 
plastyczną bryłowatość i pozwolił do- 
strzec wyraźniej surowe piękno ich 

powyginanych gałęzi i wozczochra- 
nych wierzchołków. 

Zawarczał samochód: to przyje- 
chali nowi gości. Z sali jadalnej krzy 
knął namiętnie patefon i umilkł pa 
chwili, pozwalając dziecięcym głosi- 
kom sperlić się wyraźniej nad wodą. 
Z lasu wybiegł wiatr i rzucił w twarz 
zapach żywiey, jak słodkie tchnienie 
Szczęścia, od którego mocniej ude- 
rzyło serce. 

— Życie jest bardzo piękne! — 
E wzruszona. 

                           
z gości. — Mateo też musi woo ro- 
dzaju żeńskiego. Ta Narocz! Go za 
pomysł z przemianowaniem jej na 
rodzaj męski? 

Powstał spór na ten temat. 
— (0 tu długo. się spięrać! Najle- 

piej zbadać rzecz u źródła — u ludzi 
miejscowych — poradził mnie zwo- 
lennik kobiecości tego jeziora. 

Zaraz udano się na posukiwanie 
rzeczoznawców. Oto jeden autochton. 

— Skaży, czaławiecze, jak wy ka 
żecie na woziero? Hetaja Narocz czy 
hetyj Narocz? 

Narazie mie zrozumiał. Potem po- 

szedł po rozum do głowy. 
— Tak, panoczku, my nie każem 

  

„Narocz, adno „Narocza*. Hetaja 

Narocza!... я 
Zwolennik kobiecości zatriumfo- 

wał. Zdaje się miał rację. 
Eugenja Kobylińska-Masiejewska. 
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KURJER SPORTOWY == 
Kobieta _ cowboy. 

0 wartość sportową kursów wychowania tizycznego 
Od kilku lat trwa wytężona praca 

nad podniesieniem -oziomu wycho- 
wania fizycznego. Praca trwa nietyl 
ko w Polsce, ale i w innych państ- 
wach, a te państwa, które dotychczas 
sport traktowały po macoszemu, te 
raz starają się ną gwałt wzbudzić zdro 
we zrozumienie potrzeby zaintereso- 
wania się sportem. Tego wymaga dzi 
siaj nawet dobro sprawy. Od tego u* 
zależnia się powodzenie w innych dzie 
dzinach życia. 

Zdają więc sobie z tego doskonale 
sprawę wszystkie bez wyjątku pań” 
stwa i pod sztandarem apolitycznego 
sportu szkolą swe młode pokolenia, 
spotykając się z sobą od czasu do 
czasu na zawodach  międzynarodo 
wych. 

Z chwiią jednak gdy sport stał się 
ruchem ogólnym, z chwilą gdy sport 

„dostał się do wszystkich bez wyjątku 
warstw społeczeństwa zaszła koniecz 
na potrzeba zaopiekowania się temi 
masami, garnącemi się do wychowa 

nia /'cznego. Trzeba przecieży było 
ująć to w pewne ramy. ująć w tormy 
i dlatego też powstały liczne insłytu- 
cje państwowo-sportowe. 

słowem wychowanie fizyczne sta 
ło się hasłem dnia, a sportem zaczęły 
interesować się już nietylko młode 
pokolenia, ale i starsze. 

Sport zaczął zdobywać na powa- 
dze, zaczął on nawet być wykorzysty 
wany przez sprytnych polityków, któ 
rzy na terenie międzynarodowym sta 
rali się i starają się podkreślić wielką 
kulturę sportową swego państwa, a 
wiedząc, że wykładnikiem cywiliza” 
cji jest dzisiaj poczęści sport, zdoby” 
«ali w ten sposób potrzebne im 
względy. 

Przykładów przytaczać nie trze 
ba, bo są one wszystkim wiadome. 

Rzecz oczywista, że sport zyskał 
odrazu b. wiele i nie dziwnego, że w 
tak krótkim czasie doszedł do okresu 
swego rozkwitu, ale tutaj właśnie 
przypatrując się całemu rozwojowi 
sportu zauważamy pewne luki, które 
są bardzo niebezpieczne dla dalszego 
jego rozwoju. 

Chodzi nam w danym wypadku 0 
wartość sportową tych własnie szko 
lących się mas, Wiemy przecież, że 
od wartości wyszkolonych mas zależy 
cała nasza przyszłość, a więc musimy 
koniecznie pomyśleć nieco poważniej 
© sprawie szkolenia nowych sił. 

Teraz w okresie lata odbywają się 
najrozmaitsze kursy wychowania fi 
zycznego. Nad brzegami naszych cud- 
nych jezior trwają liczne obozy, które 
pod namiotami gromadzą całą naszą 
młodzież, która w czasie swych wa 
kacyj letnich chce nabrać więcej sił 
by jesienią stanąć znów do pracy 
naukowej, wględnie zawodowej. La: 
to się zostaje więc teraz zmarnowane, 
jak to było poprzednio. W okresie la" 
ta kwitnie wszędzie sport. Pierwszeń 
stwo ma wychowanie fizyczne. 

Patrząc na liczne zastępy sporto- 
wej braci. Patrząc na opalone twarze 
młodych sportowców cieszą się nasze 
serca, że wychowanie fizyczne zdo 
było swą popularność, ale tutaj właś 
nie musimy dość krytycznie ustosua 
kować się do wartości sportowej tych 
kursów. 

Serca nasze cieszą się zapałem 
młodzieży, cieszą się rozbrzmiałą po 

górach i lasach pieśnią, ale niestety 
smucimy się zarazem, że na tych licz* 

nych kursach jest niezbyt odpowied 
nio dobrany element. Na kurs trafia- 
ją często ci, którzy dla sportu abso” 
linie żadnej nie przynoszą korzyści, 
ci, którzy nie będą instruktorami, ani 

też zawodnikami, a jednak na kur 
sach instruktonskich są nikt tego 
mie przestrzega, żeby jakoś unormo- 
wać wszystkie te wątpliwości. 

Przecież można, a nawet i trzeba 

organizować liczne kursy dla począt 

kujących, ale jeżeli organizuje się 
jakiś kurs dla instruktorów, to w 
pierwszym rzędzie na kursie takim 
musi być jakiś wprawny instruktor, 
który miaiby całkowite zaufanie 
wśród swych słuchaczy, a po drugie 

na kursie muszą być ci, którzy po- 

tem dadzą jakąś realną korzyść. 

Przecież ważdy taki kurs kosztuje 

tysiące złotych a naiwnym jest ten, 

który mówi, że kurs nic nie kosztuje. 
Wierzymy w to, że kurs dla poszcze 
gólnej jednostki kosztuje b. mało, 
ale przecież dla państwa kosztuje on 
sporo. Wystarczy wziąć pod uwagę 
utrzymanie samej tylko kadry instru 

ktorskiej, by wywnioskować o eałko* 

witych kosztach wszystkich kursów 

instruktorskich. 
Nie chcę głębiej wnikać w przy 

czyny niepowodzeń tych kursów pod 
względem sportowym, ale Śmiem 

twierdzić, że z tej czy z innej przyczy 
ny z kursami instruktorskimi, czy 
wyszkoleniowemi wychowania fizy 

cznego jest w Polsce b. źle. 
Przecież jeżeli weźmiemy pod u: 

wagę stosunki, opłakane stosunki 
sportowe na prowincji to odrazu zor- 

jentujemy się w mylnej polityce prze 
prowadzania kursów. 

Coś w tem jest złego. Nie wiem czy 
wina leży po stronie organizatorów, 
czy instruktorów, ale fakt jest 

faktem, że po tylu latach prowadze” 
mia kursów kadry instruktorskie pra 
wie wcale nie istnieją. 

Na prowincji sytuacja ta wcale się 
nie poprawia, a wciąż zachodzi ko: 
nieczna potrzeba wysyłania na pro 
wincję instruktorów i t. d., a tu jak 

  

   

   

  

   

    

   

  

  

  

    

na złość instruktorów ani na lekar: 
stwo. 

Z tego wynika, że na kursy do 

staje się wysoce nieodpowiedni ele: 

ment. To samo jest na prowincji, to 

samo zresztą i w miastach, a więc 

trzeba postarać się o zmianę elemen 

tu o zmianę dotychczasowych metod, 
bo inaczej szkoda jest tylko pienię- 

dzy. 
U nas w Polsce niestety prawie 

zawsze tak bywa że po niewczasie 
przychodzimy do wniosku, że trzeba 

było działać inaczej, to też teraz wła 

śnie zwracamy uwagę na wymagają 

cą koniecznej reformy sprawę pro: 

wadzenia kursów instruktorskich. 
Lepiej przeprowadzić zamiast 10 

kursów 2, ale porządne kursy! Lepiej 

zamiast 1000 słuchaczy miejmy 10 

słuchaczy, ale ze 100 procentową pe 

wnością, że słuchacze ci będą na tyle 

płatną naukę, za bezpłalne spędzenie 
lata nad brzegiem cudnych wód będą 
mieli wyczucie spłacenia długu. 

Może wario również pomyśleć o 
przeprowadzeniu, pewnej ewidencji, 
może przydałyby się w danym wv- 

padku kartoteki i pewne zgóry spo” 

rządzane zobowiązania. 
Na kursach zaś  instruktorskich 

trzeba koniecznie zwracać uwagę na 
stronę pedagogiczną kandydata, ns 
stronę wychowawczą, bo każdy taki 
instruktor jest potem alfą i omegą 

od spraw sportowych. 
Niech więc chociaż, ci wszyscy 

młodzi absolwenci kursów wychowa 
nia ficzycznego będą przedstawiciela” 

mi tych prawdziwych sportowców, 
których cechują szlachetne pobudki, 

którzy prócz teoretycznej i techni 
nej wiedzy z dziedziny sporiu m 
będą prawy charakter. 

    

W. KUGA ONy SERA 

Imponujące zawody lekkoatletyczne. 
Pławczyk skoczył 185 cmtr. — Owacyjne powiłanie Bronka 

Czecha. — Doskonała forma Wieczorka. — Miły nastrój 
zawodów. 

Wczorajsze zawody lekkoatletycz- 
ne z udziałem sympatycznych spor 
towców Centralnego Instytutu Wy- 
chowania Fizycznego zgromadziły do 
parku sportowego młodzieży szkolnej 
sporo widzów, Widzowie ci przysz!i 
oglądać tych wszystkich, o których 
słyszało się często, że są w znakomi 

tej formie. Wilnianie przyszli powitać 
olimpijczyków i mistrzów. 

Z chwilą ukazania się na boisku 

w galowych strojach zawodników С. 

I W. F. wzrok publiczności skiero 

wał się ma osobę Pławczyka i Bronka 

Czecha. Powitały ich przeciągłe bra- 

wa. 

Do zgromadzonych zawodników 
przemówił w krótkich, ale serdec:- 
nych słowach prezes WOÓZLA płk. 

Zygmunt Wenda, który powitał dru 
wyszkoleni sportowo, że potem za beź i 

Wyniki konkursu fotograficznego. 
w.K.S.3p.a.c. na wodzie 

  

Wjyróżnjone w 
zdjęcje p. Szera przedstawja doskon4 
dę W.-K. S. 3 p. a. <, która wygrała dw. 
biegi na regatach mię arodowych w. Tro- 

kach. — Osada podjeżdża do pomostu. 

      

   

Pisaliśmy już dość obsernie o kon 
kursie fotograficznym regat wioślar 

skich. 
Konkurs ten zorganizowany przez 

„Kurjer Wileński" cieszył się dużem 

powodzeniem. W czasie regat było 
moc fotografów, którzy szukali spo” 
sobnego do uchwycenia momentu. 
Sporo fotografów przynosiło nam 
swoje zdjęcia, ale większość z nich 
jakoś, powiedztay, wstydziła się uczę 
stniczyć w konkursie uważając foto 
grafje swoje za zbyt marne. 

Szkoda więc wielka, że w tym pier 
wszym konkursie nie zdecydowali się 
wziąć udziału wszyscy ci, którzy nara 
zie mieli szczery zamiar wziąć, ale 
widocznie potem coś zepsuło się. 

W każdym bądź razie i tak sporo 
zdjęć napłynęło, bo aż 56 sztuk. 

Komitet Konkursu na czele z p. 
mjr. Z. Lankauem wyróżnił zdjęcia 
p. inż. Grabowieckiego i p. Szera. 

Zdjęcia p. Grabowieckiego podzi- 
wialiśmy już na I Wystawie Sporto 

   

  

wej, na której zostały udekorowane 

srebrnym medalem, a teraz znów p. 

Grabowiecki zrobił cały szereg pier: 

wszorzędnych fotografij wioślarskich 

Najbardziej charakterystycznem oka 

zało się zdjęcie „kibice*. Zdiecie jest 

oczywiście wspaniałe. Trzeba tylko 

lepiej się przypatrzeć, by wczuć się 

w nastrój kibiców klubowych, którzy 

z biciem serca oczekiwali wyników 

regat. Każda twarz mówi coś innego, 

każde spojrzenie oczu jest inne. 

Wyróżniono również zdjęcie ». 

Szera właściciela zakładu fotograficz 

nego .Foto'Studjo* Zamkowa 26—2. 

Zdjęcia Szera sa zawodowe, a więc 

tvpowe do reprodukcii. Udało się "= 

chwycić moment podjeżdżania do p» 

  

   

  

mostu zwycięskiej osady WKS 8 p. 

are: 
Fotograf ja, jest dość żywa. Widać 

na niej, a raczej czuć z niej sportem, 

a doskonałem tłem jest właśnie żag 

lówka. 
Te dwa zdjęcia zostały wyróżnio 

ne w pierwszym rzędzie z punktu 

widzenia sportowego. 
W odpowiednim czasie, jak p. inż, 

Grabowieckiemu, tak też i p. Szerowi 

posłane będą nagrody sportęwe. A 

Mamy wrażenie, że w roku nastę 
ipnym jeżeli będziemy organizować 

powtórnie podobny konkurs, to zain 
teresowanie będzie podwójne, a za” 

  

miast pokaźnej ilość 56 zdjęć napły 
nie jeszcze większa ilość. 

Kibice. 

  

Wyróżnione zdjęcie p. inż. Jana Grabowiec kiego przedstawia „kibiców A. 7. S“ па 

regatach w Trokach, 

  

PO REGATACH TROCKICH. 
Tyle było krzyku. Tak długo mó 

wiono i pisano o mających się odbyć 
wielkich regatach wioślarskich w Tro 
kach, a one tak prędko przeszły. 

iRegaty trockie przeszły już do 
przeszłości. Za rok, za dwa wspomi 
nać je będziemy jako o regatach, któ 
re doskonale się udały. 

Przerzucając karty historji sportu 
wioślarskiego natrafimy bezwzględ 
nie na sezon roku 1938. Sezon ten 
wprowadził mas w konkurencję mię 
dzynarodową, dając nam szerszy raz 
mach sportowy. 

Rzeczywiście, że regaty tegorocz* 
ne były wielkie. Może nod względem 
zagranicy one nieco nie dopisały, 
gdyż Łotysze rzeczywiście okazali się 
dość słabi, ale któż to mógł wiedzieć, 
że akurat przyjedzie do nas osada, 
która zajmie ostatnie miejsce. 

Zresztą nikt do nikogo niema naj 
mniejszej pretensji, że Łotwa prze 
grała. Gorzej byłoby gdvby ona bieg 
wygrała. 

Nie ulega jednak najmniejszej wą 
tpliwości, ze już teraz Łotysze będą 
u nas stałymi gośćmi, a kto wie jak 
w roku następnym wypadną regaty, 

kto wie czy Łotwa nie uczyni tak 
wielkich postępów, że będziemy zmu 
szeni kapitulować na torze, oddając 

zdobyte pierwszeństwo. 
Regaty międynarodowe mają tak 

samo jak i inne wszelkie między 

narodowe zawody sportowe pewną 
„pompę“. 

W Trokach mieliśmy również spe 
cjalną „ceremonję*, a sam udział w 
regatach szeregu znanych osobistości 
zapowiadał, że tam na wodzie musi 
dziać się coś niezwykłego. 

Przyjechał przecież specjalnie / 

Rygi poseł R. P. p. minister Beczko” 

wicz, który sam jest sportowcem i lu 
bi sportowców, któremi zawsze się 
opiekuje. Obecność w Trokach p. mr 
nistra Beczkowicza nadała regatom 
pewną powagę. 

Prócz p. ministra na trybunie ho 
norowej zauważyliśmy pp. konsula 
Donasa, wicewojewodę Jankowskie- 
go, starostę Kowalskiego, starostę 
Tramecourta, kuratora Szelągowskie 

go, płk. Kowalskiego, płk. Stachie 

  

  

wicza, płk. Schróttera, płk. Pełczyń 
skiego. płk. Czoppa, płk. iBestka, płk. 

   
  

Błockiego, płk. (zoppa, płk. Filip" 
kowskiego i wielu innych wyższych 
oficerów. 

Jeżeli więc chodzi o zaintesowa 
niesię regatami wojska, to było ono 
rekordowe. Można zupełnie śraiało po 
wiedzieć, że gdyby nie pomoce wojska, 
to regaty nigdy nie mogłyby dojść do 
skutku. Tutaj w pierwsym rzędzie 
podkreślić trzeba wielkie zasługi p. 
mjr. Czarneckiego, który jako dowód 
ca 3 b. Sap. przyszedł wioślarzom na 
spotkamie, udzielając nietylko cen- 
nych wskazówek, ale i pomocy tech 
nicznej, Tak samo należą się słowa 
uznania 3 p. a. e., który w dużej 
mierze pomógł przy zorganizowaniu 
regat, jak również należą słowa uzna 
mia i policji w Trokach. 

Słów kilka trzeba powiedzićć o 
usługach kolei. Kolejarze pomagali 
nam nietylko w Wilnie ale i w Land 
warowie, gdzie trzeba było transpor 
tować łodzie sportowe. Bardzo uprzej 
mie załatwił sprawy p. zawiadowca 
stacji w Turmoniach, który na grani 
cy powitał pierwszy przybyłych de 
Polski wioślarzy łotewskich. 

'W każdym bądź razie regaty te 
goroczne byty imponujące i możemy 
zupełnie śmiało powiedzieć, że z każ 
dym rokiem podnosić się będzie po“ 
ziom jak organizacyjny tak też į spor 
towy. 7 

Może więc w przyszłości doczeka: 
my się jak w Trokach staną wielkie 

kryte trybuny, jak będziemy mieli 

przyzwoite hangary na łodzie i w koń 
cu, jak na torze będa z sobą walczyć 
rzeczywiście najlepsze osady nietylko 
Polski, ale Łotwy i Estonji. 

Wioślarze nasi są więc pełni ener 
gji i niewątpliwie praca ta wyda w 
przyszłości cenne owoce. 

Wielkim plusem iest, że akade- 
micy łotewscy mają do nas zaufanie 
i z pewnem zdziwieniem przypatrują 
się naszej pracy sportowej. Mając 
więc zaufanie można będzie teraz 
stale współzawodniczyć, a współza” 
wodnictwo przynosić nam będzie du 
żo zadowolenia sportowego. 

  

żynę CIWF, podkreślając znaczeni- 
nawiązania stosunków sportowych 

przez uczestników obozu letniego 

CIWF w Brasławiu. W odpowiedzi 
p. płk. Wendzie głos zabrał kpt. Ba- 
ran, który wyraził skorość zawiąza 
nia stałego kontaktu ze sportem wi- 
leńskim. Po zamianie proporczyków 
i wzniesieniu okrzyków na cześć dru 
żyn rozpoczęto nadzwyczaj ciekawe 
zawody. 

Na pierwszy ogień poszły pchnię- 
cia kulą. Pierwsze rzuty wilnianom 
się nie udają. Zieniewicz jest stremo 
wany. Ma rzut przekroczony i do 
piero wychodzi mu nieźle trzeci rzut. 
Molicki rzuca gorzej niż na treningu. 
Zwycięża ostatecznie Wojtkiewicz 
(CIWR) 13 mtr. 14 ctm., 2) Zienie 
wicz (W) 12 mtr. 66 ctm., 3) Molieki 
(W) 12 mtr. 538 ctm., 4) Pławczyk 
(CIWF) 11 mtr. 93 ctm. Pławczyk ma 
b słaby styl i rzuca zbyt wolno, bez 
żadnego prawie startu, Szybkość mo- 
że mu dodać Śmiało jakieś z metr 
albo i więcej. 

W skoku wzwyż podziwialiśmy 
wielki talent Pławczyka, który cho- 
ciaż daleki jest dzisiaj od swej naj- 
lepszej formy, to jednak w pięknym 
stylu przeskoczył 185 ctm. Wilno 
wysokości tej nie oglądało jeszcze ani 
razu. Wynik Pławczyka 185 ctm. jest 
najlepszym wynikiem zawodów. 2) 
Lokajski (CIWF) 170 ctm., 3 i 4) 
Szczerbicki z Amelczynką po 165 cm. 
Startujący poza konkurencją Kuczyń 
ski skoczył 175 ctm. 

W biegu na 100 mtr. mieliśmy aż 
dwa falstarty, a faktycznie to aż trz 
bo puszczono zawodników wyraźnie 
przed strzałem. Nic też dziwnego, że 
w dołkach został posłuszny Szczerb'e 
ki. W danym wypadku zawinił spec 
jalista od falstartów Wieczorek, który 
na dobry porządek musiałby być zdy 

  

'skwalifikowany. Zwycięża doskonały 
sprinter Ropa w czasie 10,9 sek. przed 
Wieczorkiem 11 sek. — Obaj ustano- 
wili swe rekordy žyciowe. 3) Plaw- 
czyk. 

W rzucie dyskiem Wieczorek roz 
gniewał się i „wykroił* 40 mtr. 83 

cetm. Zaznaczyć trzeba, że Wieczorek 
startował bezpośrednio po „setee* i 
że dvsk był mokry po deszczu. 2) Pław 
czyk 39 mtr. 03 ctm. 3) Zieniewicz 
38 mtr. 1 ctm. 4) Klug 35 mtr. 57 ctm, 

W skoku wdał mieliśmy wyrów 
nany poziom. Rozbieg skoczni troszkę 
za miękki po ulewnym deszczu, ale 
skoki idą wszystkie grubo ponad 6 
mtr. Najlepszy wynik ma Nowak 6,75 
Nowakowi najbardziej właśnie dała 
się we znaki miękość rozbiegu, ale 
cóż na to poradzić. W konkursie zwy 
cięża niezmordowany Wieczorek 6 
mtr. 55 ctm. Na drugie miejsce ostat 
nim skokiem przed Pławczykiem wy 
chodzi Szczerbicki, mając 6 mtr. 50 
ctm. 3) Pławczyk 6 mtr. 48 ctm. 4! 
Ropa 6 mtr. 30 ctm. 

W oszczepie Lokajski rzucił 57 
mtr. 56 cetm. 2) Wojtkiewicz 55 mtr. 
06 ctm. 3) Zieniewicz 52 mtr. 73 ctm. 
4) Wieczorek 50 mtr. 95 ctm. 

Bieg 110 mtr. przez płotki nie przy 

niósł zapowiadanego przez Wieczor 

Co piszą o regatach w Trokach. 
Nje mówię już, że wszystkje poważne orga 

ny prasy wileńskiej nadzwyczaj przychylnie 

ustosunkowały sję do pierwszych mjędzyna 

rodowych regat wjoślarskich w Trokach, ale 

również przychylnie ustosunkowała sję pra 

sa zamjejscowa zamieszczając obszerne 

sprawozdania techniczne i zdjęcja zwycięs- 

kch osad. 
Słowem regaty „w prasie“ i jak na w0- 

žy dobrze, 3 

Są jednak pewne wyjątki. W stadzie 

sznajdzje sję zawsze jakaś „parszywa owea 

która w sposób njezgrabny i njefachowy, — 

chąc zwrócić na siebje uwagę bierze sję za 

nie swoją robotę. : 

Przypadkowo trafił mi do ręki w czasie 

golenia sję u fryzjera pięciogroszowy organ 

brukowy. : 

Od niechcenia przerzucam zapełnione 

bez żadnej treści strony gazetki, ale oto 

znajduję dłuższy artykuł a Trokach. Spóź- 

miony to grubo, ale w każdym bądź razje 

jest. Autor artykułu wypisuje bzdury smolo 

ne o słabej stronie organizacyjnej o .„chy- 

bionym pocjągnięciu sprowadzenia olimpij 

czyków* j it. d. 
Widać z całego tego amtykułu, że autor 

nje orjentuje się zupełnie w sytuacji, że pi- 

sze ot byle tylko pisać, dajmy więc temu 

mieszczęśliwemu autorow; spokój. Niech go 

gęś... 
Drugim organem  njezadowolomych z 

Trok jest brukowiec warszawski. Czerwona 
fa gazetka na ostatniej stronie zamieszcza 
bladzjutk: artykulik podpisany literami: — 
Wł. Lach. 

Już odrazu ma wstępie czuć. że artykuł 

jest pisany złośliwie, ale temu się mie dziwi 
my, gdyż mówią nam o wszystkjem podpjsa 
ne litery, z których b. łatwo domyślamy się 
Ikįm jest autor. 

Autor podaje swoją rączkę koledze z bru 

kowca wileńskiego i tak samo jest niezado 
wołony z regat, mazywając je triekiem „ku 
pieckjm*. 

Najejekawszem jest to. že ten maly 

  

    
  

  

tor — od wjekich artykułów pisze wywiad 
z oljmpijczykami. Włspamjale. — Zachwyca- 

jące. 
Ho, ho, to mie byle co, ale oto oczom nie 

wierzymy, bo Kobyljńsk; mjał jakoby po- 
wiedzieć, że odniósł marne wrażenie, z re- 

gat, że organizacja była słaba i t. d. 
Wśród szeregu błędów stylistycznych i 

gramatycznych zmajdujemy nawet błąd ge- 
ograficzny, bo autor pisze o jakimś niejst- 
niejącym jezjorze Tobelskiem, ma którem ja 
koby są rozegrywane regaty wioślarskje. 

Mniejsza żednak o styl, o błędy j o jezjo 
ro, którem jest chyba wielkje jezioro pod 
iPoznanjem Witobelskie. 

Dziwj nas bardzo, że Kobyliński miał 

  

jakoby powiedzieć, że poziom wjoślarstwa 

wileńskiego upadł. м 3 

Panie Kobyliński, czy pan widzjał kie 

dyś w Wilnie talk dobrze wiosłującą osadę, 

jaką jest WIKS. Pogoń? Czy dawniej ppno- 

siła w Wjlnie porażkj dobrze p. znana Kie- 

śkjewiczówna czy Wjlno w latach poporzed 

nlch mogło marzyć o sukcesach na obcych 

wodach? 
Żeby mówić takie głupstwa, to trzeba zu 

pełnie już nje orjentować się w sytuacji 1 

dlatego też dziwimy sję, że autor artykułu 

widocznie sam nje mając zielonego pojęcia 

o wioślarstwie napisał wszystkło to, co Koby 

lińskj mówił, widocznie dla żartu wsłucha 

memu „dziennjkarzowi*. 

W dyskusję nje chcemy się wdawz 
rozwiązanie artykuliku jest w samym końcu. 
P. WŁ Lach. pisze z oburzenjem, że go nie 
wpuszczono na regaty, że pokazywał legjty 
mację Pol. Zw. Dz. i Pub. Sportowych, a go 
nie wypuszczono, j że to wywołało pewien nie 
smak. 

Ze swej strony zaznaczamy, że Wjl. Kom. 
Tow. Wioślarskich o istnienju Pol. Zw. Dz. 
i Pub. Sportowych ofjcjalnie nie nie wje. -— 
Ogólnie jest w sporcje przyjęta zasada, że 
jak powstaje jakaś nowa placówka, której 
zależy na współpracy, to pisze sję list z za 
wjadomieniem o powstanju, o władzach or 
ganizacji i t. d. Na ljst taki odpowjada się 
wówczas zazwyczaj, życząc w sposób uprzej 
my powodzenia w pracy. Niestety wjoślarze 
masj pisemka takiego nie otrzymali ; nie są 
zobowiązani honorować wystawione legity- 
macje przez njeznane bljżej instytucje. 

Widocznje Wil. Odz. P. Z. Dz. į P. S. 
brak właśnie jest tych prawdziwych życzeń 
sportowych, owocnej pracy, gdyż w żaden 
sposób mje może rozpocząć się działalność 
propagandowo — sportowa posiadaczy szum 
nych legitymacyj, ludzi, którzy w małem jn- 
teresje chcą robić wielk; ruch, szukając na 
każdym kroku sposobności by pod kimś pod 
kopać dołki, ale przysłowie mówi yjeco ina 
czej... 

Postawmy lepjej nad tem 
wielką kropkę. 
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W Kalfornji produkuje się kobieta — cow- 
boy, w niczem nie ustępująca rycerzom pre- 

ryj amerykańskich. 

ka rekordu, bo na mokrej bieżni trud 
no było ustanowić lepszy czas od 16.4 
sek, który wystarczył Wieczorkowi do 
zajęcia pierwszego miejsca przed Pla- 
wczykiem 17 sek., Wojtkiewiczem i 
Amelczenką. 

Tragedję dla Wilna byl bieg szta 
fetowy 4 razy 100 mtr. Zmiany wy- 
padły skandalicznie, zwłaszcza zmia 
na ostatnia Żyliński — Szczerbicki. — - 
Zwycięża CIWF. w niezłym czasie — 
45,5 sek. Wilnianie mają 46,8. Czas 
osiągnięty przy lichych zmianach jest 
jednak nowym rekordem okręgu. któ 
ry nie będzie chyba długotrwały. 

W skoku o tyczce Klug i Pławczyk 
podzielili się pierwszym miejscem, 
skacząc po 3,55 ctm. 3) Wieczorek 
3,85 ctm. 4) Żyliński 3,25 ctm. — Bra 
sławs woda Klukowi działa jak wi 
dać niezbyt dobrze, bo wynik jest sto 
sunkowo słaby, może tutaj znów przy 
czyną jest deszcz. 

Do bardzo miłej konkurencji nale 
żał bieg na 1,000 mtr. — Start mi- 
strza nart Bronka Czecha, tego najpo 
pularniejszego narciarza i sympatyka 
wilnian obudził zrozumiałe zaintereso 
wanie może nie tyle zajęciem przez 
niego któregoś miejsca, ale wogóle sa 
mą osobą Bronka. którego powitała 
kilkuminutowe brawa zgromadzonych 
widzów. Bieg wygrywa Żylewicz 2,44.2 
przed Hermanem, Mullerem i Cze- 
chem. Publiczność głośniej oklaskiwa 
ła zajęci ostatniego miejsca przez 
Bronka Czecha, który z kijkami nar- 
ciarskiemi lepiej się czuje w swoich 
ukochanych górach. niż zwycięstwo 
Żylewicza. (I gdzie tu jest na świecie 
sprawiedliwość — mówią ludzie, że 
jej wcale niema, ale ieżeli niema spra 
wiedliwości, to jest w takim razie 
sentyment, pewna słabość, która znaj 
duje usprawiedliwienie, a więc niech 
żyją narty, niech ż*e Bronek Czech. 
Czekajmy jego przę jazdu w zimie). 

Ostatnią konkurencją zawodów 
był bieg 400 mtr. Ze startu zbyt szyb 
ko wychodzi Słonimczyk, który przez 
pierwszą setkę prowadzi, ale potem 
podpucha. dając się minąć wszystkim 
po kolei przeciwnikom. głową* bie 
gnie Żyliński, który zwycięża w pięk 
nym czasie 52,2 sek. 2) Wojtkiewicz 
54,8 sek, 3) Lokajski, 4) Słonimczyk. 

W ogólnej więc punktacji zwycię 
żyli stosunkowo nieznacznie doskona- 
li lekkoatleci C. I. W. F. 60 :51. 

Zawody jak już zaznaczyliśmy pod 
względem propagandowym udały się 
świetnie. Przekonaliśmy się, iż w par 
ku od czasu do czasu można zupełnie 
śmiało przeprowadzać zawody. ale tu 
taj niestety parę przykrych słów po- 
wiedzieć trzeba pod adresem szanow* 
nej publiczności, która powinna jed- 
nak ściśle przestrzegać porządku i nie 
utrudniać organizatorom przez ciągłe 
wchodzenie na stadjon, co deprymu 
jąco działa jak na zawodników, tak 
też i na tych, którzy „grzecznie“ sie 
dzą na swoich, w tym wypadku wy- 
godnych ławkach. 

Organizacja zawodów była więc 
sprężysta co w dużej mierze zawdzię 
czać trzeba pomocy technicznej 1 p. 
p. Leg. 

Lekkogtleci CIWF, wczoraj wie- 
czorem żegnani na dworcu przez wil 
nian pod kierownietwem kpt. Barana 
i kpt. Herholda odjechali do Brasła- 
wia. 

    

   

  

PIŁKARSKIE NADZIEJE WILNA. 
„ Nadzieją całego sportowego Wilna 
jest obecnie wejście do Ligi. Rozpo 
czynamy znów walki piłkarskie © 
prawo znalezienia się w gronie naj 
lepszych drużyn piłkarskich Polski. 

k Pierwszy mecz rozegrany zostanie 
Już w niedzielę. Przeciwnikiem W. K. 

S. będzie Białystok. Zapewne wojsk »- 
wi dadzą sobie rady z iBalymsto- 
kiem. 

к Następny mecz z mistrzem Pole- 
sia odbędzie się 3 Olipca, a potem 
mieć będziemy dwa mecze rewan- 
żowe. 

Po tej pierwszej turze WKS stanie 
do walki o nieco większą już stawkę, 
bo o wejście do finałowych rozgry- 
wek. 

Tymczasem więc 
pierwszy mecz. 

Dalszy ciąg „„Kurjera Sportowego 

na stronie 4-ej. a 

czekajmy na



  

RJER SPORTOWY. 
(Dokończenie wiadomości ze str. 4rej). 

Q MISTRZOSTWO WILNA 
W PIĘCIOBOJU. 

Za tydzień odbędzie się na Pióro 
moncie pięciobój o mistrzostwo okrę 
gu wileńskiego. 

Tytułu mistrza bronić będzie 
Wojtkiewicz, gdyż w roku ubiegłym 
Wojtkiewicz niespodziewanie poko- 
nał Wieczorka, który po dwóch ty- 
godniach rewanżując się Wojtkiewi 
<zowi ustanowił nowv rekord Polski, 
który jest jednym z najbardziej cen- 
nych wyników lekkoatletycznych. 

Jest projekt żeby w tegorocznym 
pięcioboju wzięli udział lekkoatleci 
CIWF jak Pławczyk, Lokajczyk i 
może nawet Balcer, który jest w Bra 
sławiu. Sądzimy, iż ci zawodnicy z 
przyjemnością przyjadą do Wilna. 

KĘDY PÓJDZIE TRASA 
MARATONA, 

Pisaliśmy już że 27-go sierpnia w 
"Wilnie odbędzie się bieg maratoński 
© mistrzostwo Polski. 

Organizatorzy biegu postanowiii 
stant i metę tego biegu wyznaczyć w 
Parku Sportowym jm. Gen. Żeligow- 
skiego. : 

Trasa więc maratona pobiegnie 
aleją ul. Syrokomli, potem lewym 
brzegiem Wilji, przez most Zielony, 
prawym brzegiem Wilji i następnie 
w stronę Werek. ь 

W najbliższym czasie p. kpt. Nie- 
pokulczycki z p. Kudukisem objadą 
całą trasę, sporządzając specjalny 
wykres trasy. 

SUKCESY WIOŚLARZY WARSZA- 

WY W POZNANIU. 

Wczoraj na jeziorze Witobelskiem 
pod Poznaniem odbyły się regaty wio 
ślarskie, zakończone wielkim  sukce- 

sem osąd W: T. W. 
Bieg 8 nowicjuszy — 04. — Jedyn 

ki młodszych Kuryłowicz, 4 bez ster. 
Tryton, 2 bez ster. 04. Czwórki — W. 
T. W. olimpijczycy. 2 podwójne W. T. 
W. Czwórki nowicjuszy W. T. W. — 
semki B. T. W. — Jedynki Tilgner 
TE MW. 

    

Ma froncie Ligį. 
Wczorajsze wyniki wozgrywek pił 

karskich o mistrzostwo Ligi przynio- 
sły nam następujące wyniki: 

Wisła pokonała Podgórze 4:0 (0:0) 
W czasie meczu padał deszcz. Pierw- 
sza połowa chaotyczna, а druga mija 
przy stałej przewadze Wisły. ' 

Czarni zwewanżowali ze słabą 
Warszawianką 1:1 (1:0, (Gra mało cie” 
kawa. : 

ŁKS pokonał icywilny zespół 22 
P. p. 3:1 (2:). 

Pogoń wygrała z Legją 2:0 (1:0), 
a Garbarnia jpokonała 4:2 zespół Ru- 
chu. 

MALEC WYGRAŁ BIEG KOLARSKI 
PKS. 

Wezoraj na szosie grodzieńskiej 
mieliśmy wyścig kolarski członków 
P. K. S. z terenu Pow. Wil. Trockiego. 

Na starcie zgromadziło się 20 za- 
wodników, którzy walczyli na dystan 
sie 50 klm. B 

Na zawody te przyjechał specjal- 
nie do Ponar p. starosta Pokrzywiń- 
ski, który przemawiał do zawodni- 
ków. 

Zwyciężył Malec 1 godz. 56 min. 
6 sek. przed Mieczkowskim i Demi- 
dowiczem. 

Zwycięzcom nagrody wręczył p. 
Kom. Cz. Jacyna. 

Na zawody in corpore stawił się ca 
ły Zarząd PKS. na czele z p. Kom. 
Boduchowskim. 

Widzimy więc, że PKS. wileńsko- 
trockiego powiatu rozwija się dosko- 
nale, przeprowadzając szereg imprez 
sportowych. 

DOM solidnie zbudowany z zabudowa- 
niami  gospodarskiemi, ładnym / ogrodem 
owocowym, warzywnym i kwiatowym w Ba 
ranowiezach przy ul, Pięknej Nr. 2 sprze- 
dam lub zamienię na nieruchomość w ok. 

— Warszawy, — Informacje na miejscu. — 

imponujący zakres działu rybnego 
na Ill-ch Targach Północnych. 

Jak dotychczas dość ogólnikowo doniosła 
na mających się odbyć w czasje od 

26 sjerpnia do 10 w ja rb. III Targach 
Północnych ma być wyodrębjony dzjał ryb 
ny, który obok organizowanej jednocześnie 
Wystawy Lniarskiej wymownie podkreśli 
charakter całej imprezy. 

Wilno będąc centrum gospodarczem naj 
większych w Polsce terenów bogatych w 
wody dzikje z natury nzeczy musj być głów 
nym rynkjem zbytu ryb zarówno w całym 
kraju, jak i na eksport. 

To zadanje przyświeca organizowanemu 
ma Targach działowi rybnemu. Sprawa zoc 

ganizowanja przy Targach Północnych dzja 
łu rybnego zajnteresowała sfery rybackie w 
całej Polsce, co wyraża się w zaistem stano 

wjsiku pnzez Zarząd Centralny Związku Or- 
ganizącji Rzeczypospolitej Polskiej w War 
szawie którego Generalny Sekretarz p. Ed- 
ward Iwaszkjewjcz opracował szczegółowy 
projekt organizacyjny działu rybnego. 

(Projekt ten został w całej rozciągłości 
zatwjerdzony (przez Prezydjum Komitetu 

Wykonawczego, a obecnie realizacja jego 
szybko posuwa się naprzód. 

Dyrekcja Targów przystąpiła do  įnwe- 
stycyj na terenje ogrodu Bernardyńskjego, 
gdzie zostaną pogłębione i urządzone w myśl 
majnowszych wymagań technicznych sadzaw 
kj, oraz wzniesjony będzie nowy pawilon 
łargowy pod nazwą „Pawilowu Rybackjego* 

+ Zakres dzjału rybnego pi/ewiduje: pla- 
słyczne wykazanie dorobku rybackiego na 
Wileńszczyźnie w ostatnich latach, oraz bo 
gactwa rybnego Wleń. yzny; ze wsikaza 
niem możliwości rozwoju gospodarki rybaej 
i jej woli w kształtowaniu się stosunków gos 
podarczych w kraju. Dalej zobrazowana ma 
być gospodarka stawowa w Polsce z uwzgłę 
nieniem gospodarstw stawowych na Wjleń 
szCzyźnie. Tu nawjasem godz; się podkreś 
lić, įž (Polska zajmuje pod względem produ 
kcji ryb pierwsze miejsce w 

słałym rozwoju gospodarstw ych, 
których przyrost według danych statystycz 
mych wyniósł w latach 1923 — 1998 62,3 
proc. — Na osobnym stojsiku zozbrazowane 
zostama wody otwarte których powierzchnia 

      

    
   

  

  

  

  

   

    

  

  

    

  

na Wileńszczyźnie wynosj ponad  trzecją 
część ogólnego obszaru wód jeziornych i rze 
«cznych w Polsce; tamże w formje plastycz- 
nych wykresów zobrazowana zostanie gospo 
darka wód otwartych na tle wchodzącej w 
życie ustawy rybackiej z dnia 7 marca 1932 
r. — Dopełnjenjem tego stoiska będą fol»- 
grafje przedstawiające piękno jezior ; rzek 
w Polsce. 

Wiyodrebnjone zostanie również wędkar 
stwo, gdzie szerszy ogół jporaz pierwszy w 
Wiilnje będzje mijał okazję zapoznać się z 
tym emocjunojącym sportem Tutaj wystąpjć 
mają fjrmy z przyrządami wedkarskiemį, a 
więc rozlicznego gatunku wędziskamj; j lin 
kami (od najprymitywniejszych i najtań- 
szych @0 najbardziej luksusowych j drogj:n 
włącznie), sztucznemį muszkami, blyskotka 
mi, ubraniami sportowemį dla wędkarzy i t. 
d. — W ślad za tem urządzone będzie śto- 
jsko z sieciami rybackjemj produkcji krajo 
wej fabrycznej i chałupniczej. W projekcje 
jest również pokaz prymitywnych namzędzi 
rybackich etuografjcznych «2 terenu Wileń: 
szezyzny, mających przedstawić rabunkową 
gospodarkę na maszych wodach odkrytych. 
Na zakupienie narzędzi Komitet asygnował 
kwotę 300 zł., zaś urządzenia pokazu podję 
ła sję wybitna etnografka wileńska p: Pryf 
ferowa — prof, U. S. B. 
„Sporo miejsca przeznaczono na stojska 
dla handlu ; przemysłu, oraz propagandę 
spożycia czego clou ma stanowić restaurac 

ka 

    

Dopełnieniem tego wspaniale zarysowu- 
jącego sję obrazu dzjału rybnego będzie sto 
jsko (propagandowe z broszurami, czasopis- 
mamj oraz materjałami ilustrującemj stan 
wyższego szkolnictwa rybackiego (Katedry 
Ichtjologjj przy uniwersytetach w' Krakowie, 

arszawje i Poznanju) oraz jedynej w Pol 
sce miższej szkoły rolniczo — rybackiej w 
Doboi na Polesiu, a wreszcje filmy rybackje, 
które wyświetlane będą w teatrze -letnim na 
terenje ogrodu Bernardyūskiego. 

'W zakończeniu tego artykułu jnformują 
cego o zakresje dzjału rybnego na III Tar- 
gach Północnych dodać pozostaje, jż na ok- 
res Targów zwołany został do Wilna ogólne 
polski zjazd rybacki, 

  

  

35 hektarów lasu pastwą płomieni. 
Omegdaj w nadleśnictwie Rudniekjem 

wybuchł pożar. Mimo natychmiastowej ak- 

cji ratowniczej Ggjeń szybko rozszerzył się 

  

na większej przestrzeni ; ogarnął 35 hekta 
rów lasu. 

Straty znaczne. 

WERSALSKA NEMEZIS. 
Koncepcja dziejowej Nemezis jest 

bardzo mozpowszechniona. Rzym a 
padł, bo Nemezis mściła się za bru- 
talny podbój i ucisk starożytnego 
świata. Monarchje rosyjska, niemiec 
ka i austrjacka runęły, gdyż Nemezis 
musiała wziąć pomstę za zbrodnicze 
rozbiory Polski. Ameryka trzeszczy 
pod ciosami kryzysu. bo nieublagana 
Nemezis żąda rachunku za wyduszo- 
ne z krwawiącej i wałczącej Europy 
złoto. I tak bez końca można naginać 
dziejowe fakty do tei fatalistycznej 
koncepcji, będącej klasycznym wzo- 
rem logiki uczuciowej, w której — 
jak to wymownie przedstawił Ribot 
w swej „La łogique des sentiments“ 
—rozumowanie nasze jest zgóry uwa 
runkowane wnioskiem. 

Ostatnio Ribot'owską ..Logikę u- 
czuć zapragnęli widocznie zilustro- 
wać jednym przykładem więcej Nie- 
mcy. Jak wiadomo Traktat wersal- 
ski uważany jest przez Niemcy za 
krzywdę, wołającą o pomstę do nieba 
Jeden z niemieckich publicystów d 
MWilhekm Ziegler wydał niedawno w 

   

Hamburgu książkę p. t. „Vehsailles* 
w której m. jn. opisuje losy trzech 
głównych twóreów traktatu wersals- 
kiego: Wilsona, Clemenceau i Lloyd 
Georgea. W losach tych wybitnych 
mężów stanu dopatrujesię dr. Ziegler 
niezaprzeczonego działania Nemezis, 
fatum, Anankę, a to z powodu... zbro- 

dni, dokónanej rzekomo na narodzi: 
niemieckim. O tem, że klęskę nie- 
miecką w wojnie świat. możnaby z po 
wodzeniem uznać za dzieło Nemzis z 
tytułu Sedanu i twardych niemiec- 
kich karunków z 1871 r. — dr. Zieg 
ler nie wspomina. Nic zresztą dziw 
nego. Zgodnie bowićm z wywodami 
Ribat'a logika uczuciowa — w prze 
ciwieństwie do logiki rozumowej 
nie uznaje żadnych sprzeczności i nie 
konsekwencyj. 

Śledząc za przytaczanemi przez dr. 
Zieglera danemi, czytelnik przekonu 
je się ze zdziwieniem, że istotnie los: 
Wilsona, Clemenceau i Lloyd Geor 
ge'a były — po podpisaniu traktatu 
wersalskiego — odwrotnie proporcjo- 
nalne (w znaczeniu sukcesów) do po- 

  

Mydawnictwo „Karjer Wileński" S-ka 5 ogr. odp. 

R URS R 

  

JĘ Dziś: Aleksego W. 

  

| Poniec Ink Sosa LAN 

7 | Wschód słońca — & З m. 35 
ая рра ВО 

Ciśnienie średnie 756 
Temp. średnia + 18 
Temp. majw. + 20 
Temp. najn. + 12 
Opad. 2,3 
Wiatr płn. — wsch. 
Tend. bar. stan stały 
Uwagi: chmurno, rano deszcz 

  — Pogoda 17-go bm. według P. I. M. 
Przeważnie opchmurno, miejscami deszcze, 
cjepło, słabe watry lokalne, skłonność do 
burz. 

  

DYŻURY APTEK. 

Dzjś w nocy 17 bm. dyżurują następują- 
ce aptekį: 

Rostkowskiego (ul. Kalwaryjska 31), Wy- 
sockiego (ul. Wielka 3), Frumkjna (ul. Nje- 
miecka 28), — Augustowskjego (ul. Ste- 
fańska), Paka (ul. Antokolska 54), Siekjerzyń 
skiego (Zarzecze 20), Sokołowskiego ( Nowy 
Świat), Szantyra (Legjonowa), Zasławskiego 
(Nowogródzka) i Zajączkowskiego (Zwiersx- 
niec). 

WYJAZD PREZESA DYREKCJI 
POCZT I TELEGRAFÓW. 

Z dniem 17 lipca br. rozpoczyna Prezes 
Dyrekcji iPoczt imż. K. Żuchowicz 5-tygod 
njowy urlop wypoczynkowy. 

Kierownictwo Dyrekcj; na czas trwanjii 
urlopu Prezesa Żwchowjcza objął Naczelnik 
'Wydzjału jnż. Mieczysław Nowjcki. 

    

"ELEKTROWNIA WILEŃSKA SPRQ 
WADZA EKSPERTA Z ZAGRANICY. 

Elektrownia miejska przeprowa 
dza obecnie generalną lustrację maszy 
nerji, celem sprawdzenia jej stanu i 
wydajności. W związku z tem na 
koszt Magistratu zostanie w najbliż- 
szych dniach sprowadzony specjalny 
fachowiec—ekspert z zagranicy.   

KONTROLE SANITARNE NA 
RYNKACH. 

W ubiegły piątek ma rynkach miejskich 
władze administracyjne przeprowadziły sze 
reg lotnych inspekcyj sanitarnych, stwierdza 
jąc w rezultacje w kilkunastu wypadkach 
fałszowanie artykułów Apożywczych, w pier 
iwszym rzędzje mabiału i mleka, 

Njeuczciwych handlarzy pociągnięt do 
odpowiedzialnoścj karnej w drodze admjui 
stracyjnej. 

‹ 

GRUŽLICA PLAGĄ WILNA: 
Podług ostatnich notowań  lekar- 

skich na terenie Wilna ilość zasłab- 
nięć na choroby zakaźne w tygodniu 
ubiegłym w stosunku do tygodnia pop 
rzedniego spadła o ok. 10 procent. 

Najwięcej osób choruje na gruźli 
cę, która też największe czyni spusto 
sbenia wśród ludności. Walka z tą pla 
gą wobec ogólnej pauperyzacji jest wy 
jątkowo ciężka. 

Co tydzień władze sanitarne notu 
ją od 5 do 15 nowych wypadków zas 
łabnięć na gruźlicę, przyczem co ty- 
dzień kilka osób umiera. 

STRAJK ROBOTNIKÓW BUDUJĄ- 
CYCH SZOSĘ WINO—KOBYLNIK. 

Na drodze Wilno — Kobylnik za 
strajkowało 25 robotników, zatrudnio 
nych przy budowie szosy. Strajkują- 
cy żądają wypłacenia zaległości. 

HARCERSKA DRUŻYNA Z POZNA- 
NIA PRZYJECHAŁA DO NIEMEN- 

CZYNA. 

Onegdaj na teren gminy niemenczyńskiej 
przybyła z Poznania drużyna harcerska w fi 
czbje kjlkudzjesjęcu osób. Goście zabawią 
ną terenie Niemenczyna do końca miesiąca. 

LIKWIDACJA STRAJKU W CE- 

GIELNI BUCHTA. 

"W cegielni Buchta zakgńczył się strajk. 
Robotnicy. uzyskali 25-groszową podwyżkę 
ma każdym 1 tysjącu wyprodukowanych ce 
gieł. 

  

W Rzymie Papieża — w Nowogródku 

— Zamek i Kopiec Mickiewicza, 
musi każdy widzieć — i wiedzieć, 

że obok, mieści się — POLSKA 

PIERWSZORZĘDNA 

* Restauracja „ZACISZE“ 
Lokal sympatyczny i ponętny. Zna- 
komite, zdrowe i smaczne obiady. 

, Muzyka. Bufet zaopatrzony we wszel- 
kie trunki i napoje chłodzące. 

| Ceny niskie. Ceny niskie. 

i i a i] ы MOPRORORINUKOWA 

łożonych w czasie wojny i bepośred 
mio po zawieszeniu broni zasług. 
Wprawdzie argumentacja niemieckiu- 
go publicysty mocno przypomina ar 
gumentację przesądnych mistyków, 
ktzrzy przypisują śmierć kitku człon 
ków archeołogicznej ekspedycji lordx 
Carnarvona zemście Tutankhamen -, 
temniemniej zasługuje ona na przyto 
czenie, chociażby ze wzgłędu na zręcz: 
ność, z jaką fakty i fakciki zostały 
w wiadomym celu ze sobą pow 

Konferencja wersalska rozpo 
się 18 stycznia 1919 r. Czyż nie od 
wiada to dacie 18 stycznia 1871 r. 
jako dacie założenia cesarstwa nie- 
mieckiego? Zwycięscy wręczyli Niem 
com tękst traktatu 7 maja 1919 r. 
Czyż nie była to rocznica brzemien 
nego w następstwa zatopienia prze” 
niemiecką łódź podwodna amerykań 
skiej „Luzytanjii* (7 maja 1917 г.? 
Trakta wersalski podpisany został 28 
czerwca 1919 r. Czyż przypadek je: 
dynie zrządził, że data ta odpowiada 
ła dacie 28 czerkca 1914 r., kiedy to 
strzały sarajewskie odbiły się tak po” 
tężnem echem w całym świecie? 

Trzech ludzi dyktowało pokona: 
mym Niemcom traktat wersalski: Wil 

   

        

   

  

Drukarnia „ZNICZ*, Wilno Biskupia 4, tel. 3-40 

WS LEN SK] 

RADIJO 
WILNO. 

/ZIAŁEK, dnia 17 lipca 1983 r. 

i pieśń. 7,05: Gimna- 
ъ 5: Dziennik poranny. 

. pły Chwilka gosp. dom. 
Sygnał czasu. 12,05: Płyty. 12,25: Pra 

Kom. met. 12,35: D. e. płyt. 12,55: 
Dziennik poł. 14,50: Program dzienny, I 
Niezwykli soliści. 15,25: Kom. gosp. 15,35: 
Audycja dla dzieci „Noc w puszczy Biało- 
wieskiej“. 16,00: Koncert. 17,00: Pog. w ję 
zyku france. 17,15: D. c. koncertu. 18,15: Kró 
łowa Jadwiga w literaturze. 18,25: Płyty: -- 
Gwiazdy polskiego kabaretu. 18,50: Rozn 
tości. 18,55: Aud. żołn. strzel. 19,20: Słowia 
nie zachodni nad Bałtykiem odczyt. w jęz. 
litewskim. 19,35: Program na wtorek. 19,40: 
Ucieczka od cywilizacji w literaturze fran 
euskiej, 20,00: Operetka. 21,00: Wil. kom. 
sport. Wiad. sport. D. c. operetki. 2,30: 
Wiad. sport. 22,40: Kom. 22,45: Muz. tan. 

TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Testr muzyczny „Lutnja*. „Królowa 
Necy*. Dzjś ukaże sję po raz 4 cjeszaca «ję 
wielkiem 'powodzeniem wesoła operetka Kol 
lo „Królowa nocy*, posiadająca wiele hu 
moru i śmiesznych sytuacyj. 

W wykonaniu bjorą udzjał najwybjiniej 
sze sjły zespołu artystycznego: B. Halmjr- 
ska (rola tytułowa), M. Gabrielli, Z. Molska, 
K. Dembowski, Gliński, W. Szczawiński, M. 
Tatrzański, K. Wyrwjcz — Wjchrowskj. 

Operetkę urozmajcają liczne tańce j ewo 
lnucje zespołu girls, pary baletowej R. Gorec 
kiej i W. Morawskiego, oraz uzdolnionej tan 
cerki IKseni Rubonówny. 

Ceny miejsc wyjątkowo njskje od 25 gr. 
do 2,90 gr. 

— Dzjsjejszy „Tanj ponjedziałek* w Te- 
atrze Letnim będzie nieodwołalnie ostatniem 
pnzedstawienjem arcywesołej, przewybornej 
komedjj węgjerskiej Stefana Zagona pt. -— 
„Bez posagu ożenić się nje mogę*. 

Ceny propagandowe od 20 gr. — Począ- 
tek o godz. 8 m. 15 w. 

Jutro, we wtorek dna 18 ljpca o 
8 m. 15 w. po raz 3 „Jim i Jill“. 

    

   

     

     

  

   

  

        

   

  

godz. 

DLA MLODYCH I STARYCH. 

Wi pomiedzjałek ciekawie zapowiada się 
słuchowisko dla młoźzjeży „Noc w Paszczy 
Bałowjeskiej* pjóra Cjocj Halj, o godz, — 
15,35: Pozatem godne uwagj są odczyty: O 
godz. 18,15 „Królowa Jadwiga w literati- 
rze,* ij W. Rogowicza „Ucjeczka od cywil 
zacji w ljteraturze francuskiej” o g. 19.40. 

"7. ŚLICZNA OPERETKA, 
W poniedzjałek usłyszymy z Warszawy, 

ze studja, świetną operetkę Nedbala „Poi- 
ską krew”, w bardzo dobrej obsadzie, pod 

batutą St. Nawrota. 

  

„Pytam sie, dlaczego?“ 
— Nison Abel, w. 

  

įejel jatkj mięsnej? 

    

  

  

    

— Tak jest, proszę najwyższego sądu, 
ale niewjem za co mnie tu po jli, — o co 
oska ą + kto? — Pytam sję! 

— Wieźliścje mięso przeznaczone dla     

żołnierzy D. O. Waru, w brudnym wozie iw 
brudnej płachci 

— Panie sędzjo, fo, nieporozumienie. — 
Ja nigdy sam mjęsa nie wożę. Mam od tego 
furmanów. Stać mnie na to. Żegnam 516 х 
najwyższym 

— Zaczeka posjedźcie 
leczkę,. Musjmy tę sprawę r 

ciażby to było njeporozumie 
wprowadzi 

  

   jeszcze chwi 

patrzyć, cho 
e. _ Włoźny, 

świadka Stanisława Jarskiego. 
— Szkoda czasu — burk Nison. : 
— Było to w niedzjelė — opowiada po- 

sterunkowy Jarskj. — Wi kościele garniso 
nowym odbywało sję nabeżeństwo, Stałem 
ma Ignacego i regulowałem ruch. Zatrzyma 
łem wtedy wóz z mięsem, prykry ym. brudyą 
płachtą. . 

— КЮ powozjł? 
— Furman. 
— A nje mówiłem, proszę sądu najwyż 

szego! : 
— Siedžeje cicho. To znaczy mie oskaržo 

   

   
  

  

     

ny. ! 
= Nie, wlašnje oskarżony. Był w fartu- 

chu i bardzo śpieszył. Spisałem protokół. 
— Czy świadek dobrze pamięta, że to 

- był oskarżony. 
— Przypominam bardzo dobrze. 
— [Proszę sądu najwyższego, ja już też 

sobje przypomnjałem. To byłem ja. Proszę 
o łagodny wymiar grzywny. В 

„Sąd skazał Abla Nisoma, właścici 
mięsnej za nieprzestrzeganie «zystoś 
20 złotych grzywny. ' 

— I dlaczego wtedy na Ignacego musiał 
być policjant j jeszcze Jarskį? Pytam sie 
— mėwiž pan Nison do znajomego, wycho 
dząc z sądu, WIŁOD. 

RASTI T TIE OCT RZEK 

OGŁOSZENIE. 
RZĄDCA samodzielny, kawaler 

z długoletnią praktyką, posiadający 
b. dobre referencje, poszukuje po- 
sady samodzielnej lub w zastęp- 
stwie od zaraz. Na żądanie może 
przedłożyć kaucję. Oferty kierować: 

Nowogródek, 
kiosk tytoniowy A. Tarczyńskiego. 
WETEOSEZWZE SEASONS, 

Humor. 
ZA PROHIBICJĘ 

— Dlaczego 5 ой siedzi w pace? 
'— Za popieranie prohibicji. 
— Jakto? 
— Rozrzedzał whisky przy pomocy wody. 

(Thatlerj. 
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Zaległości podatkowe malą być rozłożone 
na 10 lat? 

Nadchodzą wiadomości, że w War 
szawie omawiane są obecnie daleko 

idące ulgi podatkowe dla Wileńszcz 
ny. Jak się dowiadujemy, sfery stoj 

    

Dziś ostatni dzień 
imponuj. podwójny progreml |) 

dźwiękowiec sensacyjny, pełen przygód wzruszeń 

i emocyj w-g poczytnej powieści Zana Greya p.t, 

Milczący wróg 

DZIŚ 

2) Fascynujacy film 
z życia Indjan p. t. PAN, 

CASINO | 
Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 

ciekawego dla każdego tematu. — 

DZIS 

Premjera ! 
Wspan prze 

Wielki podwójny program! 

1) Pełen uroku i subteln. film niesamow p.t. 

» jej Grzech 

.„ Miłostki e północy ° 
W rol. gi: Daniele Parola i Pierre Baczew. 

ce blisko Izby Rolniczej liczą się z 
możliwością rozłożenia zaległości z lat 
ubiegłych na przeciąglat10. 

Nr. 187 (2728) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
CZŁOWIEK, KTÓRY NIE CHCIAŁ ŻYĆ. 

Wczoraj wieczorem w mieszkaniu swo- 
jem przy uljey Majowej 20 usjłował powiesić 
się hezrchotny Francjszek Lanckiewicz, lat 
36. — Zamach udaremnjono. Kteś z domow 
ników zauważył go wiszącego i nie tracąe 
zimnej kwwj zdjął ze stryezka. 

Pogotowje ratunkowe przywrócjł/y go do 
przytomności, poczem w szanie cjężkim prze 
wjiozło do szpitala żydowskiego. 

Lekarze ustali, jż nieszczęśliwy targnął 

sįę na życje w stanie silnego podniecenia 
alkoholem. (ej. 

    

PRZEZ POMYŁKĘ. 

Wiezoraj w godzinach po poł. pogotowie 
rztunkowe zewezwano na ulicę Tyzenhauzo 

wską Nr. 6 do magle zasłabłego emeryta ko 
lejowego 60letniego Stznjsława  Juszk*ewi- 
cza. Lekarz skonstatował zatrucie się were 
nalem, wobec czego niezwłocznie przewje 

zone nieszczęśliwego do szpitala kolejowe- 
go. 

Jak się okazało Juszk*ewiez napił się 
omyłkowo weronalu będąc w stanie zamro- 
ezenja alkoholem, (e). 

SKLEPIKARKI. 

Wezoraj w godzjnach po poł. wynikła 
bójka pomiędzy dwiema sklepjkarkam; — są 
siadkami przy uljcy Trębackiej. 

W czasie bójki jedns, ze sklepikarck ude 
rzyła przeciwniczkę twardem narzędzjem po 
głowje, uszkadzając czaszkę. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło ramną, którą okazała się Leja Nie- 
czuūska (Trebscka 43) do szpitala. (e). 

POBICIE. 

Wezoraj nieujawnieni sprawey парай; 
na przechodzącego ulįca Kolejowa maszynį 
stę kolejowego Piotra Uzina i dotkliwie go 
poturbowalj, wybijając dwa zęby, 8 

Rannego opatrzono w ambulatorjam miej 
skiem. 

Zachodzi przypuszczenie, 12 Uzjn został 
napadnięty i pobjty na tle porachunków oso 
bistych. (e). 

NIEOSTROŻNA JAZDA. 

Wezoraj na regu ulicy Zawalnej i Stra- 
szuna, Szybko mknąca taksówka potrąejła 
przechodzącą przez jezdnię 15-+etnią Annę 
Szapirównę, która doznała pokaleczenja ne 
gi. 

Pogotowie ratunkowe udzjeliło jej pierw 
szej pomecy. 

Numeru taksówki, szofer której niezwło 
cznie po wypadku zbiegł, nie ustalono. (e). 

RĘKĄ DO SIECZKAR 
WPADŁ. 

Wiezeraj w nocy na ulicy Wielkiej prze 
chodnje bylį świadkami poścjgu za złodzie 
jem. 

Patrol wywiadówczy zauważył jakjegoś 
podejrzanego osobnika, którego wezwał do 
zatrzymania się. Ten nie usłuchał jednak we 
zwania i rzuejł sję do ucieczki. Dopiero po 
dłuższym poścjgu udało się go zatrzymać. 
Był to znany zawodowy złodziej Jasowski 
odawna poszukiwany zą cały szereg kradzje 
ży i włamań. (e). 

  

| KTOTEK TA KURAS TI TIT TT TEATRAS 

1) Najnowszy 

CENY na |-szy seans: 

Dla młodzieży dozwolone 

Siedem Twarzy 
Sensacyjny dźwięk. z Gorothy Mat-Caill i Joel Mc Crea bohater filmu Rajski Ptak 
CENY ZNIŻONE: Balkon dz. 25 gr., wiecz. 40 gr. Początek o godz. 2—4—6—8—10.15 

Les Amours 
de minuit) 

W filmis taniec „Can— Can" — wykonaniu najlepszego ze-- 

Bzis ostatni dzień 

Biały Mustang u... u nas zaś 
Egzotyczny film tem odznacza się wy- orzeźwia- 
jątkowem ujęciem reżysera, wyjątkowo 

Balkon 25 gr, Parter 54 gr. jący chłódł 

W roli gł. mistrz maski, następca 
Lon Chaney'a Paweł Muni. 

MIŁOŚĆ ŻORŻETY 
Wileńska 38, tel. 9-26 | społu z „Folies Bergere*. CENY ZNIŻONE: Nas |-szy seans balkon 25 gr.. parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. 

2) L 

  

Zaktady Graticzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru” 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

= we, prospekty, zapro- 
«zenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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son, Clemencau i Lloyd George. Ry 
chło dosięgła ich karząca dłoń wer 
salskiej Nemezis. Wilson w 24 godzi 
ny po podpisaniu traktału wracać 
musiał do Ameryki, gdzie go czekały 
osere ataki opozycji. Napróżno usiło 
wał on opanować rozpasane namięt 
ności polityczne. On, najambitniejszy 
z prezydentów U. S. A. przejść mur 
siał przez upokarzające śledztwo. W 
ciągu całych trzech godzin przesłu- 
chiwała go komisja senatu odnośnie 
paryskich i wersalskich pertraktacy 
Ataki opozycji: nie ustawały. Napróż 
no w dn. 4 września 1919 r. podej 
muje Wilson podróż po kraju i wy 
głasza cykl odczytów politycznych, 
mających na celu przywrócenie mu 
zaufania amerykańskiego narodu. 
Dwukrotnie nie dano prezydentowi 
przyjść do głosfi. W San Francisko 
powitano go gwizdem i kocią muzy: 
ką. Wreszcie, podczas 38-ej z rzędu 
mowy, w Puebło (stan Colorado) do- 
sięga . Wilsona „dłoń sprawiedliwoś:i 
dziejowej. Atak apoplektyczny zwa 
la go z nóg na stałe. Odtąd (od paź 
dziernika 1919 r.) po Białym Domu 
snuje się jedynie stary, nawpół spara 
liżowany człowiek, snuje się cień daw 

    

Akuszerka 

Marja LAMGrOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zany 
sa lewo Gedeminowsk: 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 
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EEE | tamże gabinet kosmetycz' 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48.     

  

nego prezydenta Wilsona, który for 
malnie zakończył swój żywot doczes 
ny 3 lutego 1924 r. A traktat wersal 
ski? Po długich, burzliwych debatach 

senat w dniu 19 marca 1920 r. osti- 

tecznie odmówił jego ratyfikacji. Ne 

mezis się zemściła. 
Teraz przyszła kolej na „Llemen- 

ceau. Gabinet jego runął już w stycz 
niu 1920 r. W parę tygodni potem 
odbywały się wybory prezydenta ге- 
publiki. Któż inny, zdawałoby się, jest 
godzien zająć to stanowisko, jak nie 
Clemenceau, „stary tygrys*, „ojciec 
zwycięstwa*? Tymczasem, ku pow: 
szechnemu osłupieniu, prezydentem 

został nikomu bliżej mieznany De 
schanel. W pół roku później, Descha” 
nel zginął w tajemniczych okoliczno 

ściach, wypadając z pociągu. SZanse 
Clemenceau znowu zdawały się brać 
górę. Jednak nie wzięły. W pałacu 

elizejskim zasiadł Millerand. : Dla 

„ojca zwycięstwa był to cios śmier 

telny. Odtąd usuwa się on całkowicie 
w sień, aż po 10-ciu /htach Śmierć 
wyrwała go z bretońskiego ustronia. 
Poraz drugi sprawiedliwości dziejo- 

wej, sprowokowanej krzywdą wer 
salską stało się zadość. 

    

  

   

ROWER 
w dobrym stanie 

kupimy 
Zgłoszenia do Adm. 
Kurjera Wileńskiego 

od godz. 9—15 ff 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompoz. 

Lwowska 24, m. 10 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. poł- 

ski. Łaskawe zgłoszenia do 
administracji „Kur. Wil* 

8323 | pod b. nauczyciel. 

  

  

Redaktor edpowiedziałny Witołd Kiszkis. 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 
kach w roku szkol- 
nym, za minimalną 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracji „K. Wil. 

pod „Udzielam“ 

DUŽY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy uł. 

Miłej Nr. 5 DO SPRZE- 

DANIA. O warunkach do- 

wiedzieć się w Admini- 

stracji „Kurjera Wileńs- 

kiego* pod płac. 

  

orygin.—własne 

  
  

Pozostał Lloyd George. Bardzo 
niedługo utrzymywał się on — pa 
podpisaniu traktatu wersalskiego — 
na powierzchni angielskiego życia po 
litycznego. W. 1922 r. zmuszono go 
do dymisji. Odtąd prowadzi Lloyd 
George żywot obserwatora, zarabiając 
na życie bonorowanemi jeszcze dzię 
ki resztkom dawnego nimbu artyku 

łami. Dla polityka o temperamencie 
Lloyd George'a żywot taki niewiele 
się różni od śmierci. W każdym razie, 
politycznie Lloyd George już umarł. 
Nemezis nie ominęła i jego. 

Oto polityczna mistyka niemiec: 
ka, w krótkości na podstawie wspom 
nianej książki .„Versailles* przedsta 
wiona. Poważnie tego, rzecz prosta, 
traktować nie można, tak jak nie tra 
ktujemy poważnie Apokalipsy Ś. Jana 
czy ,Poniat* i prostit**  Krasnowa. 

rwody dra Zieglera — jako to już 
zaznaczyliśmy --— niewiele się wzm” 
szą ponad poziom wróżb pani Laili 
Tertren, przepowiędni pani Freyi czy 
bajdurzenia wróżbitów mniejszego 
kalibru. Ciekawe są jednak jako świa 
dectwo naszej epoki, a jednocześnie 
dokument psychologiczny i przyczy- 
nek do badań Ribot'a Spectans. 
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