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Stosunek OZN do strajku 
chłopskiego 

Programowe przemówienie gen. Galicy w Krakowie 
Przewodniczący Organizacji Wiej- 

skiej O. Z. N. p. sen. gen. Andrzej 

Galica na Okręgowym Zjeździe Orga- 

nizacyjnym w Krakowie dnia 5 wrześ 

nia 1937 roku wygłosił następujące 

przemówienie: 

„Koledzy! 

Witając Was w imieniu Szefa 
Obozu Zjednoczenią Narodowego, p. 
pik. Adama Koca, zdaję sobie w całej 
pełni sprawę, w jak trudnej chwili 
podejmujecie pracę nad wprowadze- 
niem w życie celów Obozu na wsi 
"Województwa Krakowskiego. 

JESZCZE SWIEŻE SĄ ECHA WY- 
PADKÓW, 

jakie się tutaj rozegrały, wywołując 
uczucie głębokiej troski w duszy każ 
dego działacza szczerze oddanego wsi 
i cheącego rzetelnie pracować nad 
poprawą jej losu. Wypadki te mażą 
swą. tym boleśniejszą wymowę, że ich 
orałni sprawcy, jako dzień rozpo- 
częcią podburzającej agitacji, odwa- 
żyłi się wziąć rocznicę wiekopomne- 
go zwycięstwa oręża polskiego w. r. 

*1920-ym. Jak gdyby dla sponiewiera 
nią owoców tego zwycięstwa: odnie 
sionego zjednoczonym wysiłkiem ca< 
łego Narodu, właśnie w tym dniu rzu 
cili oni w Naród zatruty posiew we- | 
wnętrznych walk i wzajemnej niena- 
wiści. 

NIEGODZIWIE NADUŻYTE HASŁO 
RZEKOMEJ WALKI О PRAWA 

CHŁOPSKIE 

było w ich ustach wyłącznie tylko po 
krywką dla własnych celów politycz 
nych. nic z wsią, ani z jej dobrem nie 

mających wspólnego. Jedynie nicuczci 
wa i świadoma swej nieuczciwości 
demagogia zdolna jest twierdzić, że 
odcinanie wsi od miast, od natural- 
nych rynków zbytu jej produkcji i od 
naturalnych ognisk kulturalnych, da 
w rezultacie coś więcej, niż gospodar 
cze zubożenie chłopa i utrzymywanie 
go w stanie ciemnoty, potrzebnej łow 
com dusz chłopskich do pięcia się po 
ich karkach ku własnym planom. 

Przywódcy partyjni, organizując 
strajk dla swych egoistycznych celów 
pclitycznych, nie zawahali się wiej. 
skim umysłom podszepnąć niegodnej 
chłopskiego honoru metody teroru i 
swałtu względem ludzi co na wsi 
chcą nie politykierstwa, krzykactwa 

i bratobójczych waśni, ale spokoju, 
pracy i chleba. 

WOBEC KRWI CHŁOPSKIEJ, 

jaka się w następstwie tej zbrodni- 
czej agitacji polała, żadnemu z nich 
nie pomogą dzisiejsze wykrętne pró 
by zrzucenia z siebie odpowiedział-   naścj, ani tłumaczenia, iż ruch na wsi 
małopolskiej przeszedł ponad ich gło 
wami. Kto sieje nienawiść, ten zbiera 

cdpowiednie jej owoce. Z ich to po- 
siewu polała się krew. 

Winę ich zaś zwiększa okolicz- 
ność, z (której jako Połacy nie mogli 
nie zdawać sobie sprawy, o której na- 
pewno wiedzieli, bo dla nikogo dziś 
nie jest tajemnicą, że w życie wewnę 
trzne naszego Państwa wciskają się 
od zewnątrz działania wrogich nam 
sił, dążących do szerzenia zamętu i 
rozstroju. 

Próby szerzenia z zewnątrz tego 
zamętu i rozstroju podejmowane są 
ostatnio z całą zaciekłością: gdyż groź 
na jest dla tych czynników Polska 
wzmagająca się gospodarczo i jedno- 
cząca coraz szerzej i głębiej swe siły. 
Działalność tych wrażych sił zazna- 
czyłą się również w czasie ostatnich 
wydarzeń, wykorzystując wzniecone, 
partyjnym podżeganiem wzburzenie 
i „pchając ku nieobliczalnym wysią- 
pieniom jednostki, niezorjentowane, 
w czyim interesie idą ich wystąpie- 
tia 

ZA TO ZHANBIENIE DOBREGO 
IMIENIA POLSKIEGO CHŁOPA, 

którego zmuszono iść wspólnie ż-ko* 
miidistycznymi najemnikami, za” wy 
danie go jako narzędzie w ręce czyn- 
tików działających przeciw Polskie: 
mu Państwu, całkowita odpowiedzial 
ność spada na organ: *atorów strajku. 
Ze strony samego wiejskiego społe- 
czeństwa, które w wielu wypadkach 
natychmiast z całym poczuciem ho* 
noru i godności reagowało w sposób 
stanowczy, dosięgnie ich niewątpliwie 
odraza i wzgarda. 

Dziś, po tych ciężkich wstrząsach, 
wieś małopolska ma wrócić do spo- 
koju i równowagi, Musi to być doko 
nane jak najšpieszniej i jak najro- 
zumniej. 

ńwila, w której to pierwsze za- 
danie powierzone zostaje Wam, jako 
zorganizowanym działaczom Obozu 
Zjednoczenia Narodowego, jest — jak 
już podkreśliłem — niełatwa. Nie- 
mniej jednak wykonać je 

TRZEBA. 

Zbyt drogą nam, jako Obozowi, 
jest sprawa dźwignięcia wsi i budowa 
nie jej lepszego jutra, by minione wy 
padki budzić w nas miały tylko uczu 
cie przygnębienia, smutku. Wzbudzić 
one winny tym silniejszą dążność do 
zapobieżenia na wsi złemu, które je 
wywołało. 

Musicie Koledzy iść na obolałą 
wieś ze słowem uspokojenia, pojed- 
uania i jednoczenia umysłów z wiarą 
w trzeźwy rozsądek i państwowy in- 
stynkt naszego ludu, nie lękając się 
żadnych przeszkód, ani prób przeciw 
dzialania. 
"W przeciwieństwie do demagogicz 

nych i nieuczciwych wichrzeń mache 
rów partyjnych, tumaniących zbie- 
dzone masy złudą nieosiągalnych zdo 
byczy, winniście Koledzy: iść na wieś 

Zjazd organizacyj wiejskich OZN 
w Krakowie 

KRAKÓW, (Pat). W dniu dzisiejszym | dzie przed kryptą. 
w Krakowie odbył się Zjazd Organizacji | . я E 

| słarego teatru w Krakowie przy placu Wiejskiej OZN okręgu krakowskiego. 

O godz. 10,45 uczestnicy Zjazdu udali | 
się na nabożeństwo do kościoła parafial | 

* nego Piotra i Pawła, a po nabożeńsiwie 

o godz. 12 pochodem na Wawel, gdzie 
delegacja krakowiaków i górali w pięk 
nych barwnych strojach ludowych na cze 

le 2 sen. gen. Galicą i prezesem miejsco 

wej organizacji wiejskiej OZN prof. Styryl 

skim złażył» u Irumny Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w krypcie Srebrnych Dzwo: 
nów wspaniały: wieniec z dębowych liści, 
kwiafów oraz kłosów zboża, przewiązany 

wsłęgami o barwach narodowych, uczest 

nicy zaś pochodu przedefilowali w hol- 

O godz. 13 w pięknie przybranej sali 

Szczepańskim odbyło się zebranie orga 
nizacyjne przy udziale około 1000 osób, 
przybyłych ze wszystkich stron wojewódzi 
wa. ; 

Zjazd zagaił prezes Styrylski wiłając 
sen. gen. Galicę, reprezentantów Senatu 
i Sejmu, organizacyj społecznych i delega 
tów. 

Wkrótce potem zabrał głos sen. gen. 
Galica, wygłaszając przemówienie, wie 
lokrotnie przerywane burziiwymi oklaska- 
mi (przemówienie to podajemy oddziel 
nie). Po przemówieniu tym orkiestra ode 
gra!a „Pierwszą Brygadę". 

  

  

Z REALNYMI ZAGADNIENIAMI, 

rozwiązanie których jest i będzie mo 
żiiwe. Ujęte są one ramowo w Dekla 

racji  Programowo-Ideowej Obozu 
Zjednoczenia Narodowego. 

Realizowane przez nasz Obóz has 
ło obrony Polski wymaga wydźwig- 
nięcia włościan do roli należnej im 
w Państwie. Droga ku temu wiedzie 
nie przez podpalanie domostw sąsia- 
dów, niszczenie ich sadów, czy zbio- 
tów, nie przez krzykliwe, obłudne 
hasła polityczne, ale przez wytrwały, 
żimudny. zbiorowy trud, wspólny i 
zgodny wysiłek, zmierzający Świado 
mie ku gospodarczemu i kuluralne- 
mu podnoszeniu «całości gospodarki 
narodowej. ^ 

Wysiłek ten to nie jakis jeden, ra- 
dykalny zabieg, któryby natychmiast 
zdołał przynieść pożądany rezultat. 
Obejmować on musi ogromny szereg 
jednoczesnych ściśle z sobą zespoło* 

nych i rozlicznych działań, tak, jak 
i rozliczne były przyczyny zubożenia 
i nędzy wiejskiej, wynikłe czy to z 
zaniedbań pokołeń, czy z wojennych 

spustoszeń i powojennego wyaiszcze- 
nia gospodarczego, czy wreszcie z wa 
dliwości ustroju rolnego. 

Nasz Obóz dąży do 

PRZEBUDOWY USTROJU 
ROLNEGO 

w. zakresie najdałszych realnych moż 
liwości. Muszą się one jednak zmieś- 
ciś między obronnymi ikoniecznościa 
mi Państwa, a bezsporną konieczno 
ścią ogólnego zwiększenia ziemi w 
rękach włościan. Chcemy, by doko- 
nane to zostało w sposób rozumny i 
odpowiadający celowi, nie powodu- 
jac ani wstrząsów socjalnych, ani za- 
hamowania a tym mniej spadku pro 
dnkcji rolnej, która rolnikowi daje 
Źródło egzystencji, a Państwu siłę i 
możność planowego gospodarowania 
posiadanymi zasobami. 

RACJONALNE I SYSTEMATYCZNE 
WPROWADZENIE W ŻYCIE RE- 

FORMY ROLNEJ 

przez właściwie stosowaną parcela- 
cję, przez meliorację i komasację 
ch.opskich gruntów: przez niedopusz- 
czanie do wytwarzania się niezdol- 
nych do życia, karłowatych nędzot 
gospodarczych, stwarzanie taniej hi 
poteki gruntowej i szereg tym podob 
nych działań, oto zadania, wykona- 

nie których Obóz nasz ma wziąć na 
siebie. z 

Obok zaś tego krzewienia facho- 
wej wiedzy rolniczej, podnoszenie 
kultury rołnej i umożliwianie rolni. 
kom nabywanie po taniej cenie środ- 
ków ku temu służących, organizowa 
nie racjonalnych rynków zbytu dla 
płodów wiejskiej gczpodarki, dosko- 
nalenie dróg i metod jej wymiany, 
usuwanie poza nawias wsi pasorzy- 
tującego pośrednictwa, oto drugi roz 
legły dział zadań, koniecznych dla 

DŹWIGNIĘCIA I ULEPSZENIA 
WYTWÓRCZOŚCI ROLNIKA. 

Nakierowywanie ludności nie mo 

gącej się pomieścić i wyżyć na zbyt 

skąpym pasie ziemi 

KU NOWYM TOROM ZATRUDNIE- 

NIA I ZAROBKOWANIA, 

zarówno nieznanym na wsi, jak о- 
tychczas zbyt mało przez nią wyzys- 
kanym. krzewienie i rozwijanie rze 

miosła, planowego chałupnictwa i 
drobnego przemysłu domowego, roz 
budowywanie polskiego handl1 wiej: 
«skiego i spółdzielstwa, tak spożyw- 
czego, jak rolniczo-przetwórczego, ob 

jęcie jego zasięgiem obrotu artyku: 
łami ubocznej przdukcji, to dalsza 
szercika dziedzina działań, które w 

poważnej mierze przyczynić się win- 
ny do ulżenia wsi w dźwiganiu cię- 
żaru nadmiernego jej przeludnienia 

Najważniejszą jednak dziedziną 

  

  

WILNO, poniedziałek 6 września 1937 f> 

FR WILEŃSKI 
wraz z Kurjerem Wilensko - Nowogródzkim 

Cena 15 gł 

  

Polowanie na zagadkową łódź podwodną na Morzu 
Śródziemnym 

  
Angielski krążownik otoczony rojem wodnopłatowców. 

Chińczycy zwyciężają 
pomimo licznych bomb Japońskich 

SZANGHAJ, (Pat). Kontrtorpedowce 

japońskie wyładowały na wschód od stre 

fy międzynarodowej oddzłały wojsk oraz 

<lęžkie działa. 

Chińczycy donoszą o sukcesie odnie- 

slonym przez nich na odcinku Lotlen. 

SZANHAJ, (Pat). Japońskie lotnictwo 

wykazuje ożywioną aktywność i nie prze 

strzega danego przyrzeczenia nieprzela- 

tywania nad dzielnicą międzynarodową. 

Jeden samolot został strącony 1 spadł w 
płomieniach. 

Lotnicy japońscy zrzucili 30 bomb na 

dworzec kolejowy w Jesstield, gdzie zgro 

madziły się tłumy uchodźców  Chińczy- 

ków. Przeszło 100 osób zostało zabitych. 

Według opinii obserwatorów zagrani 

cznych rezulłafy walk w ciągu osłatnich 

dwuch dni są bezwzględnie korzystne dla 

Chińczyków. ' 

SZANGHAJ, (Pat). Według doniesień 

agencji Cenfral News z Pao-Tlatg chińska 

artyleria przeciwlotnicza strąciła pod Ling 

Slang na linii kolejowej Pekin — Hankou 

3 samoloty japońskie. 

Wojska chińskie odparły atak japoń 

czyków na Tsing-Hal na linił Tientsin—Pu 

kou. Central News donosi feż o gwałtow 

nych walkach pod Tang-Luan-Tun. 

działań, które stopniowo lecz w ogro 
mnej mierze rozładować będą mogły 
sprawę dręczącego wieś bezrobocia i 
nadmiaru ludności, jest właśnie dzie: 
dzina, którą wbrew chłopskiemu inte 
resowi poderwać i zburzyć usił: 
polityczna agitacja, wywołując w Ma 
łopolsce niedawne zaburzenia. Jest 
nią 5 

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA WSI Z MIA- 
STAMI, 

które przez własne rozbudowywanie 
i przez rozwój swego życia w kierun 
ku przemysłowym. rękodzielniczym 
i kupieckim winny stawać się natural 
nymi ujściami dla odpływu bezrohot 
nych rąlk z przeludnionej wsi. 

BUDUJEMY POLSKĘ LUDOWĄ, DE 
MOKRATYCZNĄ, 

daleką od totalizmów, opartą o pań- 

stwowy instynkt i o dobrą wolę dob 

rych Polaków. 

Dążyć też będziemy do 

zmiany ordynacji wyborczej 
LŽ 

do Se'mu i Senate. 
Na te tych zajść, które się lu ro-   

zegrały, a których nieszczęsna pa: 

mięć winna jak najrychlej zniknąć 

w zapomnieniu, wyciągamy rękę do 

zgody do wszystkich rozumnych i 

uczeiwych chłopów, którzy pojęli, że 

tylko we wspólnej pracy leży ich 

sila, 

Z wiejskiego życią musi zniknąć 

egoizm, warcholstwo i prywatne poli 

tykierstwo jednostek, grup czy klas. 

Honorowi i godności chłopów, któ 

rych na Ogólnym Warszawskim Zjeź 

dzie nazwałem nowoczesnym bezher 

howym rycerstwem, odpowiada tylko 

ječna jedyna służba, a to dobrowolna, 

z obywatelskiego i żołnierskiego po- 
czucia płynąca. służba dla Polski. 

Wierzę, że na tej drogiej nam wszys 
tkim Ziemi Krakowskiej, skąd wy: 
szedł wiekopomny Czyn spoczywają 

cego na Wawelu genialnego Wodza 
Narodu i Twórcy odrodzenie Państ 

wa Polskiego, pod wpływem Waszej 
pracy, Koledzy, nastąpi pojednanie i 
spokój, tak kor    zny dla wewaętrz* 

iego życia budującej się Polski“,
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Na progu nowego roku szkolnego 
Pan Minister Wyznań Religi jpych 

i Oświecenia Publicznego prof. Świę- 
tosławski wygłosił w niedzielę 5 bm. 
przez radio przemówienie do młodzie- 
žy. Podajemy je poniżej w streszcze- 
niu: 

Rok minął od czasu, kiedy po raz pierw 
szy zwróciłem się przez radio do nauczy 
cielstwa polskiego, podając w skrócie 
środki za pomocą których oddziaływać 
może na młodzież nauczyciel | wychowaw 
<a. Mówiąc o ogólnych podstawach wy 
chowawczych, o rozwinięciu w młodym 
pokoleniu głębokich podstaw moralnyc I 
gorącego pafrlotyzmu wyrażającego się w 
pracy dla duchowego i materłalnego roz 
woju Polski zaznaczyłem, że nie wyczer 
puje fo w całości obowiązków, jakie cią 
żą na nauczycielu. Młodzież już od wczes 
nej młodości powinna być wychowana nie 
lylko w głębokiej czci dla bohaterskich 
wysiłków wielkich mężów I wielkich bo- 
Jowników o Polskę, ałe również w całkowi 
tej świadomości niebezpieczeństwa, ja- 
kle Polsce zagrażać mogą. 

W dziedzinie oświaty, zwłaszcza 

W ZAKRESIE ZKOLNICTWA 
POWSZECHNEGO 

stwierdzić możemy oznaki pewnej popra 
wy. Ofo w roku zeszłym po raz pierw 
szy po długotrwałym I jakże ciężkim dla 
oświaty kryzysie powołano do pracy no 
wy zastęp nauczycieli szkół powszech- 
nych w liczbie 2000. Budżel tegoroczny 
dał możność powiększenia etatów o dal 
sze 4000. W ciągu więc dwóch lat osiaf 
nich, jeżeli uwzględnić odpływ wskutek 
ubytku naturalnego znalazło zatrudnienie 
9000 bezrobotnych nauczycieli. 

W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 
czynić musimy wysiłki nadzwyczajne, aby 
sprostać zadaniu przygotowania licznych 
sił fachowych w wypełnionych po brzegł 
szkołach. Ministerstwo bowiem ustaliło, 
Iž Istnieje znaczne coroczne zapofrzebo- 
wanie na fachowców z różnych gałęzi 
przemysłu, handlu, techniki, rolnictwa, 
kolejnictwa, wreszcie w administracji pań 
stwowej samorządowej i w instyfucjach 
prywatnych. 

W SZKOŁACH ŚREDNICH 
notujemy stały | bardzo poważny wzresi 
liczby uczniów. Wreszcie po kliku latach 
przerwy spowodowanej między Innymi 
bezrobociem wśród nauczycieli szkół 
powszechnych, w roku bieżącym zostały 
otwarte llcea pedagogiczne. Powiększo- 
no feż liczbę pedagogów. Wszędzie za 
jem czeka nauczyciela wylężona praca 
niezależnie od tego, w Jakiej szkole uczyć 
będzie. 

Nie wszyscy może zdają sobie spra- 
wę, że 

W IDEOWYM I DUCHOWYM ROZWOJU 
ŻYCIA ZBIOROWEGO 

zaszły w Polsce poważne zdarzenia, któ 
te się przyczynią niewątpliwie do przytłu 
mienla wielu antagonizmów | stwarzać 
będą stopniowo gruni podatny do ogól- 
nej konsolidacji sił narodowych. 

Oto, aby niejako ułatwić każdemu pra 
<ę wyszukania podstaw i haseł Ideologi 
<znych, na które pisać się może każdy 
prawy obywalel Rzeczypospolitej, płk. 
Adam Koc ujął w freściowej formie swej 
deklaracji fe z nich, które mogą doprowa 
dzić do ideowego zjednoczenia olbrzy 
miej większości społeczeństwa. 

W fen sposób stworzony został nieja 
ko wspólny język wzajemnego porozumle 
nia dla tych, co poprzednio w braku być 
može jasno skrysializowanych myśli nie 
mogli odpowiedzieć sobla na pytanie, co 
łączyć powinno duchowo najszersze rze- 
316 spoleczeństwa w jednolitym dążeniu 
do najlepszego zabezpieczenia bylu i dal 

WIGRY... 
Nie wierzę, żeby ktoś z czytelników 

Kurjera Wilłeńskiego* nie zwiedził 
jeziora Wigry. Jeżeli nawet tak cię 
stało (oczywiście przypadkiem?!) 
niech natychmiast jeszcze v tym roku 
noprawi ten błąd, niech pośpieszy do 
najpiękniejszego zakątka Suwalszczy- 
ury—jeziora Wigier, a znajdzie tam 
eiszę, wypoczynek; niekłamaną przez 
człowieka poezję. 

Ktoś nieopatrznie może mię zapy 
tać czym przyciągają Wigry czym 
czaruje ten duży basen jeziora? 
Natychmiast odpowiem bez zająknie 
nia i z przymkniętymi oczami (bo 
nad Wigrami spędziłem przeszło mie 
siąc urlopu), że Wigry to prwadziwy 
namacalny dla laika nawet, roman- 
tyzm. Żywiezne o fantastycznych u- 
Madach i wzorach lasy. Bogactwo naj 
różniejszego ptactwa, poczynając od 
dzikich kaczek i gęsi, a skończywszy 
na krzykliwych rybitwach lub żar- 
łocznych mewach. 

Las, woda i cisza drzemiąca do- 
koła. 

  

szego rozwoju Rzeczypospolitej. 
Wkróce leż po ogłoszeniu deklaracji 

płk. Koca bo w dniu 19 marca b. roku 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwrócił 
się do społeczeństwa z tradycyjną mową, 
przypominającą nam wielkie czyny wskrze 
siciela Polsk! Marszałka Józefa Piłsudskie 
go. 
Mówiąc © zjednoczeniu sił narodowych 

Pan Prezydent zaznaczył: 

„Naluralnie, że wśród licznych 
ugrupowań naszego społeczeństwa 
nie wszystkie docenią odrazu wagę 
momentu | doniosłość tego hasła”, 

„Przywódcy szeregu ugrupowań 
będą czynić wysiłki, ażeby swoich 
zwolenników powstrzymać od dzia 
łania w myśl tego zdrowego in- 
stynktu”, 

„Ale to naturalny objaw. Bo tyl 
ko przywódcy którzy umieją obiek 
fywnie patrzeć na bieg rzeczy, 
mogąc się zdobyć na rezygnację z 
wyłącznego kierownictwa oddaną 
sobie rzeczą I ofiarować swą współ 
pracę na rzecz wyższych haseł”. 

„C!, którzy nie umieją się na to 
zdobyć, mogą tylko chwilowo pow 
sirzymać, ale nie zdołają udarem- 
nić przejawów zdrowego instyn- 
kfu w tak osobliwej dla kraju chwi 

"r" 
Wspominam fu o zdarzeniach, które 

będą miały wielkie znaczenie, gdyż ma 
Ją na celu zwalczanie tkwiących w nas 
wad narodowych, doprowadzających wie 
lu do przekładania waśni, zacięfości, bez | 
kompromisowego upieranla się przy swo 
Im, nad zgodę, porozumienie | szukanie | 
drogi do ustępstw opartych na sprawiedii 
wych zasadach wzajemności. Wcląż bo- 
wiem Jeszcze walczyć musimy z owym 
ghetto psychicznym, o którym fak dosad 
nie mówił Józef PHsudski, gdy z żalem 
fłumaczył, dla czego.w chwili tworzenia 

pierwszych rządów w Polsce nie mógł 
dojść do żadnego porozumienia z przed 
sławicielami świeżo zjednoczonych dziel- 
nie I poszczególnych ugrupowań społecz 

nych. ч 
„Nie wiem, — mówił wówczas 

iózef Piłsudski — czy gdziekol- 
wiek w naszej historii jest epoka, 
czy są gdziekolwiek dni w których 
walka o słowa była tak silnie roz 
winięfa, Jak w owym czasie, gdy 
słowa ukochane przez jednych by 
ły wstrętne dla drugich, gdy na 
podstawie słowa bez freści sypano 
oskarżeniami, gdy słów Jednych 
nie chciełi zrozumieć drudzy | gdy 
te same słowa, które gdzielndziej 
przez ludzi były używane jako ele 
ment zgody u nas doprowadziły 
do walki”. 

Trudno ©  dosadniejsze okseślenie 
frudności nła Ideowych, ale psychicznych, 
na które natrafia w Polsce każdy czynią 
cy próby jednoczenia I harmonizowania 
woli, uczuć I czynów obywafeli wielkiego 
naszego narodu. 

Zapewne miną miesiące, może nawef 
lafa, zanim całe społeczeństwo zdoła cał 

| kowicie doceniać znaczenie podjętej pra 
| cy nad zjednoczeniem sił narodowych 
, dła umocnienia potęgi i znaczenia Polski 
jako mocarstwa. 

Składając w dniu dzisiejszym życze” 
nia owocnej pracy całemu Nauczycielst- 

,wu, wyrażam nadzleję, že rok bleżący 
| upłynie wszystkim w spokojnej otlarnej I 
pożyfecznej pracy. Ufam, że każdy dążyć 

, będzie do tego, aby pracując w gronie 
swych kolegów I najbliższym kontakcie z 
rodzicami I opiekunami młodzieży, mógł 

| wyfworzyć najlepszą atmosferę przyjaźni 
„I wzajemnego zaufania. Jest fo bowiem 
j jedyna niezawodna droga, prowadząca 
| do najlepszych wyników wychowawczych 
| w szkole”. 

ESET! 

    
Dobry apetyt, sen i samopoczucie 

przeważnie są uzależnione od dobrego trawieni». Wieloletnie 
spostrzeżenia stwierdzają, 
klem, 

że doskonałym wypróbowanym środ- 
usprawniaiącym narządy trawienia są znane od łet 20 zioła 

„„Chelekinazać HH. Niiemejewskiego 
Żądajcie bezpłatnych broszur w laboratorjum fizjol-chemicznem 

„CHOLEKINAŽA“ H. NIEMOJEWSKIEGO, Warszawa, Nowy Świat 5, 
oraz w aptekach I składach aptecznych. 
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Bezbožnicy w ZSRR przeciw Stalinowi 
ARYŻ, (Pat). „Petit Parisien” donośl, że 

w organizacji f. zw. „Bezbożników” w 
Rosji sowieckiej GPU wykryło istnienie 
wielkiego ruchu aniystalinowskiego. 

Wiadomość o fym miała wywołać 
ogromne wrażenie w sowieckich kołach 
urzędowych. Działalność Związku „Bez 

božnikėw“ została zawieszona | wszyscy 
klerownicy okręgowi mieli być aresztowa 
nl. 

Główne ośrodki ruchu zwróconego 
przeciwko Stalinowi miały się znajdować 

w Leningradzie i w większych miastach 
Białorusi, Ukrainy | Daleklego Wschodu. 
Pora aresziowaniem  klerowników, całe 
prezydium związku bezbożników miało 
ulec rozwiązaniu, a członkowie jego po 
<łągnięci do odpowiedzialności sądowej. 

Aresztowania w szeregach bezbožni- 
ków mnożą się z dnia na dzień. Dotychcza 
sowe dochodzenia mlały wykazać, że w 
łonie organizacji znalazły schronienie nie 
bezpieczne elementy antykomunisiyczne 
I antystaknowskie. 

Polska prowadzi w wyścigu kolarskim 
: dokoła 

BUDAPESZT, (Pat). W niedzielę odbył 
się drugi eiap międzynarodowego wyści 
gu kolarskiego dookoła Węgier na trasie 
Szeged — Debreczyn długości 223 klm. 
Wyścig odbywał się w czasie upału. W 
czołowej grupie znajdował się przez cały 
czas Ignaczak zwycięzca |-go etapu. 
Na 20 km przed Vmetf, Polak dwukrofnie 

musiał zmieniać gumy i w rezultacie 
spadł na dalsze miejsce. Elap wygrał Wę | 

Węgier 
gier Liszk. 

W ogólnej klasyfikacji wyścigu prowa 
dzi Rumun Tudeso w ogólnym czasie 
12:53:00 sek. 

W klasylikscji drużynowej na pierw 
sze miejsce wysunęła się Polska. 

1) Polska w ogólnym czasie 38:39:05, 
2) Węgry — 38:40:12. 
3) Ausiria 38:53:08. 

4) Rumunia 39:04:53. 
E NS TEST TNS ASTSSTSSO 

nych. Stargane nerwy uspokoi jeden 
spacer, jedna przejażdźka kajakiem 
po jeziorze. Obok sporej rzeszy tury 
stów, corocznie nad Wigrami słychać 
gwizdki harcerskich drużyn, śpiew 
dziarskich kadetów ze Lwowa oraz 
spotkać można barwnie ubrane dru- 
żymy harcerzy rumuńskich i węgier* 
skich. 

Dzisiaj już zapraszać nad Wigry 
można, chociaż o pełnym wykorzysta 
niu walorów turystycznych, krajozna 
wczych, czy turystyczno-sportowycj» 
przy obecnym stanie zagospodarowa 
nia, nie można mówić. 

Np. dopiero w czerwcu b. r. na 
skutek starań i pomocy Zrzeszenia 
Suwalszezan w Warszawie, p. pulko- 
wniką Kocą oraz pomocy materia)- 
nej Min. Komunikacji, Funduszu Pra 
cy i miejskiego samorządu, otwarto 
drugi z kolei dom turystyczny, posia- 
dający około 20 nowoczesnych pokoi, 
2 całe, przystań żeglarską i t. p. 

Dwa domy turystyczne dla jezio 
ra o powierzchni 2168 ha i 17 klm. 
dług. to stanowczo zbył mało jeżeli 
się weźmie, że rocznie odwiedza Wi- 
gry około 10.000 osób. Jednak bie- 

Senny charakter ustroni leś- | zący rok dał b. dużo. Ze wzrostem 

| zainteresowania jeziorem poczyniono 
cały szereg prac w kierunku umożli 
wienia wykorzystania piękna Wigier. 
Przew Kom. W. F. i P. W. p. staro- 
sta Wojciechowski zbudował nową, 
bardzo piękną i stylową przystań, za- 
opatrzoną w tabor wodny. Przez cały 
prawie sezon był nad Wigrami in- 
struktor żeglarstwa (oficer marynarki 
p. Sosnowski), który wyszkolił 39 
osób na instruktorów. I tak dalej. 

Proporcjonalnie ze wzrostem za- 
interesowania. idzie turystyczne „bu 
downietwo*, a tym samym całą Pol 
Ska urabia nam dobrą opinię, naj- 
piękniejszego zakątka. 

W przyszłym roku ma podobno 
odbyć się nad Wigrami . żeglarski 
Gbóz o charakterze ogólnopolskim 
dla uczniów z inicjatywy Kuratora 
Szkoln. Okr. Wil. 

Daj to Boże. 
A dziś, kiedy już jesień wiedzie 

zą rękę przez więdnące sady, skorzy 
stajcie jeszcze z uroków jeziora Wig 
ry i przejedźcie się kajakiem po jego 
gładkiej toni, a jestem pewien. že 
oczaruje Was i porwie niedoznany 
czar Wigier.   Lenu Kozłowski. 

> 

Estonia pragnie żyć w pokoju 
ze wszystkimi sąsiadami 

Minister spraw zagranicznych 
Estonii p. Akel przyjął w hotelu 
Bristol przedstawicieli prasy, któ- 
rym złożył następujące oświadcze 
nie. 

Na wstępie chclałbym wyrazić panom 
radość, jaką odczuwam z powodu mego 
pobytu, choć fak krótkiego, w tym wspa 
nłałym i gościnnym mieście, jakim jest 
stolica tak bogata w pamiątki pełnej chwa 
ły przeszłości szlachetnego narodu pol- 
sklego. 

Cieszę się ze sposobności, jaką nada 
rzyła mi się dzięki uprzejmemu zaprosze 
nłu J. E. p. ministra spraw zagranicznych 
Becka do przybycia do Polski w celu od 
nowlenia dawnych kontaktów, Istniejących 
pomiędzy rządami | narodami obu na- 
szych krajów. 

Estonia pragnie jedynie żyć w przyjaź 
ni I w dobrym porozumieniu ze wszystki 
ml swymi sąsiadami. Zachowanie pokoju 
1 konsolidacja naszej niepodległości, zdo 
bytej po ciężkich doświadczeniach, [est 
substraiem naszej polityki zewnętrznej. W   

I 
fym celu staramy się zachować nie 
zawodną ścisłą neutrałność I usirzec się 
zdecydowanie przed wszelką kombinacją, 
która drogą pakiów czy fraktatów mogła 

, by nas zawrócić z tej lini postępowania. 
| Ta dyscyplina bezstronności i objektywiz 
mu umożliwiła nam utrzymanie normal- 
nych stosunków z naszymi wielkimi sąsia 
dami, co 'oble wysoko cenimy. Troska na 
sza o zachowanie neutralności ma jedynie 
na celu ufrzymanie pokoju przez solidar 
ność międzynarodową w ramach Ligi Na 
rodów, której Estonia byla I jest wierną 
zwolenniczką. Ta sama troska zbliżyła 
nas do Polski, która również dąży tylko 
do pokoju, broniąc go I wzmacniając do 
koła siebie. 

Qżywiona fym samym duchem zacho 
wania pokoju, Estonia zawarła sojusz 
obronny ze swym bezspośrednim sąsia- 
dem — Łotwą, oraz traktat porozumienia 
1 współpracy pomiędzy frzema krajami 
bałtyckimi. 

Kryzys ekonomiczny, którego wpływ 
dał się odczuć u wszystkich narodów 
śwłata, miał swoje skutki również w Esto 
nii, lecz vo wyirwałej I uporczywej pracy 
Estonla zdołała przezwyciężyć te skutki, 
tak iż jej sytuacja ekonomiczna obecnie 
Jest pomyślna. Budżef Jest zrównoważony, 
handel zewręśrzny znacznie się zwięk- 
szył, bezrobocie nie Istnieje, a finanse są 
zdrowe. Podobnie jak I u was, wznoszone 
są nowe budowle I powstają nowe przed 
słębiorstwa. 

Co się fyczy wewnętrznego życia poli 
fycznego, fo rozwijało się ono w ciągu 
krótkiego okresu czasu dość szybko, prze 
bywając liczne fazy. Fazy te były niezbęd 
ne, aby doprowadzić do życia polityczne 
go, ustabliizowanego i zdrowego, które 
byłoby obce wszelkim wpływom skraj- 
nych tendencyj politycznych. 

Jak panowie wiecie, nowa korstytucja, 
przyjęta przez konstyfuanię, wejdzie w 
życie 1 stycznia 1938 r. Konstyłucja fa, 
SE TTT ITS SSE 

Nowe katedry 
na Uniwersytecie Wileńskim 

Na skutek zarządzenia ministra 
Wyznań Relig. i Oświecenia Pub: 
licznego utworzono szereg wyższych 
nowych katedr w szkołach akademie 
kich, m. in. na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie na wydziale huma 
nistycznym katedrę germanistyki; na 
Oddziale Farmaceutycznym Wydzia- 
łu Lekarskiego katedrę farmacji sto 
sowanej. 

Sztandar dla dywizjonu 
artylerii lekkiej 

Centrala Chrześcijańskich Związków 
Zawodowych prosi nas © umieszczenie 

poniższego: 

„W roku bieżącym pułki artylerii 
W, P. otrzymują sztandary. A miano 
wicie pułki artylerii lekkiej Legionów 
otizymują od Zarządu m. Wilna i sa- 
morządów powiatowych. 

Pozostał samodzielny dywizjon ar 
tylerii lekkiej powstały i stale przeby 
wający w Wilnie, rekrutujący się z 
żelnierzy pochodzących z Wilna i Wi 
leńszczyzny. Wobec powyższego 
wśród Chrześcijańskich Związków Za 
wodowych i kupiectwa chrześcijań- 
skiego oraz rzemiosła powstała myśl 
aby społeczeństwo wileńskie podkreś 
lając swój tradycyjny sentyment i 
przywiązanie do wojska ofiarowało z 
choćby najdrobniejszych składek ro- 
botniczych, kupiectwa i inteligencji 
zawodowej wspomnianemu Dywizjo: 
nowi sztandar. W tej sprawie odbę 
dzie się w sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego o godz. 17 dnia 8-g0 
września r. b. zebranie przedstawicie 
li organizacyj społeczno-zawodowych   celem omówienia szczegółów. 

p   

   

      

która w niektórych punktach zbliżona jest 
do konstytucji poiskiej, opiera się na za 
sadzie suwerenności narodowej, gdzie naj 
wyższa władza w państwie należy do na 
rodu. Republika kierowana będzie przez 
prezydenta republiki, kióry wyblerany 
będzie przez naród I rządzić będzie przy 
zrównoważonym współudziale rządu repu 
bliki mianowanego przezeń i parlamentu 
o dwu izbach — rząd republiki, jak rów 
nież poszczególni ministrowie odpowie- 
dzialni będą przed parlamentem. 

Na zakończenie pragnę zapewnić jesz 
cze o całkowitym swym zadowoleniu I 
zachwycie, jaki wynoszę z mego przyjem 
nego pobyfu w Warszawie. Pragnę rów- 
nież wyrazić prasie polskiej moje najżyw 
sze podziękowanie za jej tak gorące obja 
wy sympatii wobec mego kraju, jak rów 
nież za przyjazne przyjęcie jakie mi zgo 
towała. 

Sowiety ostrzelaly i zatrzy- 
mały statek japoński 
TOKIO, (Paij. Źródła japońskie dono 

szą z Sel-Szin, iż sowiecka straż nadbrzeż 
na, współdziałając z samolotem sowiec- 
kim ostrzeliwała, a następnie zafrzymała 
Japoński statek rybacki w pobliżu Włady- 
wostoku. Załoga tego sfatku składała się 
z 4 ludzi. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmieina 31 

Dla pp. czytelników „KKurjera Wileńsk,* 

15% rabatu 

  

Wiadomości radiowe 
0 WYTWÓRNI POMOCY SZKOLNYCH 

W WILEJCE. . 
W Wilejce powstała niedawno wytwór- 

na pomocy szkolnych, a więc ekierek, piór- 
ników i t. p. Wytwórcami są dzieci szkół 
wilejskich, które z wielkim zapałem pracują, 
dostarczając potrzebnych szkole drobiazgów 
swym kolegom, a jednocześnie zarabiając, 
O tej oryginalnej wytwórni mówić będzie w 
poniedziałek, 6 września, © godz. 18,00 Alek- 
sunder Jankun w felietonie z cyklu „Z na- 
szego kraju". : 

„POWIEŚĆ BEZ MIŁOŚCI, 
Szkie Hteracki przez radio. 

W wybitnych dziełach współczesnej be- 
letrystyki zachodniej nie trudno dostrzeć 
pewną cechę wspólną — w mniejszym luk 
większym stopwiu — wszystkim tematycz- 
nym odmianom powieści wyprowadzającej 
swój rodowód z wojny światowej. Cechą tą 
jest bądź zanik, bądź zejście na drugi płan 
deminującego dawniej w powieści elementu 
spraw miłosnych, elementu romansu w be- 
letrystyce, 

Patrząc na bujny, po chwiłowym zastoju, 
rczkwit naszej twórczości powieściowej w 
osłatnich latach, na jej charakter, można 
zaryzykować pogląd, że ostatnim wielkim 
twórcą w dziedzinie połskiej powieści roman 
scwej był Stefan Żeromski. 

Stwierdzenie i adowodnienie przykładamł 
tych zmian w dzisiejszej powieści polskiej 
i obcej będzie tematem szkicu literackiego 
Wacława Rogowicza p. t. „Powieść bez mi- 
łości”, Audycję tę nada Warszawa II w dniu 
6 września o godz. 22,05. > 

FUTRO NA ZIMĘ. 

Reportaż z pracowni kuśnieskiej. 

Zbliża się zima. W składach futer, w 

pracowniach kuśnierskich zaczyna się ruch. 

Panie przymierzają futra droższe i tańsze, 

przeglądają skórki, potrzebne do moderni- 

zacji ich starych okryć futrzanych. Mało kto 

wie, skąd te futra pochodzą, w jakich warun 

kach żyją ci, dzięki którym powstają praw- 

dziwe arcydzieła sztuki kuśnierskiej. Opowie 

o tym radiosłuchaczom p. A. Czermiński w 

swym ciekawym reportażu, który wygłoszo- 

ny zostanie dnia 6 września o godz. 1,40 

przed mikrofonem Rozgłośni Lwowskiej. 

„PAN TADEUSZ* PRZEZ RADIO POD 

STRZECHY. 

Przepiękny, melodyjny wiersz mickiewi: 
czowski ożyje w radio w specjalnych audy- 

cjach, które nadawane będą od poniedziałku, 

dnia 6 września do dnia 10 września włącz- 

nie. 
Codziennie przez te pięć dni, między go- 

dziną 21,45 a 22,00 recytowane będą wybra- 

n* fragmenty „Pana Tadeusza”. I tak: dnia 

6.IX usłyszymy fragment z księgi I-szej — 
„Gospodarstwo; dmia 7.1X — fragmeni z 

księgi Ill-ciej „Umizgi”, dnia 8.IX — frag- 

ment z księgi IV-ej „Dyplomatyka i łowy”, 
dnia 9.IX — fragment z księgi VIII-ej „Za- 
jazd” i wreszcie dnia 10.IX — fragment z 
księgi XII-ej „Kochajmy, się". 

Recytować będzie Słefan Jaraca; nazwi- 

sko ie mówi samo za siebie. y
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MIKOŁĄJ GUMILIOW 

To się stało ongi złoią nocą, 

Złotą nocą, lecz bezksiężycową. 

Biegł, I bległ, I bległ poprzez równinę, 

Na kolana padał, wnet się zrywał, 

Miotał się Jak zając postrzelony, 

I gorące strugi łez płynęły 

Po policzkach wyżłobionych w zmarszczki 

ł pó capiej siwej bródce sfarca. 

A wšlad ża nim biegły jego dzieci, 

A wślad za nim biegły jego wnuki, 

A w namiocie z przędzy niebielonej 

Zapomniana płacze wgłos pravrnuczka. 

— Wróć, 0, wróć, — wolaly za nim daleci, 

Módlitewnie dłóń składały wnuki, 
— Nic strasznego się nie wydarzyło, 

Owce się nie spasły wilczomieczem, 

Deszcz świętego ognia nie zagasił, 

Ni kosmafy lew, ni zend okrutny 

Do namiofu się nie przybližali, — 

Czarna przed nim wyrwa się czerniła, 

Stary jej nie dostrzegł śród ciemności, 

Zwalił się, aż kości zatrzeszczały, 
Tak, że ledwo ducha nie wyzionął, 
Jeszcze teraz usiłował pełznąć, 

Ale już go podchwyciły dzieci 
I za poły wnuki powstrzyttały, 
Temi do nich słowy się odezwie: 

— Gorze! Gorze! Strach, i siryk, i jama 
Temu, który zredzon na padole, 
Bo wieloma go oczami śledzi 

Niepojęfy czarny z wysokości 

ł fajemnic jego wypatruje. 

Nocy tej zasnąłem, jak należy, 

Owinięty w skórę, nosem w ziemię, 

Śniła mi się piękna, fłusta krowa, 
Wymłę miała zwisłe, napęczniałe, 
Wpełzłem pod nią aby się pożywić, 
Niby wąż — myślałem — parnem mlekiem. 
Ale naraż krowa mńie kcpnęła, 

Obróciłem się nawznak, zbudzony: 

Bez przykrycia, z fwarzą prosto w niebo. 

Szczęście całe, że mi kiedyś śmierdziel 

Prawe oko wstreinym płynem wyżegł, 

Gdybym patrzał był na oba oczy, 

Trupembym pozostał już na miejscu. 

Gorze! Gorze! Strach, I stryk, i jama 

Temu, który zrodzon na padole, — 

Bzleci wzrok ku ziemi opuściły, 
Wnukl ramionami skryły lica, 
Oczekując w ciszy, co też powie 

Syn najstarszy z brodą posiwiałą. 

Temi do nich słowy się odezwie: . 

— Odkąd żyję i po ziemi chodzę 

Nic mi złego się nie przydarzyło, 

Teraz feź ml serce przepowiada, 

Że nic złego spoikać mnie nie może, 

Oto chcę na własne oczy ujrzeć, 

Kto wędruje nocą po niebiosach. — 

Wyrzekł I natychmiast legł na ziemi, 

Nie ku ziemi fwarzą leg!, na grzbiecie, 

Wszyscy siall, powstrzymując oddech, 

1 słuchali, I czekali długo. 

Aż zapyfał sfarzec, drżąc ze strachu: 

— Cóż tam widziszt — lecz nie odpowiedział 

Syn najsfarszy z brodą posiwiałą. 

A gdy bracia nad nim się skłonili, 

Te ujrzeli, że juź nie oddycha, 

Że twarz jegó, bardziej niż miedź šniada, 
Zniekształcona jest dotykiem śmierel. 

Ach, kobiety, jakiź wrzask podniosły, 

Jak zawyły, zapiakały dzieci, 

Stary brodę szarpał i chrypliwie 

Najstraszniejsze wykrzykiwał klątwy. 

Poderwało się wraz ośmiu braci, 

Mężów krzepkich, pochwycili łuki: 

— Wystrzelimy — zawołali — w niebo, 

Tego, co fam błądzi, zasirzelimy... 

Cóż to za napaści! Pomsty chcemy! — 
Lecz zakrzykła wdowa po umarłym: 
— Moja zemsta, a nie wasza zemsta! 
Ja oblicze jego pragnę ujrzeć, 
Gardziel mu zębami porozrywać, 
Oczy mu wydrapać pazurami. — 

Zakrzyknęła i na ziemię padła, 
Lecz zmrużywszy oczy długo jeszcze 
Mamrotala šcicha zaklinania, 

« Pierś szarpała 1 kąsała palce. 
Wreszcie wżwyż spojrzała | z uśmiechem 

  

Siary zaczął się już uspokajać, 

Guzów jął dofykać na kolanach, 

Dzieci łuki opuściły, wnucy 

Uśmiechnęli się z ofuchą nową. 

Ale gdy leżąca się zerwała 

MWnef na nogi, wszyscy zzielenieli, 

Pofem się okryli, cali drżący: 

Czarna, ale z okiem pobielałem, 

Wkrąg mlofała się szalona, wyjąc: 

— Gorze! Gorzel Strach, | stryk, I jama! 

Gdzieżem! Co mi to! Czerwony łabędź 

Pędzi za mną... goni... Smok frójgłowy 
Skrada się... Odejdźcie, bestje, bestje! 

Nie rusz, raku! Precz od koziorożca! — 

A gdy ciągle z iemże dzikiem wyciem, 
Z wyciem oszalałej, wściekłej suki, 

Grzblefem góry biegła ku przepaści, 
Nie pogonił za nią nikt z rafunkiem. 

Do namiotów powrócili ludzie, 
Siedli wkrąg na skałach, pełni trwogi. 
Czas się zbliżał ku północy. Hiena 
Zaszezekała i natychmiast zmilkła. 
Powiedzieli: — Ów co niebem błądzi, 
Bóg czy zwierz, ofiary pewno pragnie, 
Trzeba dać mu w żeriwie jałowicę, 
Niezmazaną frzeba dać dziewicę, 
Tę, na którą dotąd mąż się żaden 
Nie popatrzał nigdy z pożądaniem. 

Umarł Har, Haraja obłąkana, 

Osiem wiosen liczy Ich dziewczyna, 

Może właśnie ona fu się przyda. 

Pośpieszyły się kobiety zaraz, 

Przydźwigały szybko małą Harrę, 

Stary wzniósł krzemienny topór wgórę, 

Myślał — raczej ciemię jej rozwali, 

Zanim w niebo spojrzy niepojęte, 

Wnuczką jest mu przecież, przecie żal jej. 
Ale tamci mu nie dali, rzekli: 

— Cóż za żertwa z czaszką rozwalonął 

  

GWIEZDNE PIRZEBA ŻENIE 
Wgórę, wreszcie chciała skoczyć z głasu. 

Stary jej nie puścił | zapyiał: 

— €óż tam widzisz! — Z złością mu odrzekła: 

— Nic nie widzę. Widzę jeno niebo 

MWklęsłe, całe czarne I pustynne, 

A na niebie fem ogniki wszędy, 

Niby kwiaty wiosną na moczarze, — 

Stary zastanowił się | rzecze: 

— Popatrz jeszcze raz! — | znowu Harra 

Długo, długo spoglądała w niebo. 

— Nie, — odpowiedziała, — fo nie kwlalys 
Te poprostu są złociste palce, 

Ukazują nam równinę żyzną, 

. Góry zendów i szerokie morze, 

Ukazują fo, co się zdarzyło, 

Co się dzieje I co się wydarzy. — 

Zadziwili się, słuchając, ludzie: 

Tak nie dzieci, tak dojrzali męże 

Dofąd nie umieli się wysławiać, 

A fu lica Harry rozgorzały, 

Wzrok się iskrzył, płomieniły wargi, 
| ku górze dłonie się wznosiły, 

Jakby w niebo miała już ulecieć, 
I fak dźwięcznie naraz zaśpiewała, 
Niby wiatr w szełestnym gąszczu frzelny, 
Wiafr od gór Iranu nad Eufratem. 

Melia miała osiemnaście wiosen, 2 
Lecz mężczyzny jeszcze nie zaznała, & 
Qto padła nawznak obok Hany, —— 
Popafrzała | zaczęła śpiewać. OR 
A za Mellą Acha, a za Achą T 
Urr, jej przyszły, — naraz całe plemię © 
Legło i śpiewało, i śpiewało, 
Jak skowronki w południowym skwarze, 
Albo żaby w cichy smętny wieczór. 

Tylko stary odszedł naubocze, 
= Zaciskając sobie uszy dłońmi, 

I spływała łza za łzą powoli 
Z jedynego widzącego oka, 
Opłakiwał starzec swój upadek Jak kukułka leśna zakukała: 

Lubisz ty wątrobę antylopył 

Ileż ogni futaj, ludzi Hu!   
ETPA SDR WYROK OWOOAPIEBUCY ZOO TERACEE 

Z zagadnień opieotyki 

Nowy aspekt autentyzmu 
W osłałnim numerze 

low“. 

Zanim coškolwiek dalej będzie powie- 
dziane zatrzymajmy się w skupieniu nad 
tym ostalnim numerem: — redakior Sta- 

nisław Czernik ogłasza zamknięcie „Oko- 
licy”. Numer jest więc istotnie osłałni. 
„Z chwilą, gdy nowych złudzeń zabrakło, 

a z dawnych nie ułkała się irwała rze- 
czywisiość, dalsze uirzymanie pisma oka- 
zało się niemożliwe". 

A rozgarnięty kronikarz „Prosto 

z mostu“ bilansując 28 numerów maga* 

aynu poełyckiego, będącego wiernym na 
ogół odbiciem panującej nam od 4 lat 

szarzyzny poełyckiej, z rzadka tylko prze 
rywanej błyskiem ambicji jakiegoś mło- 
dego, ale szybko w takiej atmosferze de 
moralizującego się ialentu — podkreśla 
m. in. jako „dorobek trwały”... „zdefinio- 
wanie najmłodszej poezji mianem aulen- 
tyzmu". 

W osłałnim przeło numerze „Okolicy 
Poeiėw“ red. Sł. Czernik daje mimocho- 

dem jeszcze jedno sformułowanie owe- | 
go autentyzmu: 

„Okolicy Po- 

„Zapomnienie się. Oderwanie się od. 

korzenia. W nafurze łeż istnieją takie zja 

wiska: roślina odcięła od pnia może czas 

jakiś żyć i nawet zakwiłać, b. dobrze po: 

seja powojenna rozlužnila swój związek 

z podglebiem, zapominając, że źródłem 

jej są istotne, prawdziwe przeżycia poety, 

przeżycia poety, przeżycia niekoniecznie 

amyślone, niekoniecznie „dotykalne”, nie   koniecznie obwarowane fakiami z otacza 

jącego świała ale przeżycia w najróżno- 
rodniejszym znaczeniu tego słowa, Fan' 
tazja też jest przeżyciem, Przeżycia, a nie 

tematy, nie słownik, nie papier, czcionka, 
litera, nakaz władzy, życzenia zwierzchni 
ka zamówienie redakiora..  Autentyzm 
właściwie pojmowany prowadzi do po- 
wrołu do dawnej etyki wolnego poety”, 

Jest to sformułowanie proste i uczciwe, 
możnaby naweł powiedzieć — prosto- 
duszne i poczciwe. Jak westchnienie bab- 
ki rozmiłowanej w Syrokomli (rocznica 
blisko!) owiewa nas pobożne życzenie 
pierwszego w kraju autentysly. Ale są in- 
ne jeszcze aspekty, 

W „Pionie“... 

J. E. Skiwski — krytyk „którego sądów 
trzeźwość i wnikliwość wstępuje bodaj 
tylko jedynie przed tychże sądów wszę: 
dobylską i pochopną mnogością — pod- 
jął wieloznaczne słówko i ukręcił z niego 
aż dwa artykuły. W odróżnieniu jednak 
od Czernikowej problematyki psycholo- 
giczno-elyczno-estelycznej (gdzie „auten 
łyczność” równa się „szczerość”) podkła 
da pod ów nieszczęsny autentyzm spo 
sirzeżenia socjołoga i historyka literatury, 
ze szczególnym uwzględnieniem powie- 
ści, nie liryki. Tu więc „aulentyczny“ rów 
na się „realizm“ plus minus, albo „fakto- 
gralia“, 

Wykpiwał Irzykowski auientyzm, ale 
nic nie pomogło. Ludziska bawią się no 
wymi słówkami jak dzieci. Rymują poję- 
cia. Przymierzają homonimy. Przez lato 
całe bezskutecznie zapędzaliśmy w mło 

— kinie, poco suńiesz na jezioro! 

Dzieci, dziób odbiłyście u dzbana, 
Dam ja wam! Czemprędzej wstawaj, ojcze, 
Spójrz, z gałęzią jemiołową Zendy 
Idą  dźwigają koste z frzciny, 
łdą kupczyć, a nie walczyć z ami, 

Gsałe plemię zdąża... walne święto! — 

  

     

  
dych twórców do lektury — bezskujecz- 
nie. Teraż przyjdzie chyba odstraszać od 
niej — z lepszym i łatwiejszym skuikiem, 

na pociechę... 
Bo znów w „Prosło z mostu”... 
Odezwaniem się Jego Eminencji usz- 

częśliwiony, choć naweł nie wymieniony 

Czernik robi dobrą minę do gry (w rymy 
i homoninmy) | tak pisze: 

„Ponieważ zjawisko, nazwane autentyz 
mem, jest niezmiernie bogałe w freść, 

każdć naświeilenie iego zagadnienia pro 
wadzi do odkryć, prawie do nowych 
światów, niedawno jeszcze nie przeczu- 
wanych. Puszcza zagadnień, wśród klė- 
rych każdy krytyk słaje się pionierem. 

„„Aułeniyzm wzbierał niewidocznie i 
słopniowo, by wybuchnąć w swoim cza- 
sie. 

Takie zjawisko, jak autentyzm, podob- 

ne jest do fali, rodzącej się z różnych 
źródeł; jednak fala ta siaje się dopiero 
włedy siłą twórczą, gdy zostanie należy- 
cie ocembrowana świadomością. Auten- 
łyzm przeszłości był podświadomy, Au- 

tentyzm współczesny słaje się działaniem 

świadomym. : 
| łu właśnie muszą podważyć nieco 

iwierdzenie, wskazujące na autentyzm za 
graniczny, jako wzór dla nas. : 

„„Wnikliwe wykazanie podšwiadome- 
go, moim zdaniem, niemniej jednak silne 

Położyłi małą na kamieniu, 

Na kamieniu płaskim, czarnym, kędy 

Do tej pory ogień święty płonął, — 

Zgasł był właśnie w czasie zamieszania. 
Położyli i skłonili głowy 

1 czekali, kiedy umrze, kiedyż 

Wszyscy wreszcie będą mogli zasnąć. 

Cóż, gdy mała jakoś nle umiera. 

Popatrzała wgórę, połem w prawo, 
Kędy bracia stali, pofem znowu 

  

  
go nurtu auientyzmu w literaturze zachod 
niej, pozwała nam innym okiem spojrzeć 
na nasz autentyzm i ocenić inaczej jego 
rolę i znaczenie. 

Więc przede wszystkim fo, na co nie 
można się zgodzić ze Skiwskim. Kierunek 
autentyzmu nie został dotychczas za gra 
nicą uchwycony, poznany i świadomie 
rozwijany. Sam termin: „autentyzm” nie 
jest fam znany, nie ma również właściwe 
go odpowiednika. Jest fo ważne stwier- 
dzenie. Nazwanie zjawiska po imieniu, fo 
w lym wypadku nie tylko chrzest, nie tyl 
ko rozpoznanie to przede wszysikim ol- 
brzymia sugestia, jakby rzucony strumień 
silnego światła w mrok. Oczywiście, do- 
tyczy to tylko tych terminów, które okre- 
šlają... i 1. d. 

„„Možna go uważać za zbiorowy wyt 
wór naszej krytyki (można! — przyp. J. 
M.). Jestem przekonany, że w tej formie, 
jaką już posiada, można go wprowadzić 
na „rynek zagraniczny” bez wielkiego wy 
siłku, gdyż jego mocna sugestia powin 
sięłałwo udzielić... 

Autenlyzm jest pierwszym u nas kie- 
runkiem, który powstał samorzutnie i nie 
jest zjawiskiem imporłowanym. Niewątpli 
wie jesi on dopiero w stadium początko- 
wego rozwoju; jeszcze nie dojrzały ia: 
lenty, młodzieńcze i prymitywne, by od- 
powiednio wyrazić fę siłę, .kłóra w nim 
jest. Ale ło będzie”. 

BEDARADANASE 

race 
MOINA DOPROWADZIĆ DO AKSAMITNEJ 
GŁADKOŚCI i BIAŁOŚCI, STOSUJĄC CODZJENNE 

Krem PRAŁATOW 
SED Cr'on   

Ze stromizny, guzy na kolanach, 
Hara, wdowę po nim, I te czasy 
Dawne, kledy ludzie spoglądali 
Na równinę, gdzie się pasło stado, 
Na powierzchnię wód, gdzie biegł Ich żagiel. 
Na połanę, gdzie igrały dzieci, 

„A nie w niebo czarne, kędy błyszczą 
Niedostępne i nieznane gwiazdy. 

Przełożył 

Seweryn Pollak. 

O, przepraszam! Już jest!  Poczyluję 
sobie za obowiązek sprostować niniejsze 
i odesłać Szanownego autora arłykułu 
„Polski autentyzm” do liferatury nauko 
wej. Z niej fo, oraz|z recenzji J. Tuwima 
p. ł. „Opłeologia” (i materiałów rozrzu- 
conych w prasie (ostalnio: „Tyg. Il.') do 
wiadujemy się, że ta piękna gałąż świado 
mości naukowej w triumfalnym marszu 
na płaszczyźnie rozwojowej święci nieby 
lejakie wzloty! I fo zarówno u nas jak i 
zagranicą. Możemy być dumni. Opleolo 
gia (właściwie opleotyka) podbija serca 
i znajduje wdzięczną glebę w umysłach 

Mówić o aułentyzmie w takim mo- 
mencie fo znaczy nic innego, jak być de 
fetystą. Nie przeciwsławiajmy się legen- 
dzie, nie zwężajmy zagadnienia! 

Nazywajmy rzecz po imieniu. : 

; łózef Maśliński. 
EDIT INS ARĘSZEOROORDE 

KORESPONDENCJA 

p. Z. K, autorka wierszy „Bez wok”, 
„Bezdroža“, „Do czynu” i in. — Samo ze- 
stawienie tylułów wierszy pani wygłąda na 
kanaly koncept. Otóż to! Treść tych wier- 
szy jest równie banalna. A cóż może być 
smulniejszego, niż moralizałor nudny i ba- 
nsłny? Lepiej więc zostawić to zajęcie — 
bardziej powołanym. 

p B. M., w Mejszagole. — Chciałby pan 
rzucić w świat kiłka takich kropel, które 
by wpłynęły na uspokojenie Polski, słowiań 
stwa i ludzkości”. Ponieważ udział w tej 
akcji przekracza nasze możliwości, aforyz- 
my — zgodnie z pańską intencją — przeka- 
zujemy „Słowu”. 

p. P. R. w Nowym Dworze. — B. miłe 
ale równie—słabe. Nie będziemy drukowali. 

vp. „Tadeusz Uzdra“ į „Jerzy Arski*, — 
Czytališmy parodie awangardy nieporównae 
nie inteligentniejsze, baja



4 „KURJER WILEŃSKI* 6.IX 1937 r. 

Kurjer Sportowy 

Turystyczne gadulstwa 
Świał się rozleniwia coraz bardziej. 

Łudzie słają się coraz bardziej wygodnic 

cy, a jeżeli chodzi o turystykę, czy sport 

to życie zmieniło się do nie poznania. Po 

jawiły się kajaki z farłuchami. Wygodne 

śpiwory. Maszynki spirytusowe. Słowem 

luksus, o kłórym nie dalej,jak przed kil- 

kunasłu laty nikt nie śnił, jak również nie 

śnił nikł o tym, żeby wycieczki odbywać 

samochodem, czy awionetką. 

Dawniej chodziło się z plecakiem na 

ramionach i z ciupagą w garści, 

Jeżeli jechało się samochodem, to tyl 

ko po ło, żeby skrócić sobie czas nieraz 

nudnej drogi. Ale nikt nie marzył o tym, 

żeby na Halę Gąsienicową dosłać się sa 

mochodem, albo na Sarnią Skałkę spuś- 

cić się ze spadochronem. 

Są jednak i dzisiaj jeszcze wierni tra 

dycji turyści, kłórzy nie rozstają się z ple 

cakiem, tym wiernym przyjacielem nie 

jednej przygody i z ciupagą, która pod 

pychała zmęczone nogi. 

U nas, na tak zwanych równinach, cho 

dzić z plecakiem może nie jest zbył przy 
jemnie. Ale w górach są miejscowości 

trudne do zdobycia inaczej, jak tylko pie 

szo, Bardzo możliwe, że ludzkość docze 

ka się wkrótce, że po kupieniu biletu wle 

zie się do jakiejś metalowej butelki, 

zamkniętej hermetycznie, a po nacišnię- 

ciu guzika wyleci się w powietrze, lądując 

w określonym z góry miejscu. 

Dziś jednak turystyka nie korzysta je- 

szcze z rakiet. Wiele narobiono hałasu z 
kolejką linową, z chwilą zaś ustawiania 

dział rakietowych nie jednego fradycjona 

listę trafi przysłowiowy szlag. 
Zanim jednak coś fam nastąpi, plecak 

będzie jeszcze w użyciu. 

Bez plecaka wybrać się w góry jest 

niedorzecznością tak, jak lekkomyślnoś- 

cią jest polowanie na grubego zwierza ze 
straszakiem. Plecakowi zawdzięcza się 

nieraz życie. Plecak potrafi obronić 

przed najgroźniejszym  niebezpieczeńst 

wem (fylko nie przed bandytą). 

Przede wszystkim plecak może obro- 
nić przed głodem i pragnieniem. Taki 

mały, niewinny, zdawałoby się, plecaczek 

stówkę. Ale najczęściej chodzi się bez cza 

kolada, owoce, chleb, wędliny i zapaso 

we ubranie. 
Plecak nie pasuje w żadnym wypadku 

do długich spodni i do kapelusza. Je- 

żeli już idzie się na wycieczkę pieszą, 

ło trzeba mieć krótkie spodnie zwisające 

za kolana i beret, albo tak zwaną cykli 
stówkę. Ale najczęściej chodzi się bez cza 

pki, w czarnych okularach na nosie. 

Ciemne okulary to tak, jak tradycyjna 

fajka w ustach marynarza. Słońce jest, czy 
słońca nie ma, a okulary są. Przez żólte 

okulary świat piękniej wygląda. 
| jeszcze jedna uwaga. Z plecakiem 

na ramionach nie chodzi się nigdy pod 
rękę. Partnerka niech będzie najbardziej 

zmęczona, nigdy nie można jej służyć ra* 

mieniem, bo straci się odrazu całe zaufa 

nie. Najwyżej można namówić do zdję- 

cia plecaka. Wówczas jest się dżentelme 

nem, a że się wygląda na woła obiuczo 

nego, to nic nie szkodzi, bo w górach 

nikt z nikogo nie śmieje się, a jeżeli na- 

wet zażarłuje, to też wielkiej tragedii z 
łego robić nie warto. 

Z żarłami i dowcipami na ogół u nas 

w sporcie jest bardzo krucho. Inwencja 

nie dopisuje, a turyści nie "stępują pod 
wielu względami myśliwym. 

Lubia opowiadać niestworzone histo- 
rie. Przygody, których nigdy nie było, 
rodzą się na poczekaniu, autor staje się 

bohaterem szczytów. 

Jeżeli przy kupowaniu futer frudno jest 
nieraz rozpoznać farbowanego lisa, to na 

wycieczce blagiera poznaje się odrazu. 

Trudno jesł naprzykład uwierzyć star: 

szej panience, która wróciła z wycieczki 

z plecakiem co prawda, ale zamiast ciu- 

pagi z parasolem, że była na Kościelcu, 

i w fo, że Kościelec zdobyła na wysokich 

obcasach. 

Na jednej z wycieczek w plecaku zna 

jomego, który prosił o wydobycie scy- 
zoryka, znalazłem przygodnie pamiętnik 

z gór. Na jednaj ze stron pożółkłego no- 
łesu był opis fanłastyczny, iak z bajek $ 
tysiącu i jednej nocy. Ten mój znajomy 
zaklinał się na wszystkie święłości i na 
własny herb rodowy, że w Morskim Oku 
poszedł o zakład z jednym warszawiani 
nem, że w ubraniu turystycznym i z ple- 
cakiem na ramionach, a z szarołką w 
usłach przepłynie jezioro. 

W pamiętnym tym dniu woda była 
zimniejsza niż zwykle. Na brzegu było wy 
jąłkowo dużo turystów, a on, jak przysta- 
ło na dobrego sporłowca, skoczył w nur 
ty i płynął jak ryba. Ale zakład przegrał, 
bo zapomniał w usta wsadzić szarotkę. 

Moja towarzyszka zanuciła popularną 
piosenkę... ja bajki tak lubię... 

Przygodnie spotkany znajomy nie po 
zzerwieniał, Zabrał swoje manatki. Za- 
pomniał z nami się pożegnać i czmychnął, 
jak zając.     

Nie są to jednak szkodliwe opowia* 
dania, a że ludzie lubią zawsze w czasie 
wycieczek frochę podblagowywać, to już 
trudno. Było tak za czasów króla Cwieka, 
jest teraz i będzie zapewne zawsze. 

Opowiadał mi kiedyś jeden starszy 
pan z brzuszkiem o swej przygodzie nad 
jeziorem Narocz. Zabłądził. Łódź była 
pełna rozbawionego towarzystwa. Zaczę 
ło się ściemniać. Nastała noc — choć oka 
wykol. Wilczyca leżąca na dnie smolonej 
łodzi zaczęła skowyczeć. Pot zalewał 
oczy zmęczonemu wioślarzowi. Niebo za- 
częło pękać błyskawicami. Deszcz lał 
jak z cebra, a grzmiało tak jak na froncie 
hiszpańskim. Łódź kręciła po całym je” 
ziorze. Cud tylko mógł wyratować z tej 
przykrej opresji. Aż nagle z wody wy- 
łonił się jakiś potwór w kształcie wielory 
ba i przemówił ku przerażeniu zabłąka 
nych, głosem słarego człowieka. 

On właśnie skierował łódź do brzegu. 
„Mieloryb“ znikł w wodzie i więcej 
nigdy już nie pokazał się, a ten słarszy 
pan, jak mi sam powiadał, rok rocznie 
przyjeżdża nad Narocz i w dowód wdzię 
czności wówczas gdy noc jest ciemna, wy 
jeżdża na środek jeziora i z tej samej ło 
dzi wrzuca do wody zarżniętego cielaka. 

Wracajmy jednak do plecaka i do gór. 
Z plecakami na ramionach i z pieśnią 

na ustach suną liczne wycieczki harcer- 
skie. W schroniskach jest tłok, jak w koś 
ciele na odpusłach, a gdy nadchodzi wie 
czór, młodzież słaje karnie w szereg i od 
mawia głośno modlitwę. 

Będąc raz w górach w zimie widziałem, 
jak jedna z turystek korzysłała nie tylko 
przy zjeździe z nart i ze spodni, ale i z 
plecaka. Jakoby ma się wówczas pełną 
gwarancję, że kości będą całe i narty ca 
łe, a że w plecaku zrobi się dziura, to 
od łego jesł igła, nici i kawał słarej su- 
kienki na łały. 

  

  

Z jazdy na plecaku nigdy nie korzy* 
słałem, ale nie trzeba zarzekać się. 

Jakoby czym więcej plam na plecaku 
i łat, tym ceniejszy staje się ten brezen 

łowy worek. 
Plecak czasami wrzyna się w ramiona, 

garbi człowieka, ale chęć wejścia na 
szczyt zmniejsza zmęczenie. 

Chce się iść coraz dalej. Wydaje się 
człowiekowi, że tam za tym zakrętem, za 
tamtą skałą, kryje się piękniejszy świat, 
że tam słońca jest więcej i ludzie weselsi. 

Plecak wówczas nie ugniata ramion. 

Nie uginają się ze zmęczenia nogi, bo 

każdy krok to coś nowego. 
W naszych polskich górach często 

można spotkać turystów, którzy urągają 

wszelkiej tradycji, bo idą w góry z wall- 

zeczką, albo z koszykiem w ręku. 

W takim koszyczku są zapewne kur- 

częta smażone i jaja na twardo. Nic też 

dziwnego, że na bardziej utartych szla- 

kach jest pełno kości I łusek od jaj. 

Idąc w góry, trzeba mieć jedną zasa 

dę. Równomierne tempo i jak najrzadsze 

odpoczynki. Zatrzymywanie się na każ 
dym miejscu męczy. Przed wyruszeniem 

na wycieczkę trzeba sobie odrazu ustalić 

marszrulę, wytykając punkty noclegowe 
i zabierając do plecaka rzeczy najpo* 
trzebniejsze, Pamiętajmy, że gramy rosną 
w kilogramy, a metry w kilometry. Od 
umiejętności spakowania plecaka zależy 
powodzenie wycieczki i dobry humor, któ 
ry tak, jak plecak i ciupaga, muszą być 
nieodłącznymi przyjaciółmi każdej wypra 
wy sportowo-lurystycznej. 

A jeżeli w górach spotkamy słabszego 
od siebie turystę, to zapytajmy czy сте- 
goś nie potrzebuje i jak mu się idzie. 
Okazanie pomocy staje się często począt- 
kiem najserdeczniejszej przyjaźni. 

J. Nieciecki. 

Jedną nogą jesteśmy w Lidze 
WKS Smigły — Brygada 5:1 

Jedną biedę odwaliliśmy. Mecz 
z Brygadą tak jak pisaliśmy nie był 
trudny do wygrania. WKS Śmigły po- 
stawił wszystko na jedną kartę. Za- 
grał przytomnie i wygrał, a wygrał 
tylko dlatego, że gracze nie lękali się 
strzelać. Przyjemnie było poprostu 
patrzeć jak pracował w tym dniu 
nasz atak. Bardzo dobrze wypadła 
proponowana przez nas zmiana. Na 
miejsce Naczulskiego wprowadzony 
zestał Osesik, a Pawłowski zajął miej 
see Środkowego napastnika. W ten 
sposób zupełnie inaczej wyglądał ca 
ły atak i inaczej całą drużyna, 

Skład Brygady był następujący: 
Krzyk, Grządkiewiez, Lach, Kurek, 
Czarnecki» Gątkiewiez, Hajne II, Cer- 
towicz, Mauer, Polak i Cichecki. 

Skład WKS Śmigły: Czarski, Za- 
wieja, Grządziel, Puzyna, Skowroń- 
ski, Moszczyński, Drąg, Skrzypczak, 
Pawłowski, Osesik i Hajdul. 

Wilnianie z punktu biorą inicjaty 
wę i zaczynają ostro atakować bram 
kę Brygady. Krzyk ma pełne ręce ro 
boty. Pada, skacze, wybiega» łapie. 

Słowem gorączka. Czuć, że w powie 
trzu wisi goal, że ladą moment bom 
ba wybuchnie. Eksplozja następuje 
w 16 min. Skrzypczak zdobywa pro- 
wadzenie. Trudno jest opisać zach- 
wyt publiczności. Trybuna ryczy z ra 
dości. Lecą w górę kapelusze, czapki. 

  

  

Młodość jest rzeźbiarką, 
co wykuwa żywot cały. 

Z. Krasiński 

Czas pomyśleć o lekturze szkolnej, 
którą w komplecie ma 

Czytelnia „Nowości” 
Wilno, Jagiellońska 10—5. Tel. 13-70   Czynna od g. 11—19. Warunki dostępne 

  

  

Pieniądze są ale kłopot z projektami 
Dochodzą nas coraz częściej niepokoją | dozorcy i kancelarię, bez której poważ- 

ce wieści, dotyczące budowy nowej try: 
buny na sładionie Ośrodka WF na Pióro 

moncie. Pierwszy projekt był już zrobio- 

ny i zdawało się, że wszystko jest w po 

rządku, że w amerykańskim tempie pow- 
słanie nareszcie trybuna, bez której sta 
dion lekkoatletyczny pod względem pro 

pagandowym nie posiada tej wartości, 

jaką musiałby mieć w rzeczywistości. 
Teraz dowiadujemy się, że powstal 

drugi projekt: wybudowanie trybuny bez 

dachu. Ma to być niby taki jakiś amfi 

teatr bardzo demokratyczny. Jakoby try- 

buna z dachem jest pewnego rodzaju 
przeżytkiem burżuazyjnym i dlatego lan 
suje się projekt nie zasługujący na uwa” 

98. 
Na Pióromoncie musi być trybuna z 

dachem. Dosyć już mamy tych wszystkich 

eksperymentów WF i PW. Trybuna z da 

chem zabezpieczy nas przed deszczem i, 

co najważniejsze, przed ewentualnym de- 

ficytem. W łym to celu trzeba przede 

wszystkim lansować projekt budowy try- 

buny z dachem, jak również ze względów 

administracyjnych i technicznych. Można 

przecież pod trybuną umieścić szatnie z 

nafryskami dla zawodników, mieszkanie 
  

nie pracować na stadionie nie można. Je 
żeli staną tylko dokoła stadionu wykoszla 
wione ławki, to stadion straci na swym 

wyglądzie. Popełniony zostanie jeden z 

wielu błędów, jeżeli chodzi o administra 

cję WF i PW. 
Temu projektowi trzeba  słanowczo 

sprzeciwić sią. Włemy, że na budowę try 
buny wyasygnowanych jest już 40 tysięcy 
zł. Nie wiemy więc, dlaczego zwleka się 
z przystąpieniem do budowy. Czas mija. 
Uciekają piękne dni. Trzeba dać podmu* 
rówkę i klecić skromną, ale pakowną try: 

bunę. 
Na wiosnę 1938 roku mieć będziemy 

w Wilnie mecz lekkoatlełyczny z Niemca 
mi. Bez trybuny impreza ta w ogóle nie 
będzie mogła odbyć się, bo gdzie się po 

mieści publiczność, która zechce niewąt" 

pliwie u siebie na miejscu oglądać dosko 

nałych zawodników? Na mecz z Niemca- 
mi, Wilno czekało 4 lata i wydało sporo 
już pieniędzy. Nadchodzi termin rewanżu, 

łermin możności zarobienia trochę pie: 

niędzy, żeby móc połem pchnąć całą pa 

rą propagandę lekiej atletyki na prowin 

cji, a tu tymczasem cackają się z jakimś 

mało życiowym projekcikiem. 
i) 

' Sport w kilku wierszach 
Lekkoalleta norweski Soerlie ustanowił 

nowy rekord krajowy w rzucie dyskiem, wy- 

nikiem 49,09 m. 
* ® * 

W dn. 6 b. m. odbędzie się w Paryżu 

clód na 50 klm. o mistrzostwo Europy. 

* £ 

Norwescy pływacy ustanowili w tych 

dnisch 5 nowych rekordów krajowych, a 

mianowicie: 

100 m. dowolnym — Ohlsson 1:01,8 min. 

200 m. dowolnym — Tandberg 2:22 min. 

100 m. dowolnym pań — Heugen 1:10,3 

min. 
400 m. dowolnym pań — Haugen 5:45,6 

min. 

4X100 m. dowolnym pań — KKS Osto 

5:04,3 min. 
* + * 

Dwa nowe rekordy włoskie ustanowione 

zostały w pływaniu, a mianowicie: 

100 m. dowolnym pań — Looar 1:14,03 

mn. 

50 m. grzbietowym pań — Panraari 39,7 

sek. 
ж * * 

Lekkoatletka niemiecka Solms uzyskała 

w tych dniach dobry wynik w skoku wzwyż, 

przeskakując poprzeczkę na wysokości 160 

ch ° 

* * * 

Biegacz fiński Te: ustanowił nowy re- 

kerd świata w biegu na 15 mil angielskich, 

uzyskując wynik 1:19:48,1 godz 

    

  

W r. 1932 ofiarowany został przez Mus- 

soliniego wielki puchar Rzymu (Challenge | 
Eome) za najlepsze wyniki kolarskie, uzys- 

kane na przestrzeni 10 lat. 

Punktacja do pucharu prowadzona jest 

divżynowo według państw, obejmuje jedy. 

nie konkurencje mistrzowskie świała i przy- 

znaje: 

5 pkt. dla tego kraju, którego zawodnik 

zdebył pierwsze miejsce w jednej z pięciu 

mistrzowskich konkurencyj świata (sprint 

maustorów i zawodowców, bieg szosowy ama- 

lcrćw i zawodowców oraz wyścig słeyerów), 

3% pkt. za drugie miejsce i 1 pkt. za trzecie 

miejsca. 

Mistrzostwa kolarskie Świata, przeprowa 

dzone w roku bieżącym, dały następującą 

klasyfikację do pucharu: Niemcy 11 pkt, 

Belgia 10, Holandia 9, Francja 6, Włochy 5, 

Dania 3, Szwajcaria 1. 

Po 6 latach punktacja pucharu przedsta- 

wia się następująco: 

Francja 67 pkt, Belgia 51, Niemcy 46, 

Włochy 42, Holandia 33, Szwajcaria 20, Da- 

nia 5, Hiszpania 2, Anglia, Luksemburg i 

Austria po 1 pkt. 

  

Tytuły mistrzów Finlandii w pływaniu 

zdobyli: 
100 m dowolnym — Kahma 1:02,5 min. 

400 m. dowolnym — Hietanen 5:11 mn. 

1500 dowolnym — Nurmi 21:22,8 mn 

200 m klasycznym — Asikainen 2:55,1 

mn. 

    

Na całym świecie, za wyjątkiem Grecji, 
istnieją trybuny z dachami i nikt nikogo 
nie posądza o jakieś względy arystokra 
tyczne. W Rosji Sowieckiej są również 
sładiony z frybunami. Nie bądźmy šmie- 

szni. Róbmy tak, żeby było wszystkim naj 

wygodniej i najoszczędniej. 
Wilno czeka na trybunę z dachem 

i domaga się od władz WF i PW, by jak 
najprędzej przysłąpiono do pracy, zwla- 
szcza póki są jeszcze pieniądze. 

Sądzimy, że sprawa ta zosłanie osła- 
fecznie i właściwie załatwiona przez płk. 
J. Bobrowskiego, kłóry jutro referować bę 
dzie ją w Warszawie w PUWF i PW. 

| Ludzie zaczynają całować się z sobą, 
a tymczasem Śmigły gra dalej i w 
dalszym ciągu ma przewagę. 

Brygada nie dochodzi jakoś do 
głosu. Atak pracuje fatalnie. Nieźle 
gra pomoc, a przede wszystkim Ku- 
rek, Pawłowski jest obstawiony. Na 
jednego Longina aż 5 graczy, ale 
ten jest wszędzie, jak żywe srebro. 
Gra rzeczywiście ofiarnie i przytom 

nie. 
W 29 min. piłka trafia na nogę 

Drąga. Z całej siły wali on wprost do 
bramki. Piłka leci z daleka i zatrzy 

muje się w siatece. Jest 2:0 @1а WKS 
Śmigły. 

Można już teraz nieco lżej oddy 

chać, zwłaszcza, że Brygada jakoś nie 
siara się wyrównać. Nie robi to na 
niej większego wrażenia. Jest nawet 
ohojętna w 37 min. gdy Pawłowski 
po podaniu karnera przez Hajduła, a 

po otrzymaniu piłki od Drąga zdoby 
wa trzecią bramkę, 

Do przerwy więc wynik 3:0 dła 

WKS Śmigły. Przerwa mija szybko. 

Po zmianie stron Brygada gra nieco 

lepiej. Jeżeli Czarski nie miał do 

przerwy ani jednego strzału to teraz 

od czasu do czasu naciąga czapkę na 

oczy i łapie tak pewnie, że można być 
zupełnie spokojnym. 

Brygada nieco otrząsa się: ale jest 

już za późno, żeby wygrać, zwłaszcza 
mając tak słaby atak. 

W 4 min. sędzia Pański dyktuje 

strzał karny za rękę Puzyny. Strzela 

bramkarz Krzyk, który przynaj- 
mniej w ten sposób zemścił się na 

WKS Śmigły. Wynik 3:1 trwa dosyć 
długo, bo dopiero w 27 min. z poda- 
nia Drąga Pawłowski głową zdobywa 
czwartą bramkę dnia, a minutę przed 
końcem ten sam Podwyższa wynik 

do 5:1. 
Mecz na tym się kończy. Śmigły 

wygrał zasłużenie. Był drużyną o kla 

sę lepszą. Na wyróżnienie przede 

wszystkim — zasłużyli: Pawłowski, 

Drag, Zawieja, Osesik i pomocnicy. 

Puzyna i Moszczyński, który o mały 

włos nie strzelił samobójczej bramki. 

Nieco słabszy dzień miał Skowroński. 
Sędziował bardzo dobrze Pański z 
Grodna. Publiczności około 4 tysięcy 
widzów. Na meczu między innymi 
cbecni byli: wiceprezydent Grodzieki, 
starosta Wielowieyski, płk. Bobrow- 
ski, mjr. Jaxa, mjr. Wilczyński, wiee- 
prezes PZPN inż. Przeworski i wielu 
innych. 
EN TATENA ES VDA TTT 

BPopierajcie pierwszą w Kraju dpol- 
dzielnię Przeciwgružliczą w powiecie   wilensko-trockim. 

Palewicz na motocyklu, a Jasiński na rowerze 
zdrbyli pierwsze miejsca 

Sport kolarski, a zwlaszcza motocyklo 

wy należy bodaj do najbardziej atrakcyj 

nych. Wyścigi cieszą się wyjątkowym po 

wodzeniem. Chociażby więc z tego 

względu trzeba koniecznie pomyśleć po- 

ważnie o torze kolarsko motocyklowym w 

Wilnie, bo ten, który istnieje na Pióro- 

moncie, jest bardzo niebezpieczny. 

Szczęście sprzyjało w czasie ostalnich 

wyścigów, że kraksy zakończyły się bez 

poważniejszych następstw. 

Zorganizowane przez Ośrodek WF za 

wody propagandowe kolarskie i motocy 

klowe ściągnęty sporo publiczności i za 

wodników. Pod względem sportowym bu 

dzą one szereg zasłrzeżeń. Zawodnicy są 

mało dyscyplinowani. Brak kuliury sporto 

wej i karności razi. Wyścig polega prze 
cież na tym, że się walczy, ale nię na 

zajadaniu jabłek i na gadulstwie. Jak 

walka to walka. Podobne zachowanie się 
zawodników pozostawia przykre wraże 

nie. 

Za niecslowe uważam wprowadzanie 

do programu zawodów jakichś nigdzie 

nie traktowanych poważnie skoków z tram 

poliny na motocyklu. Można to robić, ale 

nie traktować tego poważnie. A po dru- 

gie trzeba mieć asekurację, że zawodni 

kowi nic się nie stanie, na Pióromoncie 

tej gwarancji nikt wziąć na siebie nie mo 

że. 

Organizatorzy  słarali się dołożyć 

wszelkich starań, żeby impreza wypadła 

jak najlepiej, niestety egzamin zdali na 

trójkę z minusem. Miejmy nadzieją, że na 

słępne wypadną lepiej. 

Nie wiem dlaczego od kilku lai prze 

śladuje kolarstwo jakaś tajemnicza passa. 

, Biorą się oni mianowicie do roboły w koń 

cu sezonu. Tor kolarski istniał też na wios 
nę, przez całe lało i jest teraz. Dlaczego 
więc nie organizowano wyścigów przed 

| łym. Jesteśmy przekonani, że jeżeli te- 
raz one się udbyły, to przede wszysikim 

wdzięcznym trzeba być kpł. Januszowi 
Žmudziūskiemu, kłóry jako kierownik 
Ośrodka WF dba sumiennie o rozwój 
sporłu wileńskiego. 

Wyniki techniczne były następujące: 

Wyścig 5 okrążeń toru 1) Mikucki, 2) 
Korenberg II, 3) Giedrys. 

Bieg główny o puchar przechodni 
red. Kuriera Powszechnego 25 okr. toru: 
1) Jasiński Ognisko 23 min. 40,6 sek., 2) 
Łuszczewski Ognisko, 3) Andrukowicz 
Wil. T. C. i M., 4) Prokofiew. 

Wyścig dla niesłowarzyszonych 5 okr. 
toru: 1) Rynkiewicz, 2) Kondratowicz, 3) 

Słowikowski. 

Wyścigi motocyklistów były -najbar- 
dziej emocjonujące. W przedbiegach 
słarłowano na 4 okr. toru, a finał odbył 
się na dystansie 80 okr. toru. Wszyscy za 

pewne wiedzieli, że zwycięży najlepszy 

mołocyklista Wilna Palewicz z Wil. T. C.i 

M. W przedbiegach odpadli: Moroz, Ma 

tulewicz i Kowalewski. W finale Palewicz 
walczył z odważnie jadącym i dobrze za 
powiadającym się Sawczukiem. Zwycię- 

żył Palewicz. 

W skokach na motocyklu Kowalewski 
miał 9 m. 50 cmt., a Palewicz 6 m. 50 cmt. 

Publiczności zebrało się sporo. Następ 
ne wyścigi odbędą się 19 września. 

Atak na rekord Świata 
W dniach 7 1 8 b. m. w Stokholmie od- 

będą się międzynarodowe zawody lekkoatle- 

lyczne z udziałem lekkoatletów amerykań- 

  

skich. 

Na zawodach tych znany średniodystan- 

sewiee Stanów Zjednoczonych, San Romani 

zaatakuje rekord Świata na dystansie I mili 

angielskiej. Jak wiadomo, rekord wymienio 

y od kilku dni zaled 

a angielskiego Woodersona. 

i ma nadzieję, że zdoła uzyskać 

czas poniżej 4:05 min. 

   
nej konkuren nal 

  

   wie do bie 

San Rome 

  

 



„KURJER WILEŃSKI" 6.1X 1937 r. 

Widmo przyszłej wojny nad Wilnem 
Na marginesie Tygodnia Strażackiego 

Wczoraj w Wilnie i na terenie ca* 
łego województwa rozpoczął się „Ty. 

dzień Strażacki”. Cele i zadania Ty- 
godnia zmierzają do przełamania 
obojętności, a raczej nieświadomości 
tych niebezpieczeństw: jakie czekają 
ludność cywilną na wypadek wojny. 
Doświadczenie ostatnich wojen: abi- 
syńskiej, hiszpańskiej i obecnie to- 
czącej się wojny w Chinach, wskazu- 
ją, że kilka udanych nalotów eskadr 
nieprzyjacielskich mogą 

DOSZCZĘTNIE ZNISZCZYĆ CAŁE 
MIASTO. 

Wilno więe jest w poważnym nie- 
bespieczeństwie, tym bardziej, że sze 
roki ogół niebezpieczeństwa tego nie 
uświadamia, Jedynie silna i dobrze 

nizowana straż może zabezpie” 
czyć mieszkańcom całość ich mienia 
i życia. Straż zawodowa tu nie wy- 

  

siarczy. W wypadkach masowych ро- - 
żarów działalność jej musi siłą rzeczy 
ograniczyć się do zabezpieczenia naj 
ważniejszych objektów. Ratowanie 

€omów i mieszkań prywatnych spocz 

nie na barkach straży ochotniczych. 
Zadanie to może być tylko wówczas 
wykonane jeżeli straże ochotnicze bę 
dą liczne i jeżeli będą cieszyły się po 
parciem najszerszch warstw ludno- 
ści. 

W tym kierunku robi się bardzo 
wiele i z każdym rokiem straż ochot 
micza nabiera na sile. Obecnie straż 
ta otrzymuje dadatkowy tabór. 4 sa- 
mochody przekazane przez miejską 
straż ogniową wzmocnią bardzo po- 
ważnie siłę straży ochotniczej. 
„ To jednak nie wszystko, każdy 
dom musi być zabezpieczony. W tym 
celu powstają straże obwodowe. O ile 
rozmiary pożaru nie dadzą się stłu 
mić środkami doraźnymi, wówczas do 
pomocy wzywana będzie zmotoryzo* 
wana straż dzielnicowa. 

Z całą satysfakcją należy podkreś 
№ё, że powoli przełamuje się obojęt 

mość i nieuświadomienie szerokich 
mas. Liczba wspierających członków 

straży ochotniczych 'w ciągu minio- 

nego roku wzrosłą bardzo poważnie, 

nie tak jednak dałece, by objęła ogół 

łudności. A, szkoda, bo składki są bar 

dzo niskie: wynoszą załedwie kilka: 

dziesiąt groszy Rie i każdy 
jbiedniejszy nawet z wilnian może 

mio swój bolai obywatelski. 

NABOŻEŃSTWO I ZŁOŻENIE 

WIEŃCA. : 

Tydzień straży rozpoczęto od 

nabożeństwa w kościele św. Jana. Na 

nabożeństwie obecne były wszystkie 

wiieńskie straże ogniowe wraz z sztan 

darami. 
p is La ПНО 

(aly ACT) 

й ZIĘBIENIĘ. 
BÓLE GŁOWY s ZEBÓW 

  

  

Z kościoła odmaszerowano na Ros 
sę, gdzie w imieniu Komitetu Organi- 
zacyjnego wiceprezydent Grodzicki 
złożył przed Mauzoleum Serca Mar- 
szałka wspaniały wieniec żywych 
kwiatów. 

POKAZY. 

Całe zainteresowanie skupiło się | 
na pokazach: które miały za zadanie 
przedstawić w miniaturze niebezpie- 
czeństwo, na jakie jest marażona lud" | 
ność na wypadek wojny. Na placu | 
Łukiskim wybudowano specjalną szo | 
pę, maskującą dom. Już przed godz. 
6-tą wiecz. plac zaległy tłumy ludnoś 
ci Zainstalowano mikrofony, przez 
kióre dawano wyjaśnienia o rozgry* 
wającej się akcji. 

Raz po raz wybuchały bomby rzut 
cane z „samolotów '. Wrażenie, jakie 
się odniosło z błysków eksplozyj i 
trzasku spadających bomb potęgował 
zapadający szybko zmrok. Rzucano 
kcłejno bomby elektryczne, termito- 
we i termitoworelektronowe. Dla spo 
tęgowania wrażenia „rzucono jedną 
bombę o specjalnej sile (2 kilogr.). 
Szczególnie niebezpieczne są bomby 
termitowo-elektronowe. Przy eksplo- 
zji rozniecają one dookoła masy i6- 
kier, które uniemożliwiają słażbie ra- 
towniczej spieszenie z pomocą. 

Na zakończenie pokazów ,,„rzuco- 
ne''* bombę w specjalne wybudowany 
dom. W okamgnieniu cały budynek 
pokryły płomienie ognia. Dopiero 
przybyła straż ochotnicza zlokalizo- 
wała pożar, Z całego „gmachu po” 
zostały jedynie zwęglone szczątki. 

Pokaz spełnił całkowicie swe za- 
danie. Zainteresowanie było bardzo 
dużę. Tłumy publiczności śledziły roz 
grywającą się akcję z zapartym odde 
chem. Szybkie i sprawne działanie 
straży ochotniczej zdobyło sobie uzna 
nie widzów przez oklaski, które na- 
grodziły dzielnych strażaków.   Podczas trwania Tygodnia na te- 

KURJER SPORTOWY 

Piękne wyniki 
Na Pióromoncie odbyły się propagan 

dowe zawody lekkoatletyczne. Wyniki 
techniczne są następujące: 

Oszczep pań Czarnocka 36,69. 
Sztafeta 4 razy po 100 mir. AZS 47,1. 
Skok wzwyż Zieniewicz 160 przed Ry 

mowiczem i Gabszewiczem. 
Skok wdal Zieniewicz 6,32 przed Ry- 

mowiczem i Zygiem. 
400 mir. Zajewski 54,5 sek. przed Bo 

browiczem i Krymem. 
Rzut dyskiem Zieniewicz 39,14 przed 

Wojtkiewiczem i Dowmuntem. 
Pchnięcie kulą Wojtkiewicz 13,37 

przed Zieniewiczem i Juszczyńskim. 
Rzuł oszczepem  Wojikiewicz 58,62 

przed Zieniewiczem i Wachowskim 

1500 mir. Trocki 4,33,7 sek. przed Rze 
wuskim i Sielewiczem. 

110 mir. przez płotki Rymowicz 17,9 

  

sek. 
60 mir. pań — Czarnocka 8,6 sek, 

przed Kowlakėwną i Kułakówną. 
5 tysięcy mir. Sienkiewicz 17 min. 8,3 

sek. przed Mojsiewiczem i Pietrzakiem. 
100 mir. Malinowski 11,6 sek. przed 

Zygiem i Bobrowiczem. 
200 mir. Malinowski 23,5 sek. przed   Bobrowiczem I Rymowiczem. 

  

renie całej Wileńszczyzny wygłasza” 
ne będą pogadanki i odbędzie się cały 
szereg imprez. Niewątpliwie przyczy 
nią się one do dalszej popularyzacji 
straży ochotniczych i zdobędą jej no 
we rzesze zwolenników. (5) 

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakregie programu nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: po] 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidna Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego" po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4—984, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 

  

  

  

(o daje społeczeństwu Ochotnicza Straż Poż. 
Społeczeństwo — ło wszyscy mieszkań | 

cy iego kraju, to każdy nasz sąsiad i zna 

jomy, to ja, to Ty. 
A więc Ty, Szanowny czytelniku tego 

artykuliku posłuchaj, co Ci daje Ochotni 
cza Straż Pożarna: 

Daje Ci ona — pewność, że gdy za- 

płonie Ci dach nad głową, to stanie ona 
do ratowania Ciebie, Twej rodziny i Twe 
go dobytku. 

Daje Ci ona — siły i zdrowie straża 
ków i samarytanek, którzy nie pafrząc, 
czy to dzień czy noc, czy zimno czy cie 
pło, jasno czy ciemno, spieszą by w ra- 
= poirzeby rałować życie i mienie ludz 

e. 

Daje Ci ona — pot i rud ofiarny 
| swych członków, ich poświęcenie, jakże 

często nie doceniane, a naweł wyśmiane. 

Daje Ci ona — rady i pouczenia, jak 
zapobiegać pożarom, tej groźnej klęsce 
społecznej. 

Daje Ci ona — narzędzia i sprzęt do 
zwalczania szalejącego żywiołu. 

Daje Ci ona — pomoc przy każdej in 
nej klęsce żywiołowej, jak powódź, trzę 
sienie ziemi i 4. p. 

Daje Ci ona — pomoc na wypadek 
wojny. 

A co Ty tej Straży wzamian dajesz! 

„a (0 jej wnno dać społeczeństwo 
Kto Siraży daje — sobie daje! 
Straż, w pierwszym rzędzie, służy do 

walki z pożarami. Do tej, jak i każdej 
zreszią, walki, potrzebna jest broń i amu 
nicja. Tą bronią są narzędzia pożarnicze, 
amunicją zaś woda, . 

Otóż irudno wymagać, aby członko- 
wie Straży, którzy dla walki z pożarem 
poświęcają swój czas, siły, zdrowie, a jak 
że często i życie, rujnowali się jeszcze na 

nabycie tej broni 1 amunicji. 
To właśnie należy do zadań społeczeń 

stwa. 

Winno onó zrozumieć, że im lepsze 
będzie miała Straż narzędzia do pracy, 

fym pewniej i szybciej ogień będzie uga 
szony. Jak często się zdarza, że publicz 
ność się śmieje, gdy Straż przybędzie do 
pożaru i nie może przysłąpić do akcji z 
powodu starych podartych węży i żle 

działającej sikawki. 
A czyja to wina? Właśnie tego, śmie 

jącego się społeczeństwa, które wsłydzić 

się w tym momencie powinno. 
Gdy więc Straż urządza jaką zbiórkę, 

Tydzień Przeciwpżarowy, czy inną impre 
zę dochodową — społeczeństwo powin 
no to poprzeć jak najżyczliwiej. 

Obywatelu! — popieraj Siraż Pożar 
ną moralnie — t. zn. darz ją zrozumie- 
niem i życzliwością, a łakże i maierialnie 

| — przez wspieranie chociaż drobnymi 
ofiarami wszelkich poczynań Straży. Popar 
cie to jest w Twoim własnym interesie, 

gdyż im lepiej jest zaopałrzona Straż, tym 
spokojniej spać możesz, ona Cię bowiem 
w razie pofrzeby skutecznie obroni. 

Moralne i materialne poparcie — oto 
czego oczekuje strażactwo od społeczeń 
stwa. 

Echa radiowe 

Brasławszczyzna 
i Broszka 

W dniu wczorajszym cicho i skrom 
nie bez przemówień i bram upłynęła 
historyczna data 1-go września 1937 
roku. W tym dniu zakończyła się bu- 
dowa (a przynajmniej powinną się 
była skończyć) 100 szkół im. Marszał 
ka Piłsudskiego. 

Ten najpiękniejszy pomnik Twór 
cv Państwa Polskiego zapełni się dziś 
gvarem dziatwy w salach przestron- 
nych i jasnych. Dziesiątki tysięcy dzie 
ci zobaczą, jak powinien wyglądać 
przyszły dom chłopski. Cała młoda 
generacja zacznie przywykać do dob 
rego mieszkania. I to jest właśnie 
moment historyczny dnia 1-go wrześ 
nia 

P. Lewon zapoznał nas w swojej 
pogadance z odcinkiem tego histo- 
rycznego wydarzenia na terenie pow. 
brasławskiego. W barwnej pogadan- 
ee opowiedział dzieje swojej wędrów 
ki w tym powiecie od szkoły do szko 
ły. Miejmy nadzieję: że i inne powia 
ty zechcą nam opowiedzieć jak się 
odbyła uroczystość dnia 1-go 3-go 

września. 5 

  

W inny zupełnie świat przeniosła 
mas p. W. Boyć w skeczu p. t. ,„Brosz- 
ka'. Zużyty temat kłótni małżeńskiej 
opowiedziała żywo, z humorem, inte- 
Jigentnie. Niejedno małżeństwo dzi- 
wiło się napewno „skąd ta pani z Ra- 
dia nas tak dobrze zna? 

* о* ® 

Znowu powracamy do tematu społecz 
nego Lida, a raczej jakieś miasto ame 
rykańskie wynurzyło się z mgieł mik 
rofonu. Szkoda, że narazie skromnej, 
bo bądź co bądź lidzkiej treści nie 
towarzyszył styl bardziej w porów 
naniach umiarkowany. W każdym ra 
zie cieszymy się, „że klucz do Wilna” 
tak dobrze się rozwija. 

Oczekujemy teraz serii pogadanek 
na tematy szkolne. Z miłą chęcią da- 
my ich ocenę naszym czytelnikom. 

1.   
lekkoatletów 
800 mir. Zajewski 2,07 przed Krymem 

! Tomaszewiczem. 

Skok wdał pań Czarnocka 5,32. Nailep 
szy wynik dnia. Czarnocka wynikiem tym 
znalazła się na drugim miejsce w skoku 
wdal pań w Polsce za Walasiewiczówną 

Skok o tyczce Wojłkiewicz 2,90 przed 
Zygiem. 

W zawodach udział wzięło przeszło 
100 zawodników. 

Bawił w Wilnie wiceprezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej inż. Przeworski, któ 
ry odbył konferencję z prezesem piłkarzy 
wileńskich mjr. Leopoldem Jaxą. Tematem 
konierencji były sprawy związane z orga 
nizacją meczu międzynarodowego Polska 
—Łoiwa, który odbędzie się w Wilnie 
12 października. ; 

Postanowiono między innymi dobudo 
wać na sładione przy ul. Werkowskiej 
frybuny zapasowe dla publiczności. Ta 

| trybuna kłóra jest, „może pomieścić naj 
| więcej 2 tysiące widzów. Nle ulega naj- 

  
Polonia — Unia 6:1 

Meez o wejście do Ligi między 
Połonią a Unią z Lublina rozegrany 
w Warszawie zakończył się zdecydo- 
wanym zwycięstwem Polonii 6:1. 

Pogoń — 
Rozgrywki piłkarskie o mistrze- 

stwo Ligi przyniosły nam szereg sen- 

sacyj. 
Pogoi pokonala Wartę 6:0, 

Cracovia a = 1:0. 
uch rał z ar! 8:1. ŁKS pokonał AKS 240, 

Na czele tabeli kroczy Cracovia 

| Wobec tego na pierwszym miejs 
cu kroczy Polonia, a za nią WKS 
Śmigły, Brygada | Unia. 

Warta 6:0 
przed AKS, Ruchem, Wisłą, Wartą, 
Pogonią, ŁKS, Warszawianką, Gar- 
barnią i Dęhen. 

Ostatnim 5 drużynom pomijając 
Dąb zagraża spadek z Ligi. Pogoń 
sytuację swoją nieco poprawiła, ale 
nie jest jeszcze ona zhyt pewna. 

Konferencja piłkarska 
| mniejszej wątpliwości, że mecz Polska— 
Łotwa cieszyć się będzie kolosalnym po 
wodzeniem. Do Wilna przybędą pociągi 
turystyczne. Przyjedzie również sporo 
sporłowców z Rygi. Budowa frybun jest 
więc rzeczą konieczną. 

Polska 12 października walczyć będzie 
na dwuch frontach, bo prócz meczu z Łot 

wą mieć będziemy spotkanie o mistrzosi- 
wo świała z Jugosławią. 

Na Loiwę wyslawiona zosianie jednak 
bardzo silna reprezeniacja. Nie jest wy- 
kluczonym że w reprezentacji grającej w 
Wilnie przeciwko Łotwie nie znajdzie się 
któryś z graczy wileńskich. Najwięcej 
szans posiadają: Czarski, Skowroński i Za 
wieja. Skład ustalony zostanie w pierw- 
szych dniach października. 
BERITA RTN SAS TASTE 

Pij, pij, braciszku pij!!! 
w „USTRONIU” (Mickiewicza 24) 
szalej i żyj — 
Kuchnła doda Ci sił ! 
Rozkosznie Będziesz śnił! 

   
   

   

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy i £ d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77      
KONRAD TRANI 9 

ZEMSTA 
Madeleine roziskrzonym wzrokiem wpatrywała 

się w klejnoty. Jak to miło dotykać pereł, przesypy- 

wać między palcami mieniące się kamienie! Madeleine 

— jak każda kobieta — przepadała za biżuterją. 

— Szkoda, że nie można tego zachować — po- 
wiedziała, 

Piotr nie zwracał na nią uwagi. Oglądał starannie 

Jeden klejnot po drugim. Nie roszcząc sobie pretensyj 

do znawsiwa w tej dziedzinie, posiadał jednakże pew- 

ną znajomość drogich kamieni. Umiejętności tej wy- 

magał od niego zawód kasiarza, 

Wybrał wreszcie djament niezbyt duży, żeby się 

nie rzucał w oczy, i © dość pospolitym szlifie, ale o 

wyjątkowym blasku. Sporo forsy będą musieli za nie- 

go wybulić ! 
Zawinął cenny ognik w skrawek papieru i ukrył 

go w porimonetce, 

— Dobranoc, Madeleine, śpij spokojnie! 

Ubrał się i wetknął do kieszeni płaszcza cykli- 

stówkę. 

Na ulicach panował ruch i gwar. Piotr skinął na 

taksówkę i kazał się wieźć na Dworzec Wileński. Po-   

tem długo jeszcze szedł pieszo, nim dotarł do dziel- 
niey, której szukał. 

‚ Ра! przenikliwy wiatr. Piotr schował kapełusz 

i nałożył cyklistówkę. Szedł teraz pohuremi uliczkami, 

zabudowanemi karłowatemi domostwami. Rzadkie la- 
tarnie gazowe sączyły burą jasność. Tu i ówdzie roz- 
błyskiwały żółte światła szynków. 

Do celu wciąż jeszcze było daleko. W takie noce, 

jak dzisiejsza Piotr przeklinał swój zawód. Przyzwoici 

obywatele przewracają się właśnie na drugi bok, a on 
musi gnać wietrznemi, zimnemi ulicami, szukać 
miejsc, których nie zna, zdając się wyłącznie na wła- 
sną orjentację, zaczerpniętą ze studjów nad planem 
miasta, musi szukać cuchnących melin, bratać się z 

mętami, pić kiepskie piwo lub fatalną kawę. Psie 

życie! 

Zatrzymał się wreszcie przed drzwiami szynku, 

który napozór nie różnił się niczem od lokali, które mi- 

nął w swej wędrówce; te same brudne okna, te same 

czerwone zasłony na żarówkach i identyczny szyld 
nad wejściem. 

Piotr przygarbił się naraz. Oczy jego zwęziły się 

w szparki, z pod cyklistówki wysunął się kosmyk wło- 

sów, a mięśnie twarzy zwiolczały. Do meliny wszedł 

nie szykowny, elegancki monsieur Barroux z Ljonu, 
lecz zupełnie inny człowiek! 

Nad stołami unosiła się gęsta, szara mgła tyto-   

J niowego dymu, tłumiąc światło nielicznych lamp, 
przesłoniętych czerwonemi abażurami z papieru; pod 
ścianami, na ławkach wyściełanych czerwonym, wyle- 
nialym pluszem, siedzieli milczący mężczyźni i rozma- 
wiające przyciszonym szeptem parki. Był to typowy 
podrzędny lokal, w którym nikt nie robił zgiełku 
z wyjątkiem głośnika radjowego, wyszezeku jącego 
dźwięki muzyki jazzowej. 

Kilka głów zwróciło się w kierunku wchodzące- 
go, kilka par oczu zmierzyło go obojętnem  spojrze- 
niem, poczem każdy wrócił do swego piwa i wódki. 

Nawet znajdujące się w lokalu kobiety niczem , nie 

asprawiedliwiły rozpowszechnionego ogólnie mniema- 

nia o właściwej płci słabej ciekawości. Nie zwracając 
żadnej uwagi na przybysza, rozmawiały w dalszym 
<iągu ze swym towarzyszami, albo słuchały w milcze- 
niu ich słów. 

Piotr zajął miejsce w kącie, przy niewielkim, 
marmurowym stoliku. Obok niego siedziało towarzy- 
stwo złożone z dwóch mężczyzn i jednej kobiety Nie 
oglądając się na nikogo, przywołał kelnera j zamówi 
piwo. Potem zapalił papierosa i oparł prawą rękę © 
marmurową płytę. Był to ruch najzupełniej naturalny 
i tylko wtajemniczeni mogli zauważyć, że kciuk i 
lee wskazujący Piotra ułożone są w sposób spe " 
ezny. 

(D. eł n.)
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KRONIKA 
Dziś Zechariasza Pr. 

Jutro Reginy P. M. 
  

Wschód słońca — g. 4 m. 34 

Zachód słońca — g. 5 m. 59 

  

Spostrzezenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie dnia 5.IX 1937, r. 

Ciśnienie — 763 
Temp. średn. +17 
Temp. najw. +21 
Temp. najn +16 
Opad — 7,8 
Wiatr — północny 
Tend. barom. — bez zmian 
Uwaga — Pogodnie. 

WILEŃSKA 
DYŻURY 2.PTEK; 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Nełęcza (Jagiellońska 1); Sukc. Augustow- 

skiego (Kijowska 21; Romeckiego (Wileńska 

3); Prumkinów (Niemiecka 23); Rostkow- 

skiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadto słale dyżurują następujące ap- 

teki; Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legio 

ncwa 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przysiępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

   
    

  

      

ADMINISTRACYJNA. 

Walka z połajemnym handlem w dni 
świąteczne. W ciągu dnia wczorajszego 
sporządzono 7 prołokółów za uprawianie 

połajemnego handlu w niedzielę. 
Przy sposobności należy zaznaczyć, że 

wladze administracyjna chcąc wyplenić 

połajemny handel uprawiany przy t. zw. 
zamkniętych drzwiach frontowych, zao- 
strzyły obecnie kary i kupcy przyłapani 
na połajemnym handlu karani będą zna 
cznie surowiej niż dotychczas. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Bursa Żeńska ZPOK. przyjmuje ucze 
nice ze szkół powszechnych, gimnazjum i 
llceum, Bazyliańska 2 m. 20, tel. 16-25. 

MIEJSKA. 
— Bezrobocie zmniejsza się. Tydzień 

ubiegły przyniósł dalsze zmniejszenie się 
bezrobocia. W ciągu tygodnia bezrobo- 
cie zmniejszyło się o 40 osób. 

Obecnie Wilno liczy około 4500 bez 

ogrbotnych. Przeważają niewykwalifikowani 
robotnicy fizyczni i pracownicy umysłowi, 

Z POCZTY. 
 — Przyjmowanie przekazów telegrafi 

<znych poza godzinami urzędowania po 
<zty. Celem usprawnienia obsługi klien 
tów Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wil- 
nie zarządziła z dniem 1 bm. przyjmowa 
nie przekazów telegraficznych we wszyst 
kich urzędach obwodowych przez pracow 
ników telegrafu poza godzinami urzędo 

wania poczty. 
W siedzibach urzędów rejonowych 

czynności te mogą pełnić rejonowe urzę 

dy telefoniczno-telegraficzne. 

SKARBOWA 
— Podatki. Dnia 15 bm. upływa ter 

min płatności zaliczki miesięcznej, na po 

datek przemysłowy od obrotu w wysokoś 
ci podatku przypadającego od obrotu, 
osiągniętego w sierpniu r. b. przez przed 
siębiorstwa handlowe I i Il kategorii oraz 
przemysłowe I do V kał prowadzące pra 
widłowe księgi handlowe. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

Dziś z powodu próby generalnej przed- 

slawienie zawieszone, 

Jutro wchodzi na repertuar słynna ope- 

relką Leo Falla „R6ža Stambulu“, posiala- 

jąca niezwykle piękną muzykę i oryginalną 

treść. ; 
W rolach glownych wystąpią: Nochowi- 

czówna, Halmirska, Dowmuntowa, Dembow- 

ski, Dowmunt, Detkowski, Iżykowsk:, pozy* 

skany ostatnio utalentowany wodewilista i 

inni. 
Reżyseria B. Folańskiego. Przy pulpicie 

W, Szczepański. 

Świetna para baletowa M. Martówaa ® З, ; 

Ciesielski wykonają efektowny taniec wscho 

  
ćni. Nowe dekoracje i kostiumy dopetriają . 

barwnej całości. 

Zniżki do Teatru „Lutnia, W okresie bie- 

żącego sezonu będą stosowane d'i organi- | 

racyj społecznych i związków zniżki 25 proc. 

„Wydawanie bloczków zniżkowych odbywa 

się w administracji teatru od 10—1 p. 

   
      

          

    
    

REDAKGJA i ADMINISTRACJA: 

Konto P.K.O 700.312 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południv 

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

Orakarnia: tel. 3-40. Redakcja rę opisów nie zwraca 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” Sp. z o. o. 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 6 września 1937 r. 

6,15 — Pieśń poranna; 6,18 — Gimna- 

styka; 6,3 9— Muzyka z płyt; 7,00 — Dzien- 

nik poranny; 7,10 — Muzyka z płyt; 8,00 — 

Audycja dla szkół; 8,10 — Przerwa; 11,15 

— Audycja o Międzynarodowym Złocie Ilar- 

cerzy w Holandii; 11,40 Utwocy kameralne; 

1:,57 Sygnał czasu; 12,03 Dziennik połud- 

niowy; 12,15 — „Rycerze ognia* — poga- 

danka; 12,25 — Muzyka popularna; 12,40 — 

Od wars „Futro na zi- 

mę“; 13,00 — Opera komiczna; 1405 — 

Przerwa; 15,00 — Chwiła jazzu; 15,10 — ży 

c'e kulturalne; 15,15 — „Wybór narzeczo- 

rej" nowela E; T. A. Hoffmanna; 15,25 — 

Piesenki różnych narodów; 15,45 — Wiado- 

   ztatu do warsztatu 

  

mości gospodarcze; 15,55 — Wiadomości 

z Targów Wschodnich; 16,00 — „Jak wytwa 

rzamy prąd elektryczny audycja dla dzieci; 

16,15 — Lekkie piosenki i utwory fortepia- 

nowe; 16,45 — Jak podróżowali dawni Po- 

lscy — felieton; 17,00 — Polska Kapela Lu- 

dowa; 17,50 — Nowa epoka w łowiectwie 

— pogadanka; 18,00 — Wytwórnia pomecy 

naukowych w Wilejce — pogadanka; 18,10 

— Bronisław Huberman gra; 18,40 — Pro- 

gram na wtorek; 18,45 — Wileńskie wiado- 

mości sportowe; 18,50 — Pogadanka; 19,00 

— Miniatury kwartełowe; 19,10 — Pogadan- 

ka sportowa; 19,50 — Wiadomości sporto- 

we; 20,00 — Koncert rozrywkowy; 2045 — 

Dziennik wieczorny i pogadanka aktualna; 

an Tadeusz* Adama Mickiewicza. 

  

   
te. wileńskich — Pieśni Haydna, 

Schuberta i Schumanna; 2 — Ostatnie 

  

wiadomości i komunika    
kończenie programu. 

WTOREK, dnia 7 września 1937 roku. 

6,15 Pieśń por. 6,18 Gimn. 6,38 Muzyka; 

      

7.09 Dziennik por. 7,10 Mu: 

cja dla szkół; 8,10 Przerw 

3; 8,00 Audy- 

11,15 Audycja 

dla szkół „Czarodziejska lekcja”; 11,40 Wy- 

jatki z cper; 11,57 Sygnał czasu; 12,03 Dzien 

połudn. 12,15 „Jak się żyje w Skorbu- 

cisnach“ pog. 12,25 Mała orkiestra P. R. 

17,00 Muzyka popularna; 14,05 Przerwa; 

1500 Melodie z filmów; 15,10 Życie kultu- 

raine; 15,15 „Wybór narzeczonej” d. c. no- 

wel: E. T. A. Hoffmanna dla dzieci; 16,20 

Lekki koncert kamer. 16,45 Góry Centralnej 

Polski—fel. 17,00 Koncert; 17,50 Pog. turyst. 

15,00 Przegląd aktualności finansowo-gospod. 

18,10 Chwilka litewska w jęz. polsk. 18,20 

Recitał śpiewaczy Miry Sobolewskiej; 18,40 

Pregram na środę; 18,45 Wil. wiad. sport. 

18,50 Pogadanka; 19,00 „Willa do wynajęcia“ 

skecz; 19,20 Piosenki i walce; 19,50 Wiad. 

spcit. 20,00 „Cyganeria“ opera w 4 aktach 

Puccini'ego — transmisja z Teatru Wielkie- 

go we Lwowie; Ok. 20,45 w przerwie Dzien- 

nik wiecz. i wiadomości roln. Ok. 21,45 „Pan 

        

Tadeusz* — recytuje Stefan Jaracz; 22,50 

Csłatnie wiad. 23,00 Tańczymy; Ok. 23,10 

w przerwie „Fraszki na dobranoc*;. 28,30 

Zakończenie. 

L LL aaa a kai ii 

KOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępna 

Telefony w pokojach 
ania kia 

Ukarani 
Słarosta Grodzki Wileński ukarał w 

trybie administracyjno-karnym następują: 

ce osoby: 
1) za awanłurę w słanie opilstwa na 

postoju dorożek Iwanowsklego Antonie 
go — (Wąwozy 29) na 15 zł. lub 10 dni 

areszfu; 

2) za handel w święto — Kinigier Ma- 

szę (Zawalna 41) na 20 zł. lub 5 dni are 
szłu, Kris Riwę (Stefańska 33) — 15 zł. 
lub 5 dni aresztu, Gordona Owsieja (Nie- 
miecka 21) na 200 zł. lub 2 miesiące аге- 

sztu; 

3) za antysanitarny stan posesji Lewine 

sa Abela (Subocz 19) na 50 zt. lub 10 dni 

aresziu; 

4) za wadliwe czyszczenie kominów 

powodując zapalenie się sadzy Wajner 

mana Mowszę (Wiłkomierska 46) na 40 

zł. lub 20 dni aresztu; 

5) za niezameldowanie sublokatora 

Mulera Owsieja (Miłosierna 4) na 20 zł. 

lub 10 dni aresztu. 

Ceny nabiału I jaj 
Związek Spółdzielni Mleczarskich i 

Jajczarskich w Warszawie Oddział w Wil 

nie notował w dniu 4 września br. nastę 

pujące ceny nabiału i jaj w zł. za 1 kg. 

cyfry w nawiasach oznaczają detal. 
Masło 'wyborowe 3,30 (3,60); stołowe 

3,20 (3,50); solone 3,20 )3,50). . 
Sery: Edamski czerwony 2,00 (240): 

Edamski żółły 1,80 (2,20); Litewski 1,65 
(2,00); Jaja za 60 sztuk nr. 1 — 4,50 (0,08); 

nr. 2 — 4,20 (0,07,5); nr. 3 — 3,90 (0,07). 

    

    

Lida, ul. Zamkowa 41 

Przedstawiciele: 

„KURIER WILEŃSKI* 6.IX 1937 r. 

Do sprawy, o której poniżej, może być 
dwojakie podejście. Jest to niewątpliwie 
wdzięczny temacik dla bezpretensjonalne 
go felietoniku gazetowego. Z drugiej jed 
nak strony posiada ona szereg momen- 
tów, które nie pozwalają bardzo lekko po 
traktować zajście. 

ZAMORDOWANA” W BAZYLICE. 

Była godzina 6 rano, Do Bazyliki kate 
drałnej przyszło kllka kobiet, które spo 
strzegły, ku swemu przerażeniu, obok jed 
nej z kaplic, niedaleko ołtarza, młodą, 
leżącą na ziemi jak się im wydało bez 
życia, niewiastę. 

Koblefy podniosły alarm: w Bazylice 
leży trupl Na alarm nadbiegł posterunko 
wy, kióry z ..iejsca przekonał się, że spra 
wą przedstawia się nieco inaczej. Leżąca 

na podłodze kobieta nie była mariwa, by 
ła tylko „urżniętą w sziok*. Widok pija 
nej niewiasty, pozbawionej pantofli, w po 
szarganej sukni wieczorowej, leżącej w 
kościele, był oczywiście niesamowity. 

POD ZARZUTEM PROFANACJI. 

Na razie trudno było rozmówić się z 
nieznajomą, gdyż po dostarczeniu jej do 
komisarlaiu pod zarzutem obrazy uczuć 

religijnych zdradzała ona wybitne obja 
wy cpllstwa. Dawała niedorzeczne odpo 
wiedzi. Musłano zaczekać, zanim wyfrzeź 

wieje. Gdy już mogła zdawać sobie spra 

wę ze swych słów, opowiedziała historię, 
kióra, aczkolwiek zdarzyła się na „weso 

ło”, jednak ma swoją smutną wymowę. 

TANCERKA NOCNEJ KNAJPY. 

'
С
г
ч
а
 

й 
® 

Shirley Temple. <= Nad=pro 

  
Dziś otwarcie sezonu! 

Krwawe walki na Dalekim Wschodzie. 
b'alym. Oto fascynujące 

SHIRLEY 
Temple p. t. „Pasażerka na gapę“ | 

Shirley mów: i śpiewa po chińsku 
bezpłatnie pierścień pamiątkowy 

ROWA i AKTGALIA. Uprasza się o 

Bilety honorowe bezwzgl. niewažne 

Shirley po raz pierwszy w egzot. roli 
UWAGA! „Przy kupnie biletu ulgowego każdy otrzymuje 

gram: 

przybycie na począ'ki s. punktualnie: 

była do Wilra, by uświefnić program ka 
barefowy wileńskiej nocnej restauracji. 

Wladomo, że są goście, którzy „lecą” 
na każdą „nowinkę”. Niewiasta znalazła 
się w gronie wesołych panów, a że, 
chcąc przysłużyć sią pracodawcy, nama 
wiała towarzystwo do oblifszego spoży- 
wania frunków alkoholowych I to droż- 

szych. Sama też gruntownie „urżnęła się”. 
Gdy nad ranem opuściła wraz z „zawia” 
nym“ fowarzystwem lokal, nagle straciła 

pamięć. Nie wie, co się z nią dalej dzla 
ło, gdzie spała i czy w ogóle spała. Nie 

przypomina sobłe również, jakim sposo 
bem znalazła się w Bazylice I w komisa 

tlacie, й 
КТО ОКВАОЕ РИАМА! 

Nieprzyjemna przygoda 
tancerki kabaretowej 

się dla młodej tancerki, została bowiem 
w dodatku do wszystkich bied, okradzio 
na w bezczelny sposób. 

Nie pamięta przy jakich okolicznoś" 
ciach I gdzie. W Katedrze, lub gdziein- 
dziejł Nieznani sprawcy wykorzystując 

'je] sytuację skradli lisa, drogą obrączkę, 
bransoletkę, torebkę z drobiazgami i na 
wef... pantofelki. 

Kto okradł pijaną do nie przyłomności 

dziewczynę! Na to pytanie, jak również 
I na fo czy ofiara swego zawodu I ohyd 
nych wymagań właścicieli nocnych lokall 
zostanie pociągnięta do odpowiedzialnoś 
«l sądowej pod zarzutem profanacji uczuć 
religijnych — odpowie prowadzone przez   Przygoda bardzo smutno zakończyła policję dochodzenie. (<). 

Chłopiec popełnił samobójstwo... 
żeby nie dostać w skórę 

Donoszą ze wsi Hancewicze, 
niedzwiedzkiej, że popełnił tam samo: | 
bójstwo przez powieszenie się w stodo- j 

le na pasku 15-letni Najda Jan, syn Alek- 
sandra i Wiery. Chłopiec w dn. 31 ub. m. 

gm. | przez omyłkę wywiózł nawóz na cudze 
pole, za co ojciec zagroził mu pobiciem. 
Chłopiec tak się tym przejął, że poszedł 

| do stodoły I tam się powiesił. 

Strzelał do wróbli — postrzelił robotnika 
Tragiczne polowanie z floweru w nobliżu cegielni 

Na ferenie cegielni spółdzielczej przy ; 
ul. Strycharskiej 30 wydarzył się wczoraj | 

traglczny wypadek. Szymon Mazurkiewicz | 

Była to nowozaangażowana tancerka | palacz cegielni został postrzelony z flo- į 

kabaretowa która dopiero onegdaj przy weru w klatkę piersiową I przewieziony  ceglelni na wróble. 

tło najnowszeao i najlepszedo filmu 

małej Chinki. 

ATRAKCJA. | 
2—4—6- 8—10.15. 

  

kupisz, || Najdogodniej 

HELIOS | 

i VICTOR MAC-LAGLEN. 

Nad program: Atrakcje 

Kino MARS | 
— 

Dziś otwarcie sezonu 

W-g powieści Llona Feuchiwangera. 

sprzedasz | zamienisz wszelkie książki szkol- 

ne i uniwersyteckie nowe i używane w księaarni 

D. WAKERA, Wilno, Wielka 38, 

Premiera. Nowa edycja. Nowe 
opracowanie. Arcydzieło, które 
jest duszą kinematografii , 

W roli gów. AMleaeriema Dietrich 
Reżys. Józefa STERNBERGA 

ŻYD SUSS 
Nad program: Piękny dodatek I aktualia. 

Uroczyste otwarcie sezonu jesiennego 

Monumentalny film zrealizowany pod wysokim protektoratem francuskiej marynarki woj. 

Noc przed bitwą 

róg Sawicz, tel. 16-06 | 

X 27 
W roli tytułowej CONRAD VEIDT 

Początek o godz. 2-ej 

W roli gł. ANNABELLA 

JUTRO L U X 
w kinia 

  

° POLSKIE EINO 

SWIATOWID | Ty, (0 
Cybulski, Sielański, Kurnakowicz | inni. 

kich. Film, wiary, 

OGNISKO | 
Monument. film polski 

L Nad program UKOZMAICONE DODATKI, 

Ostatnie dni monumentalnego filmemu polskiego 

w Ostrej świecisz Bramie 
W rolach czołowych kwiat aktorstwa polskieqo: Bogda, Żellcnowska, Junosza-Stępowski 

Film dla millonów. 
nadziej, milości i poświęcenia. Nad program: AKTUALIA 

Barbara RadziwikióWnA 
W roli tyt. Jadwiga Smosarska, w pozost. r.: Zacharewicz, Pancewiczówna, Żelichowska 

Film, który porwie wszyst- 

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. 1 św. o 2-ej. 

  

Istnieje od roku 1898     CALEL NOZ 
Wilno, Niemiecka 19, tel. 590 

. poleca największy wybór wykwintnych 

materiałów d« mskich i męskich 
Najlepsze gatunki bielskie I oryginalne angielskie 

Osoba 
lat średnich, samot: 
na, inteiigentna—po- 
szukuje posady go- 
spodyni. Gospodar- 
stwo wiejskie, domo- 
we i kuchnię znam 
doskonale, Posiadam 
wielką prektykę w 
pielęgnowaniu cho- 
rych — Piłsudskiego 
29—4 dla J. N., oso- 
biście od 11—2 pp.   

  

  

PREMIERA! 
Zamieszki w Szanghaju. Rewolta żółtych przeciw 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 1 

Klec, Niešwiež. Slonim, 

Szczuczyn, Stolpce, Wotožyn, Wilejk: 

Druk, „Zatėz“, Wilno, ul. Bisk Bandursklego 4, tel. 3-40 

   CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

ma wsi, w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

               

   

za tekstem 30 gr., 
    
     

     

    

  

   

  

      
    

w sanie ciężkim do szpiłala św. Jakuba. 
Jak wykazało dochodzenie Mazurkle- 

wicz został postrzelony przypadkowo 

przez sąsiada, który polował w pobliżu 

  

ABAWONSNCJZGZA 
DŽIEMY: KS ONZ 3 

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 

CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48, 

to twój najlepszy doradca fachowy. Przyj: 

niujemy zamówienia na drzewka owocowe, 

sądzić truskawki 1 byliny 
Teraz czas zamawiać drzewka owocowa 

Poleca ogrodnictwo W. WELER Wilno, Sa-, 
dowa 8, tel. 10-57. Sz. Kl. zapraszamy, 
odwiedzać nasze szkółki. Cenniki wysyłamy! 

bezpłatnie. 

    

Polska wyiwórnia |! 
OBUWIA 

w. Nowicki 
Wilno, Wielka 20 

poleca obuwia szkoł- 
ne, sportowe, pantof- 

le ranne, gimnasty- 
czne, treningowa 

DOKTÓR MED, 

J. Piotrowicz= 
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. Saw.cz 
Cnoroby skórne. 

weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje od 5—7 w. 

DOKTÓR MED. 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne I moczopłcio* 
wę — ul. Zamkowa 15 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 
weneryczne, Syfilis. 

narządów moczowych 

od g. 9-1 | 5—8 w. 
ES) 

  
  

  

DOKTOR o с tel. 19-60. Przyjmuje 
Zeldowiczowa | od g. 8—1 i od 3-8 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych AKUSZERKA 

od godz. 122) =" Maria 
ul. Wileńska m. 

telefon 2-77 Laknerowa 

Przyjm. od 9 r. do 7 w, 
Nauczycielka 

Niemka młoda rod1- 
wita udziela  lekcyj 
i konwersacji. Ul. Że- 
ligowskiego 5 — 22 

J Jasińskiego 5—18 

cóg Ofiarnej. ob.Sądu   
    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 

kronika redakc i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp, 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Układ 

ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 

i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie 

prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie RE zastrzeżeń miejsca, 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16. „30 i 17 — 19. 

   
        R 

Redaktor odp. JAN PUPIALLO,


