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126 samolotów w darze 
Ofiarność społeczna Polesia i Sląska 

dza, otrzymany w roku ubiegłym, by | wyposażony płałowiee wraz z, siini- 

nie mniej, jak sto samolotów przed- | kiem, a ubogi okręg poleski ofiavo- 
WARSZAWA, (Pat). Na łotnisku 

mokotowskim odbyła się piękna uro- 

«czystość przekazania 126 samolotów, 
ostatnim roku utundowanych w 
zorganizowane przez społeczeństwo, 

w. LOPP, 

Wśród przekazywanych samolo- 

tów znajdowały się 4 samoloty sani- 

tarne typu RWD 13, 19 akrobacyj- 

nych RWD 16, 20 turystycznych 

RWD 13 oraz 82 popularnych ósemek 

(RWD). 
Na uroczystość przybyli wicemie 

pister spraw wojskowych gen. Głu- 

chowski, jako przedstawiciel Mar- 

szałka Śmigłego Rydza, prezes LOPP 
gen. Berbecki, gen. Bończa - Widow- 

ski i szereg innych osobistości. 
Gen. Berbecki wygłosił przemó- 

wienie, w którym mówił o dorohku 

LOPP w roku 1937 . 
„Dziś LOPP może zameldować, 

iż wykonała rozkaz Naczelnego Wo- 

  

japoński minister spraw zagranicznych 

Hirofa wygłasza przed parlamentem ja- 

pońskim w Tokio exposć, poświęcone sy- 

łuacji politycznej w kosekwencji działań 

wojennych chińsko-japońskich w Chinach 

północnych. 
  

stawić mu jako dorobek roku 1937. 
Stawia bowiem do rozporządzenia 
126 samolotów, wybudowanych ze 
składek całego społeczeństwa Udział 
w tym wysiłku wzięła cała Rzeczyjos 
polita, wszystkie nawet najbiedniej- 
sze, najmn*ej uprzemysłowione zie- 
mie i miasta, jak np. Łuniniee, kłóry 
samorzutnie ufundował  kompielnie 

wał trzy samoloty, 
Następnie gen. Berbecki podkreś- 

lił ofiarność prywatnych oliarodaw- 
c4w* pani Zofii Kwapi2 skiej, Marii 
Biernackiej i p. Lęcna Radziwiłła, 
którzy w%asnymi funduszami wybudo 
wali trzy samoloty, oraz wskazał aa 
wspaniały dar województwa Słąskie- 
go w postaci 51 maszyn. 

  

„PARYŻ, (Pat). „Excelsior“  za- 
mieszeza depeszę z Monachium, jak 
twierdzi ze źródeł miarodajnych, że 
Mussolini zaprosił Hitlera io przyby- 

BERLIN, (Pat). Po wczorajszych 
rozmowach monachijskich Mussoli- 
niego i Hitlera odbędą się dałsze wy- 
miany poglądów na aktualne sprawy   polityczne. 

_200,000 osób w szeregach P. W. 

TORUŃ, (Pat). Dzisiaj obchodzo- 
ny był w Toruniu uroczyście Dzień 
Kolejarza Polskiego i 10-lecie pracy 
kolejowego Przysposobienia Wojsko 
wego, połączony ze zjazdem koleja- 
rzy z całej Polski. 

Święto Kolejarza Polskiego, urzą- 
dzane corocznie przez kolejowe P. W. 
jest przede wszystkim pokazem tę- 
żyzny fizycznej i sprawności techni- 
cznej członków K. P. W. 

Wczorajsze uroczystości wypadły 
niezwykle imponująco i były wspa- 
niałym przeglądem pracy zorganizo- 
wanego. kolejarstwa polskiego w dzie 
ie przysposobienia wojskowego, wy- 
chowania fizycznego i kulturalno- 
oświatowego. 

Minister Komunikacji wygłosił 
przemówienie, w którym m. in. po- 
wiedział: 

Ruch P. W. ogarnął tysiączne rze 
sze młodego pokolenia, wszedł w 
głąb wielu dziedzin naszego życia pań 
stwowego, stał się również i na tere- 
nie Kołei Polskich twórczym i real- 
bym czynnikiem. Mamy dzisiaj wszy- 
scy zrozumienie tego faktu, zrozumie 
nie dokonanych prac, mamy poczu- 
cie siły, którą daje ideowa organiza- 
cja. Mówiąc do was tutaj zgromadzo- 
nych, mówię jednocześnie do całego 
kolejarstwa polskiego, a jest nas gro 
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Kronika telegraficzna 
— Spis ludności Związku Sowieckiego 

w dniu 6 stycznia 1937 r. dokonany został 
przez Centralną Dyrekcję Statystyki Naro- 
dowej i Ekonomicznej z jak najbardziej 
jaskrawym pogwałceniem podstawowych 
zasad nauki. Rada Komisarzy Ludowych 
uznała organizację spisu za niezadawal- 

niającą, a małeriały spisu za niepełne i. 

poleciła zorganizować nowy spis ludności 

Związku Sowieckiego w styczniu 1939 r. 

— W wyścigach o nagrodę Masaryka 

w Brnie jeden z zawodników Ermen Lang 

(Niemcy) wpadł wskułek zarzucenia samo 

chodu w tłum. 12 osób zosłało ciężko 

rannych, z których dwie dogorywają w 

szpiłalu. ° 

— Związek Kobiet, Chińskich zwrócił 

„ię telegraficznie do 'organizacyj kobie- 

cych w głównych krajach Europy i Ame- 

ryki z żądaniem bojkotu towarów japo” 

skich. 

— W szpitalu więziennym w Boto- 

„zanach zmarł więzień Mikołaj Monales- 

cu. Sekcja zwłok wykazała we. wnętrz- 

nościach jego 200 lei w monetach 10-cio 

1 20-ło lejowych, co spowodowało zaka 

żenie krwi. Manolescu skradł te pienią- 

dze i potknął je. 

— Mussolini i kanclerz Hitler spędzili 

dziś kilka godzin na terenie manewrów 

meklemburskich, obserwując ożywioną | 

zacięią walkę „niebieskich” i „czerwo- 

nych”. 

— Agencja chińska Central News do- 

nosi iż wojska chińskie odniosły nowe 

poważne zwycięsiwo w północnej części 

prowincji Szansi, odbierając Kuang-Ling, 

zdobywając kilka tanków i armat i zada- 

jąc nieprzyjacielowi ciężkie straty. . 

— Bzlon „Marek Emmer 2“, napałnio- 

Ay osrzanym powi-!rzem, osiągnął wy- 

sokość 9500 małróy aorzebywając w po-   

wiefrzu w pobliżu Wiednia 2 godz. 25 

min. Pobił on dotychczasowy rekord świa 

łowy, wynoszący 8690 metrów. 

„— Urzędowo donoszą z Toklo, że w 

czasie wczorajszego bombardowania po- 

wietrznego Nankinu został zupełnie znisz 
czony gmach chińskiego Ministerstwa 
Wojny. 

— Na pokładzie parowca chilijskiego 
„Fudeto” na wysokości Atico nastąpił wy 
buch, a następnie pożar. 93 posożerów 
i załoga przewiezieni zosłali na pokład 
parowca „Sanła Lucia”. 

— Prasa czerniowska podaje, że w 
miejscowości Sighet niejaki Jancu Glueck 
w przystępie ałaku szału zakłuł widłami 
matkę i brata, którzy próbowali go uspo- 

koić. Ojciec szaleńca, drugi brał i siostra 

zosłali przez niego ciężko poranieni. 

— Organizacja młodzieży nacjonali- 

stycznej w Syril zwołać zamierza na wios 

nę roku przyszłego panarabski kongres 

młodzieży. W skład ukonsłytuowanego 

komiłełu przygotowawczego wchodzą 

przedstawiciele młodzieży z Syrii, Liba- 

nu, Iraku, Transjordanii i Palestyny. 

— W najbliższym czasie odbyć się ma 

w Damaszku zjazd byłych oficerów arab- 

skich, celem omówienia problemów woj- 

skowych, jakie powsłać mogą w związku 

z sytuacją Palestyny. 

W Palestynie mordują 
Anglików 

JEROZOLIMA, (Pat). Reuter 
donosi, że dziś wieczorem uzbrojona 

banda arabska zabiła w Nazarecie 
komisarza angielskiego okręgu Ga 

lilei oraz agenta policji również An 

plika,   

mada niemała, przekroczyliśmy bo- 
wiem sumę 162.000 ludzi. A wraz z 
pracownikami czasowymi 200.000. 

Kolejnictwo polskie wykonywa 
codziennie olbrzymią pracę: obecnie 
w dobie wzmożonych przewozów, na 
ładunek dzienny sięga 16708 wago- 
nów, a więc zbliżą się powoli do ro- 

kolejowego 
| Ku największego nasilenia przewozów 

t. j. do roku 1929. 
Ilość przewiezionych pasażerów 

od stycznia do końca czerwca rb. w 
porównaniu z przewozami osób w 
tym samym okresie czasu roku ubieg 
łego zwiększyła się o 19 milionów o- 
sób, t. j. o 24 procent. 

W kraju czerwonego teroru 
PARYŻ, (Pat). „Petit Journal“ do- 

nosi, że admirał Iwanow, który do- 
wodził krążownikiem „Marat“, bio- 
rącym udział w wielkiej rewii korona 
cyjnej morskiej w Spithead, po pow- 
rocie z Anglii został postawiony przed 
sądem wojennym i rozstrzelany. Ad- 
mirał Iwanow oskarżony był o to, że 
dopuścił do zdemoralizowania mary- 
narzy floty sowieckiej, pozwalając 
im w drodze powrotnej wychodzić na 
ląd w kilku portach bałtyckich czy- 
nić zakupy. 

MOSKWA, (Pat). W kraju ordżo- 

nikidzewskim (Kaukaz Północny) 
wykryto dwie kontrrewolucyjne or: 
ganizacje powstańcze, które  dzia- 
łały na dwóch stacjach maszynowo- 
traktorowych w rejonach Apolin- 
skim i Michajłowskim. 12 członków 

tych organizacyj zostało skazanych 
na śmierć przez rozstrzelanie. Wy- 
rok wykonano. 

Rozstrzelano 231 kolejarzy 

MSKWA, (Pat). Wyjazdowa sesja 
kolegium wojennego najwyższego są- 
du ZSRR we Władywostoku skazało 
ba karę śmierci przez rozstrzelanie 
19 członków antysowieckiej organiza 
cji terorystycznej, która działała na 
kolejach Dalekiego Wschodu. Wy- 
rok został wykonany. 

Ogólna liczba rozstrzelanych ko- 
lejarzy na Dalekim Wschodzie od 
maja roku bież. wynosi 231 osób. 

Liczba kołejarzy rozstrzelanych 
w ciągu ostatniego tygodnia na Da- 
lekim Wschodzie wynosi 38 osób.   

Obie strony chwalą się zwycięstwem - 
WALENCJA, (Pat). Komunikat 

ministerstwa obrony: na froncie Ara- 
gon posuwanie się wojsk rządowych 
trwa nadał. Zajęto kilka pozycyj na 
prawym brzegu rzeki Gallego. Na 
froncie północnym na odcinku wscho 
dnim powstańcy zajęli górę Benzua. 
Strącono trzy samoloty nieprzyjaciel- 
skie. У 

SALAMANKA, (Pat). Komunkat 

głównej kwatery wojsk powstańczych 
Na froncie Asturii: na odcinku wscho 
dnim zajęto około 10 pozycyj. Na 
froncie Leon wojska powstańcze, po 
suwają się naprzód, dotarły do Pe- 
nas Vałdoria, a na odcinku Riano za- 
jęto 4 pozycje. Na froncie Aragon od 
parto ataki nieprzyjacielskie ną od- 
cinkach Orua i Buena. Na odcinku 
Zuera zajęto 4 wzgórza. 

Zbombardowanie zakładów broni w Toledo 
MADRYT, (Pat). Artyleria rządo- 

wa bombardowała przez 7 godzin za- 
kłady broni w Toledo, powodując 
znaczne zniszczenia. 

Jednocześnie ostrzeliwano tcż z 
dział pozycje powstańcze w oko 
licach miasta. Nad miastem unosiły 
się samoloty rządowe, z których lot- 

nicy mogli obserwować skutki ostrze 
liwania artyleryjskiego, stwierdzają 
oni, że pociski dział rządowych po- 
czyniły znaczne szkody w pozycjach 
przeciwnika na brzegach rz. Tago 
Również uszkodzony miuł zostać most 
1a tej rzece, łączący drogę z Toledo   dc Talavera. 

Skoblin porwał Millera? 
Śledztwo na martwym punkcie 

PARYŻ. (Pał.) Dziś przybył do Paryża 
z Blałogrodu syn gen. Millera. Władze 
śledcze prowadzące dochodzenie w spra- 

wie zaginięcia gen. Millera zakończyły 
swe poszukiwania zarówno na terenie 

klubi Galipolczyków w Paryżu, gdzie 

badano nawet dokładnie ogrody, aby 
sprawdzić, czy nle zakopywano w nim 
osłafnio żadnych większych skrzyń oraz 

na ferenie przedmieścia Ozoir, gdzie 
mieszkał gen. Skoblin w sąsiedztwie gru 
py około 200 b. żołnierzy rosyjskich. 
Badania I przesłuchiwania na terenie 

przedmieścia nie dały dotychczas żad- 
nych konkreinych danych, poza zezna- 

niami sąsiadów gen. Skoblina, b. emig- 

ranfów rosyjskich, wzmacniających podej 

rzenia co do współpracy generała z ko- 

łami sowieckimi. Z dalszych badań poza 
tym jako moment zagadkowy wyłania się 

kwestia spędzenia czasu przez gen. Skob 
lina w dniu zaginięcia gen. Millera. Oka- 
zało się bowiem, że poza półtoragodzin- 
ną luką, akurat w .czasie spotkania, na 
które udał się gen. Miller, co do czego 
żona gen. Skoblina nie może dokładnnie 
wyjaśnić, gdzie się jej mąż znajdował, 
powstaje nowa luka, tym razem 3-tygod- 
niowa. Ustalono, že gen. Skoblin wyje- 
chał zasadniczo ze swego domu w Ozoir 
już przed miesiącem, natomiast w swym 
mieszkaniu paryskim w hotelu przy ul. 
Wiktora Hugo zjawił się wraz z żoną do- 
piero przed trzema dniami. Gdzie był 
w międzyczasie, dotychczas nie wiadomo. 
W każdym razie śledztwo nie dało do- 
tychczas żadnych danych, pozwalających 
mieć nadzieję zarówno na odnalezienie 

gen. Millera jak i coraz bardziej obcią-   žonego gen. Skoblina,   

wraz z Kurįerem Wilensko - Nowogrėodzkim 

  

Hitler pojedzie do Włoch 
cia w możliwie krótkim czaste dę 
Włoch. Kanclerz przyjął te zaprosze< 
nie, lecz data i szczegóły podróży nię 
zostały jeszeze ustalone. 

Narady dyktatorów 
Współpraca przeciw bolszewizmowi 

Ogólnikowo piszą o 1-szej wymia: 
nie poglądów dokonanych w Mona« 
chium oraz o podstawach i celach 
rozmów Mussoliniego z kanclerzem. 
Z wywodów tych wynika, że rozmo- 
wy toczą się na platformie porozu- 
mienia, zawartego 26 październiką 
1936 r. podczas pobytu hr. Ciano w. 
Niemczech i jego spotkania z kanele 
rzem w Berchstesgaden. Porozumiee 
nie to zawierało następujące głów 
ne punkty: współpraca przeciw boł 
szewizmowi, uznanie gen. Franco a 
jednocześnie zasady nieinterwencji i 
wyrzeczenia się wszelkich pretensji 
terytorialnych do Hiszpanii, współ: 
pracy w bieżących sprawach politycz 
nych m. in. na obszarze naddunaj- 
skim. 

Jak wynika z komentarzy praso- 
wych, wielkę wagę w bieżących roz- 
mowach odgrywa sytuacja na morzu 
Śródziemnym. Niemcy popierają Wło 
chy w uzyskaniu „pełnego równoup- 
rawnienia“, wyrażając przekonanie, 
że Włochy biorąc należny udział w 
międzynarodowej ochronie żeglugi 
na morzu Śródziemnym, pilnować 
będą aby bołszewicy nie odnieśli ja- 
kichkolwiek korzyści. 

Wszechpolski kongres 
Towarzystw Ogródków 

Działkowych 

WARSZAZWA, (Pat). Wczoraj 
sozpoczął się w Warszawie d*udnto- 
wy 5-ty wszechpolski kongees dele- 
gatów okręgów i towarzystw ogro- 
dów działkowych o .:cdli. 

Uroczystości kongresowe rozpo- 
częły się nabożeństwem w  kościcie 
Zbawiciela. Po nabożeństwie  odby- 
łe się w obecności kilkuset delega- 
tów wszystkich dzielnic Polski poš- 
więcenie nowego sztandaru okręgo- 
wego Związku Ogródków Działko- 
wych w Warszawie. Rodzicara vlrze- 
stnymi sztandaru byli p. minister 0- 
pieki społecznej M. Zyndram Koś: 
ciałkowski i p. W. Adamczyk oraz 
p K. Dolanowska i p J. Mazurkie- 
wicz. Po tej uroczystości uczestnicy, 
kongresu udali się na pole Mokotow- 
skie gdzie uformował się pochód, pro 
pagujący ogródki działkowe. 

Sprawa Hiszpanii 
na konferencji „trójstronnej” 

LONDYN, (Pat). W dyplomatycz- 
nych kołach angielskich potwierdza- 
ja wiadomość, że zaraz po powrocie 
Musoliniego do Rzymu będzie wrę- 
czona nota angielsko - francuska, 
precyzująca zamiary Londynu i Pa- 
ryża odnośnie konferencji trójstron- 
nej, której powierzonoby zbadanie 
problemu  nieinterwencji zagranicy, 
w sprawy hiszpańskie. 

Linia oporu wojsk 

kemunistycznyth 
TOKIO. (Pat.) Komunikat dowództwa 

wojsk japońskich w Chinach: 

“ Front Szansi: Wojska japońskie prze- 

szły wielki mur wzdłuż drogi Linkui — 

Taitczou ścigając oddziały chińskie | wkra 

czając do środka prowincji Szansi. Agen 

cja Domei donosi, że na południe od Ta- 

tung, w prowincji Szansi, zauważono kon- 

centrację komunistycznych wojsk  chiń- 

skich w liczbie 80.000 ludzi, podzielonych 

na siedem dywizyj. Wojska te okopały 

się w przesmyku Jenmenkuan i zamierzają 

sławić zacięty opór Japończykom. Straże 

przednie wojsk japońskich znajdują się 

o 50 klm. od wysunięfych pozycyj komue 

nistyczneį armii chińskiej,
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TEMPO 

Wieloobwodowy 

  

luksusowy 
odbiornik. Minimalna podatność na 
przeszkody. 4 lampy. Ułatwione 
strojenie. Inkrustowana skrzynka, 

ELEKTRIT 
ODBIORNIKI NAJWYŻSZEJ KLASY 

DO NABYCIA: 

MICHAŁ GIRDA — Wilno, Zamkowa 20 

I. PIDTO — Wołkowysk, Pierackiego 2 

„REKORD“ — Baranowicze, Szeptyckiego 36 

„ELEKTRORAD“ — Lida, Suwalska 21 
  

KURJER SPORTOWY 

Wspaniała rewia żeglarzy 
w Trokach 

W Trokach odbyły się wielkie regaty 
żeglarskie, które były wspaniałą rewią | 
łego pięknego sportu. Trzeba na wsiępie | 
podkrašliė, że tegoroczne regały wypad- 
ły pod każdym względem lepiej niż po- 
przednie. Widzieliśmy o wiele więcej ło- 
dzi niż w roku zeszłym i liczniejszy udział 
uczesiników. Poziom zawodów był wy- 
soki. Szkoda tylko, że niezbyt dopisały 
warunki ałmosieryczne. Żeglarze nie mieli 
bowiem dosłatecznego wiatru, co prze- 
dłużało niepoirzebnie regaty. 

Wyniki techniczne przedstawiają się 

następująco: 

Dziesiątki dostępne dla żeglarzy kwa- 
fifłkowanych 1) Kożan Biekilna Jedynka 
Żeglarska; 2) Bojarczyk Wil. Tow. Wioś- 
larskie; 3) Szwykowski Liga Morska i Ko- 
lonialna. 

Qlimpijki dla początkujących 1) Wa- 
silewski Wil. Tow. Wioślarskie; 2) Jabło- 
nowski Wil. Tow. Wioślarskie; 3) Janu- 

szewski Klub Towarzysko Sporiowy Praw 
ników. 

Piątki dla początkujących 1) Majewski 
WKS; 2) Poklewski Błękitna Jedynka Żeg 
larska; 3) Pietkiewicz Koło Sportowe przy 
Banku Rolnym. 

P. 7. 1) Alchimowicz AZS; 2) Łoba. 
czewski Liga Morska i Koloniałna. 

Dziesiątki panie 1) Dziewulska AZS; 
2) Fildorffówna WKS; 3) Czarnecka Liga 
Morska i Koloniałne. 

Olimpijki dla żeglarzy kwalifikowanych 
1) Buczyński Wil. Tow. Wioślarskie; 2) 
Kasputis Liga Morska I Kolonialna; 3) Bo- 
Jarczyk Wil. Tow. Wiošlarskie, 

Piątki dla wioślarzy kwalifikowanych 
1) Grudnicki WKS; 2) Downarowicz Klub 
Towarzysko-Sportowy Prawników; 3) Boh 
danowicz AŻS. 

„o Dziesiątki dla żeglarzy sterników klu- 
śowych 1) Wojakowski Ognisko KPW; 
2) Wolski WKS; 3) Niemczewski Koło 
Sportowe przy Banku Rolnym. 

Bieg olimpijski pań 1) Buczyńska Jad 
<4iga Wil. T. W. 2) Simonajsówna Wil. 
T. W. 3) Czarnecka LMK. 

Bieg o misfrzostwo Trok: 
1) Paszkiewicz Wiktor AZS. 
2) Milewski Cz. WKS Śmigły. 
3) Sarnecki T. LMK. 
Trasa wynosiła około 2 tysięcy mir. 
Ogółem w regatach wzięło udział 88 

żeglarzy. Organizacja bardzo sprawna. Do 
komisji sędziowskiej między innymi wcho   dzili: prezes L. Szwykowski, inż. Grabo- 

wiecki, prok. Dowbór, prok. Pieikiewicz, 
sierż. Kruk i inni. 

Po regałach w schronisku Ligi More 
skiej i Kolonialnej nastąpiła uroczyste 
rozdanie cennych nagród przechodnich I 
na własność. 

Regaty wioślarskie 
młodzieży szkolne! 

„KURJER WILENSKI“ 27, IX. 1937 

25 b. m. o godz. 12,40 przybył do 
Słonima JE Ks. Arcybiskup Metropolita 
wileński Romuald Jałbrzykowski w towa- 
rzystwie JE Ks. Biskupa Niemiry z Pińska 

| graz ks. ks, dyrektorów Mościckiego i 
Świrkowskiego. 

W Słonimie powitali dostojnych gości 
słarosta słonimski Olszewski, komendani 
garnizonu z korpusem oficersk., burmistrz 
miasta inż. Bieńkiewicz oraz przedstaw!- 
ciele władz. 

JE Ks. Arcybiskup w towarzystwie sta- 
rosły Olszewskiego udał się powozem do 
kościoła parafialnego. W następnym po- 
wozie zajęli miejsca JE Ks, Biskup Niemi- 
ra i komendant garnizonu. Orszak poprze 
dzała i zamykała bandera Krakusów. 

Ustawiona po drodze młodzież szkol. 
na sypała kwiaty. 

Przed bramą kościoła dostojnego goś 
cia powiłał w imieniu Komiłełu przezes 
Komitetu. Po powiłaniu JE Ks. Arcybiskup 
udał się do kościoła, gdzie udzielił apo- 
stolskiego błogosławieństwa zgromadzo- 
nym. 

Następnie JE Ks. Arcybiskup złożył 
wizyty przedstawicielom władz państwo- 
wych, po czym udał się do kościoła gar 
n:zonowego, w którym zebrał się cały kor 

pus oficerski, podoficerski i słacjonujace 
pułki. Arcypasterz udzielił fu również bło-   

Na Wilii odbyły się ostatnie w tym 
sezonie regaty wioślarskie młodzieży 
szkolnej. Niestety nie przyjechali do Wil. 
na uczniowie ani z Grodna ani z War- 
szawy, którzy obiecali jednak, że przy- 
jadą na rewarż. 

Regały obudziły wyjątkowe zainiere- 
sowanie wśród młodzieży szkołnej. Na 

L. K. S. — Ruch 4:3 
W. meczach piłkarskich o mistrzostwo 

Ligi padły następujące wyniki: 
Warszawianka — Pogoń 4:1, * 
Garbarnia — Wisła 2:0. : 

LKS — Ruch 4:3. 
Warszawianka przez zwycięstwo nad 

Pogonią uchroniła się przem! spadkiem 
z Ligi. . : ; 

Polonia — Unia 4:0 
W meczu o wejście do Ligi Polonia 

odniosła jeszcze jedno zwycięstwo, bijąc 
Unię w Lublinie 4:0, a wobec iego, że 

Brygada pokonała Śmigły 3:1, przeto do 
Ligi wchodzą: Polonia i Brygada,*   

Noji i Gąssowski na 4-tym miejscu 
w Budapeszcie 

W niedzielę w międzynarodowych za. 
wodach lekkoailetycznych w Budapeszcie 
z Polaków startowali: Gąssowski w biegu 
na 400 m. i Noji w biegu na 1500 m. 
Przy silnej konkurencji dobrych biegaczy 
węgierskich zajęli oni tylko czwarie miej 
sca. 

Szczegółowe wyniki: 

110 m. przez płotki — 1) Mantikas 
(Grecja) 15 sek. 

Tabela o wejście 
do Lig! Państwowej 

Po niedzielnych meczach sian fabeli 
w grupie finałowej o wejście do Ligi 

przedstawia się następująco: 

gier: pkt.: st. br. 

1) Polonia 5 10:0 20:2 
2) Brygada 5 6:4 12:10 
3) Śmigły 5 4:6 8:11 
4) Unia 5 040 1:14 

   

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkanta, biura, sklepy I Ł d.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23:77 
  

Skok wawyż — 1) Rovo (Węgry) 

180 cm. 
400 m. — 1) Kovacs (Węgry) 47,9— 

rekord Węgier. 4) Gąssowski 49,5 sek. 

Kula — 1) Daranyi 15,23 m. 2) Baer- 

lund (Finlandia) 15,22 m. 

100 m. — 1) Nagy (Węgry) 11 sek. 
Dysk — 1) Madarasi (Węgry) 48,15 m. 
1500 m. — 1) Giloi (Węgry) 3:56,8 

min, 2) Harłikka (Finlandia) 3:57,2 min, 

4) Noji 3:59 min. 

| Stan tabeli 
Ligowej 

Po niedzielnych meczach piłkarskich 
o misfrzostwo Ligi państwowej san tabeli 

przedstawie się następująco: 

  
  

      
       

gier: pkt: sł. br. 

1) A. K. S. 16 24:8 35:16 

2) Cracovia 15 22:8 38:12 

3) Ruch 17 21:11 41:23 

4) Wisla 17 17 29:13 

5) Warta 15 16:14 28:26 

6)Warszawianka 16 16:16 29:37 

7) Pogoń 14 13:15 19:16 

8) L. K. S. 16 14:18 34:32 

9) Garbarnia 16 13:19 23:36 

‚ 10) Dąb 18 0:54 0:36 

  

  

  
  

$. Р. 

KAZIMIERZ WOLSKI 
EMERYT KOLEJOWY 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 25 września 1937 r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Olimpia 13 
na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 27 b. m: o godz. 5 po poł, 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele św, Te- 
resy o godz. 8 rano dnia 28 września. 

O czym zawiadamiają krewnych i znajomych 

SIOSTRA I BRACIA. 

Wielkie proczystości religijne w Słonimię į Albertyni 

  

gosławieństwa apostolskiego i wygłosił 
okolicznościowe przemówienie do wojska 
w serdecznych słowach. 

Z koszar JE Ks. Arcybiskup udał się 
do miejscowego klasztoru, a następnie 
odjechał do Alberiyna, gdzie był spoiy 
kany przez miejscową ludność. Po dro- 
dze spoiykały Arcybiskupa miejscowe or. 
ganizacje społeczne, robotnicy fabryki, 
a przed bramą klasztorną prowincjał OO. 
Jezuitów Sopuch z Warszawy. 

W Albertynie JE Ks. Arcybiskup udał 
się do klasztoru, skąd  procesjonalnie 
przeniesione zosłały relikwie święte do 
namiotu około nowowzniesionego kościo 
ła, kłórego konsekracja odbyła się 26 
b. m. Przed relikwiami odbyła się cało- 
nocna adoracja wiernych. 

Przez cały czas pobyłu JE Arcybisku- 
pa towarzyszyli mu JE Ks. Biskup 
Niemira i ks. ks. dyrektorzy z Wilna. 

Około godz. 17,30 JE Ks. Arcybiskup 
powrócił do Słonima, gdzie dokonał bie- 
rzmowania wiernych. 

26 b. m. o godz. 6 zrana odjechał ze 
Słonima do Albertyna JE Ks. Arcybiskup 
Romuald Jałbrzykowski na konśekrację 
kościoła obrządku łacińskiego. Po doko 

naniu tej ceremonii o aodz. 10,30 JE Ks. 
Arcybiskup wrócił do Słonima. 

O godz. 11 rozpoczęła się poniyfi- 

  

brzegach Wilii zgromadziło się przeszlo 
tysiąc widzów. Regałom przygrywała or 
kiestra szkolna. Zawodników na mecie 
wiłano owacyjnie. Słowem mieliśmy pięk 
ną imprezę wioślarską. Młodzież szkolna 
wykazała dużo umiejętności sportowej 
Poziom zwycieskich osad dosyć wysoki. 
Cieszy ło nas bardzo, że młodzież wzięła 
się do trenowania, że zaczęła masowo 
uprawiać w Wilnie sport wiośłarski. W 
dużej mierze jest fo zasługą władz spor- 

towych młodzieży szkolnej, a przede 
wszystkim prof. Jana Truchanowicza, kłó 
ry jako kierovmik Szkolnej Przystani Wioś 
larskiej poirafił zainteresować młodzież. 
Zasługi ma również instruktor Nowicki, 
kłóry przez całe lało uczył jak trzeba 
poprawnie wiosłować. 

Wyniki techniczne biegów odbywają- 
cych się na dystansie 1200 mir. są nastę- 
pujące: 

Czwórki półwyścigowe uczenic 1) Se- 
minarium Ochroniarek w składzie: Sien- 
kiewiczówna, Wojciechowska, Wojtkiewi 

czówna, Gajdamowiczówna, sternik Ło- 

palto. Czas 4 min. 26,8 sek. 2) Gimn. 
Elizy Orzeszkowej. 

Bieg czwórek uczniów 1) Osada re- 
prezenfcyjna w składzie: Trojanowski, Kie 
iiszczyk, Pawłowski, Markowski,  sternit, 
Łopatło. Czas 3 min. 28,5 sek. Jest to 
osada Harcerskiego Klubu Sportowego, 
która przed tygodniem zwyciężyła w War 
szawie. 2) Państwowa Szkoła Techniczna. 

Bleg dwójek uczniów 1) Gimn. Zyg- 
munła Augusta w składzie: Drag, Pop- 
ławski, sternik Owidek. Czas-4 min, 26,7 
sek. 2) Państwowa Szkoła Techniczna. 

Bleg dwójek uczenic i) Gimn. Bene- 

dyktynek w składzie Ferberówna, Dani- 

lewiczówna, sterniczka Truskowska. 

Bieg czwórek półwyścigowych uczniów 

1) Państwowa Szkoła Techniczna w skła- 
dzie: Sawko, Wiłkowski, Uziałło, Kurcab. 
słernik Dobies, Czas 3 min. 54,8 sek. 
2) Gimn. Mechaniczne. 

Ponadto przed zgromadzoną publicz- 
nością przedefilowała osada ósemki Har. 
cerskiego Klubu Sporłowego. 

Kierownictwo zawodów wyraża ser- 
deczne podziękowanie za wypożyczenie 
łodzi i wioseł na treningi młodzieży klu- 
bom wioślarskim Wilna: AZS, WKS Śmig» 
ły i Policyjnemu Klubowi Sportowemu. 

Rutynowany Radaras MUZYKI 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

— Ceny prze — 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4—6 dp. 

    

  

      
    
        

  

  

Inauguracja 14 tygodnia 
LOPP 

WARSZAWA. (Pał.) Inauguracja 14-ga 
Tygodnia LOPP wypadła w całym kraju 

nadzwyczaj okazale. Wszystkie większe 

miasta przybrano flagami o barwach na- 

rodowych I LOPP. W niedzielę rano odby 

ły się uroczyste nabożeństwa. Zorganizo- 

wano w wielu punktach kraju pokazy lot- 

nicze oraz zawody marszowe drużyn LOPP 

w maskach gazowych, konkursy baloników 

LOPP, zabawy ludowe i t. p. 

  

Sopierajcie pierwszą w Kraju Śpoót: 

dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 
  

kalna suma, celebrowana przez —E Ks. 
Biskupa Niemirę w obecności Arcypas- 
łerza. 

Bezpośrednio po nabożeństwie ofwa: 
ty zosłał Zjazd Kalolicki, na który przy- 
było ze Słonima i z bliższych i dalszych 
okolic około 8 tys. osób. M. in. przybyła 
wycieczka „składająca się z 500 osób z 
pow. baranowickiego pod kierowniciwem 
baranowickiego ks. dziekana. 

Miejsca prezydialne zajęli JE Ks. Ar- 
cybiskup Jałbrzykowski, p. wojewoda no- 
wogródzki Adam Sokołowski, JE Biskup 

Niemira, członkowie Komiłefu Zjazdu Ka 
tolickiego. Obecny był również o. So- 
puch prowincjał OO. Jezuiłów w War- 
szawie, 

Zjazd otworzył i powiłał dostojnych 
gości i zgromadzone społeczeństwo pre- 

zes komiiefu wykonawczego Józef God- 

lewski. _Nasiepnie koleino przemawiali: 

Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski, Ks. Biskup 
Niemira, starosta słonimski Olszewski, po- 

seł Hutfen-Czapski i inni. Referat oko- 

licznościowy wygłosił prof. Czerniowski 
z Warszawy. 

Zjazd uchwalił kilka rezolucyj. 

Małv Gordon- 

Bennete w Wilnie 
XIV tydzień LO 'P. 

Wczoraj w irzecim dniu XIV Tygodnia 
LOPP w Wilnie o godz. 9 w Bazylice 
Wileńskiej zostało odprawione uroczyste 
nabożeńsiwo, na które przybyli przedsta- 
wiciele władz, urzędów i młodzież zgru- 
powana w kołach LOPP. 

Po nabożeństwie uformował się po- 
chód, który udał 'się na plac Marszałka 
Jėzeta Piłsudskiego, gdzie odbyły się 
zawody „Mały Gordon-Bennetfe" oraz po 
kaz pierwszych kroków w szkoleniu szy- 
bowcowym, zakończony skokami. Poksgy 
zgromadziły na placu kilka tysięcy wi- 
dzów. 

© godz. 11 ulicami miasta przejechały 
udekorowane wozy propagandowe. Każ- 
dy z wozów słanowił pewien fragment 
szkolenia LOPP. 

O godz. 13,30 prezes Obwodu Miej- 
skiego LOPP p. starosta Wielowieyski wrę 
czył dyplomy honorowe osobom odzna- 
czonym za zasługi w pracach LOPP. Na- 
stępnie 20 Kołóm szkolnym wvróżnionym 
w pracach w dziedzinie LOPP rozdane 
zostały maski gazowe. 

Ogłoszony zosłał również konkurs 
wypracowań z dziedziny Ligi Obrony 
Powietrznej | Przeciwąruźliczej dla szkól 

w ciagu 2—3 miesięcy. 
Domy, jak również pojazdy, w dn. 26 

b. m. udekorowane bvły chorągiewkami 
propagandowymi LOPP. 

Konferencja przodowników 
Młodej Wsi 

W dn. 19, 20, 21 I 22 b. m. odbyła się 
w Wilnie wojewódzka konferencja instruk 
łorów(ek) i przodowników(c) Związku 
Młodej Wsi, w której wzięło udział 22 
instruktorów(ek) i 30  przedowników(c) 
oraz instruktorzy oświałowi KOP-u, Oś- 
wiaty Pozaszkolnej, Przysposobienia Rol- 
niczego i inspekłorzy Wileńskiej Izby 
Rolniczej. 

Po referacie kierownika Centralnego 
Związku Młodej Wsi p. Słefana Pietrzyka 
p. t. „Zagadnienia ideowo-wychowawcze 

Związku Młodej Wsi” obradowano nad 

zagadnieniemi: samorządowymi, spółdziel 

czymi, pracy Sekcji Koleżanek i organi- 

zacyjnymi. Bardzo ożywione były obrady 

nad zagadnieniem „Rola, formy i metody 

pracy instrukiora Związku Młodej Wsi” 

i „Planowanie pracy”. Zagadnienia samo- 

rządowe zreferowane zostały przez pp. 

Kordowicza i Tyczyńskiego, członka Za- 

rządu Głównego CZMW, zagadnienia 
zaś spółdzielcze omówili przedstawiciele 
Zarządów Głównych Związków Spółdziel 
czych w Warszawie pp. Andruszkiewicz 
i Bielecki. 

Poza wielu przepracowanymi zagad- 
nieniami konferencja dała duży dorobek 
na odcinku planowej pracy.
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—- KOLUMNA LITERACKA — 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 
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Teoria cyklicznego postepu 
krytyki literackiej 
czyli — dokoła Wojteśc 

Molio: 

Bek kożlęcia rozbestwia tygrysa, 

Kipling. 

Historia docef. W „Życiu”, warszaw- 

skim czasopiśmie liferackim z końca XIX 

w. znajdujemy podane przez bezimien- 

nego tłumacza takie ołoę słowa Gabriela 

Sarrazin (b. popularnego w owym czasie 

krytyka „wielkiej prasy” francuskiej, po- 

zatem, obok Brandesa, jednego z liczo- 

nych na palcach wybiinych w Europie 
zachodniej znawców literatury polskiej) 

o młodej poezji francuskiej; 

uNie zatrzymując się nad szczegółami 

nadmienimy jedynie ku wiadomości czy- 

telników, że rzekoma szkoła dekadentów 

po to zasłania się symbolizmem, metali. 

zyką, czcią dla wyrafinowanie pięknej for 

my i wrażeń podniosłych, aby pod osło- 

ną tych wyszukanych wyrażeń pisać nłe- 

zrozumiale | własną ukryć nicość. Na- 

próżno szukalby kto sztuki, czy talentu 

w elukubracjach tak zawikłanych i roz- 

myślnie zaciemnionych, że często stajemy 

zdumieni, pyłając z niedowierzaniem 

czy...” It d, I t. d. („Życie”, 1887, str. 90 

I nasi, 

Znajdujemy tam jeszcze i takie olo 

słowa, również niebyłe czyje, bo samego 

Mirlama: 

„Do szczytu niezrozumiałości dochodzi 

poezja symbolistów przez...” i t, d. „to 

co w osłatnich czasach dali i dają nam 

naweł najznakomiłsi szkoły tej przywód- 

cy — Verlaine | Mallarmć fo są rebusy 
I szarady poelyckie, na odgadnięcie któ- 
rych mało komu mózg się silić zechce...” 

Lt. d. I dalej. („Žycie“, 1888, str. 102—3). 
No i proszę. Zdawałoby się — trud- 

no o mniej zabawną lekturę niż czaso- 

pismo, i ło literackie w dodatku z przed 
50 lat (jak uciął), aż tu nagle — pierw- 

szorzędna zgrywa. Cóż na to nasi... dzi- 

siejsi specjaliści od „niezrozumialstwa”, 

przysięgli tępiciele „ciemnej” literatury? 

Chryja, szkandał I šmichy — chichy, 
proszę Szanownej lnsłancji, jakby zawy- 
rokował kolega Walery Wątróbka. 

„ Niesłeły, nic się nie da zrobić. Takiż 

fo i jest los smęiny panów PT, Tępicieli 

I Oskarżycieli o wyżej wymienione prze- 

winy literackie, że — zawsze muszą się 

wsłydzić własnych kolegów po fachu. 

Muszą się rumienić, że tak powiem, 

retrospektywnie. Tuszować | za- 
cierać ślady tych, za którymi wiernie po- 

dążają. Rąbać, a przynajmniej zasławiać 

parawanikiem własne drzewo genealo- 

giczne... 

Osławiony zarzut  „niezrozumiałstwa” 

aplikowany tak hojnie i systematycznie 
naszej „awangardzie” poetyckiej, czyż 

nie brzmi rozkosznie i wręcz rozbrajająco 

w zatiosowaniu do starych, poczciwych 

symbolistów? — czcigodnych prapradzia 

dów wielu pokoleń epigońskich? — ka- 

nonizowanych przez najbardziej nawet 

konserwatywnych profesorów literatury? 

—inierpretowanych i „opracowywanych“ 

skrzętnie przez iłumy  zapobiegliwych 

jak pszczółki docentów całego świała? 

Jest coś przedziwnie geomefrycznego 

I godnego wytężonej kontemplacji w psy 

chice wyżej wymienionej Instancji, wzię- 

łej jako lstność Poszczególna (porównaj: 

St. |. Witkiewicz). Jeśli bieg dziejów — 

wszelkich, a więc i literackich — przed- 

stawia się schemałycznie w formie jakiejś 

spirali, to każdą wzmiankowaną wy- 

żej lstność słusznie możemy przyrównać 

do punktu na tej koliście wznoszącej się 

linii. Do punktų — zbunlowanego! 

Tak. lsiność Poszczególna oznaczona w 

naszym sysłemacie nazwą „Tępiciel” (vel 

nOskarżyciel**) zachowuje się dokładnie 

tak, jak punkt na obwodzie koła, któryby 

dał się uwieść geomefrom i uwierzył, iż 

naprawdę jest nieskończenie małym od- 
cinkiem — prostej. Taki punkt powędro- 

wałby sobie po stycznej coraz bar- 

  

  

dziej tracąc kontakt z kręgiem, z którego 

wyszedł, w naszym wypadku — z krę: 

giem spraw literackich... Jednakże, gdy 

dla niektórych „wszystko się zatrzymało 

w czasie” (jak pisała w „Alma Mater” 

pewna uzdolniona dziecina, zanim wy. 

rosła na redaktora dodatków literackich), 

to naogół Historia toczy się dalej swym 

paradoksalnie geometrycznym kołem. | 

powłarza się, choć na coraz wyższym po- 

ziomie. Możnaby więc sławiać dolary 

przeciw orzechom (jak pisał najmilszy 

przyjaciel naszej młodości, Jack London), 

że za lat 50, od dziś licząc, jakiś równie 

skromny, jak wobec współczesnych mu 

nietakłowny szperacz, w równie starych 

jak nudnych szpargełach odnajdzie rów- 

nie „efektowne” jak i „trafne” opinie ko- 

„ryfeuszów krytyki liłerackiej naszej еро- 

ki: — szacownej, uhonorowanej, uwiecz- 

nionej w podręcznikach szkolnych przez 

p. docentów specjalizujących się w „a- 

wangardzie” ze szczególnym uwzględnie 

niem „okresu „Zwrotnicy” (per analog. 

do wyżej wzm. „Życia”). — Epoki za- 

pomnianej. | dokonawszy swego 
„odkrycia”, szperacz skromny I nietak- 

łowny poniesie ie swoje „materiały” do 
„Fantasmagorii literackiej” (przy „Tele- 

kurjerze Wileńskim”) — dodatku tygod- 

niowego, wyświełlanego na użytek owo- 

czesnych snobów. 

nOdkrycie* wyda mu się bardzo za- 

bawne, bardzo akłualne i bardzo 8 pro- 

pos. Wykorzysta je jako świetną okazję 

CNWGEŁTZYJ 

  

do ulżenia sobie na iemai koryfeuszów, 

egzorcyzujących właśnie jakąś niemożli. 

wą dziś do wyobrażenia „super-awzngar. 

dę” z r. 1987 przy pomocy... odwieczna- 
go, rekwizyłalnego i staroświeckiego, a 

przecież wiecznie skułecznego i nieza- 

wodnego zaklęcia: „niezrozumiałość”, — 
Wizja przyszłości godna mimo wszystko 

Wellsa! 

Co pięćdziesiąt la obraca się ci r cu- 

Jus vitiosus krytyki liferackiej — tak 

brzmi formuła pesymistów, przeciwstawia 
na naszej — optymistycznej i geometrycz 

nej. Pecymiści i scepłycy mianowicie do 

zilustrowania teorii ewolucji cyklicznej 
posługują się prastarym i magicznym sym 
bolem węża gryzącego własny ogon. 

Periodycznie, jak głód, ogień I morowe 

powietrze, jak kometa, wąż morski sza- 

rańcza i choroba Heine-Medine zjawia się 

—mówią oni — w kryłyce liferackiej de- 

monicznie odmłodzony problem niezro- 

zumialstwa. Co pięćdziesiąt lat zamyka 

się koło wieczności, czy też Wojikowa 
marszrufa — jeśli uwzględnić porównu 

szanse pp. mistyków, jak i PT miłośników 

folkloru oraz zdrowego rozsądku (raison 

—por. Boileau — Desprėaux: „I'Ar! poė- 

tigue“). 

PP. K. Irzykowskiemu, K. W. 
Zawodzińskiemu, czcigodnemu 

prof. Aurelemu Drogoszewskiemu 
eiconsortibus, jak również Cieniom 
Kubusia Fałalisty w należnym hoł- 
dzie, 

Ariel Pirmas. 

  

FELIETONOMANIA 
Zjawisko rozpanoszenia się felietonu, 

„lekkiego“ pisywania o wszystkim i o ni- 
czym budzi troskę u ludzi dbalych o rzeiel- 

ność naszej kułtnry myślenia. Interesujący 

artykuł poświęcony „felietonomanii* opubli- 
kował Kazimierz Wyka w „Tygodniku Iihu- 

strowanym*. Podajemy (w znacznych skró- 

tach) jego wywody, zaczynające się od anali- 

zy głównej wartości rynkowej felietonu — 
„łekkostrawności”, (Red.). 

Powiedzeniu ułatwia należy się pewne 
cbjaśnienie, Rzekłbym, żę poszczególne sfery 
zagadnień, typu nauki, posiadają im tylko 
właściwe poziomy komplikacji, trudności, 

przymuszają umysł do poruszania się w pe- 

wnych określonych dła każdej sfery innych 
kierunkach... 

Otóż felieton w tym sensie ułatwia, że te 

rozmaite i rozbieżne poziomy komplikacji 

siara się sprowadzić do pewnej przeciętnej 

jską zwie się najczęściej zdrowym rozsąd: 
kiem. Ale to jest frazes. Ten rzekomy zdro- 

wy rozsądek to taki kompleksik przyzwycza- 
jeń intelektualnych, właściwych danej klasie 

umysłowej, dzięki którym bez trudu przy- 

swajają sobie członkowie danej klasy wia- 
domości i argumentacje, nie przekraczające 

ich przęciętnego poziomu. Ponieważ ten roz 
sądek obchodzi się bez wysiłku, powiada się 

zdrowy, jako że zdrowie oznacza takie fun- 

kejonowanie organów, że się go nie zauwa- 

ża. A na każdym specjalnym poziomie kom- 

piikacji wysiłek zauważyć się musi. Do tego 

"zdrowego rozsądku przemawiają środki for- 
malne felietonu: względnie krótkość, jas- 

ność konstrukcji i stylu, dowcip. 

'Te środki pomocnicze mogą się całkowi- 

cie wyzwolić, albowiem teren felietonu dos- 

konałe sprzyja temu, co Irzykowski zwie w 

„Pałubie* emancypacją środka spod celu. 

Były tu warunki idealne sprzyjające tej e- 

n'ancypacji: nikłość a w lepszym wypadku 

wszystkojędnictwo temalu (które u czytel- 

niczych niewiniątek budzi złudzenie tema- 

tycznego bogactwa) przy równoczesnej ob- 

fitości alvzji, dowcipów, kalamburów prowo 

kowały do pozostania tylko przy tym co 

wyróżniając coraz lepiej rozwijający się ga- 

tunek, nie wciągało go na usługi, Spotyka- 

iny dzisiaj nieraz felieton beztematowy — 

ściślej, gdzie tematem jest samo doskonałe 

użycie narzędzi formalnych felietonu — nie 

może więc podważać proponowanego okreś- 

lenia. Jest to zjawisko wtórne, choć gdyby 

pogrzebać w aspekcie filozoficznym tego fe- 

lictonu, okazałoby się, że i on poprzez pryz- 

mat swobodnej, samowystarczałnej igraszki 

słów, anarchizując za pomocą dowcipu, u- 

mila, ułatwia, uładnia rzeczywistość. Kto 

wie, czy ten rozwój felietonu nie dałoby się 

wyjaśnić zaprzągnięciem dowcipu do nie-   

właściwej służby. Dowcip bowiem zawsze 

posiada tendencje anarchiczne, rozsadza, bu- 

rzy wzniosłości, a tu tymczasem chciano go 

systematycznie wziąć na smycz. Zemścił się 

samowolą do kwadratu. 

Z cech partnera wynikają w prostej li. 
nii grzechy felietonu. Zamiast utrzymywać 
zdecydowany sąd, przymuszający czytelnika 
do zgody lub oporu, w każdym razie do wy- 

siłku, czytelnik zostaje wprowadzony do og- 

radu, którego gospodarz pozostawił sobie 

wiele otwartych furtek, ba, nawet sam po- 
czynił dziury w płocie, by w potrzebie nawet 
ią nieprawą drogą się wymknąć. Załatwienie 

sądu przez dowcip, dwuznacznik, grę słów, 
nadmierne uproszczenie kwestii, zawsze na 

to pozwalają. Felietonomania jest šwladeet- 
wem nieufności wokee czytelnika. Bo to, 

że felietonista nie doprowadza żadnej poru- 
zanej sprawy do jej właściwego poziomu 

komplikacji, do jej stanu  najsurowszego, 

nawet wówczas, kiedy pewien jest aprobaty 

czytelnika, świadczy najwyraźniej, że jed- 

nak czytelnikowi podświadomie nie ufa, że 

uważa, iż musi go zwabić sztucznymi, hocz- 

nymi sposobikami. х 

Felieton jest przeżytkiem impresjonizmu 

literackiego. Nie w swej genezie, ałe typie 
oddziaływania na czytelnika. Impresjonizm 

literacki bardzo rychło w okresie swej daw- 

rej żywotności stał się pewnego rodzaju ku- 

chnią wrażeń, sztuką łeehtania czytelnika 

myc cry o NC REECE TOURIS 

  
Słynny posąg Appolina, w swoim czasie 
skradziony z Alen, zosłał ostatnio pa wie 

lu przygodach z powrotem odzyskany i 
przewieziony do stolicy Grecji.   

STEFAN NAPIERSKI. 

Z PODRÓŻY 
W Lizbonie wiła sennych Chrystus z majoliki, 

W Casablance różane ogrody szeryfa, 

Wieją kiście nad nocą stygnące pomniki, 

Szumią piachy czerwone, gieba kości chciwa. 

Z pustyni się podnoszą wiry bezgraniczne, 

Gdzie studnia sucha zionie, tem stąpają siopy, 

Bez żalu opuściwszy trumnę Europy, 

Skradają się w zaułki, w raje chaotyczne. 

Tam: wielbłądy łagodne, ciągnące do wody, 

J pęknięta skorupa glinianego dzbana, 

* Odpadki niewolników, wrzaskiiwe narody, 

Prawicą sprawiedliwą strącone przez Pana, 

Tam pycha samotności — kolumna strzaskana. 

Sypią się rude mury ruiną stuleci, 

Byś przez szczelinę dojrzał barbarzyńskie siola, 

Gruzy malachitowe, kędy nikt nie woła, 

Podmuch żaru kołuje |! zagarnia śmieci. 

Obojętność bezmierna dla tego, co żywe, 

Gdy nad lóssem czerwonym obrzmiałe agawy, 
Porasiają zczerniałą popielisk Niniwę 

— Nad szyją zwisa miesiąc, jak jatagan rdzawy. 

(IEA S EEA ASA OWE ZOP TOR ZOWPÓZÓRAH TNEYACZSZA 

wyszukanymi, coraz nowymi wrażeniami, 

"en impresjonizm cały nastawiony był na 

pokorę wobeę czytelnika i równoczesną nie- 

ufność, by rzetelnymi środkami, wagą praw- 

dy, przekonania, sądu, głębokiego stosunku 

wewnętrznego do przedmiotu, można była 

czytelnika na stałe przyciągnąć. Stanowisko 

felietonisty jest podobne: prześlizgiwanie się 

nad rzeczywistością. Nie szkodzi, że środki 

łechtania są różne. Żyjemy w okresie, kiedy 

dowcip gra rolę dawnego nastroju, kiedy 

wystarczy odwołać się do dowcipu, by osiąg= 

rąć u przeciętnego czytelnika ten sam sku- 

tek, co w dobie Młodej Polski odwołaniem 

się do dowodu naukowego. 

Grzechem dalszym jest grzech pośpiesz- 

nej syntezy, pośpiesznego wniosku. W felie- 

tonie rozporządza się zbyt małą ilością prze 

słanek, by tworzyć wnioski mogące się 0s- 

tsć. Zbyt małą z powodu rozmiarów felie- 

tunu, który nie śmie czytelnika znużyć, zbyt 

nieokreśloną z powodu koniecznej „lekkoś 

ci Mimo to felietonista musi do pewnych 

wniosków zmierzać, musi je czytelnikowi na 

rzucać, zwłaszcza gdy pracuje w piśmie o 

t zw. zdecydowanym obliczu ideowym. W 

takiej sytuacji mechanizm pośpiesznego wnio 

sku sprawia, że najpierw istnieje wnioseczek, 

sądzik, syntezka, o ile możności wypowie- 

dziane w sposób podsuwający powszechność 

wniosku, a podpórki „z życia* dobiera się 

wedle zasady: skoro nie zaprzecza, widocz- 

vie potwierdza... Naturalnie podobne postę- 

powanie nie jest grzechem u pisarza, posia- 

dającego intuicję rzeczywistości. Wniosek, 

który zbyt pośpiesznie i tylko gwoli dziala- 
nia felietonu na czytelnika został zbudowa- 

ny, może się okazać słuszny w dalszych spra 

wdzeniach, jakie na własny rachunek czytel- 

nik później przeprowadza, mogą go poprzeć 

zjawiska niezauważone przez felietonistę, 

ale jakżeż rzadko się to zdarza! Przerzućcie 
bardzo niedawne roczniki pism literackich 

i ideowych, przeczytajcie w nich niewłączo- 

ne do późniejszych tomów felietony, ileż 

tam jednodniowych syntez-łątek, iłe ad hoc 

pobudowanych rusztowań, ile winówień pse- 

udoeleganck.ch! 

Tym grzechem najbardziej grzeszą p's 
man „Adeowe“. Tałaj felietonista iczy na tak 
szeroki margines współpracy ze *'rcny czy: 

telrika, że nie ma prostactwa, które by sių 

nie dało na ten ma.ęnes wpisać. Obcego 

nie przekonasz, swój z.wsze uwi?rzy i jesz. 
cze bystrość podziwu: będzie Poki chodzi 

1 zwalczenie i eśnces.*1ie przeciwnike, pół 

biedy. Fanowie felieteriści ideowi mają jed 
n:k często ambicje » kierunka poglądu na 

šv:at i nader chętsie snują sza 'reczki ed 

kv csiii najbar 1 ci Gć cgłych od swesyo „sła- 
nawiska ideowego". Ożyw:-ne cięciy puśpie- 

sznej synlezy, lęgną się * ówczis potworki, 

wśrćd których przy: *v historyk kultury о- 

Henylch czasów na» sas+h będz't miał sło 

pat ale tylko z dovorem faktów ciarakte- 

r; ;tyeznych. 

      

   
   

wym grzechem Telietencinan i J 

nią dążenie do prostoty, 

Jieton barokowy — i 

nie najłepiej ukazuje, jak isiotba v 

ścią felietonu jest opanowanie i 

mo w sobie to zjaw'sks byłoby racz 

pochwały, gdyby nie ważkie de Budzi się 

mianowicie i przez nieje z z.zdrosnych 

t publiczność pisarzy skw e podtrzymy 

wany zostaje przesąd, že co się nie da 

zmienić na łatwość i jasrość I 

jest mętne, podejrzane i niedzisicjsza. Soli- 

darność budzi się tutaj bardzo łatwo, ponie- 

waż czytelnik przeważnie wysiłku nie lubi, 

   

  

niemożliw 

    

   
godne 

      

  

anową, 

| śnie jeszcze nieraz   

więc też nader ochotnie tę swoją uiechęć po- 

krywa wdrożonym przekonaniem, iż nie 

warto wysilać się na sprawy, o których z gó- 

ry wiadomo, co wyżej. I tu jest grzech Bo 

poziom komplikacji zagadnień literackicu, 

zwłaszcza zagadnień badawczych, jest już 

dzisiaj taki, że nie wszystko da się rozmienić 

Ła drobne, bo są całe sfery twórczości i pro 

piematyki, które muszą pozostać trudne i 

„nudne“, choć rozpatrywane na właściwym 

im poziomie komplikacji bywają niezwykie 

pasjonujące. Etap łatwości i jasności jest 

w sprawach literackich najczęściej dalekim 

etapem po wysiłku, -wahaniu, zwątpieniu, 

pracy przygotowawczej. Tymczasem felieta- 

nomania wzbudziła i utrzymuje nieufność do 

trudniejszej probiematyki literaekiej. To 

zjawisko osłatnie krzyżuje się zarówno z 
rieufnością do czytelnika, jak z dążeniem 

do pośpiesznej syntezy, a jeśli te sprawy 

wyróżniało się, to tylko gwoli jasności, bo 

w rzeczywistości przeważnie chadzają one 

społem. Nieufność wobec czytelnika każe 

pomijać i bagatelizować wszystko, co mo- 

gioby przekraczać wpajane mu nałogi, a kie- 

dy już tego nie daje się uniknąć, każe up- 
raszczać, symplifikować, nadmiarem poś- 

piesznych wniosków zasypywać istotne tru- 

dności i rozróżnienia. 

' Stara ł poczciwa zasada, że tylka to po- 

xoiaje co zdobyło się z pewnym wysiłkiem, 

sprawdza się również na działaniu felietonu. 

Napewno nieraz zaobserwowałeś czytelniku 

fakt, iż po wyjaśniającym wytłumaczeniu 
felictonowym jakiejś komplikacji naukowej 

przez kilka dni czy godzin mniej więcej pa- 

ruiętałeś ów wywód popularny, by nagle pe- 

wnego dnia stwierdzić, że z treści wylłuma- 

czenia nie zachowało się nic. Wywietrzała 

ink szybko jak przyszła, na pociechę pozo- 

slawiając Świadomość, że był czas krótki, 

kiedy się np. rozumiało zasadę zmiany świa- 

tła na dźwięk w filmie dźwiękowym, ale to 

pociecha niskiego gatunku, podobna tej, 

jską się doznaje przeglądając stare zeszyty 

gimnazjalne i widząc w nich rozwiązane za- 

dania matematyczne których dziś człowiek 

w ogółe nie rozumie. 

Dajmy pokój wątpliwemu kokietowania 

czytelnika wmawianiem mu, że uważamy go 

za bardziej łeniwego niż jest istotnie, dajmy 

spokój usuwaniu wszelkiej przeszkody, po- 

trzeby wysiłku, namysłu. Niech się pomę- 

czą trochę. Dajmy spokój, ponieważ te nie- 

liczne zalety, jak świadczy coraz liczniejsza 

rasa felietonomaniaków, bardzo niewielu 

dziedziczy, natomiast grzechy powtarzają 

wszysey. I w ostatecznym rachunku w szko- 

łach uczestniczą wszyscy, a w zdobyczach 

nieliczni czytelnicy. Felieton jako środek 

popularyzacji pozostanie, felieton czysty try 

primaaprilisową racą, 

ale felietonomanię czas ukrócić, zwłaszcza 

że mało kto jest bez winy... 

Kazimierz Wyka. 

 DOORSZR DO KADETT AS 

Książki nadesłane 

  

TEODOR BUJNICKI — W połowie dro- 
g£:, wiersze, Wilno 1937. Zw. Zaw. Lit. Pol- 
skich w Wilnie, Stron 31. 

STEFAN GOŁĘBIOWSKI — Kłos słońca. 
Warszawa 1937, J. Mortkowicz. Stron 48. 

MARIA JASNORZEWSKA 

WSKA) — Krystalizacje. 

J. Mortkowicz. Stron 75. > 

MIECZYSŁAW JASTRUN — Strumieš 
i milezenie. Warszawa 1937, J. Morikowies. 
Stron 71, EM 

(PAWLIKO- 
Warszawa 1987
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Kurjer Sportowy 

Rower i jego przygody 
Niemal wszyscy najsłynniejsi kolarze 

świała karierę swoją rozpoczęli nie od 
roweru a od wózka na czterech kółkach 
i od smoczka w ustach. Widocznie te 
niemowlęce przejażdżki alejami pięknych 
parków tak im podobały się, że potem 
już przez całe życie nie mogli rozstać 
się z kołami. 

Rower to wspaniały wynalazek. Dzi- 
siejszy rower w porównaniu do prapra 
dziada swego jest tylko w tym podobny, 
że posiada dwa koła i siodełko. Rower 
z przed słu lat był pojazdem wywołują- 
cym dziś uśmiech politowania, a jednak 

rower o jednym kole wysokości przeszła 
2 metrów, a drugim lilipuciego rozmiaru 
był podziwiany przez ówczesną mło- 
dzież. Dawniej na rowerze jeździła bo- 
"daj sama tylko arystokracja. Wiedzieć 
bowiem trzeba, że cena takiego roweru 

równała się niemal cenie dzisiejszego sa- 
mochodu, 

Czas robił jednak swoje, a koła rowe 
ru zmieniały się coraz bardziej aż wres7- 
cie wielkość ich wyrównała się niemal 
całkowicie. Dzisiaj nikt już nie jeździ na 
rowerze o kolosalnych rozmiarach kół, a 

wręcz przeciwnie na rowerze o najmniej- 
szych kołach. " 

Każdy zapewne z nas jeździł w swych 
dziecinnych latach na rowerze o trzech 
kołach, na rowerze posiadającym dzwo- 
nek i lampkę pneumatyczną. W niejed- 
nej słarej kamienicy na strychu znajdz'e 
się niewątpliwie taki gruchot, który wo- 
ził dziadka, ojca, syna, a teraz czeka na 
dalsze pokolenia, 

Rower był i będzie chyba zawsze ma. 
rzeniem niejednego podrasłającego ka- 
alera. Obietnica otrrymania roweru po 
przejściu z klasy do klasy działa wspa 
niale. Rower to coś takiego co porywa, 
może dlatego, że pozwala marzyć o od. 
byciu dłuższej wycieczki, o włóczędze 
po świecie. 

Tak jak rower rowerowi nie jest rów= 
ny, tak samo rowerzysta rowerzyście nia 
jest równy. Najlepiej o tym można prze. 
konać slę na pierwszej lepszej wyciecz- 
te kolarskiej za miasto, a najlepiej na 
wyścigach. 

Wycieczka kolarska jest wówczas 
przyjemna gdy bierze w niej udział sto- 
sunkowo najmniej cyklistów, a to dlatego, 
łe przy masowych wycieczkach trudno 
jest wszystkim dogodzić, a najgorzej jest 
1 łymi kichami, które nawalają dosyć czę- 
sło, a jak jednemu nawali, to wszyscy 
muszą czekać. 

Jeżeli w czasie wycieczki turystycznej 
kicha nawali to niewielkie jeszcze nis- 
szczęście, bo mając klej, kawałek zapa- 
sowej gumy na plastry i frochę benzyny 
można odrazu dziurę załatać i kręcić pe. 
dałami dalej. Nieco gorzej bywa na wyś- 
<lgach. Ile to razy mały ćwieczek tarza- 
jący się na szosie słał się przyczyną nie- 
szczęścia. 

Walka wre na całego. Szosą pędzą 
okurzeni i zlani potem zawodnicy, Da 
meły jeszcze tylko 10 kilometrów a nikt 
nie pofrafi przewidzieć kto zwycięży, aż 
tułaj nagle jednemu z zawodników pęka 
guma. Powietrza. w kole coraz mniej. 
Jedzie się już tylko na samej obręczy. 
Nie ma innego wyjścia jak zsiąść i wsła 
wić inną kichę, a zawodnicy są tak wv- 
specjalizowani, że robią ło w rekordo- 
wym czasie — dwie, trzy minuły i ope- 
racja gotowa, ale dwie — trzy minuty— 
to kilometry. Przeciwnicy są już dalekc. 
Trzeba dopędzać, a sił coraz mniej, 

I właśnie w tej chwili przypominają 
się niemowlęce lata. Kolarz bierze w u- 
sła gumową rurkę i ssie orzeźwiający 
płyn wlany do metalowych butelek przy 
mocowanych na przodzie roweru. Te ta- 
jemnicze butelki aluminiowe posiadają 
zawartość o tajemniczych skutkach. 

Zawódnik kładzie się prawie cały na 
rowerze. Nogi cisną pedały. Kręcą się 
koła, a przez gumową rurkę wpływa do 
usł czarna kawa, jakiś płyn odżywczy. 
Wiedzisć bowiem frzeba, że ilu jest kola- 

  
rzy fo tyle przepisów i recept na mia. . 
szankę odżywczą. W każdym bądź razie 
kilka łyków zimnego płynu dobrze robi. 

A jeżeli kawa nie działa to w dużej 
kieszeni, kieszeni umieszczonej nie w 
spodniach, a na koszulce są suszone owo 
ce: śliwki, gruszki, morele. Kolarz jedzie 
łak jak kangur z workiem na piersiach 
i je, bo jeść wściekle się chce. 

Głód na rowerze jest czasami gorszym ; 
wrogiem od ćwieków. 

Są szosy, na których zamiast ćwiecz- 
ków znajdują się rozsypane przez łobu. 
zów drobne pineski. Znane są wypadki 
nieszlachelnej rywalizacji. Po przejecha- 
niu faworytów kibicz sypią garściami pi. 
neski, które czepiają się gum rowero- 
wych i cały wyścią zmarnowany. Oczywi 
ście, że winowajców tej zbrodni sporto 

r 

wej nikt jeszcze nie znalazł, Wiadomym 
jest jednak ogólnie, że pineski mogły się 
znaleźć na szosie tylko przez zasianie 
ręka ludzką. 

Nie pomaga wówczas okrzyk oazu! 
gazu! Biedni kolarze złażą z rowsrów : 
płaczą jak bobry. Kicha jast podziurawe 
na jak przełek. Nie ma mowy o klej Ę 
Niema mowy również o założeniu nawet 

  

į inalcžy d 

nowej dętki, bo szosa na znacznej prze- 
słrzeni usiana jest pineskami. 

Jeżeli już mowa o nieuczciwościach i 
o łak zwanych w języku kolarskim kan- 
tach, to trzeba wspomnieć o pomocy z 
zewnątrz. Wyścig odbywa się na rowe- 
rach, a niekłórzy kolarze korzystają z u- 
przejmości motocyklistów.  Wciągnięcie 
na górę przez motocykl kolarza jest do- 
brodziejstwem, zwłaszcza wówczas jeżeli 

nie zauważy tego sędzia. Sędziowie nie 
wszystko jednak widzą. Czasami nie chcą 
poprosłu patrzeć. Są tak zmęczeni, że 
wydaje im się, że wszystko jest w po- 
rządku. 

Taki wyścig dookoła Francji trwa ly- 
godniami. Pełen jest niespodzianek naj- 
rozmaitszego gatunku. Tam gdzie startują 
zawodnicy i gdzie nagroda pieniężna 
słanowi forłunę, nic dziwnego, że cza- 
sami na szosę wysypywane są work! 
drobnych ćwieczków a przy przejazdach 
kolejowych zapada jak na złość przed sa- 
mym nosem szlaban. Trzeba słać i cze 
kać, a czeka się gryząc paznokcie, zwła- 
szcza jeżeli kłóremuś z zawodników u- 
dało się przed samym nosem lokomofy- 
wy uciec. Zawodnik taki ucieka lepiej 
od każdego złodzieja. Nikt go nie goni. 
Nikt go nie chce zastrzelić. On wie jed- 
nak doskonale, że nadarzyła się szczęśli- 
wa okazja nadrobienia czasu. 

Całkiem inaczej wyglądają wyścigi na 
torze. Na szosie gazu! gazu! krzyczy się 
faktycznie na samej mecie. Na szosie wy 
ścig odbywa się niemal bez udziału pub 
liczności, a te okrzyki na mecie nie dużo 
mogą pomóc. Na forze zaś kolarze są 
jakgdyby w kleszczach publiczności. 
Tor roi się od ludzkich głów. Szumi tu- 
taj jak w ulu. Na znak startera wbrew   
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wszelkiej zasadzie sporłowej kolarze nie 
zrywają się do walki, a jadą spokojnie 
pilnując się wzajemnie. Dopiero na ostat 
nich metrach rozstrzygane są pojedynki. 
W dużej mierze zależy wszystko od dob 
rej taktyki. 

Publiczność uczęszczająca na wyścigi 
torowe zna każdego kolarza jak własną 
kieszeń. 

Polska nie jest krajem rowerów. Na 
szosach ruch jest stosunkowo mały, a na 
torach zamiast setek walczą tylko jednost 
ki. Stolicą rowerów jest Kopenhaga. Tam 
rowerów jest tyle, ilu mieszkańców. Na 
rowerze jeżdzi każdy bez v:zględu na 
wiek i płeć, a jeżeli u nas tkwi jakiś fał. 
szywy przesąd, że na rowerze jeździć 
nie wypada, to łam na rowerze nic jeż 
dzi tylko chory. 

Przed kilku laty koła rowerowe były 
wąskie. Znawcy twierdzili, że czym węż- 
sze koło to tym prędzej się jedzie i mniej 
zużywa się siły, ale potem nadszedł оК- 
res tak zwanych balonów. Pojawiły się 
koła grube I nieładne, ale bardzo prak- 
łyczne chociażby z tego względu, że nie 
tak trzęsło. Teraz kolerze wracają do ro- 
werów o kołach waskich i chyba będzie 
to już ostatnia ewolucja roweru, 

Dużo się zmieni w przekładni. Są Już 
bowiem przekładnie zmienne. Po równi- 
nie jedzie sią na większych obrotach, a 
pod górę aufomałycznie zmienia się prze 
kładnie I kręci się mniejszym! obrołami. 

Zmienią się również opony. Jeździło 
się i jeżdzi jeszcze do dzisiejszego dnia 
na oponach jedwabnych, lanych z аиту 
i na balonach, ale technika 1 wynalazki 
zrobią swoje. Przyjdzie czas, że kolarza 
na szosie nie wstrzyma pineska ani też 
ćwiek. W. K.   

Łabędzia pieśń pilkarzy 
Brygada — Śmigły 3:1 

To co wczoraj działo śię w Wil- 
nie trudno jest opisać. Sportowcy 
czekali z niecierpliwością na wyniki 
mieczu, a jak przyszła wiadomość z 
Częstochowy, że Brygada wygrała 
3:1, to nie było chyba sportowea, 
Który nie współezuł piłkarzom WKS 
Smigły. 

Straciliśmy ostatnią szansę w roz 
grywkach o wejście do Ligi. Dzisiaj 
nie będziemy poruszali tego tematu, 
dlaczego tak się stało. Nie pisaliśmy 
również o niektórych sprawach, któ- 

| re nie zawsze nam się podobały, bo 
nie chcieliśmy wprowadzać w cza- 
sie meczów, tak poważnych jak a 
wejście do Ligi czynnika destrukcyj- 
nego. W najbliższych jednak artyku- 
seh sprawy te szezegółówo omówi- 
ay. 

| Mecz przegraliśmy 3:1. W nie- 
dzielę 3 października WKS Śmigły 
spotkaniem z Unią zakończy w Wil- 
nie sezon rozgrywek o wejście do 

„ Ligi. 

Uroczystości sportowe w Lidzie 
W pierwszym dniu święta PW i WF 

odbyła się przed południem oficjalna 
część uroczystości związanych z otwar- 
ciem stadionu miejskiego w Lidzie. 

W uroczysłości wziął udział wojewo- 
da nowogródzki p. Adam Sokołowski i 
płk. Kwaciszewski Józef z Wilna. Uroczy- 
stości na słarionie rozpoczęły się punk- 
tualnie o godz. 10,15 przeglądem zawod 
ników przez p. wojewodę Sokołowskiego 
i plk. Kwaciszewskiego. Formalnego aktu 
poświęcenia sładionu dokonał ks. dzie- 
kan Bojaruniec, otwarcia zaś stadionu I 
przecięcia wstążki dokonał p. wojewoda 
Sokołowski. Po defiladzie, w której m. in. 

wzięło udział Koło Szybowcowe z lataw- 
cami do skoków spadochronowych i do- 
konaniu przez wojewodę formalnego ak- 
tu otwarcia, orkiestra odegrała hymn pań 
stwowy I wciągnięto flagę na maszt. 

W części sporłowej całej uroczystości 
odbyły się popisy gimnastyczne dzieci 
szkolnych I młodzieży gimnazjalnej. 

Popołudniu odbyła się gymkhana 

  

Jakie są rekordy i kto broni tytułów mistrzowskich 
w strzelaemiu 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć do 

kogo należą mistrzostwa strzeleckie Polski 
i jakie osiągnięte były wyniki w roku zesz- 

łym w XI Narodowych Mistrzostwach od- 
bytych również w Wilnie, 

Karabin wojskowy KB 1. Odległość 300 
mir. Tarcza pierścieniowa. Trzy postawy 

Kckord należy do por. Bolesława Wasilew- 

skiego z Wilna i wynosi 489 pkt, na 400 mo 

żliwych. Wasilewski przy ustalaniu rekordu 

miał w postawie leżącej 179 pkt, klęczącej 

169 i stojącej 141 pkt. W kategorii tej ofia 

rowana jest nagroda I Wiceministra Spraw 

Wojskowych. 

W postawie leżącej rekord Polski należy 

do Michała Sawickiego i wynosi 182 pkt. na 

200 możliwych. Nagrodę ofiarowaną przez 

Szefa Dep. Piechoty broni Gonet Stanisław, 

który uzyskał w roku zeszłym 180 pkt. 

W postawie klęczącej rekordzistą jest 

mjr. Stanisław Stawarz 171 pkt. na 200 mo- 

żliwych. 

W postawie stojącej również na 200 pkt. 

możliwych, rekordzistą jest Czesław Knap- 

czyk — 154 pkt. 

Karabin wojskowy Kb 3. Odległość 300, 

200 i 100 mtr. Figury polowe biegnące. Strze 

lnie o nagrodę II Wicemin. Spraw Woj- 

skowych. Rekord Polski należy do por. Jó- 

zefa Marcinkiewicza i wynosi na 200 moż- 

liwych — 200 pkt. 
Karabin wojskowy wyrobu polskiego 

Kbl -- Kb 3, Strzelanie o tytuł „Polski 

Mistrz Karabina Wojskowego* o nagrodę 

Ministra Spraw Wojskowych. Rekord należy 

do por. Bolesława Wasilewskiego 689 pkt. 

na 800 możliwych. 

Karabin dowolny Kb 4. Broń długa do- 
wolna, przyrządy celownicze bez szkieł op- 

tycznych. Odległość 300 m. Tarcza pierście- 
niowa. W trzech postawach. Postawa leżą- 

ca. Możliwych 200 pkt. Rekord należy do 

sierż. Juliana Kisielewicza 188 pkt. W roba 

zeszłym zwyciężył por. Matuszak Andrzej. 

Postawa klęcząca. Możliwych 200 pkt. Re 

kerd należy do por. Józefa Tkacza — 176 

pkt. Postawa stojąca. Możliwych 200 pkt. 

Rekord Polski należy do Edmunda Rute 

kiego 172 pkt. W roku zeszłym zwyciężył 

por. Matuszak 165 pkt. W trzech postawach 

łącznie tytuł mistrza Polski broni jak rów- 

rież nagrody przechodniej Ministra Spraw 

Zagranicznych por. Matuszak Andrzej. Re- 

kord Polski należy do Edmunda Ruleckiego 

524 pkt. na 600 możliwych. 

Karabinek sporłowy dowolny Kbk S. 1. 
Odległość 50 m. z trzech postaw. Postawa 

leżąca. Możliwych 400 pkt. Rekord Polski 
valežy do L. Zaturskiego 294 pkt. Nagroda 
broniona jest przez Zalurskiego. Postawa 
klęcząca o nagrodę Ministra Komunikacji. 

Możliwych 400 pkt. Rekord należy do Ed- 

munda Ruteckiego 379 pkt. Nagrodę broni 

por. Matuszak Andrzej. Postawa sto 

Możliwych 400 pkt. Rekord ustalony w 1935 

r należy do Burego Leona wynosi 370 pkt 

Nagroda Ministra Poczt i Telegrafów. Broni 

bor 

Karahinek sportowy o otwartych przyrzą- 
dich celow. ych Kbk S. 2. Postawa leżąca 

па 400 п 

     

    

   

Matuszak. 

  

kord wynosi 3 

6 Pachl       

    

  

i Oświecenia Publicznego broni plut. Pachła 
Antoni. Postawa klęcząca. Możliwych 400 

pkt. Rekord należy do kpt. Majchrowskiego 

Wacława 369 pkt, Nagrodę Ministra Spraw 

Wewnętrznych broni kpt, Majchrowski Ws- 

cław. Postawa stojąca. Możliwych 400 pkt. 

Rekord należy do por. Matuszaka Andrzeja 

349 pkt. Nagrodę ofiarowaną przez Ministra 

Sprawiedliwości broni por. Matuszak. Z 3-ch 

postaw łącznie o tytuł Mistrza Polski Kara. 

binka Sportowego oraz o nagrodę Prezesa 

Rady Ministrów. Możliwych 1200 pkt. Rekord 
należy do Zdzisława Piątkowskiego 1071 p. 

Pistolet wojskowy Pw 1. Nagroda Szefa 

  

Czytelnia „Nowości” 
Wilno, Jagleliofiska 10—5. Tel. 13-70 

Beletrystyka polska — obca — naukowa 
— lektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament 1 zł. 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.       

  

Sztabu Głównego. Możłiwych 200 pkt, Re- 

kord należy do kpt. Różańskiego Józefa -— 

168 pkt. 

Pistolet wojskowy Pw 8. Strzelanie na 

czas do sylwetek. Nagroda Dow. KOP. Moż- 

liwych 130 pkt. Rekord należy do Juliana 

Witwickiego 1 wynosi 130 pkt. 

Pistolet wojskowy Pw 1 -|- Pw 3. Strze- 

lanie o tytuł Mistrza Polski Pistoletu Woj- 

skowego. Możliwych 330 pkt. Rekord należy 

do Juliana Witwiekiego 288 pkt. 

Pistolet dowolny Pd 1. Tarcza pierście- 

niowa. Odległość 50 m. Nagroda Ministerst- 

wa Skarbu. Możliwych 600 pkt. Rekord na- 

leży do Nowickiego B. 522 pkt. 

Pistolet automatyczny Pd 3. Odległość 

25 mtr. Do sylwetek. Możliwych 180 pkt. 

Rekord należy do kpt. Jerzego Podoskiego, 

który miał najwięcej trafień. 

Trzeba przypuszczać, że w legorocznych 
mistrzostwach w Wilnie szereg rekordów 
padnie. Na stanowiskach zgromadziła się 

przecież cała elita sportu strzeleckiego Polski 

li Dzień Narodowych Zawodów 
Strzeleckich 

W dalszym ciągu XII Narodowych Za- | XOP 374 kpt. na 400 możliwych. Postawa 
wodów Strzeleckich uzyskane zostały nastų- 
pujące wyniki; 

Karabin wojskowy Kb 1. Trzy p.stawy 

Prowadzi Żuk Władysław Wilno 465 pkt, | 
na 600 możliwych przed Kuczyńskim PPW 
Wilno 461 pkt, i Pazdeją Warszawa 450 p 
Najlepszy wynik dnia uzyskał Żux 465 pkt. 

Postawa stojąca Koczarowski Warszawa 

118 pkt. na 200 możliwych. Pos'awa kletrą. 

<a Pazdej Warszawa 164 pkt. ua 200 mož- 

Irwych. Postawa leżąca Żuk Wilno 175 pit. 

na 200 możliwych. 

Karabin wojskowy do sylwetek Kb 3. 

Prowadzi Kwaciszewski Rembertów 200 p. 

na 200 możliwych przed Pazdeją Warszawa 
100 pkt. i Żukiem Wilno 190 pkt. 

Broń długa dowolna, przyrządy csluw- 
nicze bez szkieł optycznych Kb 4. Trzy po. 

slawy Marcinkiewicz KOP 162 pkt. na 200 
możliwych przed Ossowskim Legia War: 

wa 154 pkt. Postawa klęcząca Marcinkiewicz 

151 pkt. na 200 możliwych. Postawa leżąca 

Marcinkiewicz KOP 162 pkt. na 200 moż- 

liwych. Postawa stojąca Ossowski Legia 

Warszawa 102 pkt. na 200 możliwych. 

Karabinek sportowy dowolny Kbb $. 1. 

   

  

Prowadzi w trzech postawach Dąbrowski 

1084 pkt. na 1200 możliwyck przed Kozłow- 
skim KOP 1052 pkt. i Pilchą KOP 1039 pkt. 

Postawa leżąca Dąbrowski 392 pkt. na 400 

możliwych. Postawa klęcząca Kozłowski 

  

stcjąca Dąbrowski 383 pkt. na 4000 możli- 

wych. : 

Karabinek sportowy o otwartych przy- 

rządach celowniczych Kbk S. 2.Trzy posta- 

wy. Prowadzi Wasilewski Wilno 1065 pkt. 

na 1200 możliwych przed Kaczmarczykiem 

„Orlęta* 1048 pkt. i Kwacisczwskim Rem- 

tertów 1042 pkt. Postawa leżąca Słodczyk 

Katowice 380 pkt. na 400 możliwych. Posta- 
wą klęcząca Szajna KOP 358 pkt. na 400 
niożliwych, przed Wasilewskim Wilno 356 
pkt. Postawa stojąca Wasilewski Wilno 343 
pkt. na 400 możliwych. 

Pistolet wojskowy Pw 1. Padł rekord 
Polski pobity raz jeszcze przez Golańskiego 
Warszawa 173 pkt. na 200 możliwych. 2) 

Dąbrowski 169 pkt. 

Pistolet stezełanie na czas do sylwetki 

Kw 8. Prowadzi Dąbrowski 100 pkt na 180 
możliwych przed Hoffmannem PPW Poz- 
nai 95 pkt. i Migasem PPW Lwów 90 pkt. 

Pistołet dowolny tarcza pierścieniowa 

Pd 1. Padł rekord Polski. Jurek Marian Z. 

Suzelecki Kadra Kraków wybił 531 pkt. 

na 600 możliwych przed Ruteckim Legia 

Warszawa 514 pkt. i Golańskim Warszawa 
513 pkt. 

Strzelanie olimpijskie. Prowadzi Migas 
PPW Lwów 44 pkt. przed Szajną KOP 44 
pkt. i Koczarowskim Warszawa 43 pkt. 

Dziś dalszy ciąg zawodów. 

Strzelcy na Rossie 
Wczoraj wieczorem uczestnicy 

ХИ Narodowych Zawodów 

fcrmowali się na Pióromoncie, 

pod d 

ws: 

        

eleckich u- 
  następnie 

dztwem płk. Bobrow 

ali ulicami Wilna na Rossę celem 

ego prze- 

   maszer 

złożenia hołdu Pierwszemu Marszałkowi Pol- 

    

    

  

ski Józefowi Piłsudskiemu. 
twodnicy maszerowali na czele z or- 

kiestrą z pochodniami. 
Na Rossie złożony został wieniec na pły- 

cie w Mauzoleum, a członkowie Komitetu 

Giganizacyjnego wpisali się do księgi. 

  

mołocyklowa, w której udział wzięło 6 
motocykli. 

Pierwsze miejsce spośród motocykli. 
stów zdobył p. Paprocki Wł., drugie Jod- 
ko Konstanty, trzecie Pujdak Wacław, 
wszyscy Zz LKM, 

Osłatnią konkurencją sportową tego 
dnia był trójbój dwu zespołów uczenic 
Gimnazjum Państwowego i Gimnazjum 
Kupieckiego. Wszystkie trzy pierwsze 
miejsca (rzut piłką, bieg 60 m. i skok 
w dal) przypadły w udziale uczenicom 
Gimnazjum  Kupieckiego. Zwyciężyła 
Gimn. Kupieckie w stosunku  7.138,05: 
6.158,28. , 

Indywidualnie pierwsze miejsce zdo- 
była 13-letnia dziewczynka  Emilianowi- 
czówna Janina z Gimn. Kupieckiego, ma- 

jąc 1069,30 p., dwa pierwsze miejsca i 
bardzo dobre jak na jej wiek wyniki 
(60 m. — 9,2 sek., skok w dal 4,20 m.). 

Jest to bezwątpienia dobrze zapowia- 
dający się talent sportowy, który pod od- 
powiednim kierownictwem i odpowied- 
nich warunkach mógłby osiągnąć bez 
wąłpienia doskonałe wyniki w przysz- 
tości. 

W ciągu całego dnia rozgrywane były 
konkurencje pięcioboju strzeleckiego, w 
kłórym wzięło udział kilkanaście zespo- 
łów strzeleckich z terenu powiatu. Orga- 
nizacja zawodów bez zarzutu, punktual- 

ność godna naśladowania. 
W drgim dniu zawodów sportowych 

w Lidzie osiągnięte zostały następujące 

wyniki: 
100 m. — Zyg AZS wilno 11,4. 

Skok wzwyż Duda WKS Lida 170; 
2).Rymowicz 160. 

Dysk Maksymowicz WKS Lida 37.88. 
Oszczep Wojłkiewicz 55.58. 
Kula — Wojtkiewicz 13.27. 
3000 mir. Mojsiewicz AZS 9.47.4. 
Skok w dal Rymowicz AZS 6.21. W 

kategorii uczniów Wolski 5.45. 2 
Na specjalną uwagę zasługuje wynik 

Dudy w skoku wzwyż. 
W meczu piłkarskim Ognisko KPW 

(Wilno) zremisowało z reprezentacją Li- 

dy 1:1. W drużynie Lidy wyróżnił się 

Stanisław Lachowicz. Mecz sędziował 
Wohlman. Kierownikiem zawodów lekko 
atletycznych był Piotr Kudukis, a głów- 
nym organizatorem instruktor w. f, Li- 

siecki. BS” 
Publiczności 1500 osób. 

Jędrzejowska na trzecim 
miejscu listy Myersa 

Słynny znawca sportu tenisowego Wallis 

Myers, którego lista najlepszych tenisistów 

i tenisistek świata, rok rocznie publikowana, 

cieszy się największym uznaniem w świecie 

tenisu, opublikował wczoraj listę swą na r. 

1937. 

Na liście pań Myers zamieścił Jędrzejow- 

ską na trzecim miejscu, pierwsze przyznając 

Chilijce — Lizanie, a drugie Angielce Ro- 

und. Na dalszych miejscach listy kobiecej 

widnieją nazwiska: 4) Sperling (Dania), 5) 

Mathiou (Francja), 6) Jacobs (St. Zjedn.), 

1 Marble, 8) Horn (Niemcy), 9) Hardwick 

(Angliaj, 10) Bundy (St. Zjedn.). 

Lista męska przedstawia się następująco: 

1) Rudge, 2) v. Cramm, 3) Henkel, 4) 

Austin, 5) Riggs, 6) Grant, 7)Crawford, 8) 

Menzel, 9) Parker-Pajkowski, 10) Haro. 

Sport w kilku wierszach 
Japonia zamierza wysłać do Europy na 

okres nadchodzącej zimy szereg swoich za- 

wodników, którzy trenować mają przede 

wszystkim w terenach austriackich. 
* * * 

W dniu 10 października rozegrany о- 

stanie w Wiedniu międzypaństwowy mecz 

piłki nożnej Austria—Weęgry. Sędziować bę- 

dzie sędzia angielski, 

W dniu 5 października reprezentacja Au- 

strii rozegra mecz z drużyną Łotwy. 

. * о* ® 

Jak donosiliśmy, wprowadzony został w 

Belgii totalizator na piłkarskie mistrzostwa 

tydzień tego oficjalnego to- 

ósł 351.000 fr. belgijskich 

tytułem czystego dochodu. 

l:gowe. Pier: 

tslizatora prz 

    

Niemieckie Biuro Informacyjne donos, 

że Międzynarodowy Związek Lotniczy zat-' 

wierdził oficjalnie nowy rekord międzyna- 

rodowy, ustanowiony przez szybowcową lot 

niczkę niemiecką Hannę Reitsch. Rekord 

odnosi się do długości przelotu na szybowcu 

bez lądowania. Reitsch odbyła przelot dłu- 

gości 349 klm. z Wasserkuppe do Hamburga.   

a 

M



Echa radiowe 
———— 

Sprawy turystyczne 
przed mi«rofonem 

Pp. Fryderyk Łęski i Jarosław Nieciecki 
w dialogu przed mikrofonem przypom- 
nieli nam o bolączkach i nieco mniej o 
sukcesach naszej turystyki, W każdym ra- 
zie był tło raczej Płacz Jarosławny, niż 
marsz weselny. Bo oło słyszymy od kilku 
lał o budowie Domu Turystycznego w 
Wilnie, a łego domu, jak niema tak nie- 
ma. Cóż z tego, że nad pięknym jezio- 
rem Necko w Augustowskim stanie wkró- 
ice Dom Turystyczny, jeżeli niema go 
w Wilnie. Wieńy również, że została 
zbudowana kolej Narocz—Kobylnik, ale 

pragnęlibyśmy, ażeby wreszcie powstała 
niemniej ważna arteria Landwarów — 
Troki. 

Oczekujemy, że w końcu jakaś zima 
zliłuje się nad nami i ześle białe płachty 
na Druskieniki. A wówczas udamy się tam 
na pierwszy sezon zimowy. Wszystko to 
jest b. piękne, ale pragnęlibyśmy coś u- 
słyszeć | o następnym sezonie turystycz- 
nym, o nadziejach, a może już planach 
i projektach szerszych niż oddawna wal- 
żowane tematy. To też apelujemy do na- | 

niech nas | szych speców od turystyki, 
uraczą rozmową, pogadanką, odczytem 
na temat: „Rok 1938 w turystyce polskiej 
na Ziemiach Wschodnich”. Oby tam jed 
nak było coś więcej, niż 4 kilometry 
toru z Landwarowa do Trok i Dom Tury- 

styczny, który już dawno powinien był 
powsłać. 

* * * 

Przed kilku dniami reporter 
p. Bulsiewicz wprowadził na Wystawę 
„Radio dla miasta i wsi* 10 odważnych. 
Była fo audycja „sami sobie”, popis ama 
łorów, którzy się jeszcze nigdy nie popi- 
sywali przed mikrofonem.. Właściwie re- 
cenzent muzyczny miałby tutaj znacznie 
więcej do robofy. Słowo żywe, oprócz 
Jednej z piosenek, która robiła wrażenie 
raczej deklamacji, reprezentował mono- 
łog i recyłacja. I jedno i drugie wypadło 
zupełnie nieźle. Audycje tego typu są 
miłe i warło je powłarzać. Pozatym jest 
ło sitko do łapania gwiazd mikrofono- 

wych. Od czasu do czasu może się tam 
ukazać nie fylko gwiazdka, ale i gwiaz- 

Ha. 
* * * 

Jeżeli chodzi a samą Wystawę, to 

przypominamy naszym czytelnikom, że 
już nie długo potrwa i kło jeszcze Wy- 
sławy nie widział, ten niech się długo 
nie namyśla.. Zakładać konika i walić 
na kolej. „Szkoda marnować zniżki, a i 

znajomych odwiedzić można” — łak so- 

bie powiedzieli mieszkańcy Wołynia, Ba- 

ranowicz i Mołodeczna i zwalili się do 

Wina w ilości paru tysięcy osób. Ten 

dobry przykład powinni naśladować mie 

szkańcy innych miast i miasteczek. 

O jedną buteleczkę mniej — o jeden 

pociąg popularny więcej... — ofo hasła 

dnia dzisiejszego. L 

Budowa basenów. 
rybnych ! chłodni 

w Pińsku 
Na wniosek Poleskiej lzby Rolniczej, 

Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy u- 
dzieli.o dla Pińska subsydium w wyso- 
kości 17.000 zł. na budowę hal rybnych 
a chłodnią i basenami. 

Hale ie będą oddane do użytku Po- 
leskiej Spółdzielni Rybackiej, co niewat- 
pliwie wpłynie na rozwój rybactwa w 
Pińszczyźnie, wyzwalając miejscowych ry 
baków z zależności od pośredników. 

Budowa ma być rozpoczęła jeszcze w 
roku bieżącym.   

Dawna droga Misjonarzy — 
to ulica Subocz 

PRZESZŁOŚĆ. 

Ulica Subocz, łącząca miasto z dawnym 

pałacem Kiszków — obecnie Markucie — 

nazywała się za bramą murów drogą Mi- 

sjonarską. 
Przy drodze polnej, od kościoła Misjo- 

narzy do folwarku Markucie, na przestrzeni 

3 km. było przed 45 laty 45 domków. 

Od rogu ul. Bakszta, za murami miasta, 

według planu miasta z r. 1859, stały przy 

kościele, w polu, dwa domki. Przy przecz- 

nicy, drodze zwanej dzisiaj ul. Jerozolim- 

ską, stały także dwa domki. W jednym z 

nich była „traktiernia Jeruzalem". Znowu 

przecznica, ul. Betlejemska, w swojej prze- 

szłości drogowej słynęła z „traktierni Bet- 

leem*, Wznosiły się przy niej 4 domki. Trak 

tiernie „Karlsbad“, „Konstantynopol“ i in, 

— dały nazwy tego brzmienia dzisiejszym 

uliczkom. Ulicę Subocz nazywano również 

„Sobaczą ulicą", podobno z racji zamiesz!.a- 

nia na niej dwóch czyściciełi miasta, „hyc- 

łów”. 
Jak można wyczytać z planów z przed 

77 laty, droga Misjonarska była biednie za- ! 

budowana. Obfitowała jedynie w same trak- 

tiernie, Była jednak bogata w piękne wido- 

ki i perspektywy. Z lewej strony drogi, idąc 

Da wschód, w dole, u stóp Belmontu (znown 

nazwa właściciela traktierni), rozpościerała 

się wydłużona dolina, pełna dzikich zarośli 

i bagna. Wzdłuż tej doliny srebrzysta Wi- 
iejka wpływała na małowniczość i urok 

krajobrazu. 

STAN DZISIEJSZY. 

Ulica Subocz należy do kategorii typo- 

wych zaułków wileńskich. Ma 7 m. szerokoś 

ci przy swoim początku. Niewygodne ch2d- 

niki, szerokie od pół do półtora m., od ul. 

Wielkiej są jednakowe na całej długeści 

ulicy. 

Przed dwoma laty jezdnia ctrzymala uo. 

wą nawierzchnię kanuenną, wydzieloną tra 

wężnikami. Przyjemaa wypukiosć jeszcze 

nowej jezdni stawia tę aliczkę narówni z 

ulicami miejskimi. Kto ma sejtvmcnt do 

starego budownictwa, ten znajswi: wiele 
przykładów w licznie uszeregowanych dom- 
Lrch przeróżnego stylu Przeż okna tych 
dumków widać ubśstwo mieszkańców tej 
u'cy. Na rogu ul. sw.etopol. za maleūką 
„kwaterą”, 3 m. X 2 m, lokator z żoną i 

EISS TAS RESTA ЕСЛ 

Teatr Lutnia 

Operetka „Wiedeńska 
Krew* 

Premiera soboinia w „Luini” ukazała 
nam operetkę „Wiedeńska krew”, na kłó 
rej całość złożyły się wyjątki z utworów 
Jana Siraussa, słynnego króla walców. 
Zręcznie ułożona pod wzgłędem muzycz 
nym, o treści pełnej humoru | zabawnych 
syłuacyj, wywołujących ciągłe wybuchy 
śmiechu, operełka ta zapewnia słucha- 
czom parę godzin beziroskiego wypo- 
czynku, zwlaszcza, że i starannie dobrane 
stylowe stroje I bardzo udaine dekoracje 
(„Zabawa ludowa w ostatnim akcie”) wra 
żenie esiełyczne połęguje. Cóż można 
powiedzieć o obsadzie, jeżeli figurują 
fam nazwiska i poza Wilnem łak zasz- 
czyłnie znane? Czy irzeba przypominać, 
że pp. Olgina i Nochowiczówna ślicznie 
śpiewają, pp. Dowmunt, Dembowski i 
Szczawiński iworzą świetne typy, Halmir- 
ska | Iżykowski niesłychanie są zabawni, 
a tańce belefowe, zwłaszcza kiedy wy- 
konawcami są Ciesielski | Marłówna, są 
z zapałem przez publiczność oklaskiwane 

Całość robi wrażenie widowiska na 
wysokim poziomie i zachęca do ponow- 
nego odwiedzenia „Lutni”, Zastępca. 

  

  

  

„KURJER WILEŃSKI" 27. IX. 1937 

dzieckiem płaci 4 złote miesięcznie kemor- 

nego. 

PRZYSZŁOŚĆ. 

Przed trzema laty koła wożó v i doroże. 

gizęzly na tej ulicy w bagnie po „uśki”, 
Bajory i rynsztoki pełne błoła w porze ja- 
s'ennej podkreślają mieporządew tej ulicy 

Na dachu browaru do dzisiaj wyrastają hli- 
sk- 4-metrowe brzózki. W piwnieacn tej fa- 

Jryki woda źródlana przebiła fundamenty 1 

tworzy „basen*  nieużyteczny. Murowany 
J m Babskiego na całym pierwszym piętrze 
na wybite szyby, Jeden z iokatwrów był 
sprawcą tego uszkodzenie jeszcze przed 
trzema laty notowano nx tej ulicy, słaha po 

Gówczas oświetlonej, wiele bijatyk i zacze- 
pek. 

Ulica ta, wobec zbudowania mostu Kcło 

Markuć i dzięki zniws?awaniu, twe "zy wy- 

godną komunikację z Tapacnzkami R z- 

bi dowa Kolonii Kolejowej w pobiiżu Pacow 
skich gór «płynie również na podniesienie 
źnaczenia ul. Subocz i zal:czy ją do wuž- 
nych arterii. Nie będzie ona drogą, która 
jrowadzi do gór, ale ulieą łączącą miasta 
Wilno ze swoim przedmieściem  Znaidzi 
się też wkrótce rada na uruchomienie nowej 
Lnii autobusowej, która jeszcze bu dziej pod 
kreśli znaczenie dawnej droxi Misjonarzy. 

      

CZYŚ ZAJĄŁ JUŻ SWOJE MIEJSCE 
W SZEREGACH L. 0. P P.? 

Budulmy szk łv 
Pod tym hasłem rozpocznie się wkrótce 

Tydzień Szkoły Powszechnej. Celem Ty- 
godnia będzie nie tylko zebranie pew- 
nych kwot na budowę szkół lecz przede 

wszystkim pobudzenie opini: społecznej 
i spopulafyzowanie idei budownictwa 
szkolnego. Zagadnienie to, jako sięgają- 
ce do podsław kulfury narodowej, jest 
równie ważne co np. kwestia obronności. 

Ponieważ Tydzień jest tak ułożony, że 
pozyskanie pewnych kwot połączone jesi 

z imprezami, kłóre dostarczą publicznośc! 
miłej rozrywki. Będą to zabawy taneczne, 
przedstawienia kinowe, łeafralne i kon- 
cerły. O terminach łych imprez będzie 
powiadomiona publiczność niebawem. 

W niedzielę, 26 b. m, w cukierni 
Sztralla będą sprzedawane od godz. 12 
do 14 bilety na przedstawienie komedii 
„Lato w Nohant“ w Teatrze Miejskim na 
Pohulance. Dochėd z fego przedsiawienia   przeznaczony jest na budowę szkół. 

Starosta ukarał 
Starosła grodzki wileński ukarał w 

trybie administracyjno-karnym następują- 
ce osoby: 

Za systematyczne wysyłanie nieletnie- 
go syna do uprawiania dorożkarstwa bez 
biletu jazdy Wincentego Rajszysa (Wer- 
kowska 24) grzywną zł. 15 z zamianą na 
15 dni aresziu; 

za anłysaniłarny stan posesji po zł. 50 
grzywny lub 14 dni aresztu — Ajzika i 
Hilela Noarów (Szpiłalna 18), E. Szkapir 
(Szawelska 8), Mejera Joselsona (Zawalna 
29), J. Szulkina (Nowogródzka 115); 

za  „radiopajęczarstwo” Zbigniewa 
Skowrońskiego (Konarskiego 10) zł. 10 
lub 3 dni aresztu i 6 zł, odszkodowania 
na rzecz radia; 

za najechanie rowerem sprzątającej 
ulicę stróżki W. Stankiewicza (Filarecka 
23) — zł. 10 lub 10 dni aresztu; 

za handel w godzinach zakazanych 
Ruwina Żuka (Rudnicka 14) — zł. 50 lub 
14 dni aresztu; 

za natrętną | zuchwałą żebraninę Igna 
cego Masłowskiego (Kozia 4) — 3.tygod 
niowym aresztem bezwzględnym i Merę 
Kurycką (Strażacka 9) — 3-dniowym bez- 
względnym aresztem; 

za niepłacenie składek ubezpieczenio 
wych notariusza Seweryna Bohuszewicza 
(Hetmańska 2) — zł. 500 lub 2 miesiące 
areszłu oraz Konstantego Koniukowa 
(Połocka 9) — zł. 100 lub miesiąc a- 
resztu. 

N=pad na d”edze 
24 bm. o godz. 23.20, 26-letni Józef Bar- 

toszewicz z Katuciszek, gm. turgielskiej, xa- 

nieldował w Turgielach, że tegoż dnia, około 

godz. 21, jadąc z Wilna do domu spał na 
wozie i w okołicy Rakańc (7 km. od Tur 

giel) został napadnięty przez trzech męż- 

czyzn, z których jeden schwycił go za koł- 

nierz i zażądał pieniędzy. Bartoszewicz wyr- 

wał się i uciekł do domu, pozostawiając ku 

nia i wóz z 5 pudami mąki pszennej, nowym 

sukiennym ubraniem męskim, burnusein z 

sukna domowego i krótkim kożuchem W: 

kożuchu tym było 30 zł. w biłonie. P> uply- | 

nie półtorej godziny koń z wozem sam przy 

szedł do domn, lecz rzeczy na wozie nie było. 

Zarządzono pościg. 

Peciag ne ranił chłonca 
25 bm. o godz. 6.40, na niestrzeźvaym 

przejeździe między Skidlem a Mostaim po- 

ciąg osobowy Nr. 232 pokaleczył 13-letniego 

Michała Łukiana z Masianowiec, gm. ski-- 
delskiej. Tym samym pociągiem przewie- 
ziono go do Móstów, a potem skierowano 
do szpitala grodzieńskiego. 

KL LL i TWENTE; 

BALET PIÓRA KRÓLOWEJ MARH 
W OPERZE WARSZAWSKIEJ. 

W” pierwszej połowie listopada odbędzie 

się pra-premiera baletu - pantominy „Tai- 

na“ pióra utalentowanej pisarki, królowej 

Marii rumuńskiej. Muzykę do baletu napi- 
sał kompozytor rumuński, prof, M. Andricu. 

Dyrekcja Opery Warszawskiej nabyła 

pierwszeństwo wystawienia tego widowiska 
1 obecnie dokłada wszelkich starań aby za” 

pewnić mu należylą realizację sceniczną. 

Zaproszono do współpracy wybitnych arty- 

stów, kostiumy według wzorów bogatego 
folkloru rumuńskiego opracowuje prof. St. 

Jarocki. W charakterze doradcy przyjeżdża 

wybitny teatrolog runuński prof. Simonescu 
Niamuisceanu. Е 

Ze względu na zacieśnia jące się coraz bar 
dziej węzły współpracy kulturalnej polsko- 

rumuńskiej, tudzież na osobę autorki, pre-   miera warszawska zapowiada się jako sen- 
„sacja kulturalna o wymiarach europejskich. | 

Aktualnosci Esss S tunas Ina o 

Z FILMOWEJ ŁĄCZKI. 

Wysłany z wielkim hałasem na wenecki 

kongres filmowy film polski p. t. „Barbara 

Radziwiłówna* nie uzyskał — zgodnie z 

przewidywaniami ludzi nie otumanionych 

reklamą — nie uzyskał żadnej nagrody, ani 
nawet wyróżnienia. 

Inna wiadomość. Z Niemiec sprowadza- 
my rocznie kilkadziesiąt filmów. Trzeba by- 

40 czymś się zrewanżować. Po długich cere- 

gielach wyświetlono więc w Berlinie... „„Czar- 
na perłę”, film który w Wiłnie miał nieszcze- 

gólne powodzenie nawet w kinach drugorzęd 

nych. — Ukazały się recenzje... przesadnie 

vprzejme i wysocę pobłaźliwe. Ubocznie tyl- 

ko dano do zrozumienia, że jest to artyzm 

„przedwczorajszy..." Tak się robi nasza „pro 

paganda kulturalna", 

Jak widać, na uzdrowienie stosunków w 
filmie polskim należy jeszcze cierpliwie po 
czekać. A 

5 

Echo wojny w Ry- 
kontach 

W dniu 24 b. m. Sąd Apelacyjny w 
Wilnie rozpoznał sprawę redaktora odpa 
wiedzialnego „Dziennika Wileńskiego”, 
p. Jakiłowicza, oskarżonego przez kie- 
rownika szkoły powszechnej w Rykon- 
tach p. Sakowicza o zniesławienie. Spra- 
wa ta jest echem głośnej w swoim czasie 
„wojny religijnej w Rykontach*  pomię- 
dzy kierownikiem szkoły powszechnej a 
księdzem proboszczem. Sąd pierwszej in 
słancji skazał oskarżonego na 2 tyg. are 
szłu i 30 zł. grzywny. Sąd Apelacyjny 
wyrok ten uchylił i p. Jakitowicza unie- 
winnił. 

Wyrok Sądu Apelacyjn. został zaskar- 
żony do Sądu Najwyższego, który go u- 
chylił. Sąd Ap. po ponownym rozpatrze 
niu sprawy zatwierdził wyrok pierwszej 
instancji. С 

Wiadomości radiowe 
ŁUDZIE, KTÓRYCH KARMI RZEKA. 

Pod tym tytułem interesującą pogadankę 

w ramach cyklu „Z naszego kraju" wygłosi 

w poniedziałek, 27 września, o godz. 18,00 

Jan Huszcza. Będzie w niej mowa o zwy- 

czajach i życiu rybaków na tak licznych wo- 

dach naszych kresów. 

NA WYSTAWIE RADIOWEJ 

GRA ORKIESTRA WOJSKOWA. 

W poniedziałek, 27 września, grać będzie 

w publicznym studio na Wystawie „Radio 
dla miasta i wsi” orkiestra wojskowa pod 
dyr. por. Teodora Wołoszczuka. Wstęp do 

studia bez opłat dodatkowych, poza wyku- 

pionym biletem wejścia na Wystawę w ee- 

nie 25 lub 20 gr. 

OPERA Z ROKU 1818 

dla radiosłuchaczy. 

Operę „Czaromysł* Karola Kurpińskiego 

— którą w dniu 27 września o godz. 21,00 

nadaje Rozgłośnia Lwowska — napisał Kur- 

piński w roku 1818 i w tym roku wystawił 

ją w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

Tekst dostarczył Kurpińskiemu A. Żuł- 

kowski, znakomity ówczesny aktor i autor 

74 sztuk. 

Jest to opera romantyczno - fantastyczna. 

Charakterystycznym momentem w muzycz- 

nej strukturze tego dzieła jest aria, której 

tekst zapowiada formę „oracji* tak dobrze 

nam znanej z oper Moniuszki. Jakkolwiek 

muzyka ma cechy swej epoki, to jednak nie 

brak tutaj elementów polskiej muzyki łudo- 

wej, a mianowicie melodii, rytmów, a na- 
wet pewnych swoistych harmonii. 

Ze względu na te narodowe tendencje 
Kurpińskiego, opera jest warta poznania. 

OSTERWA CZYTA ŻEROMSKIEGO. 
„Doktėr Piotr“ — w całości przez radio, | 
Począwszy od poniedziałku, t. j. od dn. 

27 września, codziennie o godz. 21,45 Juli- 
usz Osterwa czytać będzie przez radio jed- 
no z pierwszych opowiadań Stefana Żerom- 
skiego p. t. „Doktór Piotr“. 

Recytacje noweli Żeromskiego zakończą 
się 30 września rb. 

Kwestionariusz 
e pracy kobiet 

Stowarzyszenia urzędników _ państwo- 
wych, z nwagi na coraz częstsze wypadki 
redukcji kobiet w urzędach, rozpisaly ankie 
te dotyczącą warunków pracy kobiet, zatru 
dnionych w administracji rządowej. 

Z uwugi na charakter tej ankiety, będzie 
cna hez:mienna. Wśród danych, które an- 
kieta ta ma ustalić, jest kwestia ilości osób, 
będących na wyłącznym utrzymaniu urzędni 
czek państwowych, jak również wysokość 
proceniowego udziału w ogólnym dochodzie   rodzinnym. 

© TERZ CERATO INIT ITT SIG 
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ZEMSTA 
Obawy wiernego sługi były najzupełniej uzasad- 

nione, a jeśli nie sprawdziły się, to nie było to zasłu- 

ga pani Foster i Henri'ego. Poprostu, szczęśliwy traf 

chciał, że w chwili przybieia „Marji Ludwiki do por- 

tu w Dover miejscowi reporterzy rozgrywali niesły- 

chanie emocjonującą partyjkę pokera, od której nie 

oderwałby ieh nawet luksusowy parowiec transat- 

łantycki, pełen autentycznych miljonerów, królów 

szmalcu i gwiazd srebrnego ekranu. 

Na dworcu w Londynie czekało na panią Foster 

jej prywatne auto. Był to wytworny wóz, którego kie- 

rowca ubrany był w liberję. — Sporo pieniędzy musi 

mieć la kobieta — pomyśleli sobie Henri i Pierre rów- 

nocześnie. 

— Podwiozę pana — zaproponowała piękna da- 

ma. — Dokąd? Ritz, Bristol? 

— Pozwoliłem sobie zarezerwować telegraficznie 

apartament w Greyhili — wtrącił uniżenie Pierre. 

— Greyhill? Bardzo sympatyczny i wytworny 

hotel — potwierdziła pani Foster. : 5 = 

— Biedny chłopak nie może sobie najwidoczniej 

pozwolić na większy komfort — pomyślała jedno-   

cześnie. — Greyhill to wymarzone schronisko dla 
arystokratów, którzy nie zrezygnowali jeszcze z przy- 
wilejów pochodzenia, ale zmuszeni są liczyć się z 
groszem... Co za czasy, ©0 Za czasyl Taki hrabia 

Gozzi de Pino musi oszczędzać na mieszkaniu! Stra- 

szne! 

Henri wsiadł do śniącego Packarda. Pierre przy- 
wołał taksówkę i zabrał kufry. 

Pożegnanie hrabiego z uroczą Wiktorją trwało 
bardzo długo. 

— Kiedy pan mnie odwiedzi, hrabio? — zapy- 

iała wdówka, spoglądając mu głęboko w oczy. 

— Zadzwonię do pani jutro — przyrzekł solen- 

nie Henri. | 
— W jaki sposób uwolnić go ze szponów tej 

hieny? — zastanawiał się tymczasem zatroskany 
Pierre. — Nie mogę przecież robić mu odrazu awan- 

tury. Jeszcze się obrazi i licho wie, eo  zmałuje. 
Prawdziwe utrapienie z tymi dzisiejszym młodymi 
łudźmi! Nie mają żadnego drygu do interesów.... 

Medytując tak, zapomniał Piotr zupełnie, że w 

gruncie rzeczy jest w tym samym wieku co Henri. 
Ilež to razy powtarzał mu przed wyjazdem, że we 

wszystkich „delikatnych* sprawach kobiety są tylko 

zawadą! Bo to taki półgłówek pozwoli sobie coś 
wytłumaczyć? Musi się sam przekonać, na własnej 

skórze, innej rady niema.. Niestety, sprawa wyglą-   

dała tak, że skóra Henri'ego była w tym wypadku 
również skórą Piotra... 

Piotr nię dowierzał kobietom jeszcze bardziej, 
niż broni palnej. Wiedział z doświadczenia, że jeśli 
w drogę wejdzie niewiasta, interes djabli wzięli. 
Oczywiście, Madeleine nie obejmowała ta reguła, dla. 
iego właśnie Piotr się z nią ożenił, ale wszyscy jego 
koledzy wpadali w nieszczęście przedewszystkiem 
dzięki kobietom. Głupie to, zazdrosne, a gadatliwe!... 
Zaraza prawdziwa! 

W hallu hotelowym porozstawiane były miękkie 
fotele. Henri rozsiadł się wygodnie, czekając aż ka- 
merdyner załatwi formalności w zarządzie. Tym- 
czasem palił papierosa i rozglądał się z zainterceso- 
waniem. Hotel robił bardzo dobre wrażenie. U wej- 

ścia czuwał pełen godności porijer. Posadzka hallu 
wyłożona była miękkim szkarłatnym dywanem. Te- 
goż koloru chodniki prowadziły do dźwigów oraz 
na schody. Na stolikach w hallu słały wazony peł: 
ne żywych kwiatów oraz przybory do pisania. Na 
szczęście, nigdzie nie było widać zakurzonych palm, 
kiórych Henri nie znosił, Matka jego hodowała w 
domu takie miotły. 

Zjawił się wreszcie Pierre i zakomunikował ce- 
remonjalnie, że apartament jest już przygotowany, 

— Zajmij się kuframi —— powiedział Henri 
eho. — Możesz je zawieźć windą, a ja pójdę na 
RR x a SEN
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KRONIKA 
  

Dziś Kožmy i Damjana 

Jutro Waclawa 
WRZESIEŃ | 

27 Wschód słońcą — g. 5 m. 13 

Peniedziałek | zachód słońca — g. 5 m. 08 

Spesirzezenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wiłnie dnia 26.1X 1937 .r. 

      

  

   

Citmienie — 768 

Tezeperatura średnia -- 13 

Temperatura najwyższa -+ 18 

'lentperatura najniższa -- 11 

Opad — 

Wiatr — północny 

Tendencja barom. — wzrost ciśni:'ua 

Uwagi — chmurno. 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 
do wicezora 27 września rb.: 

Ranek mglisty i miejscami chmurny, W 
ciągu dnia pogoda słoneczna i ciepła. Po 
chłednej nocy temperatura około 20 st. 

Wiatry z kierunków zmiennych. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apleki: 

Sapožnikowa (Zawalna 41); Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4); S-ów Augustow- 
skiego (Mickiewicza 10); Narbutta (Św. 
Jańska 2) i Zasławskiego (Nowogródzka 
89). 

Ponadto słale dyżurują następujące 
tpłeki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 

następujące 

(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witol 
dowa 22). 

     
   

   

  

   

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępna 

Telefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 
  

  

  
    

Pierwszorzędny — Ceny stępne. 
Telefony w jach Winda osobowa 

UNIWERSYTECKA 

— Zapisy do Szkoły Nauk Politycz- 
nych w Wilnie. W dniu 27 września r. b. 
rozpoczynają się zapisy do Szkoły Nauk 
Poliłycznych w Wilnie i trwać będą do 

  

PREMIERA. 

W roli główn. bo- 
żyszcze wszystkich 

CGIIING | 

  

Wkrótce. Wspaniałe momumentalne 

arcydzieło o największym bohaterze 

wszystkich czasów — adm. Nelsonie 

W rolach głównych: 

  
HM E LI o s | OTWARCJE 

SEZONU? 

Film o którym mówi cały światl 

Charies Boyer 

dnia 12 października włącznie (w godz!- 
nach od 11 do 13 i od 17 do 19) co- 
dziennie prócz dni świątecznych. Począ 
tek roku akademickiego i wykładów — 
4 października. 

AKADEMICKA. 

— Przedłużenie podań o stypendia aka- 

demiekłe. Ministerstwo WR i OP przedłuży- 

lo w r. b. termin składania przez studentów 

podań o stypendia akademickie do dnia 15 

października. 

Podania należy składać w uczelniach na 

ręce dziekanów odpowiednich wydziałów. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Ulgi w czesnym w szkołach państwo- 

wych. Władze szkolne ogłosiły okólnik w 

sprawie ulg w czesnym w szkolnictwie śred- 

nim w roku szkolnym 1937/38. Podania o 

ulgi dla uczniów gimnazjów państwowych 

i liceów rozpatrzone będą przez rady peda- 

gogiczne najdałej do dnia 20 października. 

Ulgi, przyznawane ucznio”, nie mogą prze- 

kroczyć 26 procent ogólnej liczby uczniów, 

uczęszczających do poszczególnych kłas. 

    

— Rozszerzenie programu ćwiczeń w li- 

ctach nowego typu. Na skutek zarządzenia 

władz szkolnych w liceach nowego typu roz 

szerzono program ćwiczeń fizycznych. Gim- 

nastyka i ćwiczenia sportowe odbywać się 

będą w liceach dwa razy w tygodniu, 

— Towarzystwo Kursów Technicznych 
w Wiłnie prowadzi następujące kursy: 1) 
Pomocników mierniczych — 6 i pół mies., 
2, Dozorców drogowych — 6 i pół mies., 
3) Dozorców melioracyjnych — 6 i pół miės., 
4 Radio- i Elektrotechnicznych — 5 i 7 
mies., 5) Wyrobów betoniarskich i tynków 
szlachetnych — 4 mies., 6) Techniczno-Kre- 
ślarskie Żeńskie — 6 i pół mies., 7) Samo- 
chodowe i motocyklowe z warsztatami — 
2 mies., 8) Korespondencyjne w dziale budo- 
wlanym i drogowym o poziomie średnim. 
Kursy są połączone z zajęciam” praktyczny- 
m: i dają słuchaczom wiedzę fachową w za- 
kresie potrzebnym do wykonywania fachu. 
Zajęcia na kursach oprócz korespondencyj- 
nych i samocho owych, odbywają się w оК- 
resie zimowym, w godzinach wieczornych, 
poczynając od 25-go października. 

Informacyj udziela i podania przyjmuje 
kancelaria Kursów w godzinach od 17 do 19, 
Wilno, uł. Holendernia Nr. 12, gmach Pań- 

stwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Telefon 171, 

Z KOLEI 

— Dnia 23 bm. odbyło się w sali 
konferencyjnej DOKP uroczyste rozdanie 
nagród zwycięzcom | Konkursu Szacho-   

Bohater 
„MAYERLINGU* oraz 

TRAFALGAR 
Fredie BARTHOLOMEW, Madeleine CAROLL, Tyrone Power i in. 

„KURJER WILEŃSKI 27. IX. 1937 

wego K. P. W. Rozdania nagród dokonał 
osobiście p. Dyr. Kolei inż. W. Głazek. 

Tytuł mistrza Okręgu Wil. KPW zdo- 
był Brożyński Lucjan z Ogniska Wilno, 
dalsze miejsca zajęli p. p. Radziuk Wła 
dysław z Ogniska Białystok i Borkowsxi 
Józef z Ogniska Wilno. 

Zawodnicy ci będą reprezentować bar 
wy Wileńskiego Okręgu KPW na ogólno- 
polskim iurnieju szachowym KPW. w War 
szawie. 

NOWOGRÓDZKAŃ 
— W sprawie p. Gułtmana. W połowie 

sierpnia rb. p. Jan Michalski złożył w Urzę 

dzie Wojewódzkim pismo, w którym streś- 

ci* trzy konkretne zarzuty przeciwko p. Ka- 

rolowi Gultmanowi, kontraktowemu urzęd- 

nikowi XI st. sł. Zarządu Miejskiego w No- 

wogródku. A więc: 1) że w 1935 r. p. Gult- 

man usiłował przywłaszczyć 50 zł. które je- 

dnak po przeprowadzeniu osobistej rewizji 

przez jednego z ławników zostały mu ode- 

brane; 2) że nie wywiązał się należycie z 

powierzonej mu misji zainkasowania na pod 

stawie weksla dłużnika Zarządu Miejskiego 

200 zł. i 3) że podczas sprzedaży biletów 

przez chór Dana 27 lipca rb. bezprawnie zez- 

wolił na sprzedaż biletów wejściowych nie 

siemplowych uprzednio w Zarządzie Miej- 

skim dła pobrania podatku na rzecz mia- 

sla, Funduszu Pracy i Czerwonego Krzyża. 

Wobec tego podatek na wymienione insty- 

tucje nie został pobrany. Po przedstawieniu 

zaś widziano p. Gułtmana w restauracji w 

towarzystwie kasjera chóru Dana. 

Jak się dowiadujemy, na połecenie Urzę- 

du Wojewódzkiego, inspektor samorządowy 

powiatu nowogródzkiego przeprowadził do- 

chodzenie, w wyniku którego zarzuty po- 

wyższe zostały ustalone. Wobec tego sprawę 

skierowano 18 bm. do prokuratora, który z 

miejsca zarządził dochodzenie policvjne. 

P. Karol Gultmaa nie jest zwolniony (jak 

to mylnie opowiadają sobie w mieście) lecz 

i nadal pracuje w Zarządzie Miejskim. 

   

  

Na marginesie tej sprawy, w ni t ko- 

rzystnym świetle przedstawia się i chós Da- 

ria, a raczej kasjer tego chóru, który musiał 

przecież wiedzieć, że skoro sprzztawały się 

także i „wejściówki”, należało bez względnie 

uiścić podatek i od tych biletów, gdy tym 

czasem uiścił podatek tylko od tych biletów 

za miejsca siedzące. 

Zresztą sprawa la niewątpliwie wy 

jaśniona zostanie na przewodzie sądowym. 

LIDZKA 
— W dniu 1-go października w lokalu 

dawnych jatek miejskich w rynku (ul. Su- 
walska) zostanie uruchomieny skład manu- 
faktury p. f. „Bławat Poznański* który ot- 
wiera znany kupiec z Tczewa A. Miśkiewicz. 
Firma chrześcijańska. Cenv niskie. 

  
  

BRASŁAWSKA 

— ZJAZD O. Z. N. Wczoraj odbył się 

zjazd obwodowy organizacji wiejskiej 

Obozu Zjednoczenia Narodowego w Bras 

ławiu przy udziale około 200 osób. 

Na zjazd przybyli: przewodniczący 

okręgu wileńskiego org. wiejsk. OZN inż. 

Stanisław Perzanowski, starosta pow. bras 

ławskiego Stanisław Trytek, przewodni- 

czący obwodu święciańskiego OZN To- 

masz Zan oraz przedstawiciele gmin i or- 

ganizacyj. 

Obradom przewodniczył pierwszy wi- 
ceprezes obwodu Marian Prewysz-Kwin- 
to. 

Przemówienia wygłosili pp.: inż. Pe- 
rzanowski, Tomasz Zan, Bazyli Wasilonek, 

Michał Sajkowski i przewodniczący Ma- 
rian Prewysz-Kwinło. 

Na zakończenie przewodniczący od- 
czytał skład tymczasowych władz kół 
gminnych OZN. 

Zjazd wysłał depesze do p. Marszałka 
Edwarda Śmigłego Rydza, do szefa OZN 
płk. Koca i do gen. Galicy. 

Kii ma dwa końce 
Jest fo historyjka na ogół wesoła, tyl 

ko nie dla Matejskiego, mieszkańca Śni 
piszek, który chcąc pozbyć się swej mał 
żonki, wpadł na niecodzienny pomysł. 

Oskarżył ją przed władzami, że jest... 
agentką komunisłyczną, a na dowód 
swych słów dostarczył parę ulotek komu 
nistycznych, które znalazł rzekomo u 
swej połowicy w płaszczu. 

Policja nie skora do wyciągnięcia wnio 
sków z takiego rodzaju meldunków — 
wszczęła kłopotliwe i skrupulatne docho 
dzenie, a wynik jego był wręcz rewela 

cyjny i bardzo dla Matejskiego nieprzy- 
jemny. Stwierdzono mianowicie, że Ma- 
tejska tyle ma wspólnego z komunistami, 
ile mieszkańcy naszego globu z obywa 
telami Marsa, natomiast wyjaśniono, że 
Małejski całą tę historię zmyślił w celu 
pozbycia się żony, sądząc w naiwności 
ducha, że najlepiej odseparują ją od nie 
go mury więzienia Łukiskiego, 

Dochodzenie przeciwko  Malejskiej 
naturalnie zostało umorzone, lecz „pomy 
słowy” małżonek odpowie przed sądem 
za wprowadzenie w błąd władz sądowo 
śledczych. Ponadto policja dochodzi, ja- 
kim sposobem znalazł się on w posiada- 

| niu ulotek komunistyczn. Słowem Matej. 

ski wyszedł na tym pomyśle, jak przy- 

słowiowy Zabłocki na mydle... (c) 

HISTORIA JEDNEJ NOCY 
Jean Arau 

  

Nienotowa- ' 

ny sukces 

Junosza-Stępowski 

Początek seansów 

og. 4; 6.10, 8.15 i 1020 

  

Kiro MARS| 
Ostatnie dni 

Początek o godzinie 2-ej, 

POLSKIE VINO 

SWIATOWID | 

Rzym, zamek św. Anioła, Watykan 

DG SK | Dziš 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

Po raz pierwszy w Polsce. Wielki film dźwiękowy pod protek- 
toratem instvłutu „Caritas“ Archidiecezji Wileńskiej 

Papież Pius XI przemaw'a 
Niezrownane skarby sztuk, muzea, gwardia papleska 

kościoł sw. Piotra, wielka procesja, muzyka kościelna, śpiew chóru Watykanu I t. d. 

Film wielki:h wzruszeń p. t. 

TRĘDOWATA 
W rol. gł. Elżbieta Barszczewska i Franciszek Brodziewicz na czele zespołu znak. art, 

Film dla starych i młodych, dla wesołych i smutnych | 

MAŁY CZARODZIEJ, 
W roli tytułowej obdarzony fenomenalnym głosem 9-letni BOBBY BREEN 

Nad program: Ftrakcja kolorowa i aktualia, 

do cieb'e 

  Pocz. seans. 0 4-6j, w niedz. i św. o 2-ej. 

  
  

  

F-ma „Autosport“ 
Baranowicze, ul. Ułańska 3 
poleca: opony i dętki rowerowe- 
samochodowe i motocyklow., 
różnych wymiarów. wszechświa- 

towej sławy marki 

„ENGLEBERT“ 
Polskiej S-ki Rkc, Wyr. Gum, 

Radioodbiorniki, rowery, pate- 
fony i płytv oraz żarówki. 

Dogodne warunki spłaty. 
Wysyłamy oferty na żądanie. 

Firma „Autosport“. 

  

  

  

RADIO 
Poniedziałek, dn. 27 września 1937 r. 

30: Pieśń poranna; 6,18: Gimnastyka; 
)ziennik por.; 7,10: Mu      

   

  

     
   
   
   

     

   
ży 8,00: 4 a dla szkół; 8,10—11,15: 
Przerwa; 11,15 i 11,40: 
Messager — olabki“; 

    

11,57: Sygnał czasu; 12 

12.15: LOPP Kolejowy; 
nowe z epoki romanty: 
sztatu do warsztatu , 
zyka popularna; 
5,00: 

  

ziennik połudn.; 
Utwory orga: 
40: Od war- 

13,00: Mu 
Przerwa; 

: „Życie kultu- 
nowela Tom: 

1 $ 
16,00: „Mala waž 

p : Koncert rozryw 
kowy; 16,15: Obycz: sporto: — felieton; 
17,00: Koncert solistó ; 17,50: Puszcza w je 
sieni -- pog.; 18,00: Ludzie, których karmi 

rzeka — pog.; 18,10: Koncert Ork. Wojsk.; 
18,40: Program na wtorek; 18,45: Wil. wiad. 
sportowe; 18,50: Pogadanka; 19,00: Audycja 
strzelecka; 19,40: Pogadanka sportowa; 19,50 
Wiad. sportowe; 20,00: Muzyka taneczna; 
20,45: Dziennik wiecz.; Pogadanka; 
21,00: „Nimfy nad jeziorem Gopłem* opera 
w 2-ch. aktach Karola Kurpińskiego; Ok. 
21,45: W przerwie „Doktór Piotr“ — opow.; 
22.50: Ostatnie wiadomości; 23,00: Tańczy- 
my; 28,30: Zakończenie programu. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dziś po cenach propagandowych gra- 

na będzie operetka Johanna Straussa „Noe 

w Wenecji po raz ostatni w sezonie. Obsa- 

da premierowa. 

— Jutro wraca na repertuar klasyczna 

operetka Johanna Straussa „Wiedeńska 

krew, która wywołała na premierze przy- 

jęcie entuzjastyczne. 

— Występy artystów Opery Warszaw- 

skiej w Wilnie odbędą się w dniach 5 i 6 

października. Wystawione będą opery „Ri- 

gołetto* i „Cyrulik Sewilski*, 

    

        

    

  

ralne; 
Manna; 

    

    

   
   

     

TEATR „NOWOŚCI, 
Dziś, w poniedziałek, wielka premiera 

w 16-tu obrazach p. t. „Jesienne Figielki* 

z I. Różyńską, P. Honarską, L. Okszańską, 

Wł Boruńskim, Al. Gronowskim, duetem 

Ron — Valt oraz baletem Wierzyńskiego. 

Ważniejsze obrazy rewii: „Pięć minut mał- 

żeństwa”, „Wale miłość Złodziejska filo- 

zofia”, „Kici - kici* i wiele innych. 

Reżyseria Wł. Boruńskiego. Nowe deko- 

racje W. Zaleskiego. Codziennie dwa przed- 

stawienia. Początek punktualnie o godzinie 

7-ej i 9-ej. Ceny miejsc od 25 gr. 
— 

   

Prywatna Kocdukacyjna Szkoła Powszechra 

„NASZA SZKOŁA* i PRZEDSZKOLE 
B. MACHCEWICZOWEJ 
ul. Mickiewicza 19—22 

Przyjmuje zapisy codziennie od 11—14 
Bezpłatne komplety jęz. francusk. i niemieck. 

  

Potężny 

romans 

miłosny 

Mistrzow. realiz. Franka Borzage'a. Nad program: Atrak- 
cja kolorowa i aktualia, Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Przetarg 
Komisja Gospodarcza dla więzienia 

na Łukiszkach w Wilnie, więzienia przy 
ul. Ponarskiej w Wilnie oraz Zakładu 
Wychowawczo-Poprawczego w Wielucia 
nach zawiadamia, że w dniu 4 paździer- 
nika 1937 r. o godzinie 12, odbędzie się 
przetarg w więzieniu w Wilnie na Łu- 
kiszkach na dostawę artykułów żywno- 
ściowych na III kwarłal 1937/38 r. 

Bliższych informacyj udziela kierownik 
Działu Gospodarczego w/w więzienia zo 
dziennie, za wyjątkiem niedziel i iwiąt 
w godzinach od 10 do 12. 

Składanie oferł do dnia 4.X. 1937 r. 
w więzieniu w Wilnie na Łukiszkach. 

Komisja zastrzega sobie prawo po- 
działu dostaw i wyboru oferenta, ch>- 

ciażby ceny były niższe. 
Komisja Gospodarcza. 

AŁAŁAAŁAKÓR*"PRALARAA 

`° LEKARZE 
YYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYYTYYYYYTYYYYYYT" 

DOKTOR MED. 

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

DOKTÓR 

wWolfson 
Choroby skórne, weneryczne | moczo- 

płciowe. Wileńska 7, tel. 10—67 Przyjmuje 
cedzień od 5—8, w niedzielę od 9—12. 

GAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

AKUSZERKI 
YYYYYYYYYYYYYYTYTYYYYYYYYYYYVYYYTYTYTYTYYY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 18 
róg Ofiarnej, obok Sądu 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA г 
KontoP.K.O 700.312 Konto rozrachunkowe 1, Wilno 1 Lida, ul. Zamkowa 41 

Oddziały Nowogródek, ul. Kościelna 4         CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimeti. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 

  

noszeniem do domu w kraju —3 zł, za gra: 

nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50 

ma wsi, w miejscowościach gdzie nie ma 

      
      

          
      

     
    

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. 

tentrala — Wilno, ul Bissupa Bandusskiego 4 

Redakcja tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południw 
Admtmstracja tel 99—czynna od godz 9.30—15.30 
Drukarnia: ie 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” Sp. z o. o. Druk. „Zniez“, Wilno, 
"aLiO 

Baranowicze, ul: Mickiewicza | 

Przedstawiciele: Klec, Nieśwież Słonim, 
Szczuczyn, Stołnce, Wołożyn, Wilejk: , 
Warszawa, ul. Traugutta 3 

  

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

   

  

   

  

«Bisk. Bandurskiego 4, fel. 3-40. 
а “ 

SZ KZ 

Redaktor odp. 

7 
7% ч Wilnie. į 
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