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W 20-laą rocznice 
Čwiczen P. @). W. 

Pani marszałkowa Piłsudska na uroczystości w Zielonej 

    

WARSZAWA, (Pat). Dziś przed 
południem odbyła się w Zielonej ko- 
ło Rembertowa uroczystość obchodu 
20-tej rocznicy ćwiczeń PW. 

Na miejsce uroczystości przybyły 
oddziały Związku Peowiaków, wojs 
ka, Zw. Strzeleckiego, harcerstwa, p. 
w. młodzieży szkołnej i organizacyj 
społecznych. 

Na uroczystość przybyli: dowódca 
O. K. gen. Trojanowski, reprezentują 
cy Pana Marszałka Śmigłego Rydza, 
prezes Zw. Peowiaków p. min. Mari- 
au Zyndram Kościałkowski, wicemit- 
ssalek Sejmu Podoski, reprezentujący 
p. marszałka Cara, wicemarszałek 
Sejmu Miedziński, wiceminister Pia- 
secki, generałowie: Malinowski, Wil- 
tzyński, Górccki, przedstawic. władz 
państwowych z wicewojewodą war- 
szawskim -— Myślińskim i starostą 
pow. warszawskiego Godlewskim i 

- ABNI. 

Na uroczystości przybyła również 
Pani Marszałkowa Aleksandra Pił. 
sudska. 

Uroczystą Mszę Św. połową od- 
prawił proboszcz parafii z Legiono- 
wa ks. Sałaga. Po nabożeństwie i oko 
Ueznošciowym kazaniu, uczestnicy u- 
roczystości odśpiewali ,„Boże coś Pol- 
skę”, 

Następnie poseł Sosiński wygłosił 
przemówienie, w którym podkres'it 
znaczenie, jakie miało przed 20 laty 
ujawnienie siły zbrojnej Poiskiej Or- 
ganizacji Wojskowej. 

Kończąc swe przemówienie, poseł 
Sosiński wezwał obecnych do uczcze 
nia pamięci Pierwszego Marszałka 
Polski Józefą Piłsudskiego i poleg- 
łych Peowiaków jednominułową ci- 
szą. 

Po uczczeninu pamięci Marszałka 

Fiłsudskiego i poległych Peowiaków, 
odbyła się uroczystość poświęcenia 

  

Dwukrotny nalot na Nankin 
Chińczycy strącili 6 samolotów japońskich 

NANKIN, [Pat). Korespondent Reutera 
w Nankinie donosi: W dniu dzisiejszym 
miasto było dwukrotnie bombardowane 
przez samoloty japońskie, wchodzące w 
skład eskadry złożonej z 50 z górą apa- 
tatów, która dziś wczesnym rankiem wy- 

  

sztandaru szkoły powszechnej im. P. 
O. W. i wbijanie gwoździ pamiątko- 
wych w drzewce. 

Rodzicami chrzestnymi szlanćaru 
by'i: Pani Marszałkowa Aleksardra 
Pilsudska į w imieniu Pana Marszał- 
Ka Śmigłego Rydza g:n. Trojarow. ki 

Z Ikolei odbyła się uroczystość 
przekazania broni ofiarowanej woj- 
sku przez POW. 

W imieniu p. ministra spraw woj 
skowych podziękował za dar pik. Fi- 
lipkowski. 

Następnie uczestnicy uroczystości 
udali się przed budynek szkoły pow- 
szechnej, gdzie w imieniu samo"sądu 
$minnego i powiatowego oraz koini 
tetu budowy szkoły, starosta p. бо- 
alewski wręczył klucz od szkoły p. 
ministrowi Zyndram Kościałkowskie. 
mu. Po przekazaniu klucza kierowni 
kowi szkoły i po odczytaniu akin na- 
dającego szkole nazwę „Szkoła in. 
P. O. W.* ks. Sałaga dokonał jej po- 
iwiecenia. Po czym dostojnicy państ 
wcwi i goście zwiedzili szkołę. 

    

W da'szym ciągu uroczystości od 
była się defilada, którą przyjął ze spe 
cjainej trybuny p. gen. Troianowshi 
w towarzystwie p. ministra Kościał- 
kowskiego. W drugiej trybunie zasia- 
dłą Pani Marszałkowa Piłsudska oraz 
inn” wybitni gośice. . 

  

Defiladę prowadził ppłk. Ziemski. 

‚ Po defiladzie odbyła się urnczys- 
ieść poświęcenia „Domu Pracy Spo- 
łecznej im. Pierwzego Marszałka 
Pcl:ki Józefa Piłsudskiego*, wybudo 
wanego jak również i szkoła — przez 
okręg stołeczny Związku Peowiaków 
w prbliżu Zielonej. 
   

Pe wręczeniu klucza od Domu 
Pracy Społ:cznej Pani Marszałkowej 
Piłspdskiej, przez członka Kon:itetu 
kudowy dyc. Tymowskiego, Parį Ma 

leciała z Szanghaju. Atakujące samoloty 
powiłane zostały silnym ogniem artyle- 
ni przeciwlotniczej, Jednocześnie wzbiły 
się w górę samoloty chińskie, słaczając 
zaciekłe walki z napastnikiem. W pierw- 
szym raidzie brały udział 43 samoloty ja- 

  

Rzut oka na gruzy wspaniałego dworca kolejowego w Szanghaju, który zosłał 
zbombardowany i doszczętnie zniszczony przez operujące na froncia szanghajskim 

lotnicze eskadry japońskie. 

Chińczycy użyli bomb zapalających 
SZANGHAJ, [Pat]. Agencja Domei do- 

nosi: Przedstawiciele japońskich władz 
Morskich ogłosili dziś dekłarację, stwier- 
dzającą, że lotnicy chińscy używali w 
<iągu ubiegłej nocy bomb zapalających, 
Prawdopodcbnie w celu doszczętnego 

zniszczenia koncesji międzynarodowej 

Szanghaju. Deklaracja ta stwierdza po- 
nadto, że wczorajsze intensywne bombar 
dowanie przez lotników chińskich hoteli 
„Palace“ i „Cathay“ oraz mleszkai pry- 
wainych jest wymownym dowodem, jak 
ustosunkowują się Chińczycy do prawa 
międzynarodowego. 

  

      

  

szułkowa otworzyła drzwi i weszła 
do Čcmu, a za nią inni uczzitnicy u- 
rcczystości. 

Po akcie poświęcenia, zzromadze 
re w sali zebrań dzieci z przedszkola 
złożyły następujące współae о- 
waBie: 

„My dzieci przedszkola ślubujemy 
że ziarnko posiane przez Ko :nanego 
Dziaóką Marszałka Piłsudskiego bę- 
dziemy pielęgnować į służyć wiernie 
Ojczyźnie”, 

Uroczystości w Zielonej zakończy 
ły się obiadem żołnierskim oraz fe- 
slynem ludowym, w którym wzięło 
rowrież udział miejscowe społeszeń-   stwo. 

  

WILNO, poniedziałek 20 września 1937 r. 
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NIKI 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Z defilady armii polskiej przed Naczelnym Wodzem 

  

Moment defilady artylerii najcięższej. 

  

25 bm. Mussolini przyjeżdża do Monachium 
itam spotka się z Hitlerem 

BERLIN, (Pat). Jakkolwiek nie 
ogłoszono jeszcze oficjalnie daty przy 
jazdu Mussoliniego ani też programu 

wizyty, z kół poinformowanych sły- 
chać, że szef rządu włoskiego przybę 

Wielkie manewry 
BERLN, (Pat). Na rezpoczynające 

się jutro największe po wojnie świa- 
towej manewry armii niemieckiej za- 
powiedziano przyjazd 3 specjalnych 
misyj wojskowych z Włoch, W. Bry- 
tanii i Węgier. Na czele misji włos 
kiej stać będzie marsz. Badoglio, a 
towarzyszyć mu mają szefowie 3-ch 
części włoskich sił zbrojnych gen. Pa- 
riani z ramienia armii lądowej, admi 
га Cavagnari z ramienia marynarki 
i gen. Valle z ramienia korp. lotni- 
czego. Na czele delegacji angielskiej 
stanąć ma szef sztabu marszałek De- 

pońskie, które w ciągu 20 minut czyniły 
wysiłki zbombardowania arsenału, lotnis. 
ka, stacji zadiowej I Innych punktów. Po 
południu 23 samoloty Japońskie dokonały 
ponownego nalofu. W obu wypadkach 
ałaki zostały odparte bez poważniejszych 
strat. Źródła chińskie oficjalnie podają, że 
7 samolotów japońskich zostało zestrze. 
tonych. 

„Chaumont“ z 1450 strzel. 
cami w Szanghaju 

SZANGHAJ, (Pat). Do Szanghaju przy- 
był z San Diego transportowiec amerykań 
ski „Chaimont”, na pokładzie którego 
znajduje się 1450 strzelców morskich. 

9 tys. robotników japońskich 
wyłądowalo w rejonie Szang- 

haju 
SZANGHAJ, (Pat). Na nabrzežach 

Yang—Tse—Pu Japończycy wyładowują 
w dalszym ciągu bardzo znaczne ilości 
małeriału wojennego. Poza łym w rejo- 
nie Szanghaju wylądowały dwa oddziały 
liczące ogółem 9 tysięcy robotników ja- 
pońskich zmobilizowanych do budowy   I naprawy dróg oraz do wykonania robót 
publicznych, 

dzie najpierw do Monachium w naj- przybyć ma do Berlina w otoczeniu 
bliższą sobotę, dnia 25 bm. i tam na- świty i eskorty honorowej SS. W sto 
słąpią pierwsze spotkania z kanele- 
rzem Hitlerem ji innymi dostojnikami 
Rzeszy. W dniu 27 bm. Mussolini 

armii niemieckiej 
verell, Delegacji węgierskiej przewod 
piczy minister Honwedėw gen. Ro- 
eder. j 
EEA 

licy Rzeszy odbędą się główne uro- 
czystości w niezwykle uroczystych ra 
mach. Przejazd Mussoliniego przez 
ulice Berlina będzie mieć triumfalny, 
charakter. Wspaniałe dekoracje sym 

bolizować będą Ścisły związek 3-ciej 
Rzeszy z faszystowską Italią. W Ber 
linie Duce przemawiać będzie po raz 
pierwszy bezpośrednio do Niemców. 

  

Zjazd organizacji wiejskiej 0.Z.N, 
w Łuncicua + 

ŁUCK, (Pat). Dziś odbył się w 
Łucku zjazd wołyńskiego okręgu or: 
ganizacjį wiejskiej OZN, na który 
przybyli delegaci z całego Wołynia. 

Uczestnicy zjazdu z gen. Galicą 
i prezydium okręgu wołyńskiego or- 
ganizacji udali się do teatru miejskie 
go, gdzie powitał ich przewodniczący 
okręgu dyr. Lewicki, Po zagajeniu 
zebrania ' przez przewodniczącego, 
przewodniczący organizacji wiejskiej 
OZN gen. Galica wygłosił dłuższe 
przemówienie. 

Po przemówieniu obecny na sali 
biskup Walczykiewicz udzielił uczest 

  

nikom błogosławieństwa w imieniu 
biskupa łuckiego, po czym zabierali 
kolejno głos przewodniczący okręgu 
dyr. Lewicki i inż, Chmieliński oraz 
kilku delegatów okręgu. 

Po przemówieniach ogłoszono no- 
minację władz okręgu wiejskiego 
OZN w poszczególnych obwodach. 

Zjazd wysłał depeszę hołdowniczą 
do Pana Prezydenta R. P., Pana Mar 
szałka Śmigłego Ryd:a, premiera gen. 
Sławoj Składkowskiego i płk. Koca. 

Zjazd zakończono odegraniem hy- 
mnu „Pierwsza Brygada“, + paai 

Gen. Hartmanis | 
o armii i flocie polskiej 

RYGA, (Pat). 
szłabu generalnego armii łótewskiej, kłó | 
ry obecny był na manewrach jesiennych 

armii polskiej, po powrocie do Łotwy 
podzielił się т przedstawicielami prasy 
wrażeniami, podkreślając serdeczne przy 
jęcie, jakiego doznał ze strony przedsta- 
wicieli armii polskiej. 

Z wielkim uznaniem mówił gen. Hart. 
manis o wysokim poziomie sił zbrojnych 
Polski, doskonałym wyszkoleniu armii i 
wyposażeniu jej w najnowocześniejszy 

sprzęt bojowy. 
Podczas swego pobytu w Polsce gen. 

Harimanis nietylko mógł poznać armię poł 

ską, ale również i polską ilotę wojenną. 
Stwierdza on, że Polska na rozwój swych 

sił morskich zwraca wielką uwagę, skul- 

kiem czego słanowią one poważny czyn 
nik na Bałtyku. 

Jednocześnie z rozwojem floty wojen 

nej wzmacnia i powiększa się polska tlo- 

ANTANAS RST o T TAKAS STS TK TORE АЫ 

- Kawalerowie maltańscy 
złożyli hołd 

KRAKÓW, (Pat). W dniu dzisiej- 
szym odbyło się uroczyste złożenie 
hcłdu na Sowińcu pamięci Marszałka 
Piłsudskiego przez delegację Zw. 
Polskich Kawalerów  Maltaūskich. 
Delegacja prowadzona przez b. am- 

na Sowińcu 
basadora Chłapowskiego przywiozła 
w złotej urnie ziemię pobraną z Ma!- 
ty Kawalerowie maltańscy wystąpili 
w swych pięknych czerwono-złotych 
mundurach ze szpadami. 

ZE 

    

Gen. Hartmanis, szef | ta handlowa, czego dowodem jest Gdy- 
mia, kłóra w ciągu krótkiego czasu z 
małej wsi rybackiej zamieniła się na wiel. 
ki porf nowoczesny i miasło o przeszła 
100 tys. ludności. : 

W. zakończeniu gen. Hartmanis wspo- 
mniał o przyjaznym ustosunkowaniu się 
Marszałka Śmigłego-Rydza do niego i do 
szefów szłabu generalnego Estonii i Fin. 
landii. ' Ч 

I 

Powakacyjne zabranie 
Polskiej Akademii Literatury 

WARSZAWA, (Pat). W dniach 18 i 19 
września 1937 r. odbyły się zebrania 
Polskiej Akademii Literatury w siedzibie 
Akademii (Krak. Przedm. 32). 

W obradach wzięli udział: prezes 
Wacław Sieroszewski, wiceprezes Leo. 
pold Stałf, sekretarz generalny Juliusz Ka- 
den Bandrowski oraz akademicy lileratu- 
ry. 

Na początku obrad Polska Akademia 
Literatury, wobec ataków prasowych na 
prezesa Polskiej Akademii Literatury Wa- 
cława Sieroszewskiego, rozpatrzywszy od 
nośne materiały wyraziła prezesowi Wa- 
cławowi Sieroszewskiemu całkowite za. 
ufanie, przechodząc do porządku nad za. 

rzutami, uwłaczającymi wiełkiemu pisarzo 
wi i nieskaziłelnemu człowiekowi. 

W ciągu dalszych obrad dokonaia 
Polska Akademia Liłerałury wyboru kan- 
dydatów do odznaczenia . „Wawrzynem 
akademickim" oraz załatwiła sprawy bież.
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Włochy żądają „równości praw” 
RZYM, (Pat). Ogłoszono tu naslę- 

pujący komunikat urzędowy: charge 
d'affaires Francji i Anglii złożyli wi 
zytę ministrowi spraw zagranicznych 
hr. Ciano, aby doręczyć mu odpis a- 
neksu do układu Nyon, w sprawie 
nadzoru na morzu Śródziemnym, ok- 
rętów nadwodnych i samolotów. 

Równocześnie charge d'affaires 
Francji i Anglij zwócili się do min. 
Er. Ciano o dokładniejsze wyjaśnie- 
nie noty włoskiej z dn. 14 bm., ponie 
waż nota ta podała sprzeczne inter- 
pretacje co do udziału lub współpra- 
cy Włoch w służbie kontroli na mo- 
rzu Śródziemnym, postanowionej w 
Nyon. 

W rozmowie, która odbyła się na 
stępnie, min. Ciano zaznaczył, że rząd 
włoski, podnosząc sprawę równości 
graw, pragnął stwierdzić, że flota 
włoska, aby mogła uczestniczyć w 
zarządzeniach morskich, winna mieć 
tekie same uprawnienia, jak floty An 
glii i Francji. 

O tym co nastąpiło powiadomiony 
został rzad Rzeszy niemieckiej, 

RZYM, (Pat). Komunikat dotyczą 
cy demarche, dokonanej w dniu wczo 
rajszym przez przedstawicieli Fran- 
cjii Anglii w Rzymie, został ogłoszo- 
ny dzisiaj w godzinach wieczornych 
oceniany on jest w zagranicznych ko 
łoch prasowych jako dowód, że Wło 
chy nieugięcie żądać będą równości 
praw, jako warunku współpracy lub 
udziału w nowym systemie bezpie- 
czeństwa na morzu Śródziemnym, 0- 
pracowanym z inicjatywy Francji i 

KURJER SPORTOWY 

  

Anglii. Z komunikatu wynika, że ró- 
wność ta nie została dotychczas przy 
znana przez Francję i Auglię. 

W wykonaniu układu w Nyon 
ORAN, (Pat). W wykonaniu po- 

stanowień układów w Nyon, do portu 
Oranu przybyło w sobotę 6 kontrtor 
pedowców ji torpedowców  francus- 
ikich. Jednocześnie 5 kontrtorpedow - 
ców angielskich zatrzymało się w por 
cie El Kedir. 

PARYŻ, (Pai). W związku z docho. 
dzeniami, prowadzonymi w sprawie za- 
machów bombowych w okolicach Etoile 
policja zwróciła baczną uwagę na koła 
anarchistyczne. Szczególnie pilnie obse”- 
wowane są ośrodki anarchistyczne na po- 
łudniu Francji w pobliżu pogranicza hisz- 
pańskiego. Dochodzenia te skierowały 
podejrzenie także na terorystę włoskiego 
Giuseppe Passoti, który przed kilku mie- 
siącami zosłał skazany na więzienie i wy 
dalenie z Francji przez sąd w Perpingnan 
za wykradzenie z poczty listów do czło1 
ków hiszpańskiej milicji rzadowej. Passo- 
li podejrzany jest o współudział w za- 
machu na lotnisko w Toussut pod Рагу- 
żem. Sędzia śledczy prowadzący docho. 
dzenie wydał więc polecenie areszłowa- 
nia Passołiego, ale policja nie zdołała 
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lrydent 1 bzańską łatdą podwodną w Arti 
Chcieli by wypłynęła pod flagą gen. Franco 

PARYŻ, (Pat). W związku z incyden- | 10 ludzi wszedł na pokład łodzi „C. 2“ 

tem, jaki wydarzył się w Brescie, z re- 
montowaną hiszpańską łodzią podwodną 
„С. 2”, władze bezpieczeństwa komuni- 
kują, że po ogłuszeniu wartownika fran- 
cuskiego przy arsenale dowódca łodzi 

| podwodnej „C. 4* Las Herras na czele 

PEAFTDHZTEN. TPCZNTTOPOTZEEŃ SIDE TOS TIENTOS TROSAI 

Passoti — terorysta włoski zbieg! 
Śledztwo w sprawie bomb paryskich 

zbiegł. Aresztowano natomiasi przyjaciół 
kę Passofi'ego, Marię Feracini. 

Prowadzone jest równocześnie śledztwo 
celem wykrycia członków organizacji 

„Białych Kapturów”. 

B. prezydent Banku 
Rzeszy w Japonii 
TOKIO, (Pat). Według depeszy z 

Hong Kongu, b. prezydent banku Rrzeszy 
J b. ambasador niemiecki w Słanach Zjed- 
noczonych Luther przejeżdżał przez Hong 
Kong w dn. 17 września, udając się do 
Japonii. Kola dyplomalyczre w Tokio 
przypisują podróży Luthera doniosłe zna 

czenie. 

  

  Pop'erajcie pierwszą w Kraju Apółe 

jednak ująć łerorysty, kłóry na kilka go- | dzielnię Przecimgružliczą w powieci 

dzin przed przybyciem policjantów wileńsko-trockim. 

Sromotna kleska w Warszawie 
Polonia — W. K. S. $migły 6: 1 (4: 1) 

(Telefonem od specjalnego wysłannika) 

To, że przegralimy nie dziwi nas 
bardzo, ale że przegraliśmy z Polo- 
nią 6:1, z naszym doskonałym bram 
karzem, strzelono 6 bramek i że sześć 
razy przełamany został mur obroń- 
«ów WKS Śmigły, to już doprawdy 
wstyd j „sensacja* sportowa. 

Oddajemy głos naszemu specjal- 
nemu wysłannikowi na mecz z Polo- 
nią, który informuje z Warszawy: 

Mecz Śmigły — Polonia wywołał 
m Warszawie niebywałe zaintereso- 
wanie. Na boisku zebrało się ponad 
10 tys. widzów. Śmigły wystąpił w 
wiadomym składzie. 

Już na początku Polonia czyni 
zrywy i niebezpiecznie zagraża bram- 
ce wilnian. Atak Polonii ma ułatwio- 
ne zadanie, bo źle gra boczna pomoce 
Puzyna i Moszczyński. 

W piątej minucie, jeden z niebez- 
picznych ataków Polonii kończy się 
kornerem, który bije Kruk, a Kula 
zdobywa pierwszego goala głową. 

W dalszym ciągu zaznacza się wy 
raźna przewaga Polonii. Nasza ob- 
«ona nie može poradzić z dobrze kom 
binującą trójką ataku: Nawrot, Ci- 
szewski i Kula. Polonia przeważa w 
tym okresie Przeprowadza swe ataki 
lewą stroną, gdzie Kruk łatwo w 10 
min. przechodzi Moszczyńskiego, po- 
Gaje do środka, tu łapie piłkę nadbie 
gający Kisieliński i głową strzela óru 
gą bramkę. 

Publiczność na trybunach sza'eje 
z radości i ciągle dopinguje polonis- 
tów. Nasi gracze nie mogą zdobyć się 
w dalszym ciągu na grę zespoiową. 
Ataki wilnian, sporadycznie i niezbyt 
bezpiecznie rozbjają się jak było do | 
przewidzenia o Szczepaniaka. Śmi- 
gły źle w tym okresie robił, że grał 
Pawłowskim, którego trzymało aż 
trzech graczy. 

Przy tym układzie sił, nie dziw- 
nego, że Polonia tworzy zamieszanie 
podbramkowe, wykorzystuje to Na- 
wrot j plasowanym strzałem z4doby- 
wa trzeciego goala. 

Od tej chwi'i, Śmigły, grający b. 
nerwowo nieco się opanowuje 1 sia 
1a się przynajmniej grać więcej kom 
binacyjnie. 

Atak nasz, zagrywający lepiej już 
w polu nie może zdobyć się na od- 
danie ładnego i celnego strzału. 

Polonia mając w zapasie tyle kra 
mek gra słabiej, lecz często czyni nie 
bezpieczne wypady. Jeden z takich 
wypadów kończy się czwartą bram. 
ką strzeloną z daleka przez Kulę. 
Tego goa'a strzelono w 23 min. 

Od tej chwili Śmigły jest drużyną 
atakującą. W 29 min. tworzy się za- 
mieszanie podbramkowe i Skrzypczak 
„Wymęcza“ goala z wielkim wysil- 
kiem wjeżdżając do pustej brauk“. 

Po przerwie Polonia nieco opada 
ra siłach. Nasi tego momentu ni: mo 
gą wykorzystać, gdyż atak + čal- 

szym ciągu gra bez planu, a co gox- | Po przerwie Łoś zastąpił Czarskie 

sze lewą stroną, gdzie Drąg w żaden | go, który ma na sumieniu dwie b:aw 

sposób nie może poradzić z Saichte- 
rem i Szczepaniakiem. 

Mamy większą przewag, a wypa 
dy Polonii kończą się dwiema bram- 
kami dla Po'onii strzełonyan przez 
Kulę w 16 min. i 20 min przez tego 
samego gracza. 

Ogólne wrażenie z meczit. 
Polonia była zespołem lepszym te 

chnicznie. Przewyższała WRS Śmigły 
wysoko pod względem gry kombina- 
cyjnej i grą głowami. 

Śmigły niepotrzebnie na począt- 
ku meczu zzucił się do ataku, w €- 
dząc o tym, że Polonia prze. pierw- 
sze 20 min. gra koncertowo. Ponadto 
Polonii wszystko się kleiło. Naszymi 
nic nie szło. 

Wynik meczu nie odźwierciad'a 
przebiegu gry. Najsłusznieihy było, 
gdybyśmy przegrali różnią dwuch 
bramek. 

ki. Łoś grał z większym szczęściem. 

W Śmigłym wyróżnił się Skowroń 

ski. Reszta grała słabo. Mecz sędzi»- 

wał bardzg.słabo p. Seidner z Kra- 
kowa. 

Tyle słów otrzymanych z Warsza- 
wy. Wiadomość ta wywołała wczoraj 
w Wilnie przygnębiające wrażenie. 

Są jeszeze niby jakieś tam na- 

dzieje, ale jeżeli drużyna przegrywa 

6 :1, to trudno mieć do niej zaufanie. 
Pozostały WKS Śmigły jeszcze do 

rozegrania dwa mecze, Jeden w Czę 

stochowie z Brygadą a drugi w Wil- 

nie z Unią z Lublina. Unia grać u nas 
będzie dopiero 3 października. 

61, trudno jest budować jakieś ró- 

żowe nadzieje. 
Zapewne po raz 8 będziemy w   dalszym ciągu świadkami, jak do Li- 

gi wchodzić będą inni, ale nie nasi 
piłkarze. 

REAURZZOWAKE 

Brygada — Unia 4:0 
Drugi mecz piłkarski o weżście do LI- | 

gi rozegrany między Brygadą z Często- 
chowy a Unią z Lublina zakończył się 
zwycięstwem Brygady 4:0. 

Dla Wilna lepiej oczywiście byłoby, 
ieby Brygada przegrała z Unią. 

A. Czarnocka pnko 
W Borysławiu odbyły się zawody 

lekkoatletyczne, Sensacją zawodów 
było pokonanie Kwaśniewskiej (2 
miejsce na limpiadzie) rzez A. Czar 

wisła — 
W meczach piłkarskich 0  mis- 

trzostwo Ligi padły wczoraj nastę- 
pujące wyniki: 

Teraz decydujący będzie jak dla Bry- 

gady, tak feż i dla WKS Śmigły mecz 

z Polonią. Przysłowiową deską ratunku 

będzie wysokie zwycięstwo Polanil nad 

Brygadą. 

nała Kwaśmewską 
nocką z AZS Wileńskiego w oszcze- 

pie. 
Czarnecka rzuciła 40,68, Kwašnie- 

wska 39,25. 

Ruch 2:2 
Warszawianka—LKS 2:1, 

Wisla —Ruch 2:2. 

Warta—Garbarnia 3:1. 

Uczajowie Wilna zwyc'ežyli na W šie 
W niedzielę rozegrane zostały w War 

szawie międzyklubowe: regaty wioślarskie, 
Wyniki nołujemy: 

Czwórki młodszych — 1) Warszaw. 
skie T. W. 5:33,9 min. 

Czwórki półwyścigowe nowicjuszy — 

1) Syrena Warszawa 5:33 min. 
Jedynki nowicjuszy — 1) Kowalewski 

(Syrena) 5:44,3 min. 

WKS. Smiały 
Fo niedzielnych meczach stan tabeli 

w grupie finałowej o wejście do Ligi jesł 

następujący: 
1) Polonia 4 gry 8:0 pkt. 16:2 st. br. 

Czwórki nowicjuszy — 1) ZUAW War 
szawa 5:09 min, 2) WKS Wilno 5:13 min. 

Czwórki — 1) Bydgoskie T. W. 

5:02,7 min. 
Czwórki  półwyścigowe młodzieży 

szkolnej — 1) Harcerski K. S. Wilno 4:11 
min, 2) KW Wisła Warszawa 4:12 min 

Ósemki nowicjuszy — 1) WTW 
4:52,6 min. ł 

na 2 miejscu 
2) Śmigły 4 gry 4:4 pkt. 7:8 si. br. 
3) Brygada 4 gry 4:4 pkt. 9:9 st. br. 
4) Unia 4 gry 0:8 pkł. 1:14 st, br.   

Jugosławia — Polska 3:2 ` 
Wczoraj rozegrane zosialy  ostainie 

dwie gry pojedyńcze w międzypaństwo- 

wym meczu tenisowym Polska—Jugosła- 

wia, rozegranym w Białogrodzie.   e setach 2:6, 6:4, 6:1. AA 

Mitic, kłóry walczyć miał z Tłoczyń- 
skim zrezygnował ze spotkania. 

Osłałecznie mecz Polska—Jugosławia   
Hebda pokonał Kukuljewicza w trzech | dał wynik 3:2 na korzyść Jugosławii.   

I polecił załodze zgromadzić się w ka. 
jucie okrętu na czas rozmowy jaką chciał 
przeprowadzić z dowódcą „C. 2" Ferran 
do. Jeden z marynarzy odmówił wyko- 
nania tego rozkazu i wystrzałem z rewol 
weru zabił jednego z napastników, który 
chciał go zmusić do pójścia za przykła- 
dem jego towarzyszy. Napastnicy pod 
groźbą rewolwerów chcieli zmusić załogę 
do wypłynięcia na morze „od flagą gen. 
Franco, lecz wartownik francuski zaalar- 
mował wartownię przy arsenale, wobec 
czego napastnicy zbiegli zabierając ze 
sobą jako zakładników kapiłana Ferran 

do I oficera-mechanika Tabouzin. W sa- 
mochedzie zatrzymanym w pobliżu Bor. 
deaux znajdował się kapitan Las Herras, 
dwaj osobnicy podający się za siudentów, 
obaj zak.adnicy oraz Hiszpan nazwiskiem 
Orendaln, który jest przypuszczalnym spra 
wcą zamachu dokonanego w marcu 1937 
r. na pokładzie hiszpańskiego statku rzą- 
dowego w porcie Bayonne. Napastnik 
zabify na pokładzie łodzi podwodnej by! 
również znanym terorystą. istnieją poszla 
ki, że był on sprawcą zamachu dokona- 
nego w porcie Marsylii w czerwcu 1937 r. 
I że nazywa się Gabarrain Gori. 

11 ministrów przemawiało we Francji 
PARYŻ, (Pat). Dzisiejsza niedzie!a 

upłynęła pod znakiem przemówień 
po'itycznych, ostatnich przed oficjal 
nym rozpoczęciem się okresu wybor- 
czego do sejmików samorządowych. 
Z tego powodu wyjątkowo wielka li- 
czba członków rządu, udając się do 
swych okręgów wyborczych wygło- 
siła przemówienia o mocnych akcen- 
tach politycznych. W ciągu niedzieli 
oprócz premiera Chautemps, który 
wygłosił w Blois wielkie przemówie 
nie polityczne, 11-tu ministrów zabra 
łc głos w różnych miastach prowin- 
cjonalnych. M. in. przemawiali wice 
premier Blum i minister poczt j tele- 

grafów Lebas w Roubaix, minister 
handlu Chapial w Marsylii, minister 
zdrowia Ricard w Amboise, sekre- 
tarz generalny .partii socjalistycznej 
minister stanu Faure, minister spraw 
wewnętrznych Dormoy j minister e- 
merytur Riviere w Aubusson, mini- 
ster rolnictwa Monnet w Charteau- 
roux i podsekretarz stanu w mini- 
sterstwie finansów Brunet w Sederon 

Z przemówień niedzielnych na pierw- 
szy plan wybija się mowa premiera Chau- 

temps. Premier poruszył sprawę dalszej 
działalności rządu, zapowiadając wniesie- 
nie do izby deputowanych za dwa dni 
projektu budżełu na rok przyszły oraz   

przystąpienie, skoro tylko okaże się l 
możliwe, do sprawy emerytur roboini- 
czych, co, jak wiadomo, jest jednym z 
głównych haseł wyborczych skrajnej le- 
wicy. Na uwagę zasługują także ie ustępy 
przemówienia premiera, które poruszały 
aktualne zagadnienie wyborów do sej- 
mików samorządowych, Nawiązując do 
głosów, iż wybory ie mogą póciągnąć za 
sobą poważne konsekwencje dla samego 
gabinefu, premier Chautemps oświadczył, 
że odnosł się do fych wyborów z opiy- 
mzimem, gdyż ma przeświadczenie, że 
„ograniczą się one do potwierdzenia de. 
mokratycznych uczuć narodu”. W każdym 
razie bez względu na to, jaki byłby wy 
nik wyborów, nie zmienią one w niczym 
ogólnej sytuacji poliłycznej ani też $' 
odnośnych grup w parlamencie. 

Min. Pinlan ił u min. Betka 
GENEWA, (Pat). 

przyjął dziś 
Minister Beck 

ministra spraw zagra- 
nicznych Finlandii Holsti i odbył z 
nim konferencję. 

   

  

   

  

Rutynowany Runo MUZYKI 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

— Ceny przystępne — 

ul, Jagiellońska 8 m. 22, g. 4—6 dp. 

    

Po Urke-Nachalniku 
i Sergiuszu Piaseckim 
„Przepraszam, że żyję” 

Pod tym sensacyjnym j niecodziennym 

tytułem ukaże się już niedługo ciekawa książ 

ka b. nadkomisarza policji państwowej Wło- 

dzimirza Wiskowskigo, który z racji popeł- 

nionych afer kryminałnych dostał się za 

kratki więzienia, odsiadując 5-lctni wyrok 

sądowy. Będą to pamiątki z więzienia, wi- 

dziane tym razem oczami b. oficera policji 

Po Urke-Nachalniku i Sergiuszu Piaseckim, 

kędzie to już trzeci autor, który na tle prze- 

3у6 i rozmyślań w czasie odbywania kary 

więziennej, chwycił za p'óro, aby dać spo- 

łeczeństwu obraz. życia pewnej kategorii wy- 
kolejonych, często bez własnej winy, ludzi. 

Przeszłość Włodzimierza Wiskowskiego, au- 

tera wyżej wspomnianej książki, w niczym 

nie wróżyła późniejszego wykolejenia mo- 

ralnego autora. Posłuchajmy co o sobie mó 

wi sam Wiskowski: „Na moim koncie roz- 

rachunku figuruje nie tyłko 5 lat więzienia. 

Zapłaciłem wiele więcej. Pozwalam sobie 

po raz pierwszy i ostatni powiedzieć to pu- 

blicznie. W 1904 roku, kończąc rok dwu- 

dziesty mego życia, wstąpiłem do PPS. Od 

września 1905 do czerwca 1906 pracowałem 

jako nielegalny agitator w Kongresówce, a w 

estatnich miesiącach prowadząc jeden z ©К- 

regów organizacji. W czerwcu 1906 zosta- 

łem aresztowany przez władze moskiewskie 

i przebyłem pół roku w więzieniu, z czego 

14 dni i nocy w pojedyńczej celi, oczekując 

powieszenia w drodze administracyjnej, u- 

roczyście mi przyobiecanego. Potem zosta- 

łem wygnany 1.a daleką północ Rosji, a po 

dwóch latach — bezterminowo za granicę, 
W Zurychu, przez 6 lat prowadziłem sekcję 

PPS „Filarecję' miejscową i założyłem Zw 

Strzelecki. Byłem jednym z delegatów na 

Bazylei. W roku 1914 na rozkaz Marszałka 

P'łsudskiego zorganizowałem oddział ze 117 

Strzelców i przywiozłem do Krakowa we 

wrześniu, za co zostałem skazany w Szwaj- 

carii zaocznie, za naruszenie neutralności, 

na 1 i pół roku więzienia. W 1914—15 by- 

łem komisarzem warunkowym Legionów, w 

1916—1919 kierowniikem legionowego biura 

prasowego W Warszawie. W r. 1919-—20 pod 

inspektorem pelicji i kierownikiem policji 

politycznej. Wtedy odsunąłem się od PPS. 

W r. 1923—26 byłem nadkomisarzem P.-P. 

j kierownikiem Oddziału do walki ze spo- 

kulacją walutową. W roku 1928—30 — in- 

struktorem korporacyj przemysłowych w 

woj. poleskim. Nie mam ani jednego dnia 

z 26 lat ideowej pracy zaliczonego do eme- 

rytury. Należę więc do grona tych, co od- 

dawszy jaką teługę Ojczyźnie w nicwoli — 

do wolnej nie biegli z rachunkiem . Teraz 

— kończy autor swą spowiedź — gdy 5 lat — 

- przeżytych na dnie nędzy ludzkiej dały mi 

| 

  

wiedzę specjalną — chcę wam mówić o bra 

ciach moich za kratą, chcę już do końca dni 

moich im słażyć pracą w sz*'-ga:h P: 

natu. To jest <statnie moje m* 

Przeczytajcie i jeśli drgną wasze serca 

ca dla ludzi za kratą — będz'e to dla nznie 

na,większą nagrodą. Będzie to pierwsza po- 

zycja w nowym życiu mego rachunku. Prze- 

siznę ludzi przepraszać — ie jesz: 2 

Tyle autor. Sama książka ukaże sių V 

ce, nakładem Przeworskiego. Tan będzie ii- 

czył przeszło 450 stron bitego druku. (Pil) 

PTI 

  

   

Frzedstawiciele rzemiosła poznańskiego 
na Wileńszczyźnie 

W związku z prowadzoną akcją osadni- 

ctwa rzemieślników na ziemia h północno- 

wschodnich bawili w Wilnie członkowie pre- 

zydium wielkopolskiego związku rzemieślni- 

ków chrześcijan: prezes Sobczak i wicepre- 

zes Trawiński z Poznania. Sobczak i Tra- 
wiński odbyli z zarządem wileńskiego zw. 

rzemieślników chnześcijan konferencję, na 

Chciał uciec do 
Na granicy  polsko-lifewskiej został 

aresztowany niebezpieczny złodziej wi- 

leński Wasilewski, kłóry uciekając przed | Wilna do dyspozycji włedz 
aresztowaniem chciał schronić się na te- 

której uzgodniono akcję osadnictwa rzemieś 

lników z zachodnich dzielnie Polski w na- 

szych miasteczkach, po czym delegaci poz- 

nańscy wyjechali na podobną konferencję z 

rzemieślnikami wojew. nowogródzkiego de 

Baranowicz. Stamtąd przez Białystok, Gdy- 

nię powrócą do Poznania. 

Litwy | 
ren Litwy. sa 

Pod silną eskortą dostarczono go do 
sądowo śled- 

> 19 czych. '' - 
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Skąd sie wzieło „gawedziarstwo” Syrokomii? 
1, Zdaje się, że 75-lefnia rocznica 

śmierci Syrokomli, która minęła przed 
paru dniami (15.1X), nie trafiła na aurę 
zbyt pomyślną dla pośmiertnej sławy 
poety. Nie spełniło się to, co w wiesz- 
czym zadufaniu przepowiadał sobie na 
dziesięć lat przed śmiercią, zwracając się 
do swej „liry śpiewnej”: 

Tyś dla mnie ulgą Bożą, a gdy 
mnie w grób położą, 

Ty będziesz chlubą moją. 
Ej rozgłośnie, rozgłośnie twoje 

echo urośnie! 
Zolbrzymieją me słowa, 

Pójdę z kraju do kraju, do sa- 

mego Dunaju, 
Do samego Kijowa. 

Bliższy prawdy był wówczas, gdy oce- 
nlając warłość swego dorobku  poełyc. 
kiego pisał do Kraszewskiego: „moja 
poezje zjedzą mole”... — i chociaż dz'ś 
jeszcze nie jest tak źle, gdyż w szkolnych 
i popułarno-oświałowych bibliotekach 
zblorki Syrokomli znajdują nierzadko czy 

jelników, zdolnych niekiedy nawet do 
łezki rozrzewnienia, to jednak sąd współ- 
czesnych historyków literatury nie wypa- 
da pomyślnie dla jego spuścizny po. 
Błyckiej. 

Uwagi poniższe — mimo swego „rocz 
nicowego“ charakteru — nie mają by- 
najmniej zamiaru kruszyć kopii -w „obro- 

nie“ poezyj Syrokomli, nie zamierzają 
także „ubronzawiać” go na wielkiego 
wieszcza narodowego, choćby nawet w 
skali „północno-wschodniego regionu" 
Rzplitej. Będą jedynie skromną próbą 
włączenia twórczości Syrokomli w żywy 
prąd współczesnych mu tendencyj poefyc 
kich i odtworzenia pewnych związków, 
jekle łączyły go z głównymi przejawami 

nego życia literackiego — próbą 
powierzchowną i niedostateczną — już 
choćby ze względu na rozmiar | szkicowy 
charakter niniejszego artykułu. Wydaje 
się bowiem, że przy naukowej charakie- 
rystyce zjawisk Iierackich minionych okre 
aów (zwłaszcza jeśli nie dotyczy ona 
4. zw. „szczytów” poezji) należy ujmować 
je w całej złożoności i dynamice rozwo- 
Jowego procesu literatury, w ścisłym 
związku z tymi prądami, które w owym 
ezasle były żywe | pobudzające. Doka- 
nywanle ocen estetycznych w imię ja. 

kleji normaływnej poefyki, zestawianie 
£ jakimś wyabsirahowanym ideałem pięk- 
na w ogóle, istniejącego teraz | po 

wszystkie czasy, jest właściwie złudą, 
gdyż w isłocie rzeczy stosujemy w takim 

wypadku wymagania dzisiejszej doby, 
podchodząc do zjawisk liferackich daw. 
nych czasów z aparatem krytycznym wła- 
snej epoki. У 

Jasne jest przecie dla każdego z nas, 
że niemal wszystkie najbardziej typowe 
właściwości poezyj Syrokomii, takie np, jak 
©we gadulstwo, prozaizmy, łzawe roztkli. 
wianie się lub sielankowe rozmarzenie — 
słowem całe io jego „gawędziarsiwo”, 
traktowane z aspekłu dzisiejszych ten. 
dencyj poetyckich, nie mogą być przed. 
miołem szczególnych zachwytów. Wszys:. 
ko to jednak zmienia swą barwę i zysku. 

je wiele w ustalaniu hierarchii znaczenia 
poełyckiego z chwilą, gdy spróbujemy 
oznaczyć ich miejsce w ewolucji poezji 

romantycznej.| 

SZR Tynianow, jeden z czołowych 
przedstawicieli t. zw. „formalizmu“ w kry- 
łyce rosyjskiej, nie bez słuszności zauwa- 

ża, że w rozwoju literatury nieuniknione 

są takie momenty, gdy—wydawałoby się 

— nieskończenie różnorodny kierunek 

spłyca się i następuje okres jego hisło- 

rycznej generalizacji z tendencją do pro- 
sfoły i niezłożoności  Lifieraturnyj fakt, 
Archaisty | nowaiory — Priboj 1929, 
3 28—29). Nie jest fo — zdaniem jego 
— „rewolucja literacka“ czyli całkowita 

wmiana panującego kierunku, jaka nasłą- 
puje zwykle po takim okresie „generali- | 

zacji”, ale nafuralne przekształcanie się 

głównego prądu, powolne „„siarzenie się” 
jego, to, co od biedy można by nazwać 
epigonizmem, gdyby termin ten nie na- 

suwał ujemnej oceny określonego w ten 
sposób zjawiska. 

Los taki nie ominął — rzecz oczy- 
мЯа — i romanłyzmu polskiego. W 
pierwszych lałach młodzieńczo rewolucyj- 
ny, niesforny i buntowniczy — z chwilą | 
zagarnięcia władzy nad umysłami pisza- 
cych i czyłających staje się coraz bardziej 
umiarkowany i nie bez zniżenia lotu oraz 
kompromisów z t. zw. „fradycją” dąży 
do ogarnięcia jak najszerszych dziedzi:1, ; 
Wraz ze złogodzeniem „rewolucyjnošci“ ! 
pojawia się reakcja przeciw zbyt wybu- 
jałemu indywidualizmowi, przesadnie swa 
bodnej fanłastyce i oderwanie od po- 
wszedniej prawdy szarego życia na ziemi. 
Jako szłuczne, fałszywe, nienaturalne po- 

  
; nie na miejscu. Jego temperament, 

częto odczuwać już nie tylko to, co wy: 

chodziło spod pióra klasyków, ale także 
| ło, co było wytworem młodzieńczego 
„rozwichrzonego“ romantyzmu.  Poetyc- 
k'm i wszystkim nam dobrze znanym wy- 

razem tej przemiany jest obraz Hrabiego 

z Pana Tadeusza, skradającego się przez 
zielska i grzędy do łej, która wydawała 
mu się „nimfą“ lub „boginią“; a okaza- 
ła się... pastuszką gęsi. Ideał literacki 
owej epoki eoraz wyraźniej sprowadza 
się do prosłoty naturalności i nieprzymu- 

szonego wdzięku, — zwyczajność, pa- 
wszedniość tematyki i realistyczne jei 
opracowanie słają się coraz częściej do 

gmatem poełyckim, a postulat niczym 
nieograniczony swobody autorskiej po- 
czyna być realizowany w całej pełni. 

Ten zwrot w dotychczasowych tenden- 

cjach artystycznych romantyzmu musiał 

znaleźć odpowiedni wyraz w formie l. 
terackiej, która by nie tylko ułatwiła za 
stosowanie zmienionych norm  poelyc- 

kich, ale też umotywowała Ich koniecz 

ność, Tu też — między innymi—ikwi jed 

na z przyczyn szczególnego powodzenia 

w fym okresie: piosnek ludowych w 

poezji, a opisów podróży w prozie. Obie 

le formy były jednak zbył ograniczone 

w możliwościach ekspansji na inne ro- 

dzaje twórczości, łofeż służyły tylko do 

pewnych, ściśle określonych zadań, nie 

wychodząc przeważnie poza Ich zakres 
Zawrofną karierę uczyniła nałomiasł ł. zw. 

T. 

Najpierw trochę ogólników. Pomysł wy 

dswania „Rocznika literacklego“ jest bar- 
dzo szczęśliwy. Realizacja pomysłu miezła. 
Ale pewinna być jeszcze lepsza. A w tym 

celu trzeba roztropniej i konsekwentniej pro 
wadzić linię jego polityki ogólnej. 

2. 

„Najbardziej uroczą, najbardziej bezpo- 

średnio zachwycającą i poctyczną książką 

pradukcji lirycznej sprawozdawczego го- 

ka“ jest... „Piołun i obłok" Brzechwy. Tak 
przynajmniej odczuwa sprawozdawca liryki 

w „Roczniku”, p. K. W. Zawodziński. Mo- 

žna wzruszyć ramionami na ten specyficzny 

objaw smaku poetyckiego, no, ale ostatecz- 
mie to są sprawy osobiste, to są sprawy 
dusz. Ta dusza reaguje na to, łamta na co 
innego, ta wielbi Bąka, tamta Brzechwę. 

Trudno zresztą wymagać od człowieka zmu- 
szonego zawodem do czytania często niemo- 
żliwej grafomanii, by miał t. uw. delikatne 
podniebienie. Mniejsza © to. Gorzej jednak, 
gdy Zawodziński wpada w swoją, przysło- 
wiową już awangardofobis. Gorzej — nię 

dlatego, by swymi sądami mógł kogo zmy- 
lie — bo wszyscy już tę jego slabostkę dos- 
kcnale znają, i n'e dlatego, by miał utrud- 
niać rozwój oryginalnej i cennej polskiej 
poczji — bo ta ostatnio ani się rozwija, 

ani znowu tak bardzo jest cenna. Gorzej dla- 

tego, że Zawodziński zaślepiony swoją mo- 

nomanią, nastawiony wyłącznie na wyszuki 

wanie urojenego najczęściej awangardyzmu, 

łyczący niemal rozwój polskiej poezji z upad 

kiem tego ostatniego i naodwrót, nie potra- 

fi spostrzec tego oczywistego faktu, że i 
„Skamander* i awangarda" najzupełniej 
sia dzisiaj zdewaluowaly, że pojęcia te już 
nie nie znączą, że narastają już nowe, zna- 
m cnne i na swój sposób groźne zjawiska, 
i na człowieka, któryby potrafił je 

Pačios ocenić. Któżby powinien był tego 
żę” aka nie sprawozdawca „Roczni- 

ości CBA największe bodaj mo- 
> Y Przez dobór materiału po- 
a JE Ale konflikt między „Ska- 

A 1 „AWangardą“ rozegrał się przede wszystkim na terenie techn'k; poetyckiej 
Ё + = yckiej, a 

w tym terenie Zawodzińsk; ze swoją żyr- 
niuńską metodą, czuje się, E Imo 

Kiedy jednak, na czoło palących dili 
praktyki poetyckiej wysunie się kwestią po- 
stewy moralnej wobec twórczości, kiedy na 
tym tle rozwiną się ciekawe zjawiska Da 
żą się niebezpieczne symplomy —- < 

Zawodziński przejdzie obok nich nie 
dząc, jak się do nich zabrać ; p; 
sobie sprawy ż ich aktualnoścj ; 

  

   

wledy 

wie- 
e zdając 

ważności, 
Ten brak intuieji i głębszej perspekty- 

owy ® ocenie syluacji, to jedno, Możnaby 

powiedzieć, że za wiele od „Rocznika” wy- 
niega, że „Rocznik* nie ma aspiracji stania 
się w dziedzinie literackiej prorokiem czy 
nauczycielem, wyslarcza mu rola sprawoz- 
dawcy, C0 najmniej sędziego. No dobrze, ale 
pow tym wypadku Zawodziński jest w nim 

й 
šwiatopoglad literaeki, jego metoda Rak 

czna czynią zeń wprawdzie postać reprezen- 

  

  

„gawęda“ (— daleka krewna  sielanek 
Karpińskiego i przyrodnia siostrzyca ro- 
mafnłycznej ballady —), która jako osob. 
ny rodzaj literacki pojawia się dopiero 
w drugim okresie romantyzmu i natych- 
miast zdobywa sobie hegemonię w życiu 
literackim kraju. Żaden bowiem z dotych- 
czasowych rodzajów — prócz nowona- 
rodzonej „gawędy”—nie usprawiedliwiał 
łak nałuralnie luźnej, niefrasobliwej for- 
my opowiadania, całkowiłej swobody 
auforskiej w komponowaniu i rozwijaniu 
wątku, oraz nieprzymuszonego, bezpre- 
łensjonalnego stylu bezpośredniej relacji, 
snującej opowieść nieśpiesznie, rozwlek!e, 
z licznymi dygresjami na prawo i na le- 
wo, W ten sposób kończy się okres „bal- 
ladowego”* romantyzmu, a rozpoczyna się 
romantyzm... „gawędziarski”. ) 

3. Jeszcze włedy, gdy Mickiewicz z 
zachłanną clekawością przysłuchiwał sią 
w Rzymie opowiadaniom Imć Pana Hen- 

ryka Rzewuskiego o Radziwille „Panie 
Kochanku” | Jego kamrałach w bijafyce 
I pijatyce, gawęda nie była „faktem li- 
terackim“ (Iermin Tynianowa). Spelniala 
rolę taką, Jak dziś np. anegdoła, lub żar, 
krążący z ust do ust, była powszednim zja 
wiskiem życia towarzyskiego jedną z form 
zabawiania grona osób, zebranych wokół 
kominka, samowaru, lub fłaszy słarego 
węgrzyna. Pierwsze jej kroki na terenie 

maską niewiele znaczących,  epizodycz- 
nych wstawek w tekst dłuższych utworów, 
w formie opowiadań o niedawno minio- 
nej przeszłości, włożonych w usta starych 
żołnierzy, myśliwych lub .zawodowycn 
„tacecjonistów". Jako przykłady wystar- 
czy przypomnieć choćby iy'ko Kaprala z 
Dziadów lub Grzegorza z Kordiana, nie 
mówiąc już o Wojskim z Pana Tadeusza, 
gdyż w utworze fym obcujemy z ałmo- 
sferą „gawędy“ nie tylko w opowiada- 
niach starego Hreczechy. To pewne przy- 
najmniej, że gdyby nie pojawienie się 
lak możnych sprzymierzeńców, jak Pan 
Tadeusz | Pamięfniki Paska (1836), zwy- 
cięstwo „gawędy” nie byłoby tak łatwe. 

Przyjazna koniunkiura i wysoka pro- 
lekcja sprawiły, że gdy w parę lat później 
(w r. 1839) ukazały się Pamiątniki Soplicy, 
powodzenie Ich było z góry zapewnione 
i aułor „pewnego pięknego poranku — 
według słów Briicknera — obudził się 
jako znakomiłość liłeracka”, Odłąd ka. 

riera „gawędy“ przybrała iście zawroine 
lempo, coraz szerzej ugruntowując swe 
wpływy I coraz śmielej sięgając po laury 
lak w prozie, jak i w poezji. Czyż trzeba 
lu przypominać utwory Rzewuskiega, 
„Ignacego Chodźki, Michała Czajkowskie- 
go, Kraszewskiego, Pola, Syrokomli | ca- 
lego legionu towarzyszy „lżejszego auto- 
ramenłu”, którzy z mniejszym lub więk-   literatury były bardzo os*rożne I niepew- szym sukcesem zapisali swe imię w re- 

ne, wkroczyły fu — jak się zdaje — pod | gestrze „gawędy”. Co więcej: pa utrwa- 
GRE TSTREZY KTORE TYT ESTZOE SRTTZ 

Zawodziński i Wilno w „Roczniku Literackim“ 
kompozycja bitematyczma 

tacyjną dla pewnege typu krytyki, ale typ 

ten, na swój sposób pożyteczny i potrzebny 

gdzieindziej, w „Roczniku” staje się bez- 
warunkowo szkodliwy. Odpowiednie miejsce 
dla Zawodzińskiego te czasopisma walczące 

e pewien światopogląd literacki, tam jego 

tezy i wnioski mogą spełnić swoją rolę o$- 

wietlając dame zjawisko literackie ze specy- 

fieznego dla K. W .Z. punktu widzenia. Ale 

„Rocznik” powinien, zdawałoby się, zajmo- 

wać w stosunku do wydarzeń literackich w 

Polsce pozycję nadrzędną, powinien sądzić, 
nie powiniem oskarżać czy bronić. K. W. Z. 
mcże w procesie polskiej Kryki być jedną ze 
stron, może być nawet arbitrem, -ale nigdy 
superarbitrem, a tym właśnie powinien być 
aprawozdawca „Roeznika”, W dodatku Za- 
wodziński jest osobiście zanadto xaangażo- 
wany w walce kategoryj i kierunków lite- 
rackich, by powierzenie mu tej odpawie- 

dzialnej funkcji mogło się nie odbić na pa- 
ziomie i ogólnej linii „Rocznika”. 

Z tym wszystkim czytelnik oddycha z 
ulgą, opuszezając domenę p. K. W. Z. i 
przechodząc np. do działa prozy powieścio- 
wej oprzeowanej wzorowo przez Piwińskie- 
go. Poza wielu innymi przewagami nie trze- 
%а tu łakże pamiętać o konieczności kory- 
gowania co krok sądów recenzenia współ- 
czynnikami jego manij I słabostek. 

3. 

Jak się przedsiawia udział Włłna w da- 
żynkach literackich „Rocznika"? Na około 
10 działów sprawozdawczych, ślady wysił- 
ków twórczych Wilnian znajdujemy tylke 

w czterech. Są to: liryka, proza powieścia- 
wa, badania nad literaturą  ezasapiema li- 
terackie. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że 
tutejsze mazwiska częściej można spotkać 
w rejestrze bibliograficznym danego dzia- 
łu miż w następującym po nim omówieniu. 
Słowem wilnianie w „Roczniku* to tak, jak 

Polacy na Olimpiadzie np. Paryskiej: częś- 
ciej się o mich słyszy przy zgłaszaniu za- 
wodników do konkurencji niż podczas śa- 
nych zawodów, nie mówiąc już o chwili roz- 

dr wania nagród. Większość odpada w przed 

biegach. W gruncie rzeczy jeden Miłosz do- 
szedł aż do finału (w liryce młodzików), ale 
i on na mecie przegrał © pierś (bo nie o 
głowę do Łobodowskiego, w dodatku zmy- 
lit trasę „zabiegając w ślepe uliczki ma- 

nier, w poszukiwaniu swego stylu', jak twier 
dzi sędzia biegu, p. K. W. Z. Łopalewski 

za „Kabałę” doczekał się ciepłej wzmianki 

(wstęga honorowa!), , Nieławicka zawieru- 

szyła się gdzieś już na starcie, 

Znacznie gorzej się popisała ekipa na- 
szych prozaików. Możnaby się coprawda iłu 
msczyć tym, że skład ekipy, pozbawiony a- 
sów uległ zbyt gwałtownenm odanłodzeniu, 

ale prawdziwy sportowiec nigdy się z po- 

rażki nie tłumaczy. Fakt pozostaje faktem: 

na wstępie wśrćd 150 zgłoszonych do zawo- 
Gów z lubością wypisujemy nazwiska pp. 
Gclubiewa („Mędrey na arenie"), Jankow- 

skiej („Jej szofer”), Kobylińskiej („Pamięt- 

rik nauczyciełki*), Mackiewicza (16-go mię- 

dzy 3 a 7 g.), Medekszy („Noc Szatana") i 

Romer („Św. Kazimierz*). Pełni ufności prze   

biegamy stronice, migają nam przed oczami 

figury zwycięców z T. Brezą na czele, nad- 

biegają coraz te mowi, nasza ufność zamie- 

nia się w miepokój, gorączkowo szukamy 

naszych reprezentantów, jak w piekle Dan- 

tego, opuszczamy się krąg po kręgu coraz 

to niżej, już przed nami widać, jak słupy 

ogniste te grożne słowa: „To co znajduje 

się poniżej granicy wyznaczonej powyższy- 

mó dziełami nie małeży już do literatury", a 

e wilnianach jeszcze an; słychu ani dychu. 

Nareszcie jest! P. Kobylińska. A reszta? O 

zawadzie, © boleści... 
Ale może największy zawód sprawiły 

nam „Badania nad literaturą". Tutaj mieli- 

byśmy największe szanse na złoty medal. 

„Wstęp do badań nad dziełem literackim" 

prof. Kridla te bezwątpienia największa sen 

sacja w tej dziedzimie w Polsce nie tylko 

ostatniego roku. Cóż, kiedy się tak złożyło, 

że dział ten omówił sam prof. Kridl. W re- 

zultacie niewybaczalne załamanie proporcji, 

prof. Kridl peświęcił więcej uwagi działem 

wprawdzie poprawnym, ale niższym rangą 

chcćby ze wzgłędu na swoje podrzędne, wą- 

skie tematy, (np. prof. Górskiego „Stanis- 

ław Krzemiński”, St. Stankiewicza „Pierwia- 
stki białoruskie w polskiej poezji romantycz 

rej' czy J. Putramenta „Struktura nowel 

Prusa“ — by pozostać w zakresie wyłącz- 
nie wiłeńskim). Fakt ten nakłada na reda- 
kcję przyszłego „Recznika” serwitnt przy- 

wrócenia wymienionym zjawiskom właści- 

wych im wymiarów i pozycyj. 

No i wreszcie księstwo p. Bąka. Ten to 
nie miał trudnej roboty, przeczytał swój 
przegiąd czasopism literackich z poprzed- 

n'ego „Rocznika* ograniczył się do wzmia 
nek typu „to się pogorszyło, tamto poprawi- 
ło, wo bez zmiany”. Stylowo oceny p. Bą- 
ka tak często przypominają cenzurki szkol- 
ne, że możnaby zaryzykować twierdzenie, 
że jest on w cywilu t. zw, belfrem. Styl ten 
ma jedną zaletę — zwięzłość. Jeśli chodzi o 
zakres możliwości krytycznych Bąka to na- 
leżałoby wydzielić trzy główne odmiany: 

i. Np. „Poprostu“ į „Karta“ byly... pro- 

słackie 1 krzykliwe. Upadek ich nie był 
więc stratą kulturałną*, — Krótko ; węzło- 
wto. Jest do odmiana lakoniczna. 

2. „Pax“ — dogorywa*, Odmiana telegra 
ficzna. Nawiasem zwróćmy uwagę na aktu- 
alwość tego sądu. Burza mad Hiszpanią, bu- 
rza nad Chinami, powszechny wyśc'g zbro- 
jeń, pax dogorywa. Sąd Bąka o naszym piś- 
n.ie katolickim ma groźny sens symboli- 
czny. 

3. O „Środach Literackich ani w reje- 
Sstrze, ani w omówieniu, ani słowa. Szczyt 
zwięzłości i ekonomii wyrazu. To już nie 
ładna odmiana, to poprostu świństwo. 

4. 

Jak się przedstawia udział Wilna w do- 

żynkach literackich „Rocznika? Słowami 
na to mie odpow'esz. Lepiej mimiką. Naj- 

pierw wykrzywiamy lewą połowę twarzy, 

lcwe oko mrużymy, lewy kąt ust do góry. 

Potem dtto z prawą połową Wreszcie oby- 

dwa kąciki opuszczamy w dół, wysuwając 

na przód dolną wargę. 

Jerzy Baniewski. 

  

  

leniu sobie przodującej pozycji „gawą- 
da“ nie ogranicza się bynajmniej do 
tdobylych już terenów ale zasmakowaw 
szy w friumfach dąży do rozszerzenie 

swych wpływów I na inne, sąsiednie 
dziedziny Kieratury. Jako przykład tego 
taborczego „imperializmu“ świeżo upie- 
czonego rodzaju literackiego można by 
łu wysunąć Odysseę w przekładzie Sie 
mieńskiego, kłóry nie zaniedba skroić 
Homerowi szaty na miarę niefrasobliwego 
„gawędziarza”, Można by feż wskazać na 
wielce znamienną ewolucję Byronowskiej 
powieści poefyckiej w t. zw. „poemat ro. 
manfyczny” w stylu Don-Juana, a u nas 
Beniowskiego, którego iechnika literacka 
przypomina nieraz typowe „chwyty” ga- 
wędy. 

4. „Gawęda” była wówczas nie tyłko 
pupilem przemijającej mody, ale przede 
wszystkim istoiną pofrzebą chwili, nieunik 
nlong koniecznością ewolucji liferackiej. 
Najlepiej może zdawał sobie z tego 
sprawę Kraszewski. Jako poela, powieś. 
ciopisarz | kryłyk w jednej csobie tkwił 
w samym cenfrum życia liferackiego i nie 
mógł przeoczyć najbardziej charakiery- 
słycznego zjawiska owych czasów. „Sy- 
rokomła — powiada on w ksiąźce o Ży- 
ciu | twórczości au'ora Dęboroga — wziął 
swą gawędę z pofrzeby ducha czasu, 
uchwycił ją w powiefrzu, odaadł, że była 
dła poezji koniecznością momentu tego". 
A dalej nieco tak rozwija swą myśl: 

W gawędzie mieści się wszystko, 

€o stanowi wątek żywoła, jego barwy 
prawdziwe T świałło niebieskie; stosu- 
nek do siebłe tych pierwiastków, prze 
waga ideału lub rzeczywisiości, po. 
gląd ulubiony na jaśniejszą lub ciem- 
niejszą sironę, czynią gawędę poema- 

„ dem lub powieścią, pieśnią lub opo- 
wiadaniem. Jest fo przyfem forma 
nadzwyczaj giętka, szeroka i dozwa. 
lająca mieścić w sobie wszystko, czym 
serce uderzy, ca myśl przyniesie, co: 
oko nasiręcza. Dziewiętnasty wiek ta- 
kiej właśnie pofrzebował po zbytku 

i przesadzie niewoli klasycznych pra- 
wideł. 

Mickiewicz w Panu Tadeuszu z pa. 
lotem jeniuszu I na rozmiar skrzvdeł 
swych dał wzór niepościgniony po- 

emafu tak scharakteryzowanego wlaš- 
nie, jak na mniejsza skalę są qa"edy. 
Jest on w nim daleko połężniejszy 
I od Pola ! od Syrokomli, ale od 
Walłenroda da Tadeusra widzisz cał 
przestrzeń, którą ubiegły  psjęcia 
I feorle. Pan Tadeusz otwiera wrota 
poemałom współczesnej treści, w kłó. 
rych rzeczywistość ofrzymuje prawo 
obywatełstiwa. W Dziadach wysiępo- 
wała ona jeszcze tak przyodziana, ta< 
nieśmiała I wsłydliwa, jakby nie wia- 
rzyła, że się jej objawić wolno z od 
krytą twarzą: fu już wychodzi śmiał > 
dopominając się praw swoich. 
(J). I. Kraszewski, Władysław  Syro- 

komla, Warszawa, 1863, sir. 121—122 
Podkreśl. wszędzie moje — C€. Z) 

Wiele interesujących spostrzeżeń mo. 
ina by łeż poczynić na podstawie usfo. 
sunkowania się ówczesnych  czyłelników 
ł recenzentów do poszczególnych zjawisk 
literackich. Wprawdzie mofywy sądów 
dyskwalifikujących nie zawsze wskazują 
na istotną przyczynę niechęci odbiorców, 
zawsze jednak „opinia ogółu” wskaże 
bezbłędnie na te zjawiska, które rozwi- 
jają się z duchem czasu, Twórczość Sy- 
rokomli może łu znowuż posłużyć jako 
charakterystyczna ilustracja: najboleśniej 

zawiodły poetę te właśne utwory, w któ- 
rych odstępstwa od „gawędy” są najbar- 
dziej jaskrawe. Podczas gdy dla dz-sieji 
szego czyłełnika warłość arłystyczna ia- 
kich dzieł j. np. Margiera niewiele różni 
się od przeciętnego poziomu twórczoś:i 
Syrokomli, to dla ówczesnej krytyki i p L- 
bliczności ulwory te były niemal zdradą 
słanu. Najciekawsze jednak są stawiane 
im zarzuty. Dla przykładu zajrzyjmy do re 
cenzji Kraszewskiego, omawiającej 2 ut- 
wory Syrokomli, Margiera i Kęs chleba. 

Ton cały poematu — powiada rs. 
cenzeni o Margierze nastrojony 

wysoko, wzniosły, a jak dla dzisiej” 
szych naszych uszu, do gawędy przy. 
wykłych, za jednostajnie może poety” 
czny. To dsje mu barwą jakąś staro- 
ży:ną, przypomina istotnie Enejdę, 

przenosi nas na ziemię klasyczną, als 
zarazem odbiera ułudę potrzebną, 
żeśmy między swoimi, na Litwie, (l. ć. 
str. 93). 5 

Toteż kilkakroinie ze szczególnym na. 
ciskiem podkreśla Kraszewski, że dla nie- 
go „wyższą epos jest maluczki Kęs chłe” 
ba”, A dlaczego? Bo: 

Margier — to przepyszny kwiał, 

(Dokończenie na str. 4). 

Czesław Zgorzelsky
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Kurjer Sportowy 

ZIELONA TRYBUNA 
Już od tygodnia duże afisze rozlepione 

po całym mieście oznajmiły, że w niedzielę 

rozegrany zostanie wielki mecz piłkarski o 

najwyższą nagrodę sportu polskiego. 

Liczne kontuzje najlepszych zawodników 

ożywiły znacznie przygotowania i dla pod- 

denerwowanych „kibicow“  slanowily nie 

wyczerpany temat do dyskusji „ 

Ostateczny skład drużyny miejscowej 

miał być ustalony w przeddzień zawodów. 

I wreszcie nadszedł długo oczekiwany 

dzień. 2 

    

W małej kawiarence sportowej, pano- 

wał w tym dniu nadzwyczaj ożywiony ruch. 

Wszystkie miejsca były pozajmowane. Przy 

m stoliku tewarzystwo złożone z 4-ch 

-ciu osób z zainteresowaniem rozpra- 

  

   
du 

wiało o szansach swej drużyny. 

A obok kawiarni przechadzali się tam 

iz powrotem nieznani młodzi ńcy. Byli to 

przedstawiciele z pod znaku „zielonej try- 

buny“, wysłani przez swych towarzyszy do 

zaczerpnięcia najświeższych wieści o zbliża- 

jącej się imprezie. 

„Punktualnie o godzinie 18,40 miły głos 

speakerki oznajmił przez głośnik, że za chwi 

lę wygłoszony zoelanie codzienny komunikat 

sportowy. W kawiarni zapanowało grobowe 

milezenie, przechadzający s'ę chłopcy, nie- 

świiało wcisnęli się do kawiarni i ze skupio- 

uym wyrazem twarzy stanęli obok wejścia. 

Byli chyba najpiluiejszymi słuchaczami 

  

tego komunikalu. Znać było, że usiłują zapa | 

miętać dokladnie każde słowo wypowiedzia- 

ne przez speakerkę. 

Pięć minut szybko upłynęło i komunikat 

był skończony. Wszyscy się dowiedzieli naz- 

Nwisk drużyny reprezentacyjnej. 

Chłopcy czym prędzej opuścili kawiarnię 

udali się de pobliskiego ogrodu, który był 

miejscem ich schadzek, w którym „Zielona 

trybuna” miała swe pierwsze przedmeczowe 

posiedzenie. 

Co to jest właściwie „zielona trybuna? 

Jest to publiczność sportowa całego świa- 

ta, która usiłuje dostać się na zawody spor- 

towe bezpłatnie. Piękna ta nazwa pochodzi 

ed drzew rosnących obok stadionów. Drze- 
wa te dostarczają chłopcom trybun, z któ- 

ryca śledzą oni przebieg różnych imprez. 
Życie „zielonej trybuny” wesołe, cieka: 

we i pełne uroku. 

Członkowie jej o wszystkim muszą wie- 

ūzieč i we wszystkich sprawach zabierają 

głos na własnych posiedzeniach, zwanych — 

śtjmami. 

Już na długo przed ważnym widowiskiem 

sportowym specjalnie wyłoniona komisja u- 

daje się ma miejsce przyszłej imprczy i 0- 
bok stadionu bada możliwości wygodnego 
Sledzenia najbliższej walki. Komisja taka w 

pierwszym rzędzie bierze pod uwagę drzewa, 

rosnące obok bviska, z których najwygodniej 

mežna śledzić walkę i dopingować mawel 
własnych zawodników. Ponieważ „zielona 

trybuna” dzieli się w każdym mieście na kil 

kanaście grup, liczących mniej więcej po 

piętnaście osób; więc każda z tych grup uk- 

łada własny plan działania, zdobywając się 

na najbardziej oryginalne pomysły. 

Na godzinę przed rozpoczęciem, chłopcy 

śntensywnie zabierają się do pracy. Pierwszą 

czynnością jest wyszukanie drzewa, które 

zastało przydzielone danej grupie. Wszyst- 

k'e drzewa są ponumerowane. Na niektórych 
widnieją wycięte scyzorykiem krzyżyki. 
Przociętny widz nie rozumie znaczenia tego 
znaku. Członkowie „zielonej trybuny” wie- 
dzą jednak, że na 1е drzewa nie należy się 
wspinać bo grozi to niemiłym spolkaniem 
z palką strzegącego policjanta. Drzewa te 
pozostają więc nieobsadzone. Wszystkie po- 

 OORECZERIEREE RA TOY ZTWYTOZORZĄ SO SO 

„Kolumna literacka 

Skąd się wzięło 
(Dokończenie ze str. 3-ej) 

zrobiony ręką doskonałego artysty, z 
jedwabiów, aksamiłów, papierów i dru 
łów; kunszt w nim wielki, rzekłbyś, że 
świeżo wykwitł w szklarni, ale przy 
żywym, polnym kwiatku maluczkim, 
jakim jest Kęs chleba, wydaje się 
zimny i suchy. (l. c. str. 95). 
Komentarzy nie połrzeba Stanowiska 

Kraszewskiego i jego moływacja przy 
ocenie ułworów Syrokomli są ogromnie 
znamienne dla „gawędziarskiego” okre- 
su romantyzmu. Właśnie to było wówczas 
piękne i tylko to, co odczuwało się jako 
swoje, bliskie, nałuralne i swobodne, có 

nie nosiło na sobie śladów starannej rę- 
ki, świadomej kunsztu literackiego, co 

było rzewne, łagodne i proste, — dala- 
kie od wzniosłego tonu poezyj z „ba!la- 
dowego" okresu romantyzmu. | jeśli 
weźmiemy to wszystko pod uwagę, trud 
no się dziwić temu powszechnemu uzna 
niu, jakie otaczało wówczas Syrokomię 
itej jego sławie, która tak zdecydowanie 
— | w naszym odczuciu tak niezasłużen'e 
— wynosiła go w oczach ówczesnych 
czytelników nawet ponad Słowackiego. 
nie mówiąc już — rzecz prosta — o Nor- 

widzie. 
Czesław Zgorzelski.   

zostałe oblepiore są młodymi zwolennikami 

sportu i uginają się pod ich ciężarem. 

Początkowo panuje tu gwar, dowcipy i 

śmicchy. Z chwilą jednak gwizdka sędziow- 

skiego — następuje milczenie i spokój. Od 

tej chwili „zielona trybuna* pilnie śledzi 

najmniejszą nawet sytuację meczu i w my- 

śl zazdrości tym wszystkim, kłórzy korzy- 

stając z przywileju, wzrostu tylko 120 em. 

— weszli na zawody bezpłatnie. Jest to chy 

ba jedyny wypadek, gdy ludzie dużego wzro 

stu zazdroszczą małym, gdyż zazwyczaj dzie 

je się odwrotnie. 

Tutaj każdy chciałby mieć tylko „metr 

dwadzieścia”, aby wejść na zawody bez bi- 

letu. A wejście tych najmniejszych odbywa 

się także w ciekawych warunkach. Organi- 

zslorzy na bramie wymalowują kreskę na 

wysokości 1m. 20 cm, każdy młodociany 

widz podchodzi, staje tuż przy słupku, na 

klórym jest wymalowana kreska orientacyj- 

na. Jeżeli głową nie przesłoni białego zna- 

ku uszczęśliwiony wchodzi. Jeśli jednak 

wzrost jego przekracza znak choć o centy- 

metr, delikwent z grobową miną opuszcza 

wejście stadionu 

I dziwna rzecz. Wszyscy członkowie „zie 

lonej trybuny* uważają, że kupienie biłetu 

jest równoznaczne ze złamaniem tradycj'. 

Wolą więc czepiać się po drzewach, dachach 

i parkanach, zamiast zasilić kilkunastu gro- 

szami ubogą kasę klubu. Jest to pogląd z 

gruntu fałszywy. z którym należy walczyć i 

jednocześnie uświadamiać młodzież, że ambi 

cją każdego dobrego sportowca winno stać 

się wejście na stadion za biletem kupionym, 

a mie jak popularnie nazywają „na gapę". 

„Zielona trybuna” jest w życiu sporto* 

wym najpotężniejszą organizacją. Ona ta 

pierwsza daje sygnał do rozpoczęcia dopingu 

własnej drużyny, a rozlegające się po całym 

stadionie echo jej okrzyku podchwytuje ca- 

ła trybuna i w tem sam sposób reaguje. 

„Zielona trybuna“ pierwsza też zakłada gło- 

śny protest, jeśli sędzia wyda mylne orze: 

czenie, Słowem mie kto inny, a „zielona try- 

buna“ madaje ton zachowania się całej pu- 

bliczności. 

A po skończonych zawodach, gdy wiatr 

daleko pounosi strzępy przerwanych biletów. 

„Zielona trybuna* zbiera się i otwiera swe 

pomeczowe posiedzenie, dzieląc się między 

scbą spostrzeżeniami z meczu. W toku žy- 

wej dyskusji, zachęceni zawodami członkc- 

wie tej organizacji postanawiają założyć 

własną drużynę, która miałaby już własną 

nazwę i rozgrywałaby mecze o mistrzostwo 

okręgu. 

Przy zakładaniu drużyny największy kło- 

  

„KURJER WILEŃSKI* 20. IX, 1931 

pot sprawia im zdobycie piłki wej. Z 

koszulkami mają mniejsze zmartwienie, ba 

własne koszule dają do ufarbowana i lu 

komplet ubraaek gotowy. 

W ciekawy sposób radzą nad uzyskaniem 

funduszu na zakupienie piłki. Do niedawna 

istniała składka. Dziś „zielona trybuna" 

działa zgoła inaczej. 

Wczesną wiosną cała „przyszła* di ażyna 

idzie do lasu i tam zbiera kwiaty, które bu- 

stępnie sprzedaje. Latem drużyna uprawia z 

konieczności sport wędkarski. Cała „paka” 

wybiera się na ryby, które potem sprzedaje. 

Z tych sum, uzbicranych uczciwą pracą, 

chłopcy kupują piłkę, pończochy, ba, na- 

wet lepszym swym graczom fundują praw- 

dziwe buty foatbalowe. 

Słowem w tym wypadku „zielona trybu- 

na” działa rozsądnie. 

Ale nie tylko piłkarze posiadają własną 

„zieloną trybunę”, Każda gałęż sportu jest 

cd niej nie wolną. 

Na zawodach wioślarskich spotkać moż- 

na licznych kajakowiczów którzy specjalnie 

wyjechali, aby dopingować własne osady. 

„Zielona trybuna” wioślarzy zaliczana „est 

do najzamożniejszych, ba posiada własne 

kajaki. 

O wiele biedniejszych kibiców posiadają 

narciarze i hokeiści, Na zašniežonych g6- 
rzch, w czasie wyścigu narciarsziogo, mi- 

gają często szare sylwetki młodych narcia- 

rzy. Narciarz taki ma umocowaae sznur= 

kiem prymitywne, własnego wyrobu narty, 

a za kijki służy mu jeden ściągnięty z @с- 

mu — kij od szczotki. W ten spesób nar 

ciarz wyjeżdża daleko na trasę i głośnym 

ckrzykiem zachęca przejeżzdżającyci obok 

riego zawodna. ków. 

Czasem, gdy zawodnik st rlujący żłamie 
swe bambusowe kijki, młody zwolennik chęt 

nie służy mu własnym. A potem, bez kijka, 
sam wolno sunie na metę, zbierając na pa- 

miątkę po drodze chorągiewki, którymi by- 

ła wytyczona trasa. 

Na metę taki marciarz, mimo wielkiego 

wysiłku — jedzie mocno uradowany i prze 

świadczony, że to on pomógł marciarzowi d? 

ła wytyczona trasa. 

Zwolennicy z pod sztandaru „zielonej try 

buny* nigdy nie uskaržają się na swój loa, 
bo liczne przygody dostarczają im wiele 

tek rozmaitych i bogatych wrażeń, iż przez 
całe życie, gdy są juź mawet ludźmi na sta- 

rowiskach — chętnie powracają do tych 

wspomnień. я 

„Zielona trybuna“ to najliezniejsza or- 

ganizacja sporiowa świata, to szkoła wstęp- 

  

  na każdego zawodnika. W. L.   

Makabi — Ognisko K, P, W, 2:1 
Piłkarze Ogniska KPW nie mieli wi- 

docznie nic innego lepszego do roboły, 
jak przegrać z Makabią mecz o mistrzos! 
wo okręgu. 

Spotkanie zakończyło się zwycięst- 
wem Makabi 2:1, która wygrała zasłuża- 
nie. Nie chcemy bynajmniej osłabiać 
znaczenia sportowego i warlošci Zwy- 

cięstwa Makabi, ale pragniemy zwrócić 
baczną uwagę naczelnym władzom KPW 
w Polsce, że z Ogniskiem KPW w Wiln'a 

dzieje się coraz gorzej. 
Drużyna piłkarska nie trenuje, bo ja- 

koby nie może otrzymać stadionu. Gra- 
cze pozosławieni są bez żadnej fachowej 
i troskliwej opieki. Nic też dziwnego, te 

drużyna przegrywa. 
Jeżeli niektórzy pp. dygniłarze Ogni- 

ska KPW swoją długoletnią pracą zmę- 

czyli się to niech ustąpią. 
Są tutaj dwa wyjścia: 
1) wziąć się do solidnej pracy i zre- 

formować obecne słosunki sportowe w 

Ognisko, albo 

2) rozwiązać Kłub I powiedzieć wy- 

raźnie, że sportowcy są niepotrzebni, že 

spełnili już niekłórym panom z Zarządu 

KPW w Wilnie swoje obowiązki. 

W każdym bądź razie tak dalej być   

nie może. Trzeba poważnie zasłanowić 
się nad przyszłością sportową Ogniska 
KPW w Wilnie bo ten kolos zaczyna sią 
walić. 

Odpowiedzialnym jesł za pracę spor. 
łową w Ognisku KPW p. Kisiel, którega 
znamy jako działacza sportowego. Jeżzli 
więc coś łam zaszło poważniejszego w 
górze KPW, jeżeli KPW zmieniło kurs i nia 
zamierza propagować sportu a tylko wł. 
to w takim razie pozosłaje tylko rozwią. 
zać drużynę piłkarską i nie uprawiać 

fikcji. 

Maciejewski wczoraj grał dwa mecza 

pod. rząd. Zabrakło więc albo graczy, 

albo Maciejewski jest niezastąpionym 
graczem, ale w to wątpimy. 

Ballossek — ten niby najlepszy, grał 
bagałelizował przeciwnika i jakoś nia 

błyszczał. 

Najlepiej stosunkowo grała 
Pawluć i Judycki. 

Na marginesie pragniemy zanotować, 

że wczoraj wynikła na boisku przy ul. 

Wiwulskiego awantura. Ktoś kogoś chciał 

dżgnąć bagnetem (wojskowy), policja, 

zbiegowisko, a tymczasem bramkarz Og- 

niska zagapił się i puścił piłkę do bramki. 

obrona: 

' Lida otwiera stadion sportowy 
W dniach 24, 25, 26 września br. od- 

będzie slę w Lidzie powiatowe święto WF 

1 PW połączone z uroczystym poświęce 

niem I otwarelem stadionu miejskiego. 

W święcie weźmą udział wszystkie 

organizacje | stowarzyszenia PW i WF 2 
terenu miasta | powiatu Lida, jak również 
łuźne organizacje (z poza zasięgu orga- 

nizacyjnego PW i WF). 

Na program zawodów złożą się: kon- 

kurencje następujące: 
1) Pięciobój wojskowo-sirzelecki, w 

którym biorą obowiązkowy udzłał najle- 

psze (poprzednio wyeliminowane) zespo 

ły z każdej gminy powiafu w składzie 
1 rezerwista plus 5-ciu przedpoborowych, 
— członków czynnych organizacyj pro- 
wadzących PW (głównie strzeleckich). 

Na pięciobój złożą się: strzelanie z broni 

długiej na 200 m, bleg 100 m, rzut gra- 

nałem, skok w dal, marsz 10-clo km ze 
strzelaniem. 

2) Zawody słrzeleckia z broni wojsko- 

wej dla wojskowych, rezerwistów, przed- 

poborowych, z broni małokalibrowej dla 

wszystkich, zarówno w konkurencjach ze 

społowych i indywidualnych. 

3) Zawody lekkoatletyczne 

dualne. 
indywi- 

  

Mecz piłkarski Polska — Łotwa 
powinien odbyć się w Wilnie 

Nie chce się wierzyć krążącym plof- 
kom, bo tak tylko możemy nazwać ie 
wszystkie pogłoski, dotyczące meczu pił. 
karskiego Łotwa—Polska, który wyznaczo 
ny został na 10 października do Wilna. 

Jakoby Łotewski Związek Piłki Nożnej 
(działający niewąłpliwie za wiedzą MSZ 
Łotwy) posłanowił sprzeciwić się temu, 
żeby mecz odbył sią w Wilnie. Łotysi 
gotowi 'są słanąć do walki w każdym in- 
nym mieście, ale łylko nie w Wilnie. 

Tak brzmią pogłoski. Nazwaliśmy je 
ploikami, Postarajmy się jednak na jedną 
chwilę uwierzyć temu. 

Łotwa nie chce grać w Wilnie. Czyżby 
nie uznawała ona Wilna za miasto pol. 
skie? Wilno jest przecież stolicą Polski 
północno wschodniej. Przy zetknięciu się 
z Łołyszami mieliśmy możność przekonać 
się, że nie mają oni w zwyczaju polityki 

mieszać ze sporiem. Dotychczas uważa. 

liśmy Łołyszów za 100%/6 sportowców, 
którym obojętne jest, gdzie będą walczyć 
byłe wiedzieli z kim. 

Postarajmy się wglądnąć w kulisy taj 

sprawy. Gdyby tak było, jak głosi plotka, 

nie ulegałoby wątpliwości, że działa lu. 

łaj czyjaś ręka trzecia. Ręka dygnitarzy 

skompromiłowanych w sporcie, kłórzy ja 

koby uzyskali w swoim czasie zobowią. 

zanie, że Łołysi do Wilna na zawody 

sportowe przyjeżdżać nie będą. Nie wie 

my, ile w łym jest prawdy. W każdym 
bądź razie, biorąc pod uwagę szereg wy 
padków i znając nieco sporł wileński i je 
go historię, możemy stwierdzić, że przed 
kilku laty stosunki sportowe Wilna z Łot- 
wą były bardzo ożywione. Mieliśmy 
u siebie na stadionach lekkoatletów pił- 
karzy, drużyny gier sportowych, a do Trok 
przyjeżdżali wioślarze. Rozegrywane by- 
ły mecze tenisowe i narciarskie, Graliśmy 

z hokeisłami. Walczyliśmy z bokserami. 

Jeździliśmy kilka razy do Rygi i byliśmy 

łam bardzo gościnnie przyjmowani, ale 

po pewnym czasie nastąpiła zmiana fron- 

łu. Łołysi bawili w Warszawie. Jeździli do 

Łodzi i Krakowa. Trenowali na narłach 

w Rabce i Zakopanem, ale do Wilna n'e 

przyjeżdżali. 

Fakty łe mówią same za siebie. Do 
nich trzeba dołączyć teraz te właśnie 
krążące ploteczki, a.będziemy mieli ca- 

z róż, ale ze śmiertelników. Nie chcemy 
zadrażniać przykrej sytuacji. Na razie 
wyrażamy tylko wlelkie zdziwienie i ma- 
my nadzieję, że przypuszczenie nasze za 

to są tylko plotki pofwierdzi slę w zu. 

pełności, a 10 października będziemy 
mogli najserdeczniej powiłać reprezentan 
tów sporłu piłkarskiego Łotwy w Wilnie, 

Przyglądając się odbyłym niedawno 
zawodom sportowym policji państwowej 

w Wilnie mogliśmy wyciągnąć szereg cie 
kawych wniosków, a przede wszystkim 

stwierdzić, że policja wileńska w osobie 

p. inspektora Jacyny posiada dobrego 
opiekuna sportowego. 

Trzeba było widzieć, jak p. inspektor 
interesował się każdym zawodnikiem, jak 

opiekował się osobiście kolarzami wpa- 

dającymi na melę po nużącym biegu 

50 km. 
Charakterystyczne było również prze- 

mówienie insp. Jacyny w czasie otwarcia 
zawodów. W serdecznych słowach zwró 

cił się on do swoich podwładnych z za- 

chęłą do uprawiania sporłu tak potrzeb- 
nego w życiu i w spełnianiu obowiązków 

siužbowych posterunkowych, czy przo- 

downików. 
Nagroda sportowa nie jesł celem, a 

tylko przyjemnością, raczej dodatkiem, 
wyrazem uznania za położone trudy i wy 

siłki jak moralne tak feż i fizyczne przy 

rywalizacji. Chodzi o uprawianie sportu 

dla samego sportu i doznania bezpo- 
średnich przyjemności, jak również o czer 
paniu korzyści ze sportu. 

Policjant polski powinien być dobrym 
sportowcem, a przedewszystkim gentel- 

menem. 
Trudno jest nieraz pogodzić obowiąz. 

ki służbowe z treningami sporłowymi, to 
też nie trzeba temu się dziwić, jeżeli za- 

wodnicy w „granatowych mundurach” nie 
biją rekordów państwowych, czy okręgo- 

wych, ale usłalają zało inne rekordy -— 

rekordy woli.   

łość. Ten wianuszek nie jest spleciony | 

  

W każdym bądź razie Konsul Łotew- 
ski w Wilnie p. Feliks Donas, jak infor- 
mowaliśmy się bezpośrednio, nie zosłał 

powiadomiony o rzekomych zamiarach 
zbojkotowania Wilna, 

Jesteśmy przekonani, że mecz odbę- 
dzie się w Wilnie, a ci, którzy rozsiewają 
te pogłoski, doznają przykrego rozcza- 
rowania, 1. N. 

Policja ma dobrych opiekunów 
sportowych 

Praca sportowa w policji wydaje ге- 
zultaty. Nie jest ona jałowa ani też pa- 
pierowa. Nie chodzi mianowicie o słaty- 
słyki i raporły, ale o realny obraz postę- 
pu wychowania fizycznego. 

W łen sposób nakreślony program 
powinien spotkać się z uznaniem tych 
wszystkich, którzy umieją oceniać znacza- 
nie policji państwowej w innych dziedzi- 
nach życia. 

Insp. Jacyna może być przykładem dla 
wielu wyższych urzędników i osobisłości, 
którzy jednak nie zawsze umieją, czy łeż 
nie chcą do zagadnień sportowych pod- 
chodzić w tak bezpośredni, a jednocze- 
śnie pobudzający do pracy sposób. 

Jest stare przysłowie, że pańskie oka 
konia tuczy, 

Przysłowie to daje się tutaj doskonale 
zastosować. Sport jest terenem zbliżenia 
zwierzchnika z podwładnym i odwrotnie. 

Przyjemnie jest patrzeć jak np. naczel- 
nik urzędu poczłowego mgr. Wyszomirski 
kilka razy tygodniowo trenuje na Pióro- 
moncie z zastępem swych urzędników. 

Chcielibyśmy żeby przykładów takich 
byłoby jak najwięcej, a wówczas nie bę. 
dziemy potrzebowali narzekać, że brak 
nam inteligencji w sporcie, że słarsze 
społeczeństwo nie rozumie młodzieży 
i nie chce z nią współpracować. 

м& 
EISS RIENETTNTPESRES 

Szczegółowe sprawozdanie z meczu 

Polonia-WKS.Šmigly 6:1 
na stronie 2-ej.   

Dla panów: 

a) biegi: 100, 400, 1500, 3000,4)100; 
b) skoki: o tyczce, w dal, i wzwyż, 

c) rzuły, kulą, dyskiem, oszczepem. 

Dla pań: 

a) biegi: 60 i 200 m, 

b) skoki: o tyczce, w dał, i wzwyż, 

c) rzuty: kulą. 
4) Trójbój i pięciobój lekkoatletyczny 

dla młodzieży szkół "rednich. 
5) Ghymkana motocyklowa. 
6) Zawody kolarskie. 
7) Mecz piłki nożnej. 
8) Popisy gimnastyczne 

szkół powszechnych. 
9) pokazy sprawności i popisy grup 

regionalnych, taneczne lub śpiewacze. 

Sądząc z dotychczasowych zgłoszeń 

zawodników i przygotowań we wszystkich 

organizacjach oraz z prac przygotowaw- 

czych na stadionie — tegoroczne powia- 

łowe święto | otwarcie stadionu zapowia- 

da się bardzo okazale zarówno pod 

względem propagandowym, jak i spor- 

towym. 

młodzieży 

L. Palewicz 
mistrzem motoru 
Uroczyste rozdanie nagród za pier. 

wsze propagandowe zawody kolarskie 

1 motocyklowe Kurjera Powszechnego na 

wczorajszych zawodach. Zakończenia se- 

zonu. 

Wczorajsze zawody kolarskie i moto- 

cyklowe, zorganizowane przez Okręgowy 

Ośrodek WF i Wileńskie T-wo Cyklistów 

i Motocyklistów zgromadziły na stadionie 

Pióromonckim tłumy publiczności (ponad 

2.000). 

Po defiladzie kolarzy | mołocyklistów 

rozpoczęły się zawody. 

Wyścig „lotności” (2 okrążenia toru) 

wygrał Alojzy Jasiński w czasie 13,3 sek. 

przed Jerzym Łuszczewskim 13,5 sek. I 
Zygmunłem Andrełowiczem 13,7 sek. 

Wyścig „zachęty” dla młodzieży @э 
1.18 (4 okr. toru) wygrał Józef Słowi- 
kowski w czasie 2.59 przed Szukszłą i Ga 

liczynem. 

Wyścig półdysiansowy na 5 km. z trza 
ma finiszami po 1,5 i 10 okrążeniu przy- 

niósł zwycięstwo Michałowi Rynkiewiczo- 

wi 10 pkł. przed Aleksandrowiczem (7 

pkt.) i Wojciukiewiczem (2 pkt). 

Wyścig australijski o nagrodę Kurje- 

ra Powszechnego (4 okr. toru) o nagro- 

dę, wygrał Jerzy Łuszczewski w czas'e 

2.51.6 przed Dominikiem Skuratowiczem 

i Edwardem Mikuckim. 

Michał Rymkiewicz zwyciężył w bie- 

gu w kał. niestowarzyszonych na 5 оК, 

toru w czasie 4,04 przed L. Pacyną i Ct. 

Wojciukiewiczem. 

Edward Mikucki wygrał bieg na 5 

okr. łoru w czasie 4,08,9 przed J. Korsn 

bergerem i A. Giedrysem. Wyścig po- 

cieszenia wygrał A. Kalinowski przed 

Sylwanowiczem i Talunasem. 

Bieg z handicapem na 2 okr. toru wy- 

grał Słowikowski J. w czasie 1 19, 3 

(40 m. handicapu) przed handicaperem 

Alojzym Jasińskim 1,21,5 i Pacyną (30 m. 

hand.). 

Wyścigi motocyklistów na 4 okr. toru 

dostarczyły widzom sporo emocji. 

Wyścig z 2 słarłów na 4 okr toru przy 

niosły zwycięstwo Leonardowi Palewiczo- 

wi na Rudge'u w czasie 1,53,9 przed 5. 

Kowalewskim (o parę cm.). 

Poza tym po ghymkanie motocyklowej 
urozmaiconej i ciekawej (strzelanie da 
baloników, żólwi krok, paląca się ściana 
i 4 p.) nastąpiło zamknięcie sezonu ka- 
larskiego i mołocyklowego.



STAN ROBÓT. 

Dwa tygodnie temu ukończono roboty 

kamieniarsko brukarskie na ul. Zakreto- 
wej. Przed gmachem uniwersyteckim, na 

odcinku długości 200 m., zosłała wyłożona 

nowa, zniwelowana jezdnia betonową kost- 

ką. Szerokość ulicy w tym miejscu wynosi 

30 m. i jest tylko o 2 m. węższa od ul. Le- 
gionowej. Mogiaby mieč 2 powodzeniem po- 

dział na dwie dwukierunkowe jezdnie z roz 
Gzielającym je trawnikiem pośrodku. Wy- 
dzielony krawężnikami chodnik po stronie 
gmachu (b. szkoły junkrów) wynosi już 13 

i pół m., po stronie przeciwnej — 9 į pėl m. 

*Po zwężeniu na korzyść chodników, szero- 

kość nowej jezdni wymosi 7 m. 

Taką miedużą szerokość należy po- 

równać np. z ulicą Ludwisarską, którą nale- 

żałoby zaliczyć raczej do kategorii zaułków, 

ko ta ul. Ludwisarską ma zaledwie 7 i pół 
m. szerokości w swoim węższym końcu. 

Betonowa kostka była układana powierzch- 

niami 10 m. X 7 m. = 70 m*. Każda taka 

powierzchnia przedzielono jest szczeliną, za- 

laną smołą. Wszystkie pozustawione szezeli 
ny mają chronić nawierzchnię ad działania 
pa nią różnych warunków atmosferycznych 
przy zmianie temperatury. Dalszy ciąg To- 

bót niwelaeyjno - regulacyjnych trwa i posu- 

wa się w kierunku M. Pohulanki — ku mia- 

stu. 

ZAKRETOWA DROGA DŁUGA NA 3,8 KM. 

Ulica Zakretowa jest dawną drogą, która 

prowadziła z uniwersytetu przez pl. Napo- 

Jeona ulicami Ludwisarską, Poznańską i M. 

Pohulanką do Zakretu, do pałacu księcia 

Massalskiego; obcenie prowadzi tamże do 

majątku uniwersyteckiego, położonego nad 
brzegami Wilii. Ulica bezpośrednio łączą- 

ca główny gmach uniwersytetu z folwarkiem 
rmiwersyteckim ma na całej swej długości 
8,9 km. Linię drogi, zwężającej się u jej 

wylotu, możnaby porównać z łukiem. Koń- 

cami cięciwy na zachodzie jeden byłby bu- 
dynek w Zakrecie nad Wilią, a drugi plac 
Napoleona. Naciągnięcie łuku wypadłoby w 

najniższym punkcie przy ul. Rzecznej. 

PLAN Z R. 1859 I „ZĘBY. 
Porównanie dzisiejszego planu ulicy z 

planem z r. 1850 wypada na jej niekorzyść. 
Dawniej szeroka u wylotu Zakretowa droga 

została dzisiaj zgięta i zwężona na 2/3 swej 

szorokości. Szerokość jej koło cmentarzyka 

wojskowego wynosi 10 m. Jeżeli w zaułkach 
miękkie krzywizny średniowiecnej architek- 

Jury nadają im pewien urok, to ostre zała- 
mania i „zęby” dawnej drogi do Zakretu są 
tego przeciwieństwem. „Zęby”, za którymi 

smajdują się nieczystości możnaby wskazać 

następujące: 1) murowany parkan „Zwie- 

rzyńca”" na Małej Pohulance, który zagarnia 

gkoło 10 m. szerokości ulicy, 2) mowy par- 
kan posesji, który przed 2 laty był skonstru- 

©wany z brzozowych prętów, za posesją Nr. 
92 przy ul. M. Pohulanka, zabierający „świa 
Wa ulicy“ na 8 m. į 3) pretensjonalna „dacza 

1 petersburskim ažurem“ na gzymsie przy 

al. Zakretowej 25, która znajduje się prawie 

na osi jezdni ulicy M. Pohulaaki, Jezdnia 

na ul, Zakretowej jest za wąska a poza tym 
daje wadliwe rozwiązanie ruchu kołowego. 

BRAK JEDNOLITEJ CIĄGŁEJ LINII 

REGULACYJNEJ. 

Patrząc na pizedłużenie świeżo ułożone- 

go krawężnika po stronie gmachu uniwersy- 
teckiego przy ul. Zakretowej w kierunku 
miasta, widzi się że pada on na linię ściany 
cerkwi Romanowskiej. Taka nieosiowa linia 

wskazuje na to, że nie ma tendencji do pro 

stowania ulicy pod „sznur”, Istnieje bowiem 
tolerancja błędnie zapoczątkowanej przez 
władze przedwojenne nieprawidłowości geo- 
metrycznej. W tym wypadku należy prvyz- 
nać, że ulica powinno być „prostowana“, 
Chodniki po stronie gmachu niwersyteckiego 
mają szerokość 13 ; pół m., dalej ku Zakre- 
towi zwężają się od 2 do 5 m. Główny błąd 
tkwi w nieprzestrzeganiu „sznura" kontynu- 
jącego krawężników, są układane fragmen- 

tami z prostych, mie dających jednej prostej 
geomotrycznej. 

ZADRZEWIENIE — BR/K JESZCZE 

415 DRZEW. 

Cała długość ulicy ma 260 drzew, w tym 
jest 48 sztuk świeżo zasadzonych, przed ro- 

kiem. Wśród tych młodych 40 proc. nie 
przyjęła się, alko zmarzło. Zmarniałe drzew 
ka będą wymienione w sezonie na nowe. 

Ażeby zaziełenić dostatecznie całą drogę Za 
kretową do bram parku, należałoby jeszcze 

Na ul. Bagałela zaszedł wczoraj oso 

bliwy wypadek. Dorosły mężczyzna strze 
lit trzykrotnie do dwunastoletniej dziew- 

czynki. Nic więc dziwnego, że wypadek 
ten wywołał w całej dzielnicy wielkie 

poruszenie |! Jest szeroko komentowany. 

Przebieg wypadku był następujący: 

12-letnia Antonina Wojnowska (Baga 
tela 21) oraz jej koleżanka Irena Ludwi 
cka zam. w sąsiedztwie przy ul. Bagatela 
21, są koleżankami | uczęszczają razem 
do jednej klasy tej samej szkoły pow- 
szechiej, 

Wczoraj wracając do domu dziew. 
czynki pokłóciły się a że Wojnowska oka 

zała się bardziej wojowniczą i silną, oba 
lła więc swą przeciwniczkę na ziemię i 
w myśl zasad „całch as cath can“ zaczę 
ła okładać Ludwicką po głowie. 

Krzyk dziewczynki zwabił na miejsce 
wypadku jej ojca, na widok kiórego wo 
jownicza dziewczynka pozosławiła swą 
przeciwniczkę w spokoju | zaczęła ucie- 
kać, 

Wówczas Ludwicki dopuścił się nie- 
s.ychanego czynu: Wydobył z kieszeni 
brauning | frzykrofnie strzelił w kierunku 
uciekającej dziewczynki. Na szczęście ku 
le nie trafiły, Wojnowska drżąc ze strachu 
wpadła do domu, gdzie dostała ataku   
histerycznego. O wypadku powiadomiła 

Choć fabrykował „prawdziwe” pieniądze, 
siedzi jak za fałszywe 

Od pewnego czasu na ferenie Druskie 
nik I Porzecza ujawniono w obiegu fał. 
szywe monety 5-złotowe. Falsyfikaty były 
dość udolnie wykonane posiadały pra- 
widłową wagę I dobry dźwięk, gdyż wy- 
rabiane były ze srebra m. in. z rubli ro- 
syjskich. 

Długie obserwacje doprowadziły do 
ujęcia w Porzeczu k-Grodna Bronisława 

Marciunanisa, mieszkańca Druskienik. Przy 

| aresztowanym znaleziono przyrząd do fa- 
brykowania falsyfikatów, wygodnie mie- 

szczący się w kieszeni marynarki, wlelko. 
ścią nleprzekraczający papierośnicy. Mar- 
<lunanis usiłował wyrzucić 19 sztuk po- 
sladanych falsyfikatów. Przy badaniu ze 
skruchą przyznał się do fałszowania mo- 

| net, przy czym fwierdził, że przecież п!- 
kogo nle „oszukiwał”, ! 

| dawał srebro. BA aud a 

  

KONRAD TRANI 21 jącs'vposobność, żeby skłonić Henri'ego do ostatecz- 
nej decyzji. < 

— A więc?... kusił Pierre. — Życie, mieszkanie, 

  

  

„KURJER_ WILEŃSKI: 20. IX. 1937 

Ulica Zalkredowe 
zasadzić ok. 415 nowych drzew. Na odcin- 

ku długim 2,7 km., po odliczeniu drogi przez 

Zakret, tylko krótki zaledwie odcinek ma 

łedne zadrzewienie. Od cerkwi do ul. Św. 

jacka aleja kasztanowców, długa 400 m., 
zasługuje na to zwrócenie uwagi. 

„MIASTO UNIWERSYT :CKIE* 

(Citė Universitaire). 

Ulica Zakreiowa to ulica przyszłości. Jej 

bezpośredniość odda niemałe usługi uniwer- 
sytetowi. Poprowadzi myśli na wolne tereny 
parku Zakretowego. Tam są najodpowiedniej 

sze tereny pod przyszłą rozbudowę gma- 

chów uniwersyteckich. Odpowiednie i arty- 

stycznie zaprojektowane, powiększone wy- 

działy — w ciszy lasu sosnowego, wśród zie- 

leni i zdrowotnych warumków, nad zakrę- 

coną Wilią, bzdą kształciły te szczęśliwe za- 
siępy przyszłej młodzieży akademickiej. Od-   dałona młodzież od zgiełku i gwaru ulicy 

bydzie mogła osiągnąć w tak idealnych wa- 

runkach korzystniejsze wyniki w pracy | 

twórczej. Obok gmachów Nauki i Sztuki 
powstaną laboretoria i domy wypoczynkowe | 
profesorskie. W obecnych warunkach ich 

żmudnej i pełnej oddania pracy - pozba- 

wieni są wygód i przede wszystkim *ak po- | 
trzebnego czystego powietrza dla zdrowia. 
Kompleks przyszłych gmachów w Zakr. cie 
stworzyłby t. zw. Miasto Uniwersytec] ie, po- 
dobne do tych, które, zakrojone na sze.oką | 

skalę, już istnieją na zachodzie, ww miastach, 

w których są wyższe uczelnie. 

Strzelał do dwunastoletniej dziewczynki ? 
Wydział śledczy, kłóry Ludwickiego za 
trzymał. 

Ludwicki twierdzi, że nie miał zamia 
ru zastrzelić Wojnowskiej. Strzelił jedynie 
na postrach. Twierdzi, że żałuje swego 
czynu, że wie iż posłąpił nierozważnie, | 
działał jednak pod wpływem silnego 
bodźca, doznanego na widok pobicia , 

córki. Р 

Brauning skonfiskowano. Sprawę prze 
kazano prokuratorowi Kaweckiemu. 

$ 

Inauguracja obwodu O. Z. N. 
na powiat 

W dniu 16 bm. odbyło się inaugura- 
cyjne posiedzenie Zarządu Obwodu OZN 
na powiat słonimski. Przewodniczący p. 
Godlewski zagaił zebranie sprawozda 
niem z odbytych zebrań organizacyjnych 
na terenie i3łu gmin, wchodzących w 
skład powiału słonimskiego. 

  

słonimski 
Na posiedzeniu tym został przyjęły 

projekt p. Godlewskiego o przystosowa- 
nie szkół powszechnych wiejskich do po 
trzeb wsi w ten sposób, aby szkoła po- | 
wszechna dawała podstawowe wiado- 
mości o rolnictwie; oraz inne projekty 
związane z poirzebami wsi. 

Nikt nie zdziwi się, że nie został królem kurkowym, skoro 

nie stanął do zawodów. Niech się też nie dziwi, że nie wygrał, 
ten, kto nie posiada losu loteryjnego. 
(ETUI я 

Uczony niemiecki 
w Wilnie 

Do Wilna przybył prehistoryk nie- 
miecki dr Kurł Gloger z Elburga, dyrek- 

| tor jednej z wyższych uczełni niemiec- 
kich. 

Uczony niemiecki przybył do Wilna 
celem zebrania materiału dla pracy na- 
ukowej, dotyczącej szlaków handlowych 
Morze Czarne — Bałtyk. 

Pogrzeb żydowskiego 
działacza 

W Wilnie odbył się pogrzeb znanego 
działacza żydowskiegn w dziedzinie kuł 
fury i literatury, właściciela jednego z naj 
większych wydawnictw żydowskich B. A. 
Kleckina, 

Pogrzeb Kleckina odbył się na koszł 
Gminy Żydowskiej. 

Kino objazdowe D.0.K. 
działa 

Wojskowe kino objazdowe DOK ill 
z Grodna po odbyłym turnee po Wileń- 
szczyźnie wyjechało na teren woj. no- 
wogródzkiego, gdzie odbywają się przed 
sławienia propagandowe z dziedziny woj 
skowej ! oświatowej. 

Podczas pobytu na  Wileńszczyźn'e 
kino udzieliło przedstawień dla 50 tys. 
osób. 

Wybuch paczki z nabojami 
do straszaków w Hali Miejskiej 

Władze bezpieczeństwa publicznego 
zaalarmowane zosłały wybuchem w Hali 
Miejskiej. Rozeszły się pogłoski, że wy- 
buchła petarda. Przybyła policja stwier- 

dziła, że w Halach nasiąpił wybuch pacz 
ki nabojów do straszaków. 

Wypadku z ludźmi nie było. 

Usiłowali zniszczyć prowizoryczny most 
Zwierzyniecki 

Prowizoryczny most Zwierzyniecki, 
który wywołał niezadowolenie wśród 
mieszkańców dzielnicy Zwierzynieckiej, 
wczorajszej nocy omal nie uległ znisz- 
czeniu. 

42-tu osobników, wracając z jakiejś 
mocno zakrapianej sjesty, pod wpływem 
ogólnej niechęci do prowizorycznego 
mostu, postanowiło zniszczyć go. Pijani 
zabrali się poważnie do „roboty”. Pogięll 
pręfy żelazne I zerwali КИКа desek. Zni- 
szczyę jednak budowli nie byli w stanie, 
wobec czego resztę swego  „fempera- 

nfu” wyładowali, demolując parkan do 
i Nr 62 „przy ul. Mickiewicza, łamiąc 
płoty przy zbiegu ulicy Clasnej, przy ul. 
Tartaki 24 | t. d. 

Powladomiona © wyczynach 
nasiu apostołów pijaństwa” policja nie. 
zwłocznie wszczęła za nimi pościg. W wy   niku kilku osobników zatrzymano. Oka- 

zalł się nimi: Wojciech Sienkiewicz, Jėzei 
Szorowskl, Henryk Rusiecki | Stanisław 
Mackiewicz (Tartaki 26). (<). 

Napad na dozorcę 

T-wa „Klucze“ 
Wczoraj wieczorem dwaj przechodnie 

napadH na dozorcę f-wa „Klucze” Wacła 

wa Sadowskiego I pobiwszy go doikliwie 

usiłowali ulofnić się. Na alarmujące gwizd 

ki pobliego „klucznika“ nadblegi! funk. 

cjonariusze policjł, którzy sprawców na- 

padu zatrzymali. | 

Okazalk się nimi Bolesław Kowalewski 

(Mickiewicza 55) I W. Plucieński (Węglo- 

wa 12). (<).   

  

RADIO 
PONIEDZIALEK, dnia 20 wrzešnia 1937 r. 

6,15 Pieśń poranna; 6,18 Gimnastyka; 

6,38 Muzyka; 7,00 Dziennik poranny; 7,10 

Muzyka; 8,00 Avdycja dla szkół; 8,10 Przer- 

wa; 11,15 Audycja dla szkół. Nowela lotni- 

cza j płyty; 11,40 Skróty operowe; 11,57 Sy- 

gnał czasu i bejnal; 12,03 Dziennik połud- 

niowy; 12,15 „Za burtą życia” — pogadanka 

E. Gulczyńskiego; 12,25 Płyty symfoniczne 

Scherza; 12,40 Od warsztatu do warsztatu. 

Tapicerzy; 13.00 Muzyka popularna; 14,05 

Przerwa; 15,00 Chwilka jazen: 15,10 Życie 

kulturalne; 15,15 „Jak otrzymaliśmy Ban< 

szana?“, Fragment noweli Tomasza Manna 

„Pan į pies“; 15,25 Mistrzowie operetki fran< 

cvskiej; 15,45 Wiadomości gospodarcze; 

16,00 Bajki skandynawskie — audycja dla 

dzieci; 16,20 Kencert Orkiestry Filharmonii 

Warszawskiej z Ciechocink: 16,50 O kule 

iurze gości i kulturze gospoda-zy — felie- 

ten; 17,05 Muzyka taneczna: 17,25 Urok 

kobiety” — skecz; 17,50 Stacja morska na 

Helu — pogadanka; 18,00 Pieśni i arie w wy- 

konaniu Stanisława Parii. Transmisja z Wy 

stawy Radiowej; 18,25 Zamykamy sczon tu- 

rystyczny — dialog; 18,40 Program na wto- 

rek; 18,45 Wileńskie wiadomości sportowe; 

18,50 Pogadanka; 19,00 Audycja strzelecka 

„Każdy prezes obywatelem”; 1940 Poga- 
danka sportowa. 19,50 Wiadomości sporto- 
we, 20,00 Polska Kapela Ludowa; 20,46 Dz. 

wieczorny; 20,55 Pogadanka; 21,00 Walczyk 

i piosenka w wyk. Krakowskiego Kwarietu; 
2145 Kwadrans poezji; 22,00 Recital skrzyp- 
cowy Ireny Dubiskiej; 22,30 Recital Śpie- 

waczy Franciszki Platówny; 22,50 Ostatnie 

wiadomości; 23,00 Tańczymy; 23,10 Fraszki 

na dobranoc; 23,30 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 21 września 193 7r. 

6.15 Pieśń poranna; 6,18 Gimnastyla; 

0.38 'Muzyt.: z płyt; 700 Dzienu k poranny 

7,10 Muzyka 2 p4y! 8,00 Audycia dła «zieci; 
8.10 Przerw2; 111% Audycja dia szkól: Os- 
tatnie ognisza; i1 4€ Mozart. Koncert fiele- 
wy D-dur; 11b7 Sygnał czasu i hejnał; 12,03 

Dziennik południow 12.15 Organizujcie 
Koła Młodzieży Po go Czerwonego Krzy- 

ża — pogadanka; 12,25 Marsze polskie i ob- 
ce w wykonadiu orkiestry wojskowej; 13.00 
Muzyka operowa; 14,05 Przerwa; 15,00 Pills 
i Tabet śpiewają; 15,10 Życie kułturalne; 
15,15 „Zwyczaje i charakter Banszana“ fra- 
gment noweli Tomasza Manna „Pan i pies”; 
15.25 Wesoły fortepian; 15,45 Wiadomości 
gespodarcze; 16.00 Kim jest twój tałuś? — 
maszynisią kolejowym; 16,20 Utwory forte- 
pianowe na 4 ręce; 16,45 Ziemia pełna hi- 

storii i soli — felieton; 17,00 Konceri. Tran- 
smisja z Wystąwy Radiowej w Wiłnie; 17,50 
Aktualna pogadanka turystyczna; 18,00 Prze 
giąd aktualności finansowo - gospodarczych; 
18,10 Chwilka litewska w jęz ku polskim; 
18,20 Utwory Mieczysława Karłowicza; 18,40 
Program na śrcdę; 18,45 Wileńskie wiado- 
mości sportowe; 18,50 Pogadanka; 19,00 „U- 
czciwość** — skecz; 19,15 Recital skrzypcowy 
Ignacego Weissenberga; 19,70 Wiador:ości 
sportowe; 20,00 „Sissy* operetka w 3-ch ak- 
tech Fritza Kreislera; 20,45 Dziennik  zsie- 
czormy i wiadomości rolnicze; 2210 O Bis- 
kupinie w 15-tu językach świata; 22.25 Kon- 
cert solistów, w programie muzyka współ. 
czesna; 22,50 Ostatnie wiadomości; 23,00 

Tańczymy; 23,10 Fraszki na dobranoc; 23,30 
Zekończenie pregramu. 

Wyb to 9 szyb 
w synagodze 

Wczoraj w nocy nieznani sprawcy 
wybili 9 szyb w bożnicy żydowskiej przy 
ul. Popławskiej. Sprawców nie ujęto. (cj. 

   
   

   

  

   

— Henri comte Gozži di Pino — odpowiedział 
} skrzypek po chwilowym namyšle, 

Pierre parsknął śmiechem. ZEMSTA 
—A tu co masz? — zapytał naraz skrzypek, 

wskazując na niewielki przedmiot, owinięty w jed- 
wab. 

— Głupstwo, to nie nie warte — odparł Pierre, 
odwijając jedwab. 

Henri ujął ostrożne Buddę w srebrnej ramce. 
Posążek miał zaledwie trzy centymetry wysokości. 

— Wcale ładna robota — zauważył Pierre. 

Henri obracał rzeźbę na wszystkie strony. Wy» 

dawało się, że szuka jakiegoś znaku, jakiegoś napisu. 

— Zgadzam się, ale pod warunkiem, że mi po: 

darujesz tego Buddę — rzekł nagle. 

— Dobra. Dostaniesz go razem z gotówką za 

pół roku — odparł Pierre bez wahania. 

— Wolałbym, żebyś mi go dał już teraz — P»' 

wiedział Henrj powoli. 

2 najpierw praca 

polem płaca! оь 

Henri umilk urażony. Głupio zrobił, zdradzają” 

się ze swem zainteresowaniem dła posążku. Gdyby 
działał ostrożniej, Pierre byłby mu go podarował bez 

gadania... A teraz będzie się starał wyzyskać SPrZY” 

— Nie z lego, mój chłopcze,   

tytoń, dużo wolnego czasu, a przytem morowa wycie- 
czka i hrabiowska garderoba. A za pół roku dziesieś 
tysiączków i zielony Budda. Zgoda? 

Wyciągnął przez stół prawicę. 
— Zgoda — powiedział Henri, ściskając ma 

dłoń. ! 

Do tego ograniczyły się formalności, zatwierdza: 
jące ich umowę. Piotr, który wiedział, co w jega 
świecie oznacza uścisk dłoni, nie żądał żadnej innej 
rękojmi. 

Przy kawie zastanawiali się nad tem, jakie przy- 

gotowania należy poczynić w związku z podróżą. 
Lista przedmiotów, które trzeba było zakupić, wydłu- 
żała się niepomiernie i końcowa suma wydatków, 

wydała się Henri emu przeraźliwie wysoka. Ale Pier» 
re nie mrugnął nawet okiem: wyjął portfel i wyłożył 
na stół nowiuteńkie banknoty. 

— Wielkie transakcje wymagają odpowiednich 

kapitałów obrotowych — rzekł sentencjonalnie. — 

Nie należy być drobnostkowym. Drobnostkowość ni: 
gdzie nie popłaca, a w moim zawodzie jest wogóle 

niedopuszczalna! 

Przypomniał sobie naraz, że Irzeba zawczasu 

ustalić jeszcze jeden szczegół. 
— Słuchaj, Henri, a jak będziesz się nazywał”,   

— Klasycznie! Pyszny z ciebie chłop. Nie można 
powiedzieć, że mało masz. fantazji! — Sięgnął znów 
po porifel. — Tu masz gotówkę na dowód osobisty, 
paszport i inne potrzebne dokumenty. Czy wiesz, do 
kogo trzeba się zwrócić po te rzeczy? 

— Wiem. Gaston jest dobrym znajomym kula- 
wego krowiarza. 

— Dobra! Kulas robi najlepsze „lewe paski* w 
całym Paryżu... Żebyś mu nie zapłacił więcej, jak pięć- 
set, sześćset franków. A dokumenty muszą być pierw- 
sza klasal 

— Tak, tyle właśnie wynosi jego taksa — ро- 
twierdził Henri. — A przy protekcji Gastona będzie 
mi musiał policzyć jeszcze taniej. 

Pierre zaczął się sposobić do wyjścia. 
— Jak się skomunikujemy? 

— Korespondencję otrzymuję najszybciej za po- 
średnictwem kasjerki baru przy Pont Neuf, w narożnej 
kamienicy. — Powiesz, że to dla Pierre'a, będzie włe- 
działa. 

Podali sobie ręce. 

— Kiedy mam się udać w podróż? 

©. & л).
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Poniedziałek 

AREA тлтя 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dnia 19.IX 1937. r. 

Ciśnienie — 789 
Temperatura średnia -- 17 
Temperatura najwyższa -|- 22 
Temperatura najniższa -|- 10 
Opad — 0,4 
Wiatr — wschodni 
Tendencja barom. — spadek 
Uwagi — chmurno, mgła, po południu 

przelotne deszcze. 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEC POGODY 

do wieczora dn. 20 września rb.: 

Pogoda na ogół chmurna z przelotnymi 

deszezami. Chmury warstwowo-kłębiaste © 

podstawie 800 m. Widzialność dobra, ran- 

kiem słabsza. 

"Temperatura bez większych zmian. 

Wiatry południowe, skręcające w ciągu 

dnia ku zachodowi — dolne 1 miarkowane, 

górne z prędkością około 40 km. godz. 

Dziś Eustachiusza M, 

Jutro Mateusza Ap. 
  

Wschód słońca — g. 5 m. 01 

Zachód słońcą — g. 5 m. 25 

WILEŃSKA. 
Dyżury aptek. — Jundziłła (Mickiew! 

cza 33); S-ów Mańkowicza (Piłsudskiego 
30; Chróścickiego i. Czaplińskiego (Ostro- 
bramska 25); Filemonowicza i Macieje- 
wicza (Wielka 29) i Sarola (Zarzecze 20). 

Ponadto stale dyżurują  nasłępujące 
apłeki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Wi- 
toldowa 22). 

      HOTEL 
„ST. GEORGES" 

w WILNIE 
Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny = Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

  

      
      

  

      
RÓŻNE. 

— Komitet ukwiecenia Wilna serdecznie 

dziękuje p. inż. Stan. Dziewanowskiej i p. 

Sawiczowi za wygłoszone prelekcje o sadze- 

piu i pielęgnowaniu kwiatów, praz firmom 

cgrodniczym p. Welera, p. Moczulaka i Gin 

towt-Dziewałtowskiego za udzielenie lokalu 

1 materiału roślinnego do pokazu kwiato- 
wego. ; 

Na nagrody dla biorących udział w kon- 

kursie ukwiecenia Wilna złożyli: 

Zarząd Miejski 150— zł 

Rodzina Kolejowa 50.— zł. 

Rodzina Wojskowa 25— zł. 

Związek Pan Domu 5— zł. 

Narodowa Organizacja Kobiet 10— zł 

Rodzina Leśnika 20.— zł. 

Związek Pracy Obyw. Kobiet 10.— zł. 

Instytut Akcji Katolickiej 15— zł 

Op. Rodz. przy gimn. Z. Aug. 11.50 zł. 

Bezimiennie 15— zł 

Komitet wykonawczy ukwiecenia' Wilna 

składa powyższym instytucjom i organiza- 

cjom serdeczne podziękowanie za złożone 

ofiary. 

— Popularny pociąg z Warszawy. Dnia 

24 września Liga Popierania Turystyki or- 
ganizuje przy współudziale Polskiego Radia 
pociąg popularny z Warszawy, p, h.:-„Je- 
dziemy zwiedzić wystawę „Radio dla miast 
i wsi“. Pociąg przejdzie według nastepują- 
cego rozkladu jazdy: odjazd Warszawa — 
Wileńska dnia 24 bm. © godz. 22,10, przy- 
jazd do Wilna dnia 25 bm. o godz. 6,30. 
odjazd z Wilna dn. 26 bm. o godz. 20.00, 
przyjazd do Warszawy — WiŁ g. 4,55. 

NOWOGRODZKA 
— Ma powstač schronisko dia dziecl. 

Do 1935 r. bezdomne dzieci (sieroty) z 
Nowogródka przebywały w miejscowym 
schronisku, W tym jednak czasie wpro- 
wadzony zosłał system utrzymywania dzie 
ci przez prywatne rodziny, którym Zarząd 
Miasta, względnie Związek Międzykomu 
nalny, płacił za ufrzymanie dziecka do 
30 zł miesięcznie. System ten w wielu 
wypadkeghn okazał się jak najgorszy. Sia 
roły źle są odżywiane, a wychowanie i:h 
pozostawia b. wiele do życzenia. Zresztą 
byto fo do przewidzenia. Obecnie po. 
wstał projekt założenia w Nowogródku 
schroniska. Będzie to na razie mała 
ochronka, w której Zarząd Miejski za. 
mierza ulokować swoje sieroty. 

LIDZKA 

— Mecz piłkarski w Lidzie. Na sta- 
dionie sportowym przy ul. Szkolnej — 
odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy 
klubami „Parkowianka” w Lidzie a „KPW“ 

z Molodeczna. 

Rezultat 2:2. Gra stala na niskim po- 
ziomie. Widzów około 600 osób. Sędzio- 

wał p. Lisiecki. 
— Nowouruchomiony zakład tapicerski 

A. Gelmana w Lidzie przy ul. Zamkowej 45, 

wykonuje wszelkie roboty tapicerskie po ce- 

nach najniższych. Najnowsze modele. Wy- 

konanie solidne. 

GRODZIEŃSKA 

— ZŁODZIEJASZEK 2 DRUSKIENIK 
UCIEKŁ DO LITWY. W dniu 16 września 
w Druskienikach przyłapano w sklepie 
owocowym na kradzieży — niejakiego 
Surowca, z zawodu fryzjera, mieszkańca 
Druskienik. Po przesłuchaniu na posterun 
ku P. P. w Druskienikach Surowiec przez 
park udał się na brzeg Niemna, gdzie 
w ubraniu rzucił się do wody I wpław 
dosłał się na drugą stronę rzeki. Tam 
został zatrzysaany przez strażników litew- 
skich. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Dziś po cenach propagandowych fra- 

na będzie świetna oporetka klasyczna „NOC 

W WENECJI”. 

— Jutro grana będzie malown'cza ope- 

retka Leo Falla „RÓŻA STAMBUŁU”, 

— Premierą najbliższą będzie klasyczna 

operetka Johanna Straussa „WIEDEŃSKA 

KREW*, do której pracownie teatca!lne pzzy 

gotowują całkowi'ce nową wystawę. W tej 

operetce gościnnie wystąpi znakoraiła ś 

waczka operowa Olga Olgina. Na tę 

wprowadza na scenę „Lutni* reżysec Mie. 

czysław Dowmunt. 

    

— KONCERTY ORKIESTRY CYGANÓW 

WĘGIERSKICH W WILNIE. Słynna na cały 

świat orkiestra cygańsko - węgierska skła- 

dająca się z 23 osób, zorganizowana stara- 

niem budapesztańskiego dyrygenta Józefa 

Nagy koncertować będzie w Wilnie przez 

dwa wieczory. 

Koncerty te we wszystkich stolicach Eu- 

rcpy cieszyły się niezwykłym powodzeniem. 

Frasa polska jest pełna entuzjazmu dla te- 

go oryginalnego zespołu. 

  

Wyroby huculskie 
kilimy, włochacze, firanki w najnow- 
szych deseniach. Raty od 5 zł. mies. 

Zamówienia kierować do hucuła 

Jana Wintoniaka 
Wilno, Ostrobramska 20 m. 4 

Na zamówienia listowne dostarczymy 
Sz. Państwu olbrzymi wybór do domu   
  

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Ostatnio 

bandę złodziei rowerowych. W związku 
z tym przeprowadzono w mieście szereg 
rewizyj, przy czym u wielu osób skon- 
fiskowano rowery i części rowerowe, 

Zainteresowane osoby winny się zgło. i 
sić po odbiór swej własności do Wydzia. 
łu śledczego przy ul. Ś-to Jańskiej. 

: ГЕМ 

Sąd Starošciūski rozpoznał  spra- 
wę grupy robotników fabryki  „Dykta” 
pociągniętych do odpowiedzialności są- 
dowej za urządzenie nielegalnej zbiórki 
na rzecz ofiar majowych zajść w Brześciu 
n-Bugiem. 

         
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

w Wilnie policja wykryła | 

  

Pociągnięci do odpowiedziałności tłu 
maczyli się tym, że ministerstwo spraw 
wewnętrznych zezwoliło gminom żydow- 
skim na urządzenie zbiórek na ten cel 

| na terenie całej Rzeczypospolitej poczy- 
nając od 1-go czerwca rb. a kończąc 
1-szym listopada br. 

Wyrok zosłanie ogłoszony za trzy dni. 
sijas 

Onegdaj donieśliśmy o  poranienių 
brukarza Michała Kowalewskiego (Anto. 

| kolska 78) przez innego brukarza na mo- 
Dochodzenie policyjna 

że sprawcą poranienia jesł 
(€). 

| šcie Zielonym. 
wykazalo, 
Klemens Romanowski (Piaski 4),   

„KURJER WILENSKI“ 20. IX. 1937 

Konsekracia dzwonów 
i poświęcenie figur w Ru- 

kojniach 
Wczoraj w: Rukojniach odbyła się 

uroczystość konsekrecji 3 nowych dzwo- 
nów do miejscowego kościoła. Konse- 
krecji dokonał J. E. Ks. Arcybiskup Jał- 
brzykowski w otoczeniu duchowieństwa 
i obecności 3000 wiernych. 

Po konsekracji J, E. Ks Arcybisku> 
poświęcił 5 nowych figur do boczny :h 
ołtarzy tejże świątyni, 

Nowe dzwony prezentują się bardzo 
okazale. Ogólna waga wynosi 1000 kilo- 
gramów. Również są bardzo piękne nowe 
figury. 

KINA i FILMY 
„ZWYCIĘŻYŁY KOBIETY” 

(Kino Mars]. 
Dwukrotnie nagrodzony film wart jesi 

istotnie jak najwyższych pochwał. Z jednej 
strony lekkość i dowcip intrygi, z drugiej 
sumienność i umiar stylizacji obyczajowej, 
prawda, jeśli fak można rzec, atmosfe- 
ryczna — złożyły się na doskonały żarl 
historyczny. Żart, który ma wszelkie akcen 
ty żartu swojej epoki — od rubasznego 
śmiechu aż po ostre szyderstwo. Takie 
bezprełensjonalne anegdoty, snujące się 
na marginesach zakurzonych kronik, bar- 
dziej popularyzują i mocniej oświetlają 
epokę, niż „na monument" wyciosane 
dramidło o. aspiracjach „romans histo- 

riques". Naturalnie dodać trzeba, że „te. 
mat" zrealizowały: francuska ręka i fran- 
cuscy akłorzy. To mówi chyba najwięcej 
o misterności szwu! 

Reżyser — mając do wyboru dwie 
drogi — operetkę i romans obyczajowy 
— wybrał naodpowiedniejszą, pośrednią 
i trudną w formie, lecz za to najbardziej 
smak czasów oddającą — fraszkę. 

Umiejętne, chociaż hojne operowanie 
grołeską nie przysłania jednak wymowy 
gorzkiej satyry. Dlałego przy żartobii- 
wym ujęciu typów — uderza doskonale 
ich zróżniczkowanie. Mnóstwo epizodów, 
dużo swobodnego komizmu, wiele „praw 
dziwych“ świetnie podpatrzonych słabo- 

stek — splata się w zabawną całość, raz 
po raz wywołującą na widowni szczery 
śmiech. 

Francoise Rosay doskonale połączy- 
ła w sobie rubaszność, praktyczną mąd- 
rość i osobisty, liryczny udział w „spra- 
wie" — nadając „zajściu" głęboki sens 
podobny warłości przysłów. Sens, która. 
go ze względu na „wyższość” rodzaju 
męskiego — lepiej nie przypominać, 

Jean Murał'a przyzwyczailiśmy się 
oglądać „na tytułowo” raczej — rola jego 
tu była mała, ale kunsztowne i z elegan- 
cją wykonana. 

Dekoracje na wysokim artystycznie po 
ziomie. Sceny zbiorowe staranne — i 
dobre tempo wnoszące. 

Nad program słary Pat oraz drugi 
wypłowiały reportaż palestyński. Nie dość 
że nudnie i bez nerwu zrobiony — ala 
jeszcze niewiedzieć czemu w irytująco 
zwolnionym tempie podany. wab. 

HELIOS | 

  

„CASIWO:* 

  

   
NAJAKTUALNIEJSZY FILM MONUMENTALNY 

ГА | 
BLOGOSEAWIONA 

W walce o byt w płomieniach rewolucji kwitła ich miłość tak silne, plękna 

i prosta jak „ZIEMIA BŁOGOSŁAWIONA*. Nad program: Dodatki. Uprasza się 
© przybycie na początki seansów: 1, 1.30. 6, 8.20 i 10.30. Bilety honorowe bez- 

względnie nieważne. 

   

Bziś premiera 

           
Wiadomości radiowe 

"IRENA DUBISKA I FRANCISZKA О 
PLATÓWNA 

pized mikrofonem. 

W poniedziałek, dnia 20 wcześnie usły- 

szą radiosłuchacze dwie znane artystki, O 

gcdz. 22.00 grać będzie czołowa polska skrzy 

paczka Irena Dubiska szereg drobnych ut- 

worów skrzypcowych, w tym koiapozycje 

Filipa Emanuela Bacha, Busoni:gy 1 Vac- 

seya. Akompaniuje prof. L. Urstem 3czpa- 

średnio po tym koncercie o godz. 22,50 wy- 

sląpi słynna operowa śpiewaczka Francisz- 

ka Platówna. Artystka wybrała do swego 
recitalu cykl ośmiu pieśni cygańskich Brah- 

msa. Akompaniuje Tadeusz Sers lyński. 

PIĘKNO IDEI TURYSTYKI 

w odczycie radiowym. 

Ruch turystyczny, kierujący się do wiel- 

kich miast, centrów kultury, czy przemy- 

słu, przybrał w Polsce w ostatnich !atach 
znaczne rozmiary. Z-kolumny cyfr staiysty- 

cznych możnaby wysnuwać najbardziej op- 

tymistyczne wnioski na temat naszego ra- 

chu turystycznego. Tymczasem każdy 1waż 

niejszy obserwator tego ruchu wysnuź musi 

pod jego adresem bardzo poważne za 

      

  

PREMIERA. Największy sukces ekranów europejskich. Czołowe 
. arcydzieło kinematografii austriackiej 

BURGTHEATER 
(Uśmiech iŁzy Wiednia) 

Wspaniały dramat miłosny 
kończonej symfonii*). 

W rolach głównych 

Reżyseria WILLY FORST'A (Twórcy „Maskarady“ i „Niedo- 

Olga Czechowa 
Willy Elchberger, Hans Hoser i Werner Krauss. Nad program: Przepiękny dodatek 

kolorowy oraz aktuałia. 
  

Ostatnie 
dni Kin MARS 

WKRÓTCE 

ME) ZARODCICJ 
z ośmioletnim CARUSO 

BOBBY BREEN A    
  

POLSKIE TINO 

SWIATOWID | 
Nowy triumf 
króla pieśni JANA KIEPURY w fil- 

mie 

W BLASKU SŁONŃCĄ 
Dzieło szarego człowieka, któregó talent wyniósł na wyżyny Nad program: Aktualia 
  

światowej 
kinemato 

OGNISKO | 
grafii 

w-g glošnego utworu Piotra Benolt, 
Udział tysięcznych tłumów statystów. 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

  

Dziś wielkie święto filmowe. Najpiękniejszy film w dziejach 

KOENIGSMARK 
W rolach głównych; Elissa Łandi i john Lodge 

Niespotykany dotąd przepych wystawy. 
Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej.   

nia. Zarówno sami turyści, jak i mieszkat 

cy zwiedzanych miast bardzo często, nie- 

stety, zachowują się w sposób mogą:; od- 

straszyć od pięknej idei turystyki. Temat 

ten omówi Stanisław Kaszycki w felietonie 

pt. „O kulturze gości i-kulturze gospodarzy”. 

Felieton nada Rozgłośnia Krakowska dn. 20 

września o godz. 16.50. 

WIERSZE KORNELA UJEJSKIEGO 

PRZEZ RADIO 

w 4-tą rocznicę zgonu poety, 

W ramach kwadransu liierackiego dnia 

20 września o godz. 21,45 nadaje Rozgłeśnia 

Lwowska iaudycję, poświęconą Kornelowi 
Ujejskiemu w czterdziestolecie zgonu, w 0- 
pracowaniu prof. Uniwersytetu J. Ki dr. Eu- 

geniusza Kucharskiego. Recytacje wygłosi 

artystą teatrów Miejskich we Lwowie p. Al- 

fred Szymański. Audycja ta powinna szcze= 
gólnie zainteresować radiosłuchaczy, gdyž 
poświęcona zostaje poecie tak bliskiemu 
Ziemi Czerwieńskiej, którego twórczość jest 
silnie związana z naszym terenm, 

MAAAŁŁAŁAAŁ AAAA ŁAAA DAŁA AA AAAA ŁA NĄ AAAAAAAAL 

LEKARZE 
YYYYYYYYTYYTYYWYYYYYTYYYYFYYTYYTYVYYYYYYYYT 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

MAAAAAŽAAAAAAASAAAALAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAA 

AKUSZERKI 
WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYTYTYTYYTYTYTYYY 

AKUSZERKA 
Maria Laknerowa 

Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. UL. Jakuba ajJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

KAAAŁAAAA AAAA ŁAŁ AA AAAAAADD AA AAAAAALAAAAAA4 

Handel i Przemysł TYYYYYYYYYYYYYTYYYYYTYYYTYYTYYYPYTYVYYYYYE 
TERAZ CZAS sadzić truskawki i byliny, 

zamawiać drzewka owocowe. Foleca ogrod- 
nictwo W. WELER, Wilno, ul. Sadowa В 
lei. 10. Sz. K amy odwiedzać na- 

sze sy.         my bezpłatnie. 
NN 

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 
CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48, 
to twój najlepszy doradca fachowy. Przyj- 
miijemy zamówienia na drzewka owocowe. 

AAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S 

Kupno isprzedaż 
TYTYTYYYTYYYYYTYYYYTYYYTYTYYYYYTYYTYYVYVYY 

OKAZYJNIE kupię używany Magiel w 

dcbrym stanie. Oferty składać w administrą 

cji „Kurjera Wileńskiego” pod „Magiel”, 
   

  

PLAC 1500 m, po 1 zł. 50 ; a metr, sprze 
daje się przy ul. Bystrzyckiej, teren równy, 
ziemia własna. Wiadomość Antokol, ul. Pias 
ki 33, Bocewiczowa Jadwiga. 

    

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

YYYYYYYYYYYYTYYYYYTYYYYYYYYTYYYYYYYYYYVYYŃ 

POKÓJ suchy, ciepły, jasny @о муач 
jęcia dla solidnego ul. Wiwulskiego 6—214 

  

  

     Oddziały: Nowogródek, ul, Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 1 

Przedstawiciele: Klec, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka 

BRZEGETNCTE SZEPT ZSEE SE SIRDIS TEKSTAI OORTREGZEAE т ! 
MWydawniclwo „Kurjer Wileūski“ Sp. z o. o. Druk, „Znicz”, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 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. 

ua wsi, w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł, 2,60 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 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 przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19. 

     

  

KontoP.K.O 700.312 Konto rozrachunkowe 1, Wilno 1 
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Redakcja: tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz 9,30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca 
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