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Min. W. R. i O. P. prof. Świętosławski 
zwiedza sanktuarium Mar. J. Piłsudskiego 
KIELCE, (PAT). Pan minister wr 1 op 

prof. Wojciech Świętosławski oraz gen. 
Wacław Wieczorkiewicz w. towarzystwie 

wojewody kieleckiego dr Dziadosza 

zwiedzili sanktuarium Józefa Piłsudskie- 
go i muzeum legionów, które mieszczą 

4 memoriały org, 

się w pierwszej głównej kwaterze Ko- 

mendanta Jėzefa Piłsudskiego. 

Uroczystość poświęcenia i otwarcia 
sanktorium i muzeum nastąpi w najbliż- 

szym czasie. 

polskich w Litwie 
skierowano do premiera Ks. Mironasa 

KOWNO. (Pat.) Jak donosi organ 
Polaków na Litwie „Dzień Polski*, 
do premiera litewskiego udać się mia 
ła delegacja 2 polskich organizacyj 

kulturalno-oświatowych „Pochodnia* 
w Kownie oraz towarzystwa „Oświa- 

ta* w Poniewieżu celem zobrazowa- 
nia ograniczeń, z jakimi się styka lud 
ność polska na Litwie. Zarząd Głów- 
ny „Pochodni* zwrócił się do sekre- 

tarza generalnego gabinetu minist- 
rów z zapytaniem, czy premier będzie 

mógł przyjąć wyżej wymienioną de- 
legację w sprawach, dotyczących 
szkolnictwa oraz organizacyj polskich 
na Litwie. Wobec tego, że audiencja 
nie doszła do skutku, przesłano na 

kęce premiera Mironasa 4 memoriały, 

a mianowicie: w sprawie nauczania 
w domu języka polskiego z wykazem 
wyroków naczelników powiatowych 
oraz komendantów wojennych; 2) w 
sprawie nieprawidłowych zapisów na 
rodowości w paszportach z podkreś- 
leniem wpływu tych zapisów na pol- 
skie prywatne szkolnictwo w Litwie; 
3) w sprawie zawieszenia oddziału 
tow. „Pochodnia* oraz. 4) w sprawie 
zawieszenia oddziału tow. „Ošwiata“ 
w Poniewieżu z zaznaczeneim, że od 
1 stycznia żadna z polskich  organi- 
zacyj kulturalno-oświatowych na sku 
tek unieruchomienia oddziałów fak- 
"tycznie nie może normalnie funkcjo- 
'nować. ‚   

Tydzień ożrony przeciwpożarowej 
WARSZAWA. (Pat.) Pod wysokim 

protektoratem Pana Prezydenta R. P. 
i P. Marszałka Polski Edwarda Śmig- 
łego-Rydza rozpoczął się wczoraj w 
całej Polsce „Tydzień Obrony Przeciw 
pożarowej”, który ma za zadanie uś- 
wiadomić szerokie warstwy  społe- 
czeństwa polskiego o akcji zapobie- 
gania pożarom i skutecznej walcz z 
nimi. 

Uroczystości strażackie w Warsza 
wie rozpoczęły się o godz. 9 rano zło- 
żeniem wieńca w Belwederze i odda. 
niem hołdu pamięci Wielkiego Mar- 
szałka przez Zarząd Główny Związku 

Straży Pożarnych R. P. w imieniu 
strażactwa polskiego. 

Q godz. 10 rano zostało odprawio- 
ne uroczyste nabożeństwo w kated- 

| rze Św. Jana, na które przybył p. pre 
mier gen. Sławoj-Składkowski, powi- 
tany przez członków Zarządu Głów- 
nego Związku Straży Pożarnych. 

* >*P. Premier gen. :Sławoj-Składkow- 
ski odebrał raport od dowódcy stra- 
żackiej kompanii honorowej, ušta- 
wionej wzdłuż ulicy Świętojańskiej, 
po czym po przejściu przed jej fron- 
tem, udał się do katedry, zajmując 

honorowe miejsce w środkowej nawie 

przed głównym ołtarzem. 

Po nabożeństwie, które odprawił 

Ks. kan. Węglewicz odbyło się na ryn 

ku Starego Miasta przekazanie wła- 
dzom wojskowym daru strażactwa 
polskiego w postaci. najnowocześniej 
szego auto-pogotowia, wyposażonego 

w bojowy sprzęt strażacki.   
2 godzinna rozmowa 

BERLIN, (PAT). Niemieckie biuro in- 

formacyjne donosi, że Ashton Gwatkin 
pdwiedził w niedzielę Konrada Henleina 

w Asch, aby raz jeszcze omówić z nim obe 

ceną sytuację polityczną i poinformować 

się co do przebiegu odwiedzin Konrada 

Gwatkina z Henleinem 
Hemleina u kanclerza Hitlera. Przy trwa 

| dwie godziny rozmowie Gwatkina 
z Henleinem obecny był w charakterze 
tłumacza ks. Max Egor Hohenlohe oraz 
zastępca Henleina — Karol Herman 
Frank. 

  

Paryż oczekuje 
na rezultaty kongresu w Norymberdze 
* PARYŻ. (Pat.) Dominującym na- 
strojem kół politycznych w Paryżu 
jest nastrój wyczekiwania na rezul- 
taty kongresu w Norymberdze. Fran- 
cuskie koła rządowe zajmują w dal- 
szym ciągu stanowiska powściągliwe 

pozostawiając Londynowi prowadze- 

nie akcji w sprawie czeskiej. Z kół 

zbliżonych do francuskiego MSZ wy- 

jaśniają, że chociaż ambasador fran- 
cuski w Berlinie otrzymał od kancle- 

rza Hitlera, wraz z innymi dyploma- 

tami zaproszenie do Norymbergi, jed 

nak nie będzie brał on udziału w żad 

nych rozmowach dyplomatycznych, 
jakie, według zapowiedzi prasy, Od- 
być się mogą między kanclerzem Hit 

lerem a Henleinem oraz ambasado- 
rem brytyjskim. 

Prasa i koła polityczne w oczek! 

waniu dalszych wydarzeń dyplomi.- 
tycznych śledzą tymczasem echa spra 

wy czechosłowackiej zagranicą. Oma 
wiane są nastroje w St. Zjednoczo- 
nych, dalej obserwowane jest pilnie 
stanowisko Włoch.  Korespondenci 
francuscy z Rzymu podkreślają w dal 

Zym ciągu pełen: rezerwy i spókoju 
nastrój włoskich kół politycznych. 

Niedzielne dzienniki paryskie po- 
dają na naczelnych miejscach teksty 
przemówień ministra Bonnet'a i am- 
basadora St. Zjednoczonych Bullit'a 
wygłoszonych w niedzielę rano na 
uroczystościach poświęcenia pomnika 
u ujścia Girondy symbolizującego 

współpracę francusko-amerykańską. 
W kołach politycznych wskazuje 

się jako na fakt zasadniczy, że min. 
Bonnet, jak i ambasador Bullit w 
swych. przemówieniach _wystrzegali 
się słów, które mogłyby być uważane 
za groźby, czy też presje pod czyim- 
kolwiek adresem i wystąpienia swe 
utrzymali w tonie wysoce umiarko- 
wanym. 

TOKIO, (PAT). Agencja 

na prawym brzegu Jangtse Chińczycy 
stracili około 10 tysięcy ludzi. W na- 

stępstwie tej bitwy linia kolejowa Kiu-   

.biskusem polowym Gawliną, przedstawi 

  
  

W bitwie pod Wanueling 
Ch'ńczycy stracili 10 tys. żołnierzy > 

Domei | kiang — Nanczang 
twierdzi, że w bitwie pod Wanuejling | Prowadząc dalej swą akcję w prowincji 

  

Konsekracja nowego biskupa 
diecezji Kieleckiej 

KIELCE. (Pat.) W niedzielę odby- 
ły się w Kielcach uroczystości kon- 
sekracyjne nowego biskupa diecezji 
kieleckiej dra Czasława Kaczmarka. 

W otoczeniu nuncjusza apostol- 
skiego arcybiskupa Cortesi'ego, księ- 
ży biskupów współkonsekratorów A. 
Szelążka i Leona Wetmanskiego, 

przedstawicieli władz z p. ministrem 
W. R. i O. P. prof. Wojciechem Świę- 
tosławskim, przedstwicielem  armii 

Zgon arcybiskupa N. Jorku 
NOWY JORK. (Pat.) Arcybiskup Nowego Jorku kardynał Hayes zmarł 

wczoraj przeżywszy lat 70. Е 

gen. Waclawem Wieczorkiewiczem i 
wojewodą kieleckim dr Dziadoszem. 

Po wejšciu orszaku biskupiego do 
świątyni chór odśpiewał hymn koš- 
cielny, po czym rozpoczęła się właści 
wa uroczystość konsekracyjna. Po 
odczytaniu bulli papieskiej biskup 
nominat klęcząc przed konsekrato- 
giem, nuncjuszem postolskim, złożył 
przysięgę wierności i posłuszeństwa 
dla Ojca Świętego. 

  

  

Verey wicemistrzem 
Europy 

MEDIOLAN, (PAT). Na torze wioślar 
skim pod Mediolanem rozegrane zostały 

w niedzielę finały regat wioślarskich o 
mistrzostwe . Europy. 

Regaty te wypadły dla nas nie naj. 
gorzej, gdyż startujący w biegu jedynek 
wioślarz połski Verey zajął drugie miej- 
sce, zdobywając tytuł wicemistrza Eu- 
ropy. 

Wydaje się dziś niewątpliwe, że gdy 
by nie zbyt krótki trening Verey'a, któ- 
ry wiele czasu poświęcił ostatnio na stu 

dia, wywalczenie zwycięstwa przez Po- 
laka byłoby całkowicie możliwe. W każ 
dym razie w biegu finałowym Verey po- 
jechał znacznie lepiej, niż w oba po 

przednię dni. 
  

Zamach na króla Egiptu Faruka 
Król doręczył pływakom nagrody, po 
czym po skończonych zawodach о- 

puścił klub, udając się do samocho- 

ALEKSANDRIA. (Pat.) Wczoraj 
dokonano nieudanego zamachu na 
króla Egiptu Faruka. W miejscowym 
klubie sportowym nad brzegiem Nilu 
odbywały się zawody pływackie o 
mistrzostwo Egiptu, na które przybył 

król w otoczeniu kilku ministrów. 
EEA IEBEZE SEAT ES 

Prymas Poiski | 
w Katowicach 

KATOWICE, (PAT). Wczoraj przyje- 
chał do Katowic J. E, Prymas Polski ks. 

kard. Hlond. Na idworcu powitali ks. 
prymasa przedstawiciele władz z woj. 
śląskim dr Grażyńskim na czele, przed- 
stawicjele duchowieństwa z ks. biskupem 
Adamskim, ks. biskupem sufr. Bienkiem, 

JEROZOLIMA. (Pat.) W niedzielę 
rano, nieznąni sprawcy spowodowali 

na linii Lydda — Haifa wykolejenie 

uległ na tej linii przerwaniu. 
W pobliżu miejscowości Arah do- 

szło, według urzędowego komunika- 
tu, do regularnej bitwy między woj- 

ciele miasta z prezydentem oraz dele- 
gacje organizacyj i stowarzyszeń kato- 

lickich ze sztandarami. Ks. kard. prymas 
Hlond weźmie udział w rozpoczynają= 
cych się w dn. 5 bm. obradach 4 studium 
katolickiego, które potrwają do piątku. 

Lotnicy palscy 
w Łotwie 

RYGA, (PAT). Uczestnicy |otniczego 
raidu bałtyckiego aeroklubu warszaw- 

skiego oraz delegaci PAZZM „Liga" w 
dniu dzisiejszym w godzinach porannych | 
zwiedzili zabytki miasta. O godz, 10 na- 
stąpiło złożenie wieńca na grobie obroń 
ców Łotwy po czym odbyły się popisy 
lotnicze. Po popisach odbyły się loty 
pasażerskie dla publiczności, przy czym 
specjalnym zainteresowaniem cjeszył się 
samolot RWD 13 z aparaturą radjową 
Philippsa. O godz. 14 w kasynie ofice. 
rów lotnictwa uczestnicy rajdu oraz 
członkowie poselstwa podejmowani by- 
li obiadem. W godzinach przedwieczor- 
nych goście udali się do kuracyjnej miej 
scowości Kemeri, gdzie zwiedzili nowo- 
cześnie urządzony państwowy zakład 
leczniczy, Po podwieczorku j krótkim 
pobycie nad morzem, uczestnicy rajdu 
udali się do gmachu poselstwa R. P., 
gdzie został wydany raut. W raucie 
wzięli udział ze sfer lotniczych płk, Basz 
ko, szef lotnictwa wojskowego j cywill- 
nego, P. L. Piłłups prezes aeroklubu ło- 
tewskiego, p. Massens kierownik wy- 
działu bałtyckiego m. 5. z., plk. Kandis 
dowódca pułku loniczego, p. kpt. Dymza 
zastępca szefa lotnictwa Ajzsargów, p. 

inż. H. Reslajs dyrektor departamentu 
poczt i telegrafów ministerstwa komuni 
kacji, p. Arnoldi prezes rady studentów 

uniwersytetu ryskiego Oraz inne wybitne 
osobistości. 

Drużyna polska przez cały czas po- 
bytu jest goszczona przez władze i spo 
łeczeństwo łotewskie z nadzwyczajną 
serdecznością i gościnnością, 

wistami. 14 Arabów zostało zabitych, 

LONDYN, (PAT). Wczoraj w połud- 
nie wydarzyła się na północnym przed- 
mieściu Londynu Edmonton katastrofa sa 
molotowa, w której znalazły śmierć 4 oso 
by a 25 odniosło rany, z czego 13 cięż- 
kle. Samolot w którym znajdował się je- 
dynie pilot, runął z niezbadanych do- 
tychczas przyczyn na gęsto zamieszkaną 
część przedmieścia j roztrzaskał się na 

LONDYN. (Pat.) Nie ma dnia, by 
z Palestyny nie nadchodziły wieści o 
krwawych walkach, napadach i ak- 
tach terroru. Powstańcy arabscy wy- 
kazują co raz to większą aktywność, 
zmuszając co raz częściej do inter- 
wencji oddziały wojsk brytyjskich. 
Wczoraj oddział wojsk brytyjskich 
otoczył w okolicy Haify wielką ban- 
dę arabską. Wywiązała się wielka 
walka, w czasie której 14 Arabów, 
wśród nich przewódca bandy, zostało 
zabitych, a 16 wziętych do niewoli, 
Z Anglików nikt nie poległ. Równo- 
cześnie w całej Palestynie znowu do- 
szło do krwawych morderstw. Szofer 
żydowski, wiozący z Syrii transport 
jaj, został zastrzelony na drodze do 

BARCELONA, (PAT). Spokój, który 

panował od pięciu dni na froncie Torto. 
sa, został dziś rano przerwany przez nie 

zwykle gwałtowny atak powstańców na 
pozycje rządowe, położone o 2 km ns 

została przerwana. CZERNIOWCE, (PAT). Władze po- 
licyjne wykryły w Rumunii wielką aferę 
fałszowania - świadectw « przynależności. 
Stwierdzono, że' towarzystwo ' Macedo- 

rumuńskie wydało około 7.000 osobom 

Hupel, Japończycy zajęli ważny. ośrodek 

strategiczny Jukiaoczen.   
  

towarowego pociągu. Ruch kolejowy 

skiem brytyjskim a arabskimi akty- 

  

du. W tej chwili nieznany mężczyzna 
strzelił do króla z rewolweru. Strzał 
chybił. Bliższych szczegółów brak. 

Regularna bitwa 
między wojskiem angielskim a arabskimi 

aktywistami 
wśród nich wybitny przewódca szeik 
Taha. Żołnierze brytyjscy nie ponieś- 

li żadnych strat. 
W starej dzielnicy Haify zabito 

wczoraj wieczorem kupca arabskie- 
go oraz „Araba, sierżanta policji. 

W pobliżu Akko ostrzeliwali arab 
scy aktywiści dwa ciężarowe samo- 
chody żydowskie. Jeden z kierowców 
został zabity, drugi zaś ciężko ranny. 

Wstrząsająca katastrofa samolotu 
na przedmieściu Londynu 

dachu jednego z domów, przy czym eks- 
p!ozja zbiornika z benzyną spowodowa- 
ła pożar, który momentalnie przeniósł 
się na trzy sąsiednie budynki. W chwili 
upadku samolotu ponieśli śmierć na miej 

Scu piłot, jedna kobieta oraz dwoję ba- 
wiących się na ullcy dzieci, pozostałe 
osoby odniosły obrażenia podczas poża- 
ru domów. 4 

Ww kotle palestyńskim 
Krwawe walki i akty terroru 

Akry, a samochód jego podpalono. 
W Haifie ciężko postrzelono strażni- 
ka żydowskiego i raniono sztyletem 
Araba. Również w Haifie, która ostat 
nio stała się ośrodkiem akcji terro- 
rystycznej, zastrzelono na bazarze 2 
Arabów. Bazar natychmiast otoczyły 
oddziały marynarki brytyjskiej i prze 
prowadziły liczne aresztowania. 

Charakterystyczne jest, że powo- 
dem zabójstwa obu tych Arabów miał 
być fakt, że nosili oni tarbusze (fezy) 
zamiast arabskich zawojów. Jak wia 
domo, powstańcy ogłosili ostatnio, 
że każdy Arab noszący fez.będzie u- 
ważany za zdrajcę. Wczoraj rano zo- 
stał również zastrzelony na ulicy Jaf 
fy sierżant policji arabskiej. 

Po ciszy bisi"Zai 
Powstańcy ataku'ą 

południe wschód od drogi Gandesa — 
Tortosa. Wojskom powstańczym udało 
się przerwać front rządowy i posunąć 
się o 2 km naprzód. 

Panama ze świadectwami przynależności 
w Rumunii 

przeważnie 

świadectwa przynależności, na podsta- 

wie których uzyskiwali oni natychmiast 

obywatelstwo rumuńskie, 

pochodzenia żydowskiego, 

+
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Kurjer Sportowy 

Wspaniały sukces W.K.S. Smigły 
Wygraliśmy z Warszawianką 4:1 

Nauka w las nie poszła. Radziliśmy 
grać bez Tatusia. Radziliśmy z punktu 
narzucić ostre tempo i zagrać ofenzyw- 
nie. Tym razem ku ogólnemu zadowo- 
leniu WKS Śmigły nas usłuchał. 

Drużyna wystąpiła bez Tatusia a ca- 
łość wypadła pod każdym względem le- 
piej niż poprzednio. Od pierwszej mi- 
nuty zaczęto grać ofenzywnie, a skutek 
był taki, że zmuszono Warszawiankę dą 

kapitulacji, 

Zwycięstwo 4:1 nad drużyną, która 
pretenduje do zajęcia czołowego miej- 
sca w mistrzostwach ligowych nie przy- 
szło łatwo. 

Tym razem drużyna grała wspaniale, 
chociaż były i słabsze punkty, lecz trud 
no wymagać żeby wszyscy potrafili tak 
grać jak Bukowski czy Czarski. Na ogół 
jednak jesteśmy zadowoleni, bo widzie 
liśmy zapał, podziwialiśmy ambicję 
i ofiarność (Pawłowski), Te cechy przy 
umiejętności panowania nad piłką i prze 
ciwnikiem muszą przynieść w końcowej 
swej fazie zwycięstwo. 

Drużyny wystąpiły w następujących 
składach: 

Warszawianka: Rudnicki (Jachi- 
me!), Joksz, Martyna, Sroczyński, Cebu- 
lak, Sochan, Wieczorek, Knioła, Smoczek 
Swięcki, Pirych. 

Śmigły: — Czarski, Paszkiewicz, Za- 
wieja, Grządzieł, Bukowski, Puzyna, Ma- 
rzec, Pawłowski, Ballosek,  Tumasz, 

Hajdul. : 

Od pierwszej minuty Śmigły zaczął 
zdobywać przewagę w polu. Pod bram- 
ką Warszawianki było gorąco, a Rud- 
nicki miał wiele roboty. Atak WKS Śmig 
ły prowadzony przez Pawłowskiego, Tu- 
masza i Bałloska zaczął poważnie zagra 
żać przeciwnikowi, lecz o ile dopisywało 
kolosalne szczęście Czarskiemu to o tyle 
napastnicy nasi nie mogli niestety wyko 
rzystać szeregu dogodnych momentów 

i poszczycić się tym, że im wszystko wy- 
chodziło idealnie. 

Właściwy mecz rozpoczął się w min. 
31 i trwał tylko 10 min. W czasie tych 
właśnie 10 min. strzelone zostały cztery 
bramki. W tym okresie Warszawianka 
nie istniała niemal na boisku. Nasi gra- 
cze przedzierałi się przez słabą pomoc 
Warszawianki, radzili z Martyną j Jak- 
szą, a Rudnickiego niepokoili strzała- 
mi, które najczęściej wpadały z impe- 
tem w siatkę. 

Po trzech bramkach Rudnicki zrezyg- 
nował z wałki, Załamał się psychicznie. 
Został kompletnie zniszczony nerwowo. 
Warszawianka straciła głowę, a rezerwo 
wy bramkarz Jachimek miał mieć niby 
więcej szczęścia, lecz po kilku minutach 
po jego wejściu strzałem Balloska zo- 
stał zmuszony do rezygnacji. 

Nie trzeba zapewne opisywać eniu- 
zjazmu zazwyczaj spokojnej i bardzo 
zrównoważonej publiczności wileńskiej, 
lecz tym razem zapanował trudny do 
opisania entuzjazm. 

Nikt nie spodziewał się, żeby 
można było wygrać z Warszawianką w 
tak wysokim stosunku bramek. 

Do przerwy dano z siebie wszystko. 

| grało naprawdę dobrze, 

  Drużyna wykazała, że jeżeli zajdzie po- 
trzeba i jeżeli zagra się jej na ambicji, 

  

to potrafi i ona wówczas zagrać kon- 
certowo. 

Po meczu proszono, żebym nie pisał 
w superlatywach, żebym nie chwalił gra 
czy, bo to ich demoralizuje, ]ecz jestem 
przekonany, że mam do czynienia z do- 
rosłymi ludźmi, a po drugie pragnę pi- 
sać zgodnie z własnym sumieniem dzien- 
nikarza, 

Najlepszym graczem na boisku był 
Bukowski, którym powinien zainiereso- 
wać się p. Kałuża, Koncertowo grał Czar 
ski, który jeszcze raz udowodnił, że jesł 
typowym bramkarzem, 

Zawieja i Paszkiewicz to tytany pra- 
cy. Do nich dołączyć trzeba Grządziela, 

Pracowity Puzyna robił co mógł. Gra 

już on zapewne ostatni rok w drużynie. 
Stara się więc bardzo, lecz koledzy go 
wyprzedzają, a są to przede wszystkim 
koledzy młodsi wiekiem. 

W ataku dużo strzelał Pawłowski. 
Dobrze grat Ballosek, który z Tuma- 
szem wypada znacznie lepiej, niż z Ta- 

  

ErTrI = 

Rozegiany wczoraj mecz piłkarski 
Ognisko — Makabi zakończył się zdecy- 
dowanym zwycięstwem kolejarzy 3:0. 

Ognisko sprawiło niespodziankę i za- 
udawadniając 

K.P.W. Oumiskć — Makabi 3:8 (2:0) 

„KURIER“ (4564). 

tusiem. Hajdul był lepszym od Marca. 
Na ogół skrzydła były lotne. Hajdul czę- 
sto jednak pchał się niepotrzebnie do 
środka. 

Tyle o naszych graczach. Urwaliśmy 
jednak na wyniku 4:0. Przerwa miała 
podziałać wzmacniająco, lecz Warsza- 
wianka nie poderwała się do walki. 

Po przerwie nie było ;gry. Nie było 
więc i emocji. Ot taka sobie gra na po 

ziomie średniej klasy. 

2 min. przed końcem niepotrzebny 
był wolny, niepotrzebna ręka Paszkiewi- 
cza i niepotrzebna bramka Cebulaka. 
Warszawianka zdobyła honorową bram- 
kę i na tym faktycznie mecz  zakoń- 
czył się. 

Warszawianka grała źle, Zawiódł 
atak, który grał anemicznie. Martyna 
ustępował znacznie naszym obrońcom. 

Sędziował b. dobrze p. Zioło. 
Publiczności przeszło 4 tysiące wi- 

dzów. Najbliższy mecz ligowy odbędzie 
|się ti września w Wilnie z Cracovią. 

  

  

jeszcze raz, że jemu słusznie należy się 
mistrzostwo Wilna. 

| W Ognisku wyróżnili się: Pawluć, 

  

Judycki, Swańczyk j Bartoszewicz, zaś w 
Makabi: Fełdman i b-cia Antokolcy. 

| Publiczności dość dużo. 

w. Gisrufłó prowadzi w 10-bsiu 
W  lekkoatletycznych mistrzost- 

wach Europy w Paryżu w biegu na 
5 km Noji zajął 5 miejsce, mając czas 
14 min. 37,8 s. Zwyciężył Mecci (Fin- 
landia) 14.26,8 sek. : 

W dziesięcioboju Gierutto po pier 
wszym dniu prowadzi w ogólnej pun 

ktacji, mając 3752 pkt. Wycofał się 

faworyt Siewert (Niemcy). Gierutto 
jest więc jedynym kandydatem z za- 
wodników polskich, który może zdo- 
być mistrzostwo Europy. 

Dziś z polskich zawodników star 
tują: Gierutto, Pławczyk i Staniszew- 
ski. 

Połacy mistrzami świata w strze'aniu do rzutków 

  

Zdjęcie polskiej ekipy myśliwskiej, która w dniach 27 j 28 sierpnia rb. w Lucha- 

cowicach (Czechosłowacja) zdobyła mistrzostwo świata w strzelaniu do rzut- 

ków. Stoją od lewej szef ekipy p. Stani. 
fan, Konstanty Koschebahr-Łyskowski, 

  

Słów kilka o boksie 
W całej Polsce zabrzmiał już gong | 

wraz z sakramentalnymi słowami „ring 

wolny”. Reprezentacja Polski rozegrała 

oficjalny mecz z Włochami inaugurując 

uroczyście sezon 1938/39. Tylko w Wil- 

nie panuje spokój, a wszystkie znaki na 

niebie i na ziemi wskazują na to, że 

zgodnie z tradycją lat ubiegłych pierw- 

sze zawody bokserskie ujrzymy dopiero 

w październiku. Mimo to właśnie teraz 

u progu seżonu bokserskiego należy po 

gawędzić o rozmaitych zagadnieniach, 
z tą dziedziną sportu związanych. 

Odrazu na wstępie powstaje pytanie 
zasadnicze: czy boks jest barbarzyńst- 
wem czy też jedynie męskim sportem 

o pewnej dozie brutalności? Istnieją za 
gorzali zwolennicy obu tych tez, którzy 

łoczą ze sobą zażarte wałki. 
Nie ulega bowiem wąfpliwości, że 

boks jest sportem zawierającym w sobie 

elementy brutalne, tak jak zresztą każdy 
ze sportów, gdzie ludzie stykają się ze 
sobą w bezpośredniej walce, dążąc do 

osiągnięcia zwycięstwa, ale także fak- 

tem jest, że przepisy regulaminów bok- 
serskich starają się tę brulalność złago. 

dzić w jak największym stopniu. Rękawi- 

ce bokserskie w spotkaniach amator: 

skich ważą 8 uncyj to jest 282 gr. Plasz- 

czyzna uderzeń jest ogreniczona do twa 

rzy, rąk i tułowia.   Niektóre ciosy szczególnie niebez- 

pieczne, jak np. uderzenie z góry, Są 

zakazane. Zawodnicy w zależności od 
reprezentowanej wagi są podzieleni na 
8 klas j walki mogą się odbywać jedynie 
między zawodnikami tej samej kategorii. 
Poza tym sędzia w czasie walki jest 
uprwniony do przerwania spotkania w 
chwili gdy widzi, że przewaga któregoś 
z zawodników jest zbyt wyraźna. 

Takie są przepisy, ograniczające bru- 
talność. Mimo to przeciwnicy boksu 
przyłaczają fakty śmierci lub ciężkich 
uszkodzeń W tym wypadku pozwolę so 
bie na trochę statystyki. Boks polski 
liczy już około 15 lat istnienia. W tym 
czasie, skromnie rachując, odbyło się 
około 100.000 spotkań, i z trzydzieście 
razy tyle szparingów — to jest wałk tre 
ningowych, tymczasem mogliśmy stwier- 
dzić jedynie 3 wypadki śmiertelne. Sło. 
wem procent minimalny, wcale nie więk 
szy niż w innych dziedzinach sportu, 
uznanych za wielce dżentelmeńskie, jak 
na przykład: szermierka czy piłka 
nożna. 

Naturalnie zawodnik winien być od- 
powiednio przygotowany do ciężkiego 
zadania, jakie czekają go walki. Wpraw- 
dzie dziewięć minut, to znaczy czas spot 
kania może się wydawać okresem bar. 
dzo krótkim, ale faktem jest, że w ciągu 
tych dziewięciu minuł zawodnik daje 
z siebie wszystko i w wypadku słabego 
przygotowana konsekwencje mogą być 

   

  

sław bar. Rosenwerth, mjr Sztukowski Ste 
Jėzet Kiszkurno i Wilhelm Ziegenhirte, 

Zi    

  

bardzo przykre. Trening i zaprawa bok- 
serska są żmudne j wyczerpujące. Zasad- 
niczo zawodnik musi trenować około 

6 miesięcy, zanim będzie mógł wystąpić 

do prawdziwej walki. > 

Trening taki składa się: z marszów 

i biegów naprzełaj — w celu nabycia 
odpowiedniej kondycji fizycznej, z gim- 

nastyki, ćwiczeń na przyrządach: jak „wo 

rek, kukurydziak, piłka pod daszkiem 

itp., dałej walki z cieniem, nauki tech- 

niki i rozmaitych kombinacji ciosów i ob 
rony no ji wreszcie wałki treningowej, w 

której należy stosować wszystkie wiado- 

mości nabyte w czasie nauki. Trening mu 

si być traktowany rzetelnie, gdyż jedynie 

w takim wypadku zawodnik może uzy- 

skać odpowiednio wysoką formę, a co 

najważniejsze ij o wiele trudniejsze, uzy- 

skaną formę utrzymać. Wszelkie naduży- 

cia płciowe, alkohol, palenie tytoniu są 

wykluczone. 

Wprawdzie w historii boksu mamy 

rozmaite fenomeny, jak na przykład za- 

wodnik wagi lekkiej, Meksykanin, Herre 

ra, który swego czasu uzyskał remis z ów 

czesnym mistrzem świata  Wilsonem, 

i sławny był z fenomenalnego ciosu 

z obu rąk. Metody jego treningu były 

b. oryginałne, ale z góry przestrzegam 
wszystkich przed naśladownictwem. Her- 

rera przed meczem na tydzień lub dwa 

zamykał się w pokoju i rzucał przez 

okno pustymi butelkami po napojach 
alkoholowych. Ostatecznie trenował rzu 
cając cegły Fitzsimons, jeden z najbar-   

  
  

  

Co z lekkoatletyką? 
W całej Polsce, nie tylko w większych 

miasatch, lecz i na prowincji, w miasecz- 

kach i wioskach, organizowane są liczne za- 

wody lekkoatletyczne, które mają charakter 

albo propagandowy, lub też wybitnie spor- 

towy, wówczas gdy wałczą znani zawod- 

nicy. 

Nam chodziłoby raczej o zawody propa- 

gandowe. W Wilnie z lekkoatletyką jest bar 

dzo źle. Od dwóch miesięcy nie mieliśmy 

ani jednych poważniejszych zawodów, zor- 

ganizowanych przez Wiłeński Okręgowy 

Związek Lekkoatletyczny. Miesiące lata mi- 

nęły pod znakiem odpoczynku. Zapytać jed- 

nak trzeba panów organizatorów po czym 

oni odpoczywali, gdyż wiosną nie mieliśmy 

tak wielkiego nawału pracy za wyjątkiem 

okresu przygotowań do meczu z Prusami 

Wschodnimi. Organizatorzy odpoczywają, a 

zawodnicy nie czują się wcale zmęczeni, bo 

nie mieli startów. 

Kilku wybitniejszych lekkoatłetów wiłeń 

skich jakoś sobie poradziło. Wilnianie star- 

łowali w mistrżostwach Polski, a Żyłewicz 
ostatnio biegał w Białymstoku, gdzie odby- 

wały się wielkie zawody propagandowe 2 

udziałem kilku czołowych zawodników Poi. 

ski. Białystok zawstydził Wiłno. Białystok 

raz jeszcze udowodnił, że kocha sport lekko- 

atletyczny i pomny na swe piękne tradycje 

sportowe, nie zagrzebie, mimo wyraźnego 

kryzysu, tego bardzo cennego dorobku pra- 

cy sportowej. Tymczasem w Wilnie wystar- 

czy, by z zarządu ubyło kilku energiczniej- 

szych członków, a już nikomu nie chce się 

pracować. Wystarczy, żeby któryś z panów 

z zarządu wyjechał na urlop wypoczynko- 

wy, a już cała praca zostaje wstrzymana 

fnie na to nie można poradzić. Naszym zda 

niem w sprawy te powinien wglądnąć Ośro- 

dek Wychowania Fizycznego i tak pokiero- 

wać sportem, żeby propagować nie tylko 

pływanie lecz i lekkoatletykę. Apelujemy 

więc do kierownika Ośrodka WF kpt. Janu- 

sza Žmudziūskiego, żeby zechiał zaintere- 
sowač się co się dzieje w lekkiej atletyce 

teo robią zawodnicy? 

Zorganizować jedną tylko imprezę w se- 

zonie — to stanowczo za mało. Nie liczymy 

biegów naprzełaj, ani też zawodów organi- 

zoewanych przez kluby, najcześciej przez 

AZS. W naszych rozważaniach bilansowych 

bierzemy pod uwagę tylko zawody przepro- 

wadzane przez Związek Okręgowy. 

W związku z tym nasuwa się cały szereg 
innych nie mniej aktualnych i ważnych 
spraw. Mówimy Wiłeński Okręgowy Zwią- 

zek Lekkoatletyczny, a więc związek obej 

mowaąć ma nie tylko kluby z Wilna, lecz z 

całego terenu, a tymczasem do związku nie 

należy ani jeden z klubów prowinljonal< 

mych. Wilno powinno promieniować spor« 

łcwo na całym terenie, a tymczasem prowin 

cja zaczyna nieraz zawstydzać wilnian, któ- 

rzy bardzo prędko przepracowują się i po- 

trzebują bardzo długiego odpoczynku. 
Niech więc nareszcie skończy się ten bło- 

gi odpoczynek naszych szanownych organi- 

zatorów zawodów dekkoatletycznych i dzia- 

łaczy sportowych Wilna. Lekkoatletyka bez 

zawodów zatraca swój sens istnienia. Dla- 

czego w tym roku ani razu nie zorganizo. 

wano zawodów propagandowych dla dzieci? 

Nic dziwnego, że potem trzeba będzie na- 

rzekać na brak narybku i nowych sił za- 

wodniczych skoro zaprzepaszczamy - sezon 

p? sezonie i nie chcemy zabrać się poważ- 

nie do czynnej pracy. Są przecież organiza- 

cje i kluby, są instruktorzy i trenerzy. Jest 

rewnież i boisko i sprzęt sportowy. Lekko- 

atletyka jest podstawową gałęzią sportu, bez 

uprawiania kterej nie można osiągnąć dob- 

rych wyników ani w boksie, ani w narciar- 

stwie, ani też w łyżwiarstwie czy piłce ncż- 

nej. Nie można węc lekceważyć lekkoatle- 

tyki. Czekać będziemy teraz na pierwszy 

znak życia naszych władz sportowych, które 

muszą przynajmniej okres jesiennych ty- 

godni umiejętnie wykorzystać, gdyż w prze- 

ciwnym razie mieć będziemy uzasadniony 

żal. 

SET TNS WETO ZORRECCEŃ 

Ruch prowadzi 

Kolejność drużyn ligowych przed- 

stawia się następująco: 
1) Ruch — 19 pkt. 
2) Wisła — 15 pkt. 
3) Cracovia — 14 pkt. 
4) Warta — 14 pkt. 
5) Pogoń — 13 pkt. 
6) Warszwianka — 13 pkt. 
7) AKS — 12 pkt. 
8) Polonia — 11 pkt. 
9) WKS Śmigły — 11 pkt. 

10) ŁKS — 8 pkt. 

Porażka Iwowskiej Pogoni 
w Poznaniu 

W Poznaniu Warta odiosła zwycięsł- 
wo nad lwowską Pogonią w stosunku 
2:0 (0:0). 

Pierwsza połowa minęła pod zna- 
kiem przewagi Warty, której atak był 
jednak strzałowo niedysponowany. W, 
drugiej połowie w 14 min. Sznajder po 
minięciu obrony zdobywa pierwszą bram 

kę. Drugi punkt uzyskał Gendera w 20 
min,   

Wilno Grodno w pływaniu 64:37 pkt 
Odbył się w Grodnie pierwszy między- 

miastowy mecz pływacki Wilno — Grodno. 

Spotkanie zakończyło się zdecydowanym 

zwycięstwem Wilna 64:37 pkt. Wilnianie po- 

zajmowali niemał wszystkie pierwsze miej- 

sca. 
Wyniki przedstawiają stę następująco: 

100 mtr stylem dowołnym: 1) Stankie- 

wicz (W) 1.13; 2) Berzowski (G) 1.17; 3) Czar 

necki (W) 1.18. 
200 mtr stylem dowołnym: 1) Berzowski 

(G) 2.54,2; 2) Talago (Wy 2.55,8; 3) Suboto- 

wicz (W) 3.14,7. 
7400 mtr stylem dowolnym: 1) Stankie- 

wicz (W) 6.26,2; 2) Berzowski (G) 6.36,9; 
3) Stefanowicz (W) 6.40. х 

100 mtr stylom klasycznym: 1) Naborow- 

ski (W) 1.27; 2) Maszelnik (W) 1.30,8; 3) Si- 

niewicz (G) 1.31,4. 

NSZ TEST STR AAS DANIS STS T STIKT VEIDAI    

  

dziej utalentowanych zawodników w świe 
cie, oryginalność Herrery jednak polega 
ła na tym, że przed wyrzuceniem flaszki 
Meksykanin wypróżniał jej zawartość. 

Treningi muszą być prowadzone pod 
kierownictwem utalentowanego trenera. 

W. czasie wałki dużą rolę odegrywa se- 
kundant opiekujący się zawodnikiem 
podczas spotkania. Od niego częstokroć 

zależy wygrana. Ta „szara eminencja” 

stojąca w rogu spokojnie wyszukuje sła. 
be strony przeciwnika i wskazuje je swe 
mu pupilowi, układając plan walki, gdyż 
zawodnik mimo wielkiej rutyny nabytej 
w dziesiątkach i setkach spotkań nie 
zawsze może sam dać sobie radę. A frze 
ba o tym pamiętać, że w boksie steore- 
typowość jest niemożliwa. Każda walka 
jest inna i wymaga odpowiednio uroz- 
maiconego sposobu jej rozegrania. 

Częstokroć ludzie zadają pytanie: 
„Cóż ty tam widzisz przyjemnego w ok- 
ładaniu się pięściami po twarzy? Prze- 
cież to nonsens!”. Trudno jednak przy- 
puścić, że każdy bokser to wariat lub 
też joga lubujący się w samoudręczeniu. 
Przecież w kolekze sportu, w Anglii 
boks jest powszechnie uprawiany, a nikt 
nie oburza się z powodu jego brutal- 
ności. W Niemczech zaś jest przedmio- 
tem obowiązującym w szkole średniej. 

Jak w każdym sporcie tak i w boksie po- 
ciąga człowieka element walki, chęć 
współzawodnictwa i wypróbowania swych 
sił, Wszystko to boks daje w stuprocen- 
towych dawkach. Pomijamy już nawet in- 
ne jego walory jak wyrabianie odwagi, 

200 mtr stylem klasycznym: 1) Pimpicki 

(W) 8.19,5; 2) Maszelnik (W) 3.22,2; 3). Si- 
niewicz (G) 3.28,6. 

100 mir na wznak: 1) Piotrowicz (W) 

1.36; 2) Podełecki (G) 1.45,2; 3) Talago (W) 
1.46. 

100 mtr stylem dowolnym pań: 1) Alu- 

kówna (W) 1.38,2; 2) Chorążanka (G) 1.54,8, 

100 mtr stylem klasycznym pań: 1) Cho- 

rążanka (G) 1.52; 2) Horska (W) 1.55,8. 
100 mtr na wznak pań: 1) Szydłowska 

(w) 2.12; 2) Chorążanka (G) 2.18. 

Sztafet 3X100 mtr stylem dowolnym: 

1) Wiłno 4.23,8; 2) Grodno. 
Sztafet 5X50 mtr stylem dowolnym: 1) 

Wilno 2.52,8; 2) Grodno. 

Mecz odbył się na basenie Ośrodka WF 

w Grodnie. Publiczności około 500 osób. 

kształcenie charakteru i siły woli oraz 

ogólny rozwój mięśni. Każdy zawodnik 

stojący w rogu ringu jest ożywiony na. 

dzieją zwycięstwa. Trema znika samo- 
rzutnie z chwilą rozpoczęcia walki. A 
ileż estetycznych wrażeń może dozna- 
wać widz obserwując zwinne i szybkie 
ruchy zawodników. Naturalnie widz mu- 
si oglądać dobrych zawodników, którzy 
umieją się boksować, a nie patałachów 
z Pierwszego Kroku Bokserskiego. To też 
nie dziwnego, że mecz bokserski jest 
zawsze oglądany przez masy. 

W rozumieniu boksu i jego linii roz 
wojowej istnieją dwa zasadnicze kierun- 
ki: angielski i amerykański. Angielski 
premiujący technikę j traktujący boks ja 
ko szlachetną sztukę samoobrony i ame- 
rykański hołdujący atakowi. Zgnieść 
i zmiażdżyć przeciwnika, uczynić go nie 
zdolnym do wałki — oto ceł. BSE. 

caj emu kierunkowi. Prawda natura]- 

a środku, Idealnie dobry bok. 

ser musi być syntezą obu kierunków, 
gdyż zasada, że „najlepszą obroną jest 
atak” wiele razy została spostponowana 
przez rozważną obronę, 

Na zakończenie chciałbym odpowie- 
dzieć na pytanie, które często mi zada- 
wano: „Jak zostać dobrym bokserem. 
Otóż teraz podaję receptę na mistrza 
świata: Uwaga! 15% talentu, 250/g 
szczęścia į 609/5 usilnej pracy nad sobą. 
Słowem praca, praca j jeszcze raz praca 
bez której nie ma sukcesów i stałości 
formy, A. Čwikliūskį.  



„KURJER” [4564]. 

Wilno w paski i kraiki 
Projekt specjalnego rozporządzenia budowianego dla 

sm. Wilma — City wiokolicach keśc. Serca Jezusowego — 
BHiasto kariowatych zabudowań — Ubezpieczalmia рорей- 

nie „„madużyycieć — Wszystko dia oka, nic dla żołądka 

Biuro Urbanistyczne m. Wilna 
opracowało projekt Rozporządzenia ' 
Min. Spr. Wewn. „o podziale na 
strefy obszaru Wielkiego Miasta Wil 
na i wymiaru działek budowlanych. 

W razie uchwalenia tego projek 

tu przez Wil. Radę Miejską a potem 

wydania takiego zarządzenia na sku 
tek inicjatywy Zarządu Miasta przez 

p. Ministra Spraw Wewnętrznych ca 
ły szereg pierwszorzędnej wagi 

spraw odnoszących się do ruchu bu 

ddiowlanego i w ogóle życia gospo- 
darczego w naszym mieście znajdzie 
się w całkowitej nie tyle kompeten 
cji co omnipotencji Zarządu Miasta 
m ściślej rzecz biorąc Biura Urbani 
stycznego. 

Od daty wejšcia w žycie tego roz 
porządzenia, nikt nie będzie mógł 

budować się gdzie indziej niż rozpo 
rządzenie przewiduje, ani inaczej niź 
rozporządzenie przewiduje. Mało te 

go, choć to nie zostało w rozporządze 
niu nigdzie wyraźnie powiedziane, 
niewątpliwie będzie się dążyło aby i 
już istniejące budynki jakoś dopaso 
wać do tej wyzierającej z projektu 
rozporządzenia przyszłej urbanisty- 
cznej wizji naszego miasta. 

Zanim dane będzie naszym dzie 
ciom ujrzeć na własne oczy owo mia 
sto przyszłości — warto i nam cho- 

ciażby tylko z projektów i planów 
odcyfrowywać jego przyszłe kształty. 

Z rozporządzenia dowiadujemy 
się, że: 

Pod względem zagospodarowania te- 

renów miejskich objętych granicami ad- 

ministracyjnymi Wielkiego Wilna zosta 

je ono podzielono na: 

1. Dzielnicę staromiejską objętą o 

pieką konserwatorską. 

2. Sześć stref przeznaczonych pod 

zabudowę oraz 

3. Tereny niebudowane. 

Ogólnie rzecz biorąc mamy trzy 
dzielnice, jak gdyby. W tym, jedną 
podzieloną na 6 stref. Razem więc 8 
w różny sposób traktowanych tere- 
nów. : : 

Musimy poznać chociaż w ogól- 

nym zarysie ich granice a potem od 
rębne przepisy, stosujące się do każ 
dego z nich, to bowiem jest istotą 

rozporządzenia. 
Dizelnica staromiejska obejmuje 

część miasta w granicach ustalonych 

przez Urząd Konserwatorski dla dzielni 

cy zabytkowej a mianowicie: ul. Kościu 

szki na odcinku od mostu przy ujściu 

rz. Wilenki do ul. Arsenalskiej, ul. Zyg 

muntowską do Zielenego Mostu, ul. wi 

leńska, Jagiellońską, Zawałną, Bazyliań 

ska, Ostrobramską (na odcinku od Ost 

rej Bramy do toru kolejowego), dalej to 

rem kolejowym do ul. Rossa, ul. Moby 

lowską, zauł. Parkowym, zauł. Szwaj- 

carskim do rz. Wilenki, cmentarz Ber- 

nardyński, zauł. Białym, ul. Popówską, 

ul. Zarzeczną i Młynową do rz. Wilenki 

dalej rz. Wienką do jej ujścia do rz. WI 

nii.   
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Kilka tysięcy widzów. By zająć 

dobre miejsce trzeba przyjść grubo 

wcześnie przed meczem. Ale nigdy 

nie jest się pierwszym, zawsze znaj 

dzie się kilkudziesięciu żarliwszych 

amatorów sportu. 
Parotysięczny tłum ludzi, wypeł 

niający zwartym murem ciemnych 

ubrań i czerwonych twarzy t. zw. 
miejsca stojące wytrwale się opiera 
wszelkim „niepomyślnym warunkom 
atmosferycznym” patrzy słońcu w 0- 
czy, nadstawia twarz wichurze, na- 
wet przewlekła plucha nie potrafi go 
skruszyć, tu i ówdzie kilka parasoli 
wyrośnie jak grzyby po deszczu, pod 

niosą się kołnierze marynarek — pa 
ru słabszych duchem odejdzie, ale 
reszta trwa nieporuszenie, czeka na 
widowisko. 

Przede mną siedzi kilka dziesię- 
tioletnich dziewczynek. Jedna z nich 
tecytuje szybko, jakby zadany na 
imieniny dyrektorki wierszyk: „Biok, 
Pawłowski, Balłossek, Hajdul*... — 
"Me Hajdul, przerywa druga, dzisiaj   

LITERAT NA BOISKU 

Ulice t inne tereny wskazane wyżej 

uznaje się za zabytkowe. Zakazane jest 

wznoszenie w tej dzielnicy, budynków, 

które mogłyby zmienić odrębny charak 

ter otoczenia. Wszelkie zamierzenia bu 

dowlane i parcelacyjne w dzielnicy sta 

romiejskiej muszą być uzgodnione up- 

rzednio przez Zarząd Miejski z Okręgo 

wym Urzędem Konserwatorskir. 

Dalej idą poszczególne strefy „no 
wego miasta'': 

„ŚRÓDMIEŚCIE* — CITY 

będzie leżało wzdłuż ulic Miekiewi- 
cza, Portowej, Piłsudskiego,  Wiel- 
kiej, Pohulanki, Rydza Śmigłego, Ki 
jowskiej, Archanielskiej, Zakreto. 
wej, Boufałłowej Góry. 

Zabudowa w strefie I (Śródmieście) 

winna być zwarta, ogniotrwała, obrzeżo- 

na, budynkami o 4- kondygnacjach i wy 

sokości od 15 do 16 mtr., licząc od chcJ 

nika do gzymsu wierńczącego. 

Powierzchnia zabudowy w strefle I 

nie może przekraczać 40 proc. powierzch 

ni całej działki. 

Wielkość minimalna działki dla stre 

fy I ustala się na około 900 mir. kw. o 

wymiarach boków około 25 X 36 mtr. 

STREFA II „O ZABUDOWIE MIE- 

SZKANIOWEJ* 

jak mówi projekt rozporządzenia roz 
rzucona wszędzie po trochu pasami 

wzdłuż ulic: Kalwaryjskiej, Wiłko- 

mierskiej, Jasińskiego, Ponarskiej, 

Gościnnej, Ostrobramskiej, Zawal- 

nej, Beliny, Tyzenhauzowskiej, Tar- 

gowej, Artyleryjskiej, Lwowskiej, 
Montwiłłowskiej itp. partiami, pasa- 

mi, częściami i blokami. 

Zabudowa w strefie II winna być 

zwarta, ogniotrwała, o 3 kondygnacjach, 

© wysokości od 12 do 12,5 mtr. 

Powierzchnia zabudowy w strefie П 

nle może przekraczać 30 proc. powierza 

chni całej działki. 

Dla strefy II ustała się na około 800 

mtr. kw. o wymierach boków około 20 

X 40 mtr. 

STREFA MI — „PRZEZNACZONA 

POD ZABUDOWĘ WILLOWĄ* 

w okolicach ulic, Słomianka, Krakow 

ska. Chocimska, Plutonowa,, Sara- 

ceńska, Zwierzyniecka, Dzielna, Fab 

ryczna, Witoldowa, Tartaki, Podgór 

na, Objazdowa, Piekiełko, Legionów, 

Zgoda, między Portową, Zawalną i 

Boufałłową Górą. Wzdłuż NowogTó 
dzkiej, Dyneburskiej, tereny między 

ulicami: : 
а) - Wiwulskiego, Archanielską, 

Kijowską i Slowackiego, 

b) częściowo: Nowogródzką, Za- 

walną, Sadową, Kijowską i Słowac- 

kiego, 
c) Sadową, Gościnną, Kolejową # 

Zawalną, 
d) Rydza Śmigłego, Ponarską, Ko 

lejową i Piłsudskiego, 
e) ul. Borową, brzegiem Wilii, 

Słuszczyńską, Kościuszki, Przejazd, 
Holendernią, Antokolską i Piaski i 

zereg innych. 
W strefie III megą być wznoszone 

tylko zabudowania luźne, ogniotrwałe. 

o 2 kondygnacjach, o wysokości od 6 1 

pół do 8 mtr. 

  

gra Tatuś", — Go, twój tatuś też 
gra? — pyta nagle. jakiś, sam już 
podtatusiały jogomość. Chwila kon- 
sternacji. I raptem wszystkie naraz 
z oburzeniem, z pogardą znawcy dla 
laika: „Tatuś? Tak się nazywa pra- 
wy łącznik, grał przedtem w Lubli- 
nie*,. itd. itd. następuje zwięzła, ale 
dokładna biografia gracza o tak fa- 
milijnym nazwisku. 

A cóż dopiero gdy się zacznie gra, 
gdy strzelą bramkę. Jakby nagle 
tknięte prądem elektrycznym mrowie 
ludzkie skacze na równe nogi, rapto 
wny podmuch entuzjazmu zrywa z 
głów kapelusze, krzyk, tupot, ulewa 
sklasków, rozpromienione oczy i us- 
ia. trzeba dopiero wielu długich mi 
aut by ten orgiastyczny wybuch prze 
szedł zwolna w podniecone i radosne, 
ale już spokojniejsze oczekiwania 
dalszych powodzeń. 

Patrząc na te fantastyczne obja- 

wv najpotężniejszego kultu naszego 
wieku, trudno literatowi nie przepro 

wadzać smutnych analogii. Ilu bywał 
  

Maksymalna powierzchnia zabudowy 

nie może przekraczać 30 proc. powiera 

chni całej działki, przy czym muszą być 

wszędzie urządzone ogródki przyuliczne 

o szerokości min. 5 mtr. licząc od linił 

regulacyjnej. 

Powierzchnia minimalna działki dla 

strefy III ustala się na około 800 mtr. 

kw. przy wymłarach boków około 20 
X 40 mtr. 

STREFA IV — „POD ZABUDOWĘ 
MESZKANIOWĄ  PRZEDMIEJSKĄ 

OGNIOTRWAŁĄ* 
obejmuje odleglejsze końce już wy 
mienionych ulic i obecne dalsze 

przedmieścia głównie za Zarzeczem, 
Klasztorem Wizytek i kośc. Misjo- 
narzy, Popławską, Saską Kępą, tere 
ny za Targami Północnymi itp. 

W. strefie IV mogą być wznoszone 

tylko zabudowania luźne, ogniotrwałe, | 

parterowe z możliwością urządzania mie 

szkań w poddaszach. 

Maksymalna powierzchnia zabudowy 

nie może przekraczać 20 proc. powierzch 
ni działki, przy czym muszą być urządza 

ne wszędzie ogródki przyuliczne, 0 Szer. 

min. 5 mfr. licząc od linii regulacyjnej. 

Powierzchnia minimałna działki dla 

strefy TV ustała się na około 960 do 1000 

mtr., przy wymiarach boków około 24 
X 40 mir. i 20 X 50 mir. 

STREFA V — TEŻ JEST PRZEZ-- 
NACZONA POD ZABUDOWĘ MIE- 
SZKANIOWĄ PRZEDMIEJSKĄ, 

ale już nie ogniotrwałą, — znajduje 
się przeważnie na peryferiach po- 
przedniej. - 

Dla strefy V obowiązują warunki 
przewidziane dla działek w strefie IV — 
(par. 10) z tą tylko różnicą, że w strefie 
V mogą być wznoszone zabudowania nie 
ogniotrwałe. 

STREFA VI 

— są to tereny na zabudowę: miesz 

kaniową o charakterze « podmiej- 
skim.-Są to miejscowości letniskowe: 
Jerozolimka, Wołokumpie, Kolonia 
Wileńska, folwarki i wsie podmiej 
skie. 

W. strefie VI mogą powstawać zabu 

dowania luźne, jednokondygnacjowe, o 

wysokości 4.5 mtr., przy czym dopusz- 
czalne są poddasza mieszkalne. 

Maksymalna powierzchnia zabudowy 

łącznie z budynkami gospodrczymi nie 
może przkraczać 10 proc. ogólnej po- 
wierzchni działki. 

Wielkość minimalna działek dla stre 
fy VI usiala się na około 2.000 mtr. kw., 
o wymiarach boków około 40 X 50 mtr. 

Dla miejscowości Pośpieszka wielkość 
minimalna działek ustała się na 4.000 
mtr. kw., przy czym powierzchnia zabu 
dowy łącznie z budynkami gospodarczy 
ml nie może przekraczać 10 proc. ogól 

nej powierzchni działki. 

Oprócz tych stref terenów przez 
naczonych pod zabudowania j.,Stare 
go Miasta* projekt przewiduje osob 
uą kategorię terenów niezabudowa- 
nych. Są to przeważnie rezerwaty i 
parki: Las Zakretowy, Gaj Antokol 
ski, Belmont itp. 

Wielkość minimalna działek rolnych 
położonych w strefach niebudowlanych 

objętych par. 15 ustala się na około 

| EET ET TTRE TT ASTA 

ców meczowych spotka się potem w 
teatrze? Ilu z nich czyta dobre książ 
ki? No, owszem, ten i ów, tamten i 
inny. Ale i ten mikroskopijny uła- 
mek tutejszych entuzjastów i zapa- 
leńców w teatrze się zmienia w ospa 
łą, znudzoną miazgę, która nie jest 
zdolna do żywszej reakcji, która obo 
jętnie przyjmuje wszystko, co się jej 
ze sceny podsuwa, bo wizytę w teat- 
rze traktuje — właśnie jako wizytę, 
grzecznościową wizytę u dobrze wy 
chowanej, ale bardzo nudnej cioci. 

Takie zestawienie, nie wyczerpu- 
jace, ani nowe, jest jednak bardzo 
wymowne. Sport w walce z literatu 
rą o dusze ludzkie posiada druzgo 

cącą przewagę, emocje, których do 
starcza człowiekowi są powszechniej 

sze i bardziej intensywne niż te, któ 

re może dać wiersz, powieść, a na 

wet dramat. Literatowi, patrzącemu 

na rozentuzjazmowany tłum na bois 

ku, nie pozostaje nic poza zazdroś- 

cią, wie bowiem, jak żałosne są na 
kłady dzisiejszych książek, wie, jak 

rzadkie są komplety w teatrach, nie 
wie natomiast, nie zna, nigdy nigdzie   nie widział, by jakieś dzieło sztuki 
mogło kogoś poruszyć do łez lub do 
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WYSTAWIAMY NA DOROCZNEJ WYSTAWIE W WARSZAWIE. 

Za najbliższą granicą 
PRASA LITEWSKA 

stale cytuje głosy pism polskich o Litwie. 
Ostatnio zanotowano artykuł naszego 

pisma o targach królewieckich, w którym 

była również mowa o pawilonie litew- 
skim, artykuł o spółkach handlowych w 
Litwie przedrukowany przez „Polskę 
Zbrojną“ ze „Spėlnoty“ oraz artykuł ty- 
godnika „„Myśl Polska” o Michale Czur- 
łonisie. Z drugiej strony podkreślana 
jest nieścisłość informacyj polskiego ra- 
dia, które np. podało, iż katastrofa lot- 
nicza w dn. 24 sierpnia w Kłajpedzie na- 
stąpiła w obecności prezydenta Smetony, 

gdy w rzeczywistości miała ona miejsce 

podczas łącznych ćwiczeń morskich 
awiacji wojskowej i okrętu „Prezydent 
Smetona“. \ 

ZMIANA ROZKŁADU POCIĄGÓW 

DO POLSKI. 
'W. wyniku polsko-litewskiej 

EURES SI 

narady 

5.000 mtr. kw. i mogą być zabudowane 

do 2,5 proc. ogólnej powierzchni. 

Podział na poszczególne strefy i 
dzielnice jest bardzo szczegółowo po 
dany w rozporządzeniu. Nie mogliśmy 

go przytoczyć w całości ze względu na 
brak miejsca. Częstokroć gdy od uli 
cy są tereny przeznaczone pod gęste 

zabudowania w głębi bloków otoczo 

nych budynkami mają pozostać wolne 

przestrzenie pod zabudowania о cha 

rakterze willowym. Plan, który by 

rozmieszczenie różnych terenów 

przedstawiał, musiałby poza jedną 

zwartą masą „Starego miasta“ przed 
stawiać obraz drobnej szachownicy 

w pasy i kraty, której na naszych 
szpaltach nie jesteśmy w stanie od 
tworzyć ani w formie opisu, ani ilu 

stracji. 
Każdy z mieszkańców Wilna sam 

będzie musiał się zainteresować w 
jakiej dzielnicy mieszka wiełkomiej- 
skim city, czy dzielnicy willowej lub 
podmiejskiej. Sprawdzić, to będzie 

mógł oczywiście tylko w Biurze Ur- 
banistycznym, bo w terenie oczywi 
'cie tego nie widać i jeszcze chyba 
prędko nie będzie widać. 

Co wyniknie podczas takiego 
sprawdzania, jakie powstaną wąt- 

pliwości, obawy, niedogodności przy 

szłość pokaże. My sami tego jeszcze 
nie sprawdzaliśmy, jeszcze się wy- 

bieramy do Biura Urbanistycznego, 
eby usłyszeć od nich wyjaśnienia i 
autorytatywne komentarze do tego 

projektu wraz z uzasadnieniem. 

Już w tej chwili jednak możemy 

się podzielić z czytelnikami tymi py 
taniami, na które będziemy szukali 
odpowiedzi, a które nam się nasunęły 
podczas przeglądania projektu. 

1. Czyżby w całym Wilnie nie 

wolno było wznosić budynków wyż- 

szych niż 3 piętrowe (cztery. kon- 

dygnacje?). я 
A co zrobič z tymi co są? 
W takim razei P. K. O. popel- 

nilo, a Ubezpieczalnia Spoleczna po- 
        

krzyku radości. Kiedyś, dawniej = 
może. Ale dziś? 

Do pozazdroszczenia są jednak 
nie tylko tłumy widzów, oklaski i 
krzyki, ale i rzeczy bardziej namacal 
ne. Przejrzyjmy prasę sportową: ta 
reprezentacja jedzie do Rumunii, tam 
ta do Norwegii, jeszcze inna do 
Włoch. "Ten mistrz zaproszony jest 
do Paryża, tamten do Londynu. — 
Dzisiaj tylko dwie kategorie ludzi 
reprezentuje państwo na zewnątrz i 
nawiązuje kontakt z zagranicą: dyp 
lomaci i sportowcy, przy czym wca 
le nie jest takie pewne czyj wpływ 
jest donioślejszy. 

Jakże tu nie zazdrościć? Biedny 
literat może całymi latami marzyć o 
wyjeździe do wielkich bibliotek, 
wspaniałych muzeów i galeryj sztu- 
ki zagranicznej, a marzenia jego po 
zostaną na zawsze marzeniami. Tym 
czasem taki mistrz bieżni, pływalni 
czy ringu ma co rok parę okazyj 
poznania wielkich stolic Zachodu, 
taki tenisista co roku wyjeżdża sobie 
na Rivierę, by... ratować nadwątlone 

żmudną pracą sportową zdrowie. —       Czyż nie łatwo unieść się ga seni 

grzmieć proroctwami o niszczeniu ży 

kolejowej w Kownie przy jesiennej zmia 
nie rozkładów ma być przyśpieszony 
bieg pociągów. Pociągi warszawskie ma 

ją przybywać do_Kowna o 5 minut i opu 
szczać je o 22 minuty wcześniej. Ma 
ulec również przyśpieszeniu i komuni 
kacja kolejowa z Wilnem. 

PIERWSZY POLSKI STATEK HANDLOWY 

W. KŁAJPEDZIE. 

W dn. 28 sierpnia do portu w Kłaj- 
pedzie zawinął statek „Rozewie”, który 
zabrał stąd do Szwecji 42 konie. W dro 
dze powrotnej do Gdyni „Rozewie” 
ma znowu zatrzymać się w  Klaj- 
pedzie. Prasa litewska podkreśla przy 
tym, iż „Rozewie” jest pierwszym po na 
wiązaniu stosunków, na ogół zaś drugim 
polskim statkiem handlowym w porcie 
litewskim. Przed paru łaty bawił tu „Pio 
ner I“. 

= pełnia w.tej chwili „nadużycie* 
przekroczenie przepisów budowla- 
nych przy głównej ulicy miasta. 

2. Czyż możliwe i celowe jest 
w ogóle regulowanie tak dokładne 
wysokości gmachów? 

A co zrobi się z gmachami, które 
już stoją i to w najbliższym sąsiedz= 
twie terenów willowych, bo tereny 

willowe mają być powciskane prze- 
cież do wnętrza najbardziej handlo- 
wych i ruchliwych bloków, np. ogra 
niczonych ulicami: Sadową, Gościn- 
ną, Zawalną i Kolejową. Czyż tam w 
pobliżu kolej, to nie miejsce raczej 

na jakieś składy towarowe itp. 
3. Gdzie się znajdą nowoczesne 

ośrodki przemysłowe i handlowe? — 
Rozporządzenie nie wspomina o nich 
ani słowem. Czyżby dla uniknięcia 
konfliktu z uczuciami estetycznymi 
mieszkańców miasta miały umiejsca- 
wiać się aż w Nowej Wilejce, jak to 
już zrobiły czesalnia lnu i beko- 
niarnia. Wiemy, że ta sprawa łącz- 
nie z wyrzuceniem terenu targów na 
peryferie i tendencja do usunięcia za 
kładów przemysłowych * znajdują: 

cych się w kolanie Wilii na odcinku 
od ul. Podgórnej do kośc. św. Jaku- 
ba, budzą obawy naszych sfer prze- 
mysłowych. 

Poszatkowanie miasta na kawałki 
przy pomoey terenów wyłącznie willo 
wych, zbyt rygorystyczne ogranicze 
nie wysokości gmachów i zwartości 
zabudowania terenu odpowiada nie- 
„wątpliwie wymaganiom estetycznym 
i zdrowotnym, ale czy nie zarżnie mó- 
wiąc trywialnie resztek możliwości 
rozwoju gospodarczego miasta? 

Na te pytania sami będziemy szu- 
kali odpowiedzi i prosimy innych 
o pomoce w tej sprawie. 

Przede wszystkim  chodziloby tu 
o opjnie fachowców i o uzasadnienie 
szczegółów projektu przez Biuro Ur- 
banistyczne z uwzględnieniem postu- 
latów nie tylko estetycznych, ale i go+ 

spodarczych. a z 
M Sic.    
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cia duchowego i upadku kultury? 
A jednak takie żale i dąsy nie są 

uzasadnione. Cóż jest winien sporto 
wiec, że wartości, które reprezentu 
je, że emocje, które potrafił  wzbu- 
dzić w społeczeństwie, są silniejsze 
niż te, których może dostarczyć sztu 
ka? Jeśli tysiące ludzi z zapałem o: 
fiarowuje kilka godzin, kilka z tru: 
dem zarobionych złotówek, by obej 
rzeć mistrzostwo jego mięśni, jego 
siłę i wolę zwycięstwa — to czyż nie 
należy się mu za to pewien ekwiwa 
lent. Jego towar ma lepsze wzięcie, 
na to nie ma rady. 

Wydaje mi się, że: jeśli w: dal- 
szym ciągu równolegle ze wzrostem 
bywalców meczowych będą spadały 

nakłady książek. i frekwencja w teat 
rach — to wina tego spadnie w pierw 
szym rzędzie na głowy literatów, poe 
tów, powieściopisarzy i  dramatur- 
gów. To nie sport wydarł im niezbęd 
ną do życia glebę odbiorców, to oni 
„sami zatracili umiejętność zatrzyma 
nia przy sobie czytelnika, to oni za 
pomnieli brzmienia języka, którym 
się można z odbiorcą porozumieć. 

Wiemy wszyscy, jak wygląda 
dzisiejsza literatura. Wiemy, że czytą: 
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Kanada — bazą zbrojeń 
angielskich 

Powściągłiwość w słowach rządu an- 
gielskiego t próby pośrednictwa, których 

się Anglia podejmuje, pozostają w po- 
zornej sprzeczności z niesłychanie ener- 
gicznym tempem zbrojeń zarówno lądo- 
wych, jak morskich i powietrznych. Ale 
taka już jest natura Anglika, że czyn od- 
grywa u niego większą rolę od słowa, że 
woli powiedzieć mniej aniżeli przesadzić, 
Anglia dotrzymuje więcej niż obiecała. 
Oto — zasada i maksyma, z której Angli. 
cy są dumni. 

Bazą zbrojeń lotniczych Anglii staje 
się obecnie jej dominium kanadyjskie. 
Pozwala to wyzyskać i stworzyć nowe fa- 

. bryki zdala od niebezpiecznego terenu 
europejskiego, W Kanadzie bawi od ро- 
czątku sierpnia brytyjska misja powietrz- 
na pod kierownictwem sir Hardmana Le- 
Vera. Wydała ona obeonie w Ottawie 
oświadczenie, stanowiące prowizoryczne 
sprawozdanie z jej działałności. Głównym 
jej zadaniem było ekonomiczne i tech- 
niczne przygotowanie układu z przemy- 
słem kanadyjskim, mającym na celu bu- 
dowę ogromnej ilości nowych bombowe 
ców  dła angielskiej floty powietrznej. 
Zamówienia sięgają sumy pół miliarda 

funtów szterlingów, a wykonanie będzie 
wymagało kilku łat intensywnej pracy. 

Przemysł kanadyjski musi uzyskać po- 
moc i odpowiednie gwarancje, aby przy- 
sposobić się do wykonania tak olbrzy- 
mich zamówień. Dłatego niezbędnym jest 
program ustałony i przygotowany na 
gługi czas. Istniejące już fabryki samoło- 
tów muszą znacznie zwiększyć dotych- 
bzasową zdoiność produkcji ; wyspecja- 
lizować się w poszczególnych jej dzie- 

dzinach, ponadto mają powstać nowe 
wielkie fabryki w Montreal i Toronto, 
Tworzy się również nowe towarzystwo, 
zorganizowane przez największe firmy ka 
nadyjskie, zajmujące się produkcją lot- 
niczą. Będzie ono kierowało produkcją 
w nowych fabrykach i koordynowało ca- 
łą akcję, układając się w tych kwestiach 
bezpośrednio z rządem angielskim. 
Misja str Hardmana Levera zajmuje się 
przede wszystkim organizacją produkcji 
wiełkich bombowców; ale obok tego 
przygotowuje fabrykowanie innych ty- 
pów samolotów na terenie Kanady. W 
tej kwestii toczą się układy z wielkimi 

firmami w Vancouver i Fort William, 
gdzie również powstaną nowe fabryki 
Na razje ta kwestia pozostaje jeszcze 
w dziedzinie dyskusji j układów, Wiel- 
ka Brytania i Kanada pragną usilnie do- 
prowadzić do porozumienia w tej kwe- 
stii, które rozszerzy terenowo i ekono- 
micznie zyski spływające na Kanadę z za 
mówień angielskich, 

Rząd kanadyjski jest doskonale po- 
informowany © pertraktacjach i pracach 
misji, która pozostaje z nim w nieprzer- 
wanym kontakcie. Bezpośredniego ukła- 
du jednak w rokowaniach rząd kanadyj 
ski nie bierze, wysunął jedynie zastrze- 
żenie przyjęte w całej pełni przez rząd 
angielski, że praca nad wykonaniem wiel 
kich zamówień angielskich nie opóźni 
wykonania zamówień na rzecz sił zbroj- 
nych Kanady. Rząd kanadyjski również 
nie bierze odpowiedzialności za zbro- 
łenia angielskie, którymi kieruje gabi- 
net w Londynie, układający się bezpo- 
średnio z przemysłem kanadyjskim. Jed-   

  

NA ROK SZKOLNY! 
po cenach konkurencyjnych. 

Władysław   

TECZKI, TORNISTRY, FIÓRNIKI 
oraz wszelkie materiały. szkolne 

Dłe Spółdzielni Szkolnych ceny hurtcwe 

Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372 

Rejestracja drogocennych kamieni 
Są różne sposoby rejestracji ludzi, zwie- 

rząt 1 rzeczy. Są paszporty dla ludzi, są 

metalowe blaszki z numerem czy nazwą dla 
psów, są również znaki wypałane na skórze 

tywych zwierząt, są znaki na srebrze i por 

eelanie. Aie jak np. zidentyfikować brylan 

ły? Jak poznać, że dany bryłant stanowi 

powiedzmy część większego brylantu, skra 

dzionego gdzieś i dla łatwiejszego i bezpie- 
eznego sprzedania go podzielonego na kilka 

mnejszych? 
A jednak obecnie i to jest możliwe. Po 

dobnie jak system Bertillona oparty na od 

tiskach palców, istnieje specjalny rodzaj mi 

Xrofotografii, który niezawodnie wykazuje 
wewnętrzny skład krystaliczny danego ka- 

mienia. Bo okazuje się, że każdy brylant po 
«iada inny układ, który ta fotografia w po- 
większeniu wykazuje zupełnie dokładnie. 

Takie biuro rejestracyjne specjalnie dla 

drogich kamieni, a przede wszystkim bryłan 

tów, istnieje w Paryżu przy Surete Nationa 

łe Istnieje tam kartoteka najważniejszych i 

najcenniejszych kamieni. Z usług biura ko 

rzystać może każdy, ma się rozumieć za pew 

ną opłatą. Kamień zostaje sfotografowany i 

tarejestrowany. 

Zarejestrowany kamień już nie jest tak 
łatwo spieniężyć, a przede wszystkim we 

Francji, która jest jednak najwększym ryn 

kiem na te rzeczy. Fachowcy wiedzą oczywi 

ście o istnieniu tego biura i zawsze spraw 

 dzają w nim, czy zaofiarowany im na sprze 

| daž towar jest tam zarejestrowany. 
į » НОИа      

jąc ten czy ów wiersz „młodego* poe 
ty musimy się wysilać, by  zrozu- 
mieć jego sens, ale zwykle to do ni- 

czego nie prowadzi. Wiemy, jak ma- 
ło powieści, nie brukowych, ale tych 
lepszych, tych „z towarzystwa* zbu 
dowane jest tak, że czytelnik musi 
uchwycić wątek budowy, zaintereso- 
wać się akcją, skupić uwagę na pos- 
taciach. Czemu tak się dzieje? 

Jedną z przyczyn tej nagminnie 
w dzisiejszej „dobrej” literaturze pa 
nującej maniery jest upadek krytyki 
normatywnej. W swoim czasie wszys 

tkie reguły budowy dzieła literackie 
go były spisane i skodyfikowane, 
wiadomo było, że to jest dobre, tam- 
to zaś złe. Otóż w pewnej chwili oka 
zało się, że przepisy tej krytyki nor 
matywnej, jak ubranie dorastającego 
chłopca stały się za ciasne. Literatu- 
ra romantyczna zbuntowała się prze 
ciwko owym regułom i odrzuciła je. 
Miało to wiele stron dodatnich, ale 

łakże i jedną, brzemienną w skutki 

wadę. Romantyzm odrzucił nie tylko 

przestarzałe i ciasne przepisy, ale ta 

kże w ogóle zasadę jakichkolwiek 

reguł. Twórca miał się stać panem 
wszechwładnym swej woli i pracy, 

   

Ale nawet to nie chroni ich od dowcip 

158 rzezimieszków. Niedawno zdarzył się 

ciekawy wypadek, którego ofiarą padł poważ 

ny handlarz kamieni. Zgłosił się do niego 

pewien Grek z zapytaniem, czy nie posiada 

on brylantów żółtych ale większych rozmia 

rów, Jak wiadomo, żółte brylanty są znacz 

nie tańsze od białych t. zw. „biało - nebie 

skich". Kupiec postarał się o te żółte bry 
lanty i otrzymał za nie bardzo dobrą ce 

nę, bo 1400 franków za karat. Po tej tran 
zakcji nastąpiły inne i tak stosunki pomię 
dzy greckim amatorem „żółtych* brylantów 
1 kup:+m zacieśniły się. 

Kiedyś zjawił się u kupca ponownie ten 

sam Grek i powiedział, że trafia mu się moż 
ność nabycia pięknych biało - niebieskich 

brylantów. Ponieważ jednak nie bardzo się 
nimi interesuje, więc zaproponował nabycie 

ich swemu dostawcy. Pokazał mu przytem 

2—3 egzemplarze, które wyglądały doskona 

le. * 
Kupiec bez wahania zaproponował mu 

kupno, ofiarując po 16.000 franków za ka 

rat. Tranzakcja została zawarta. Gdy jed- 

nak po kilku dniach kupiec pokazywał te 

świeżo nabyte brylanty innemu klientowi, 

przekonał się ze zgrozą, że były to nie bia 

ło - niebieskie „lecz zwykłe żółte brylanty. 

Okazuje się, że drogą pewnego procesu che 

micznego można na krótki czas „wyprač“ 

brylanty i z żółtych zrobić biało - niebie- 

skie.   
Zapomniano przy tym o rzeczy nadz 
wyczaj ważnej, o tym, że dzieło sz.u 
ki, nie jako przedmiot fizyczny, ale 
właśnie jako wytwór duchowy jest 
zjawiskiem dwustronnym: aby mogło 
istnieć musi być nie tylko ten, kto je 
stworzy, ale i ten kto je odbierze, kto 

dozna na sobie jego wpływu. 

Tak, jak wielkość wszystkich lu- 
dzi genialnych, mierzymy wpływem 
ich na ludzkość, tak samo jest z wiel 
kością dzieła sztuki. Przypuśćmy, że 
„Robinson podczas pobytu na swej 
wyspie zajął się rzeźbą i stworzył w 
tym zakresie rzeczy nadzwyczajne, 
przypuśćmy dalej, że nie udało mu 
się swej wyspy opuścić, że zniszczyło 
ją bez śładu np. trzęsienie ziemi. — 
Cóż nam z jego zaginionych i nie- 
oglądanych przez nikogo posągów? 
Dzieło sztuki, zanim się je przekaże 
społeczeństwu nie różni się niczym 
zasadniczym od tej kategorii zjawisk, 
co marzenie o wielkich czynach, al- 
bo piękny sen. Zdawałoby się, że to 
wszystko jest aż nadto oczywiste, 
artyści jednak to są ludzie dziwni. 
Oczywistość nie zawsze przemawia 
Im do przekonania. 

      

nakowoż dominium musi w tych kwes- 
tiach pozostawać w pełnym porozumie- 
niu z metropolią — i dzięki temu węzły 
polityczne, ekonomiczne i wojskowe łą- 
czące je ze sobą, stają się jeszcze ściślej- 

sze, co w obecnej napiętej sytuacji mię- 
dzynarodowej jest faktem wielkiego 
znaczenia. 

Działalność misji spotkała się z wiel 
kim uznaniem tak w Anglii, jak i w Ka- 
nadzije. Wielkie sukcesy, które osiągnę- 
ła, zawdzięcza gorliwej współpracy 
przemysłu kanadyjskiego i życzliwej po- 
mocy kanadyjskiego rządu. Rzęd ten 
utrzymał się ściśle w ramach swoich kon 
stytucyjnych uprawnień i obowiązków 
| dał dowód, że Kanada gotowa jest 
aktywnie współdziałać w obronie inte- 
resów brytyjskiego imperium.  Bezpie- 
czeństwo Angfii jest dła Imperium pro- 
blemem niezywkłej wagi, a pomyślne 
rozwiązanie kwestii stworzenia w Kana- 
dzie nowej bazy zbrojeń angielskich na- 
pełniło zarówno Anglię, jak i obywate- 
li całego Impenium nową ołuchą. Fakty 
te dowodzą, że Londyn zamierza wziąć 
lak najbardziej czynny udział w rozwią- 

zaniu skomplikowanych | niebezpiecz- 
aych problemów | międzynarodowych 
obecnej chwili į temu właśnie celowi 
służą jego zbrojenia, przeprowadzane 
r ogromną energią i na 

EEE     

Delagat Wilna 
na Kongres zielarski w Pradze 

Od 15 do 19 bm. odbędzie się w Pra- 

dze VI Międzynarodowy Kongres Zielar- 

ski. Na kongres ten Polska wysyła trzech 

delegatów: 2 z Warszawy i prof. Muszyń 

skiego z Wilna, który m. in. wygłosi na 

kongresie referat naukowy. 

    

O) 
bawi, rozwiia|      Książka kształci, 

Czytelnia Nowości 
Wilno, Św. Jerzego 2 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincje. 

Czynna od 11 do 18-ej. 
Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł. 

    

Poświęcinie nowego samochodn 
ruchomej poradał przeciwgroźliczej 

10 bm, o godz. 9 w kaplicy Matki 

Boskiej Ostrobramskiej J. E. Ksiądz Ar- 
cybiskup Jałbrzykowski odprawi mszę 

świętą na intencję akcji przeciwgruźli- 

czej i dokona poświęcania nowego sa- 

mochodu ruchomej poradni  przeciw- 

gruźliczej, $ 

Zarząd Oddziału Wfileńsko-Trockiego 

Wojewódzkiego T-wa_ Przeciwgruźlicza- 

go uprzejmie prosi o przybycie na to 
nabożeństwo wszystkich członków, orga- 

nizacje pokrewne i współdziałające oraz 

sympatyków i przyjaciół ruchu przeciw-   olbrzymią skalę. gruźliczego. 

  

W 68 rocznicę praklamacii Trzeciej Republiki 

  

Z okazji 68 rocznicy proklamacji Trzeciej Republiki, odbyły się w Paryżu mani- 
festacja związków oficerów rezerwy i b. kombatantów. Na zdjęciu — moment 
przemarszu związków b. oficerów j podoficerów przed posągiem Gambetty, 

szefa pierwszego rządu repub!ikańskiego we Francji. 

Niezwykła kara za uwodzenie mężczyzn 
Niezwykłego samosądu dokonały mie- 

szkanki jednego z miast stanu Pensylwania 
na rodaczce, która słynęła zę swoich zalo- 
tów i dla której dwaj kupcy zrujnowali się, 
a jeden student popełnił samobójstwo. Kiedy owa dama spacerowała ze swą no 

wą ofiarą, rzuciło się na nią dwanaście ko- 
biet, rozebrało ją, wykąpało w smole i wy 

= E      
    

Uwolnieni przez rewolucję roman 
tvezną od wszelkich więzów, przepi- 

sów i reguł twórcy rychło zasmako- 
wali w swej wolności i zaczęli nada 
wać jej sens coraz obszerniejszy. — 
Podpatrzywszy, że kilku wielkich pi 
sarzv tworzy dzieła wymagające wie 
lu lat, by je pojęto powszechnie i a- 

ceniono. uwierzyli oni, że miarą wiel 
kości dzieła jest nie jego wpływ na 
otoczenie. ale odwrotnie, nie stopień 
szumu, którym je przyjęto, ale sto- 
pień milczenia. Tak się dziwnie zło- 
żyło, że stopniowe cele i Środki twór 

cze zaczęły się stawać coraz bardziej 
osobiste, intymne, dostrzegalne tyl- 

ko dla autora i grupki osób mu naj 

bliższych. 

Wiadomo. że w towarzystwie naj 
więcej się ceni tych, którzy potrafią 
mówić na tematy, kióre obchodzą 
wszystkich, a przynajmniej wielu ©- 
becnych, największą zaś wzgardą ob 
darza się tych, którzy zawsze i wszę 
dzie mówią o sobie. 

Podobnie jest z literaturą dzisiej 
szą. Nie tylko mówi ona zawsze tyl 
ko o sobie, ale w dodatku mówi w 
obcym dla otoczenia języku. Cóż dzi 

    

  

tarzało w pierzach, Kronika nie 
powiada, w czym musiała się biedaczka wy 

kąpać, aby zdjąć z siebie niezwykły ko- 

stium. Niektóre publicystki amerykańskie о- 
burzyły się na ten zbyt ostry ich zdaniem 

sposób ukarania uwodzicielki i domagają się 

równocześnie wynalezienia „domowego* spo 

sobu ukarania donżuanówi 

   
   

wnego, że nudzi, że nikogo nie ob- 
chodzi, że się jej nie słucha? Zwłasz 
cza, że są inne dziedziny, gdzie się 
umie zachowywać zajmująco, umie 
się zdobywać uwagę i budzić emoc- 
je, dziedziny, które normalnie bio- 
rąc, wypełniłyby tylko część zaintere 
sowań ludzkich, które jednak z bra 
ku konkurencji mogą zająć stanowis 
ko monopolistyczne. Taką dziedziną 
jest przede wszystkim sport. 

Literatura na to może reagować 
dwojako: może przede wszystkim 
siedząc z założonymi rękami pocie 
szać się teorią upadku kuliury i wi 
dokami nadchodzącej katastrofy. Mo 
że także wyruszyć do boju o miejsce 
należne jej w społeczeństwie dzisiej 

szym. Ale jeśli naprawdę wierzy w 
swoje wielkie wartości, jeśli wierzy, 
że może wiele dać człowiekowi dnia 
dzisiejszego i jutra to niechże wal 
czy tak, by z góry walki nie przeg- 
rać. Niech przede wszystkim weźmie 
do serca zdobycze pedagogiki. Ko- 
nieczność nauczania dziecka w jego 
języku macierzystym i umiejętność 
zainteresowania go, sztuką utrzyma 
nia przy sobie jego uwagi. : 

Jerzy Baniewski.   

ŽART NA STRONIE 

List miłosny 
Nauczyciel polskiego, Frączak, otrzymał 

zrana list na różowym papierze, owianym 

subtełnym zapachem jakichś perfum. List był 

krótki: „Kocham pana bezgranieznie, Przez 
pana rozum tracę. Jeśli chcesz wiedzieć, kto 

jestem — patrz uważnie na wszystkich w 

klasie. O, poznasz mnie po oczach! Lubyl..« 

Może to szczęście?.. Pańska Z,*, 

— Tam do licha! — pomyśłał Frączak. 

— Romans... tego jeszcze brakowało! Oczy, 
wiście, to niby owszem... Ale... niebezpie- 

czne! Tam do licha, niebezpieczne... W szko 

le? jakoś nie bardzo... 

Frączak był jeszeze zupełnie młodym 

człowiekiem, który dopiero co ukończył uni 

wersyiet. Wykładał w szkole kupieckiej i 

w jednej z klas gimnazjum żeńskiego. 

— Oczywiście, miłostka mogłaby się przy, 

dań — znowu rozmyślał, wąchając liścik, — 

A jeśliby zakochaną była jakaś z pieniędz 

mi, to, fiu, naraz człowiek mógłby Morga- 

nem nie przymierzając stać się,. Ale jeśli 

jakaś golizna się przyczepiła, o, niech los 

ehroni.. Hm.. Perfumy niczego sobię... 

Pił herbatę i co chwiła oglądał i wą- 

chał list, -— Podpis mie nie przypomina, a 

ot, perfumy jakby kogoś trochę... Któż to 

mógł napisać? Trudno zgadnąć, mam w kla 

sie aż trzydzieści dwie sztuki... Pańska... Zu 

Czyżby na literę Z? Kto na Z777 i 

Wyjął notes i odszukał spis uczenie, >= 
B... D.. K.. Z.. Tu! Zaślicka? Ależ ta zako» 
chana w matematyku.. Zbyszewska broń 

mnie Bože, ješii ta szympansiea... Zmonska..« 

też nie daj Boże, łazi w żółtych bucikacz, @ 
© posagu nię wiadomo, czy na dziesięć biłe- 

tów ulgowych do kina starczy?... Zycerska.. 

Ta owszem, owszem.. Temperamencik też 
podobno ma... * 

Dokończył picia herbaty, jeszcze raz zbli 

tył do nosa różowy papierek i powiedział 

półgłosem: — Perfumy jakby właśne Zaryc 

kiej.. Zwróćmyż na nią uwagę! Może doj: 

dziemy do prawdy? 

Tego dnia miał własnie wykład w żeńskim 

gimnazjum. 

Kiedy już siedział w klasie przed rozwar 

tym dziennikiem, przyszło mu na myśl: — 

Ona radziła zaglądać wszystkim do oczu. 

Ale stąd słabo widać... Wywoływać wszyst 

kich kolejno?,. Jednak tak.. Zaczny od li< 

iery Z.. Panna Zycerska — wyrwał. 

Do stołu zbliżyła się pulchna brunetecz 
ka o głębokich, czarnyc oczach. _ 

— Hm.. to tak.. hm.. proszę opóWie: 

dzieć mi o Janie Kochanowskim.,, — przes 

mówił, starając się zaglądnąć jej w cczy I 

jednocześnie wciągnąć nozdrzami zapach jej 

perfum — Proszę bliżej, ni: słyszę, hałasu 

ją — dodał, choć w klasie panowała abso- 
tatna cisza. 

Gimnazjalistka odpowiadała,, lecz Frą- 

czak nic nie słyszał, staral zię jedynie doj: 

rzeć odpowiedź na swoje wątpi.wości w jej 

oczach. Wreszcie doszedł do wniosku: — 

Nie, nie ona... 

— Proszę siadać! Wystarczy . 

— Kapuśnicka! Ni stąd, ni zowąd 

zapominając o swoim planie, zadecydował. 

Wydźwignęła się z ławk: więcej niż peł 

na blondynka, z księżycem w pełni zamiast 

twarzy. Z zamierającym sercem wpa'rzył się 

Frączak w jej oczy, fecz nie znalazł nie spe 

cjałnie zasługjącego na uwagę... Po ehwili 
jednak zapaliło mu się w głowie: przypły 

nęła do niego woń  zmajoinych perfum.ą 

„Czyżby to ona?*, pomyślał prawie głośno: 

Proszę, © „Zwierciadle* Reja — 

głuchym głosem, odwrócił się, wyjął niepo 

strzeżenie z kieszeni list i powąchał... „Tak, 

tak... Ona. Naprawdę, ona!" Uporczywie wpa 

trzył się w oczy Kapuśnickiej. Ta poczerwie 

nała. 
— Ona! — zawyrokował. 

Po tekcji wychodził z gimnazjum jak sen 
"ny. Jak senny jechał do szkoły kupieckiej. 

Uczniaków czwartej klasy zastał w nieco 
dziennym, rozigranym nastroju. Przez całą 

godzinę w różnych miejscach klasy odzywa 

ło się ledwo jakby wstrzymywane chichota 

nie. Kiedyindziej kilkuby za to ukarał, dziś 

jednak nie przyszło mu to do głowy. 

Postawił z dziesięć piątek, z piętnaście 

czwórek i ruszył wreszcie do domu. 

— Tak.. Żebym był bardziej spostrze- 
gawczy, zauwažylbym już przedtem jej ja 

kieś roztargnienie... A i pódczas tej odpo 
wiedzi raz zamiast Reja powiedziała 

„Maszt”.. Zakochaniu zawsze towarzyszy 

roztargnienie. 

Nie spał długo w noc, bez przerwy wą 
chając różowy liścik. Śniło mu się, że jest 
już Morganem, że zawód swój belferski po 
rzucił, że chodzi po Wilnie, będąc na ty 
nie tylko z Bołwitem, ale i z Wincukiem 
Markotnym. 

Nazajutrz, przy śniadaniu, podczas, gdy 
obmyślał sposób mdzielenią odpowiedzi na 
bezcenne wyznanie — podano mu nowy list, 
List krótki, napisany na zwyczajnym papie 
rze, tyle zawierał: 

„Mój kolega Putrament posłał wezoraj 
Panu Profesorowi sfałszowany Het miłosny, 
Podpsany „Pańska Z". Ponieważ x! Putra- 
mentem podczas panzy pobiłem się, przeto 
zdradza tę jego tajemnicę. X, uczeń Sza 
newnego Pana Profesora“; 

w Opr. Jotha,  



Piszą do nas 

Amnestią uczcič wieiką 
rocznice 

Za parę miesięcy naród nasz będzie 
święcić po raz dwudziesty wiekopomne 
dzieło odzyskania bytu państwowego. Jak 
kraj długi i szeroki, zjednoczą się w dniu 
11 listopada serca i umysły, aby wspom- 

nieć o tym, jak było przed dwudziestu 
laty, Starsze pokolenia, współcześni wiel- 
kich momentów historycznych przeżyją 

raz jeszcze wspomnienia droższe nad 

wszelkie inne. Młodsze zaś chłonąć będą 

wiecznie żywą legendę o narodzinach 

wolności. Jak kraj długi 4 szeroki popły- 
nie pieśń legionowa i rozleje się echo 
zgodnie i rytmiaznie maszerujących szere- 
gów wojska, szkół, wszelkich ugrupowań 

Od lat rośnie u nas i pogłębia się tra 
dycja obchodu wielkiej rocznicy, W roku 
bieżącym rocznica to jubileuszowa. Cyfra 
dwudziestolecia ma swoją wymowę. Rozu- 
mie ją całe społeczeństwo j z natężeniem 
oczekuje, czym w życiu państwa zazna- 

czy się dwudziesta nocznica jego zmart- 
wychwstania, Wśród tego oczekiwanie 

odezwał się już głos, będący wyrazem 
zbiorowej i czujnej myśli społecznej, 
wrażliwych sumień i szlachetnych serc. Oto 
Kongres Organizacyj Kobiecych, odbyły 
przed paru miesiącami w Warszawie, po- 
wziął jednomyślną uchwałę, że dwudzie- 
stoletni jubileusz odzyskania niepodleg- 
łości winien być uczczony udzieleniem 
szerokiej amnestii dla więźniów, 

Niech w dniu wielkiego święta wolno- 
ici odzyskają wolność nieszczęśliwi, którzy 
zostali jej pozbawieni. Czy gorący ten 
apel znajdzie posłuch tem, dokąd został 
skierowany? Tego na razie nie wiemy, Ala 

wiemy za to o wrzaskliwej, małoduszne!, 
nieludzkiej, w żadnych środkach nie prze. 
bierającej opozycji i reakcji, z którą spot 
kały się owe pierwsze kroki, podjęte 
wszak nie tyłko w myśl sprawiedliwości 
1 zasad humanitaryzmu, lecz i w trosce o 
dobro Państwa. 

й A zatem trzeba, aby społeczeństwo wy 
' powiedziało się w tej sprawie, aby sze- 
roki ogół ujrzał w jasnym świetle prawdy, 
czym byłby wielkoduszny akt przebacze- 
nia, którym Państwo Polskie opromieniło- 
by dwudziestą rocznicę dźwignięcia się 
t niewoli. Bowiem amnestia dla więźniów 
byłaby przede wszystkim aktem przeba- 
:ezenia. Jakże wielką treść kryje to słowo! 
Jest ono jednym z fundamentów . etyki 
chrześcijańskiej. Niech pamiętają o tym 

  

  

<& którzy opiekę nad religią i Kościołem 

stawiają na jednym z pierwszych miejsc 

zadań państwowych, Ale przebaczenie 

Jest jeszcze Gzemś więcej niż aktem chrze 
fcijańskiego miłosierdzia. Tutaj byłoby 

omo dziełem mądrego, daleko w przy- 

szłość pałrzącego polityka i wychowaw 

cy. Państwo nowoczesne pewinno się 
opierać nie na grozje i strachu, ale na 

przywiązaniy obywateła i na jego dobro- 
wolnym respekcie dła instytucyj i praw 
państwowych. Mądry zaś wychowawca 

wie, że kara to lichy, marny środek od- 
działywania na duszę ludzką. W dzisiej- 

szym państwie wymiar sprawiedliwości 

Jest wykładnikiem założeń mądrej połity- 

ki i humanitarnej pedagogiki. Ten fakt 

stawia olbrzymie wymagania wszystkim 

prawodawcom i sędziom. Przed paru Jały 

na Zjeździe Socjologicznym w Warszawie 

rzucono niezmiernie trafną uwagę, że 

wiedza, którą powinien posiadać dobry 

sędzia — w zakresie socjologii, pedago- 

giki, historii etc — jest całkowicie nie- 

wspėlmiema do ubogich środków oddzia i 

ływania w stosunku do oskarżonego ja- 
ko żywego człowieka, niedającego się 
ująć w sztywny szablon paragratów. Je- 

dynym bowiem narzędziem  sprawiedli- 
wości jest kara, a główną jej formą — 
więzienie. Mądry sędzia wie, że przekro- 
czenia praw w drobnej załedwie części 
zjawiają się na podłożu właściwej zbrod- 
niczości jako świadomej inklinacji do zła. 

W ogromnej większości wypadków chore 
życie społeczne, nędza, ciemnota, alko- 
hafliizm etc zamącają pojęcia etyczne i wy 

krzywiają drogi życiowe jednostek ludz- 

kich, wiodąc je w mury więzienne. A prze 
stępstwa polityczne stanowią jeszcze trud 
niejszy do rozwikłania spłot szłachet- 

nych pobudek i szkodliwych czynów. 

Łatwo tu o błędy i omyłki w sądzeniu. 

Więc niechże mądremu lecz bezsilne- 

mu szafarzowi sprawiedliwości przyjdzie 

na pomoc mądry wychowawca i zapewni 

go, że darowanie winy i zmniejszenie ka 

ry — to nie bezkamość i nie anarchia, 
lecz zdrowy środek wyrównania własnych 

błędów ł pierwszy krok na drodze ku le- 
czeniu tego co chore, ku wyprostowaniu 

tego, co uległo skrzywieniu, Czyż przeto 
nie słuszne, czyż nie zewszechmiar wska- 
zane i konieczne, aby jubileuszowe świę- 
io wolności stało się zarazem świętem 
przebaczenia? Dr Janina Klawe. 

ее ке 

Wycieczka dziennikarska z całej Polski 
w Nowogródczyźn'e 

6 bm. o godz, 9,20 przybyła do Lidy # | ła epidemicznego, instytucje spółdzielcze o- 

Warszawy wycieczka dziennikarska w licz 

bie około 30 osób, która powitana została 

na dworcu kolejowym przez przedstawicieli 

władz, samorządu i erganizacyj spółdziel- 

czych. Uczestnicy wycieczki po śniadaniu 

w-Resursie Polskiej zwiedzili ruiny zamku 
Gedymina, kościół farny, nowy gmach po 

tzty, pawilon zakaźny państwowego szpita 

Podania o przyjęcie na 
U. $ 

raz dzielnicę Wygon (Nowe Miasto). Następ 

nie udali się autocarem do Huty Szklanej 

„Niemen”, gdzie zwiedzili największą w 

Polsce Hutę Szklaną J. Stołlego. Trzecim 

etapem wycieczki była miejscowość letnis 

kowa, jedyna w swoim rodzaju na Ziemiach 

Wschodnich — Nowojelnia. Z Nowojelni wy 

cieczkowicze odjechali do Nowogródka. 

medycynę i farmację 
йВ. 

nałeży składać od 26 do 30 września 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uni- 

wersytetu Stefana Batorego w Wilnie po 

daje do wiadomości kandydatów na me- 

dycynę i farmację, h 
ska po odbyciu w r. 1937/38 czynnej 

służby wojskowej, że podania o przyję- 
cie składać należy od dn. 26 do dn. 30 

września rb. 
Egzamin konkursowy dla wymienio- 

mych kandydatów, ubiegających się 
z woj- | o przyjęcie na medycynę odbędzie się 

w dniu 4 paždziemika rb., na farmację 

w dniu 3 października rb.   

„KURIER“ (4564). 

Kurjer Sportowy 

Dzień sztaiet pływackich 
Odbyły się na Wilii zawody pływac- 

kie w sztafetach. Wyniki przedstawiają 
się następująco: 
3X25 m stylem zmiennym dła dzieci: 

1, AZS Wilno 10,3. 1) Christa Zdzis- 
ław, 2) Juchniewicz Tadeusz, 3) Raczycki 
Albin. 

й, WKS Śmigły 10,5. 1) Staniszewski 
Henryk, 2) Orzewski Stanisław, 3) Król 
Zygmunt. 

4X100 m stylem dowolnym pań: 
1 AZS Wilno 7,50,6, 1) Paszkiewiczó- 

wna Eugenia, 2) Sichlerówna (Herska) 
(rena, 3) Minkiewiczówna Wanda, 4) Mi- 
chalczykówna Maria. 

1, ŽTGS Makabi 9.13,6. 1) Pupsowna 
Ruta, 2) Lichmanówna Gita, 3) Joffówna 

Basia, 4) Gutmanówna Estera. 

3X350 zmiennym juniorów: 
\, KPW Ognisko 2.049. 1) Pytel Alek- 

sander, 2) Żebrowski Czesław, 3) Dem- 

bowski Edward. 
I. AZS Wilno 2.09,7. 1) Borko Alek- 

sander, 2) Kobza Bolesław, 3) Galiczyn 

Stanisław. 
4X200 m stylem dowelnym seniorów: 

1 KPW Ognisko, 12.21,8. 1) Komar 
Aleksander, 2) Stefanowicz lgnacy, 3) Su 

botowicz Aleksander, 4) Stankiewicz Wa 

cław. 
H. AZS Widno, 12.46,6. 1) Wernicki 

lerzy, 2) Pimpicki Mieczysław, 3) Kurocz 
kin Olgierd, 4) Szczyrbuła Jerzy. 

IM. RKS „Ełektrit”, 12.48,4, 1) Betko, 
2) Wróblewski, 3) Martynienko, 4) Mat- 
wiejczyk. 
4X25 m stylem klasyczpym dla dzieci: 

1. KPW Ognisko, 4.31,4. 1) Nawrocki 
Ireneusz, 2) Morawski Ryszard, 3) Tywo- 
nek Edward, 4) Bekasenas Wacław, 
4X160 m styl. klasycznym dła seniorów": 

i AZS Wilno, 6.06,1. 1) Pimpicki 
Mieczysław, 2) Kuroczkin Mikołaj, 3) 
Gwiażdziński Stanisław, 4) Jasiński Ed- 
werd. 

li. KPW Ognisko, 6,19. 1) Żebrowski 
Czesław, 2) Nartowicz Piotr, 3) Uszak 
lan, 4) Niewiadomski Władysław. 

4%X4100 m stylem klasycznym pań: 
1. AZS Wilno, 8,57. 1) Minkiewiczów- 

na Wanda, 2) Bohdanowiczówna Mara, 

3) Michalczonkówna Maria, 4) Cieńska 
Helena, ® 

Il. ŽTGS Makabi, 10,20. 1) Pupsówna 
Ruta, 2) Lichtmanówna Gita, 3) Joffówna 

Basia, 4) Gutmanówna Estera. 
4459 m stylem klasycznym Juniorów: 

I. RKS „Elektrit“, 2.54.6. 1) Bielawski, 
2) Żyłuk, 3) Brzozowski, 4) Wejtkiewicz. 

3X100 m styłem zmiennym panów: 
1 AZS Wilno, 4.15,4. 1) Piotrowicz 

Władysław, 2) Jasiński Edward, 3) Wer-   

Il. KPW Ognisko, 4,18. 1) Pośnik Sta- 
nisław, 2) Niewiadomski Władysław, 3) 
Stankiewicz Wacław, 

lil. ŽTGS Makabi, 4.40,4, 1) Nelkin 
Szymon, 2) Maszelnik Szmuel, 3) Rudnic- 

ki Lew. 
3X100. m stylem zmiennym pań: 
Ł AZS Wilno, 5.51,3. 1) Kapelėwna 

Maria, 2) Horska Irena, 3) Michalczon- 
kėwna Zinaida. 

5Xm stylem dowolnym panów: 
1. KPW Ognisko, 2.52,8. Kosarski Alek- 

sander, 2) Legunek Wacław, 3) Stefano- 
wiicz Ignacy, 4) Subotawicz Aleksander, 
5) Stanikiewicz Wacław, 

Il. AZS Walno, 2.56,6, Wernicki Jerzy, 
2) Wawrzyński Tadeusz, 3) Korkozowicz 
Olgierd, 4) Werbiliis Jan, 5) Szczehbuła 
Jerzy. 
5X25 m stylem dowołnym dla dzieci: 

| WKS Śmigły 1.33,3. 1) Peszyński 
Olgierd, 2) Liminowicz józef, 3) Sadow- 
ski Stanisław, 4) Król Zygmunt, 5) Boruc- 
ki mieczystaw. 

H. AZS Wilno. 1.38,5. 1) Gardieu Ol- 
gierd, 2) Wiszowaty Witold, 3) Zaremba 

Władysław, 4) Małachowski Czesław, 5) 
Raczycki Albin, 

ll. KPW Ognisko. .140,2. 1) Bekase- 
nas Wacław, 2) Pietkiewicz Bohdan, 3) 
Zajewski Karol, 4) Nawrocki ireneusz, 

5) Gogolewicz Wacław. 
5X50 m stylem dowolnym juniorów: 

I. WKS Śmigły. 3.03,6, 1) Olechnowicz 
Jerzy, 2) Ronczko Jan, 3) Polakow Aleksy. 
4) Młodecki Andrzej, 5) Łoś Antoni. 

Il. RKS „Elektrit”. 3,08. 1) Szot, 2) Ja- 
pintowicz, 3) Rakowski, 4) Rusiecki, 5) 

Paszkiewicz. : 
5X50 m stylem dowolnym pań: 

I. AZS Wilno. 4.30,2. 1) Paszkiewiczó- 
wna Eugenia, 2) Horska Irena, 3) Stefa- 

nowiczówna Kazimiera, 4) Michalczon- 
kówna Maria, 5) Skorukówna Zinaida, 

Il. ŻTGS Makabi. 5.40,3. 1) Pupsówna 

Ruta, 2) Gufmanówna Estera, 3) Lichima- 
nėwna Gita, 4) Joftówna Basia, 5) Cka- 
jówna Zisa. 

10X50 m stylem dowolnym panów: 

1. KPW Ognisko. 6,02. 1) Kosarski, 

2) Legunek, 3) Pytel, 4) Dembowski, 5) 
Stefanowicz, 6) Komar, 7) Komorowski, 

8) Wenckowicz, 9) Subotowicz, 10) Stan- 

kiewicz. 
I. RKS „Elektnit“. 6.08,5. 1) Matwiej- 

czyk, 2) Martynenko, 3) Jagintowicz, 4) 
Wróblewski, 5) Rakowski, 6) Rusiecki, 
7) Hinz, 8) Paszkiewicz, 9) Bieławski, 
10) Szot. ` 

W pnktacji ogólnej zwyciężył AZS— 
121 pkt. przed Ogniskiem KPW — 93 p., 
WKS Śmigły — 61 pkt., Makebi — 45 p., 
RKS „Elektr!“ — 39 pkt. 

Mistrzostwa tenisowe Wilna 
Dopiero teraz przypomnieli sobie 

tenisiści Wilna, że warto jednak zorga 

nizować przynajmniej 
sezonu iakiś turniej z udziałem graczy 
nie tylko Wilna, lecz i z innych miast 
Polski. 

Powiedzielišmy: pod koniec sezonu. 
Właściwie, to nie mieliśmy wcale sezo- 
nu, bo mie można nazwać pustego bez 
żadnych rozgrywek okresu, sezonem, Dla 
czego nie było zawodów, dlaczego nikt 
nie postarał się o Zorganizowanie ani 
w czasie wiosny ani podczas lata jakie- 
goś turnieju i „, pozosta nie tajemnicą tenisistów wileńskich. 
Dobrze, że przynajmniej teraz wzięli się 
do roboty. Liczą Oni na to, że 17 į 18 
września na kortach przy ul. Dąbrow- 
skiego zbierze się w Wilnie sporo gra- 
czy z: Białegostoku, Grodna, Brześcia, 

  

Postulaty Ziem Północno-Wschodnich 
w obrotach towarowych miedzy Polską a Francją 

Niedługo odbędzie się w Warszawie 

posiedzenie komisji mieszanej dla kon- 

troli obrotów towarowych między Polską 
a Francją. 
będzie definitywne ustalenie kontyngen- 

tu i ilości towarów przy wzajemnej wy- 

mianie towarowej między obu krajami 

na III i IV kwartał roku bież, 

Ziemie Północno-Wschodnie są w 

rnacznym stopniu zainteresowane w roz- 
szerzeniu wymiany towarowej z Francją. 
Eksportujemy do Francji len, w mniej- 

szych ilościach drzewo, zioła lecznicze, 

raki, grzyby. W sezonie 1937/38 r. za- 
znaczył się poważny eksport skrzynek 
radiowych, przy dobrych warunkach płat 

ności (gotówka), który już w Il kwartale 
został zahamowany ze względu na nie- 
przyznanie przez Francję odpowiedniego 
kontyngentu. . 

Na ten moment powinna by zwrócić 

uwagę wzmiankowana komisja w toku 
swoich obrad. Eksport skrzynek radio- 
wych z naszych ziem do Francji ma duże 
jocźliwości, Chłonny rynek francuski nie 

sł jeszcze dostatecznie nasycony tym 

  

Przedmiotem obrad komisji 

  

artykułem i możność sprzedaży tem zna- 
cznej idości skrzynek nie ulega kwestii, 
zwłaszcza, że ludność Francji, co zresztą 
zaznacza się już i y nas, w Polsce, prze- 
chodzi z tańszych aparatów radiowych 
n adroższe, 

Tu właśnie powstaje zagadnienie o 
wiele ważniejsze, niż eksport skrzynek— 

mianowicie rzucenie na rynek francuski 
większej ilości gotowych radioodborni- 

ków, których zbyt rokuje jak najlepsze 
nadzieje i ze względu na cenę tego to- 
waru kałkulowałby się znacznie korzyst- 

niej. Toteż Polska powinna wysunąć kwe- 

stię kontyngeniu na skrzynki i aparaty 
radiowe i wywalczyć dla naszego prze- 
mysłu rynek francuski w tym zakresie. 

Drugą niemniej ważną sprawą jest 
ulokowanie naszych wyrobów szklanych, 
przeważnie szklanej galanterii, na rynku 
francuskim. Dotychczas eksport tago ar- 

tykułu natrafiał na przeszkodę w postaci 

braku kontyngentu, wywożono z naszych 
ziem jedynie niewielkie ilości szkła do 
kolonij francuskich, głównie Ałryki Pół- 

nocnej, gdzie cieszyło się ono znacznym   

powodzeniem. Do samej zaś Francji, któ- 

rej przemysł szkleny nie jest w stanie 

zaspokoić znacznego zapotrzebowania, 

idzie wa wielkich ilościach szkło z Czecho 

słowacji, dysponującej dużymi kontyn- 
gentami, podczaś gdy Polska, co jest 

charakterystyczne, otrzymała kontyngen- 

ty przeważnie uszczuplone w porówna- 

niu z kontyngeniemi z lat ubiegłych. I tu 

więc są duże możliwości, które powinna 

by Polska wyzyskač i dla naszych hut 

szklanych zdobyć rynek francuski. 
W zakresie importu z Francji Ziemie 

Płn -Wschodnie zeinteresowne są w spro 

wadzaniu fornieru, specjeinie przystoso- 

wanego do wyrobu skrzynek radiowych 

i produkowanego we Francji, a którego 

my w kraju nie produkujemy. Właści- 

wości jakie nadają te fomiery radio- 

odbiornikom, przyzwyczaiły do nich pub- 
liczność francuską — i wyrabiane z nich 

skrzynki i aparaty cieszyłyby się znacz- 

nie większym popytem, niż sporządzane 

z naszego, krajowego surowca, 

| o tym powinnaby pamiętać komisja 
kontroli obrotów. ; tenl 

na zakończenie 

  

a być może, że i z Warszawy. Mówi się 
o zaproszeniu Ksawerego Tłoczyńskie- 
go, lecz w sprawie tej nie zapadła jesz 
cze decydująca uchwała. W każdym 
bądź razje mistrzostwa Wilna zėpowja- 
dają się interesująco, chociażby z tego 
względu, że będą to pierwsze i zapew- 
ne już ostatnie w tym roku rozgrywki 
tenisowe. 

Trudno jest zorientować się i w po- 
ziomie i w ludziach. 

Interesuje nas przede wszystkim 
forma inż.  Grabowieckiego, który 
przez szereg lat był najlepszym gra- 
czem Polski Północno Wschodniej. On 
też będzie niewątpliwie faworytem gry 

pojedyńczej panów. 
Szczegółowe omówieni poszczegó|- 

nych konkurencyj przeprowadzimy do- 

piero po zamknięciu listy zgłoszeń. Za- 
wodnicy, którzy przyjadą do Wilna, bę- 
dą korzystać z daleko idących zniżek 
kolejowych. 

Treningi bokserskie 
dla początkujących 

W. celu spopularyzowania  pięściarstwa 

wśród młodzieży na terenie m. Wilna Okrę 

gowy Ośrodek W. F. — Wilno organizuje 

kurs dla początkujących. 

Treningi odbywać się będą na sali Okrę 

gowego Ośrodka W. f. dwa razy w tygod 
niu t. jj we wtorki i czwartki od godz. 18. 

Wpisowe wynosi 0,50 zł. 

Uczestnicy zgłoszeni poprzednie, wpisowe 

wego nie opłacają. Przed rozpoczęciem za- 

prawy należy poddać się badaniu lekarskie 

mu w Poradni Sportowo - Lekarskiej przy 

ul. Wielkiej Nr 46. Badane bezpłatne. © 

Zapisy przyjmuje codziennie kancelaria 
Okręgowego Ośrodka W. F. — Wilno, ul. 
Ludwisarska Nr 4 w godzinach urzędowych 
(9—15). 

Treningi prowadzi dyplomowany trener 
Polskiego Związku Bokserskiego p. Motor 
ski Feliks, 

EPRSSZSERERS TYSZ REARPNSECZWNORKOWZROEI OMOÓRIEOECA 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne | 

Telefony w pokojach. Winda osobowa | 
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Kiedy powsęanie w Wilnie 
klub szkolny 

Szkolne zawody pływackie, które 
miały się odbyć 11 września zostały 

przesunięte na termin nieco późniejszy. 

jednocześnie komunikujemy, że szkol 

ne zawody łekkoatlełyczne, które są rok 

rocznie największą rewią sportową mło 
dzieży szkolnej w Wilnie, zorganizowa- 

ne mają być w pierwszych dniach paź- 
dziernika. 

Okres tych kilku tygodni młodzież 

poświęci treningom. 
Mają się również odbyć szkolne re- 

gaty żeglarskie w Trokach. Termin nie 

został jeszcze ustałony. 

Coraz częściej mówi się w Wilnie o 
powstaniu szkolnego klubu sportowego. 

lle jest w tym prawdy trudno dociec, bo 

o powsłaniu uczniowskiego klubu mówi 

się w Wilnie od dobrych tat 15. ЗакоБу 
w tym roku sprawa ta została ostatecz- 
nie przychylnie załatwiona i klub po- 
wianie. Prezesem ma zostać Konstanty 

Pietkiewicz z gim. Adama Mickiewi- 
cza, Powstanie uczniowskiego klubu spor 

towsgo w Wilnie spoikałoby się nie- 
wąipliwie z ogremnym uzneniem i po- 
pardiem władz sporiewych Wilna. Mło- 
dzież szkolna mogłaby nareszcie upra- 
wiać czynnie sporł i rywalizować mię- 

dzy sobą w normalnych warunkach. 
Powstanie szkolnego klubu sporto- 

wego w Wilnie miałoby ogromne zna- 

czenie w rozwoju naszego życia $porio- 

węgo w Wilnie. Trzeba więc dołożyć 

wszelkich starań, żeby  jaknajprędzej 
mógł powstać w Wiinie dobrze zorga- 
nizowany i na zdrowych postawach za- 

łożany klub szkolny. 

Uchwały Międzynarodowego 
Komitetu Glimpijskiego 

Pod przewodnictwam swego  prze- 
wodniczącego, p. Baćllet-Latour'a, obra- 
dował w Brukseli pełny wydział wyko- 
nawczy Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. 

Jak już donosiłiśmy, na posiedzeniu 
tym uchwalono definitywnie powierzyć 
Szwajcarii (St. Morifz) zorganizowanie 
zimowych igrzysk olimpijskich w 1940 r. 

w r. 1940 ubiegały się trzy miasta: St. 
Moritz, Lahti i Lake Placid. Propozycję 
amerykańską (Lake Placid) odrzucono z 
powodu zbyt wielkiej odległości od kra 
jów europejskich. Kandydatura Lahti 
(Finlandia) odpadła, gdyż miasio lo nie 
posiada odpowiedniego toru bobsleja- 
wego. Wobec tego wybrano St. Moriiz, 
gdzie zresztą przed 10 laty miały już 
raz miejsce igrzyska zimowe. 

Program V Zimowych Igrzysk Olim- 
pijskich definitywnie obejmie: a) zawody 
bobslejowe, b) jazdę szybką na łyżwach, 
<) jazdę figurowa na łyżwach, d) hokej 
na lodzie. Olimpijski progrem narciarski 
obejmuje: kombinację alpejską, kombi- 
nację norweską oraz patrolowy bieg woj 
skowy. Jednak punkty narciarskie trakto 
wane będą tylko jako pokazy. : 

Następnie na posiedzeniu uchwalono, 
że letnie igrzyska olimpijskie w Helsing- 
forsie rozpoczną się 20 lipca 1940 r. i 

zakończone zostaną 4 sierpnia. Program 

igrzysk łatnich rozszerzony zostanie o na 

stępujące dyscypliny sportowe: regaty 
kajakowe, turniej piłki wodnej i turniej 
piłkarski (prócz konkurencyj t. zw. kla- 
sycznych). Nie będą miały miejsca tur- 
nieje: piłki ręcznej, koszykówki: i hokeja 
na trawie. 

Liga apeluje do piłkarzy 
aby nie udzielali wywiadów 

Ostatnio w prasie ukazują się często wy, 

wiady, w których poszczególni piłkarze wy 

łuszczają swoje osobiste poglądy na roze 

grane zawody. 

Zarząd Ligi, uważając, że poglądy te są 

często niezgodne z faktycznym stanem i no 

szą pierwiastki podburzające i szkodliwe dla | 
przeciwnika, prosi o zwrócenie uwagi zawod 
nikom, że podobne własne enuncjacje w pra 
sie uważa za nieodpowiednie. Wydział gier 

| dyscypliny Ligi zwraca się z apelem do 

piłkarzy o nieudzielanie wywiadów praso- 

wych. 

 



Tabela loterii 
2 dźłeń ciągnienia 4-ej klasy 42 Loterii Państwowej 

Fi H ciągnienie 

Główne wygrane 
' Stała dzienna wygrana 5,000 
Dadła na nr. 75884 

50.000 zł,: 26102 
110.000 zł.: 3103 
6.000 zł.: 18265 100024 
2.000 zł.: 17749 19423 23411 

B4110 34012 54846 55332 59713 
60734 61913 81342 87962 89359 
91004 141446 142400 150229 

1.000 zł.: 1324 8217 9300 13870 
24276 16179 19797 28457 33518 
37287 39275 45333 45751 50203 
51967 62106 63941 65961 75902 

" 17498 80289 81573 82239 85369 
96866 105452 109428 116775 
(119754 127416 127838 149198 
149637 

Wygrane po 250 zł. 
47 77 80 222 80 326 67 478 536 91 

676 756 86 1342 88 583 715 42 70 952 
84 2035 138 69 397 419 26 60 518 660 
718 818 32 3067 128 254 313 401 2511 
607 731 83 4207 356 94 420 61 702 
25 95 863 511 5057 59 166 210 12 15 
208 346 94 478 540 65600 6075 343 
44 428 539 76 641 707 806 51 925 20 
55 7120 215 44 90 369 74 731 41 78 
532 760 718 56 64 85 8143 45 58 392 
458 835 78 900 46 68 7051 152 630 76 
94 746 66 79 889 10071 100 30 39 268 
317 461 613 33 11278 20 307 88 635 
58 790 854 92 901 53 82 12120 49 59 
88 269 365 505 45 612 68 928 68 13194 
302 18 43 494 527 648 710 69 94 963 
14231 77 434 690 861 15143 56 285 
322 451 675 92 843 997 16020 124 58 
221 79 354 413 20 56 76 534 58 89 615 
67 81 848 74 580 17117 419 665 68 
1748 834 63 908 62 18010 17 234 23 318 
47 461 595 606 42 899 19245 355 429 
655 735 39 809 49 921 63 86 

‚ 20151 96 213 96 591 606 740 21071 
89 134 229 36 357 462 75 78 515 69 
674 762 870 97 22083 97 559 634 58 
108 827 60 68 87 591 23046 121 34 
@75 20 312 59 95 671 701 805 14 902 
82 24001 20 69 68 217 95 590 96 99 
090 97 25247 90 311 35 429 87 512 21 
615 71 51 803 85 947 26012 184 228 
80 316 92 410 33 35 566 620 40 50 
#13 857 95 85 930 33 27054 91 153 
286 322 90 92 459 531 40 62 28376 474 
606 34 92 708 211 36 95 29035 332 55 
50 8644 20 30043 156 115 318 455 83 
520 648 68 745 57 989 31043 46 62 
198 226 96 642 49 750 802 5 40 41 940 
90 32004 279 398 551 95 702 31 815 22 
33025 103 52 394 466 508 15 704 804 
21 61 64 909 13 47 34019 62 150 367 
69 93 865 919 20 35014 54 218 680 
1741 36018 19 94 253 80 484 632 947 
81 89 87178 201 28 51 652 901 69 85 

38124 39 88 485 636 787 802 958 
39108 78 82 92 209 335 416 39 76 
548.74 611 76 758 91269 92 40306 
71 72 586 920 41021 40 123 252 
564 750 73 42212 324 497 514 676 
803 19 46 930 43131 75 218 310 
558 727 44040 73 137 66 232 65 
316 472 92 650 70 760 57 69 89 
45068 77 115 91 296 671 88 707 
46021 130 202 25 74 98 574 736 89 
8838 922 63 47017 346 480 657 840 
956 48020 38 88 157 346 460 98 549 

  

  

81 610 64 731 847 936 48 68 49263 
850 87 90 439 78 955 83 637 878 
50015 56 115 20 56 338 68 496 641 
88 781 51007 202 628 52 842 52186 
211 16 50 470 94 518 80 639 714 
826 915 62 53080 126 257 476 602. 
37 54089 221 40 386 576 98 610 68 
76 713 66 852 992 55065 108 496 
514 22 646 81 716 90 56011 85 189 
218 51 484 564 710 95 814 65 916 
55 57178 204 96 402 64 529 81 89 
602 30 786 826 975 81 58060 141 
81 93 238 481 536 43 61 618 744 
909 13 59015 38 207 416 628 60328 
410 513 58 67 614 61047 321 62 67 
591 818 911 62001 15 21 88 117 
251 70 370 83 407 18 709 59 801 61 
63270 324 428 64048 71 80 92 185 
213 26 356 424 70 504 94 635 99 
736 84 65218 234 370 519 68 88 
862 91 963 66044 258 395 547 871 
67072 93 123 68 384 462 531 645 
754 851 955 68001 83 152 232 45 
381 415 41 514 20 47 58 637 84 87 
794 801 985 69075 155 69 201 406 
27 548 746 78 925 58 

70085 102 16 432 544 81 82 88 
683 87720 57 60 838 930 71203 418 
87 599 670 85 808 32 933 42 72029 
66 144 302 439 71 548 721 875 77 
940 7310 71 232 307 21 31 405 21 
28 538 642 54 739 890 74259 308 
480 688 747 60 79 837 916 37 48 
75011 137 226 38 412 519 67 94 
793 76378 552 600 20 827 60 88 
969 77138 216 376 549 87 615 21 
996 78134 208 40 64 443 62 540 
628 919 79067 72 189 61 261 87 
363 67 654 763 928. 

80031 68 30 55 316 20 79 454 60 
509 19 16 41 59 641 62 760 875 
96 81254 425 530 610 49 712 903 
25 82002 -106 84 203 47 71 864 85 
619 96730 81 808 928 65 83098 121 
296 384 95 534 65 672 765 933 
84052 53 125 33 603 781 98 234 
902 26 85262 358 76 720 86 811 
950 86042 145 89 215 88 447 58 
625 59 90 834 968 87079 196 520 
669 997 88049 178 292 422 583 608 
896 900 89011 22 86 174 556 607 
9 834. 

90146 86 255 301 21 26 71 431 
581 670 838 900 29 91066 97 308 
54 403 937 45 92164 233 37 61 839 
527 639 83 734 36 93231 321 447 
TT 85 548 815 58 77 774 68 94021 
295 336 51 591 989 95030 76 96 217 
318 94401 12 695 867 978 96212 
457 70 654 737 877 97184 9109 533 
608 90 717 838 98021 52 164 94 
48 92 99 485 576 99 638 709 61 
e 9901 171 88 241 303 538 654 
943. i 

100056 58 406 505 73 858 928 101084 
175 887 42 816 27 903 65 102035 53 
239 53 409 38 547 91 103191 440 620 
895 902 104041 42 94 169 305 411 508 
87 897 105193 325 27 488 90 502 788 
969 92 93 106440 518 48 70 797 
107139 42 354 617 37 787 989 108258 
365 547 61 681 952 109008 119 51 94 
388 511 18 24 640 808 10 37110070 
72 316 480 600 794 111058 160 602 
85 705 66 908 112064 65 97 196 423 
606 908 113177 247 362 518 26 51 79 
85 638 822 58 932 114033 74 103 32 
52 451 628 706 28 936 70 115047 156 
288 365 433 626 28 59 790 818 989 
116159 233 384 548 74 669 93 728 
926 28 86 59 117229 394 567 69% 
118162 463 651 777 870 984 119019 

55) 

  

„KURIER” [4564]. 

111 222 48 80 318 22 430 655 781 930 
120063 87 280 372 407 535 645 68 97 
712 887 914 56 121385 520 26 57 69 

95 660 74 742 68 815 25 931 50 
122209 93 341 402 515 668 863 
123339 424 54T 77 628 75 89 748 53 
124125 43 58 29 387 98 428 98 517 
668 788 833 69 950 125197 235 422 
654 776 126110 81 212 303 52 474 507 
784 955 127034 59 87 168 202 304 
502 64 600 72 758 878 128063 221 
94 594 602 736 846 75 18 905 129180 
338 429 547 619 74 716 971 

130089 166 84 400 58 542 604 23 
181284 592 609 13 40 80 703 67 873 
909 77 97 132025 550 84 611 133281 
352 74 559 655 72 89 947 57 58 134038 
48 328 185306 103 329 406 850 92 
136223 76 406 32 597 607 24 787 941 
137124 488 557 87 650 79 784 850 55 
58 65 138028 57 337 62 64 76 84 618 
124 800 139253 90 381 90 458 719 892 
922 140123 311 442 69 783 804 8 89 
988 141148 209 444 533 56 674 757 
811 16 43 906 142052 201 313 499 
619 75 86 758 812 33 53 56 955 77 87 
143331 42 452 558 628 56 738 884 
979 97 144286 302 442 77.859 962 
145042 69 144 83 255 355 427 507 661 
84 837 51 923 146624 737 54 809 
147095 138 459 522 682 95 735 859 
950 148137 49 263 326 49 482 95 556 
709 21 53 830 149009 120 209 309 47 
427 741 808 150369 98 438 56 81 541 
959 151158 229 353 429 97 698 867 
91 936 71 152011 159 214 88 343 69 
87 513 707 857 931 89 99 153142 676 
889 928 53 154087 153 253 300 455 
56 67 70 578 607 705 800 56 96 155046 
145 76 453 76 569 607 50 69 87 707 
23 83 98 156198 237 40 304 24 99 432 
4376 582 696 823 157361 434 640 805 
914 24 158080 148 294 322 84 417 82 
91 663 913 35 77 78 79 159176 233 
310 50 492 648 743 

I ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 

padła na nr, 19820 
10.000 zł.: 5008 29352 81134 118511 
5.000 zł.: 7685 54582 98109 
2.000 zt.: 9495 17055 24958 39114 

31803 40995 41438 43561 49037 58300 
59285 71726 89478 130117 141370 
142335 

1.000 zł: 2704 3457 5369 10974 
11848 20084 24495 29976 41739 42573 
43194 60316 64307 74109 75371 76975 
78099 93105 96052 100597 101857 
102052 115118 131457 132979 136365 
142816 143171 144874 151508 152429 
152716 155199 155232 157945 

Wygrane po 250 zł. 
266 324 401 681 1426 650 51 753 

888 973 213 719 41 869 948 3294 98 
414 578 648 4129 98 258 343 665 765 
838 5095 137 406 16 698 760 884 995 
6027 516 627 710 842 93 7006 37 
161 823 907 8201 335 9103 78 221 841 
79 92 99 980 88 10073 278 453 727 82 
836 950 11098 177 416 679 80 726 85 
950 12122 234 428 626 709 902 13183 
308 454 567 81 656 14253 700 68 984 
15191 248 340 426 32 47 814 16127 
286 357 428 591 770 95 826 942 55 65 
17053 221 624 737 97 837 18429 64 
182 19160 648 881 20254 410 899 
21287 548 78 984 22181 613 944 23008 
97 202 44 389 2120 852 25048 372 710 
26182 78 537 712 27 898 905 27147 
647 28226 558 734 29050 456 798 30017 
616 842 991 31036 131 413 520 824 
983 32296 823 33194 233 477 541 684 
726 882 926 34021 65 332 35088 118 
646 942 36071 157 218 358 479 638 
767 910 37082 184 590 601 12 23 83   

734 38048 472 587 737 809 31 39184 
529 46 79 40015 77 808 750 41324 418 
583 701 804 902 42304 58 147 43164 
1363 437 936 4448 746 52 906 45019 140 
513 603 8 97 46253 331 51 61 423 86 
780 95 858 47203 28 63 622 91 48485 
823 5 944 49047 103 63 780 50052 69 
78 82 278 700 946 61061 282 386 570 
952 52047 448 595 53053 77 978 54938 

64 977 95 287 572 94 986 56037 159 
448 47 527 706 860 57218 90 349 86 

820 58017 48 130 708 59160 389 459 
120 894. 97 

60017 543 88 994 61217 419 37 682 
62154 58 565 63262 467 725 49 905 
64170 523 698 903 61 65224 757 882 
84 66938 68151 235 607 912 68105 102 
93 662 819 69208 770 70737 71103 813 
22 72047 58 784 949 73494 757 880 
74019 165 860 750114 124 241 505 98 
717094 396 609 90 903 78154 78 420 91 
511 685 956 91 79510 658 846 947 90 
80164 238 360 87 466 87 698 97 751 
843 54 81005 297 399 420 85 648 82113 
345 61 816 74 87 83003 353 401 649 
84188 61 272 418 63 562 782 968 
95009 259 399 699 791 86466 85 870 49 
387 468 666 931 88031 321 555 622 860 
89093 283 84 484 797 90086 362 649 
95 991011 150 292 378 466 905 34 
92006 19 33 120 444 516 67 93464 559 
629 958 94030 179 640 57 815 95262 
96062 540 805 35 97118 340 546 602 86 
718 42 80 98265 405 23 562 716 58 
99093 159 283 377 508 15 942 

100004 65 574 967 101628 983 
102161 668 733 884 108765 69 104281 
588 450 105172 203 15 343 539 838 43 
47 984 106301 40 580 883 107687 716 
808 108897 914 15 83 110015 177 423 
112168 308 623 850 113306 606 906 20 
98 114075 362 67 69 698 770 899 
115082 515 116011 293 450 55 500 37 
608 966 117079 335 558 654 118022 
180 431 58 519 119035 491 96 120230 
97. 525 121229 363 828 122510 65 648 
801 938 53 123049 100 556 64 882 
124227 675 832 125140 263 494 126060 
127029 406 65 128008 59 343 77 434 
505 129502 29 

130172 594 692 811 90133 131201 
412 925 35 132016 159 534 795 13375 
952 34055 72 224 60 61 599 978 18506 
72 115 52 276 136054 104 32 137 2649 
57 735 822 928 38 138 189 208 468 509 
729 44 139483 513 794 140044 72 164 
418 32 514 683 786 956 141018 120 
909 49 142376 461 55 91 41 143175 
239 337 4 601 825 50 934 144095 98 

108 741 949 145053 71 081351 829 
146921 232 590 147086 148166 205 49 
15 69 868 149316 845 95 

150018 91 181202 440 660 151026 74 
136 55 464 52 566 156 633 793 152303 
421 579 814 922 153255 416 692 792 
854 917 154085 120 85 939 155019 
156575 157110 257 341 701 26 941 
158557 840 967 159017 431 534 

IV ciągnienie 

Wygrane po 250 zł. 
31 130 344 905 40 1013 108 92 801 

963 2209 10 47 415 925 71 692 731 
830 990 3273 364 640 803 97 4038 
258 98 419 925 688 817 5162 260 864 
6105 15 177 564 7105 485 806 909 50 
90 8017 160 548 94 727 907 18 20 43 

202 404 682 634 760 819 17 27213 74 
365 447 588 679 731 817 32 28031 21 
86 130 334 47 63 2810 70 962 29193 
534 48 668 796 862 983 30346 587 
790 921 31235 522 772 32174 232 522 
32174 232 959 427 891 958 34014 16 
192 35181 514 850 87 36425 53 717 
30 84 37010 175 276 560 689 723 811 
908 38107 424 92 783 850 905 31 
PA 176 288 517 22 729 819 80 
93 > 

40146 375 611 756 62 41258 498 826 
27 32 42029 238 333 80' 43330 629 
145 857 915 44432 590 646 63 749 81 
801 34 997 45034 368 422 24 T55 58 
116 942 46286 315 674 89 942 47054 
104 19 84 546 551 867 96 48215 328 
464 868 956 49020 134 29 98 205 656 
609 88 50183 214 90 358 448 962 96 
51059 114 553 57 788 980 52130 50 
79 250 362 622 54 869 53052 140 290 
98 675 945 813 54003 87 583 700 94 
919 47 55106 257 341 440 66 593 739 
56033 40 51 636 44 874 900 15 37 
57037 98 864 58033 65 226 77 342 494 
691 750 59203 537 829 60 60069 135 
286 711 820 51048 82 142 523 648 830 
912 62366 471 83 521 799 975 63001 
38 27 138 200 454 94 510 882 969 
64119 41 364 88 803 65075 366 479 
424 66102 32 485 553 786 983 57129 
890 676 944 69 68060 227 368 83 
59039 47 337 715 718 966 70040 282 
645 29 704 71022 167 650 826 93 913 
12085 374 457 765 900 73023 224 213 
68 78 444 664 733 953 74041 258 513 
778 914 76030 64 259 636 76183 649 
939 38 77494 602 730 900 78447 577 
887 91 79049 710 72 319 605 32 80033 
514 659 81045 82000 70 140 233 672 
679 821 901 83104 330 693 865 920 
84084 215 499 667 797 912 85050 215 
63 516 77 602 71 724 915 86076 293 
502 681 85 843 87347 933 801 981 
828057 95 561 712 89088 108 281 63 
31 763 807 

9010 13 728 929 33 60 71060 599 
815 950 92141 287 343 480 643 888 
98426 535 527 39 986 94114 278 498 
505 93 727 29 61 805 95402 523 64 
636 790 936 96123 525 316 688 969 
97163 83 265 28 720 88 98205 90 378 
518 99207 62 331 429 770 80 89 848 
100397 459 544 841 51 909 61 101148 
565 183 741 830 102029 250 841 
103127 104134 244 45 399 795 820 
105067 711 22 80 7106015 295 556 59 
880 107440 529 876 984 108428 905 
41 82 109538 976 111204 18 381 945 
651 811 111713 82 112151 58 300 497, 
596 699 817 975 11375 76 572 74 
114470 88 978 81 1115139 212 337 
531 606 23 814 985 116401 810 117012 
93 294 385 717 862 909 118425 85 
993 119163 305 73 441 668 741 120056 
90 114 336 99 473 527 757 84 813 
121198 329 641 737 946 122352 939 
704 123248 411 57 881 124374 426 
862 125189 261 371 90 698 671 796 
848 126091 613 790 27434 514 758 
LEA 32 129062 454 

B 547 131 
103210 22 214 450 133014 252 823 BĘ 
134014 202 893 134062 134 790 910“ 
135475 921 13656 237 38 749 90 1371 
892 996 138042 134 247 524 72 609 10 
35 758 139166 257 314 60 672 625 88 

9010 46 56 98 332 546 838 912 71 78 | 886 
11053 108 69 339 403 501 19 23 646 
736 51 895 919 12211 434 801 25 940 
13193-250 51 11 690 14108 28 534 42 
63 98 866 15120 99 373 482 628 766 
16122 274 577 922 27 17186 253 545 
706 803 18321 456 665 98 746 831 68 
72 19124 240 308 440 97 542 20321 
679 741 866 902 83 21143 343 500 624 
75 711 949 22321 414 546 566° 975 
23077 204 433 59 599 825 24504 38 
18 642 25116 403 684 794 981 26057 

z chytrym uśmiechem. — I w rozmowie z nim posta- 

140237 569 734 141241 60 303 18 
513 763 866 981 142142 50 296 415 690 
TT1 99 143556 846 89 144384 474 963 
145166 395 517 37 799 146085 691 
147500 692 837 932 18366 39 513 686 
83 149 612 44 48 71691 905 150120 
408528 151119 208 313 66 152441 6477 
81899 15101 216 330 524 154501 811 
155484 540 672 706 829 156037 268 43   617 751 15702 230 382 158072 83 327 
637 766 934 159008 195 518 712 67   

2 teki policyjnej 
Janina Mitlewicz ze wsi 

Doły zatruła się nieznanymi 
ziołami, które nabyła na ryn 
ku Łukiskim, jako środek lecz 
niczy od nieznanej kobiety. 

* 

Wincenty Czywil (Tatarska 

15) zostat napadniety i dotkli 
wie pobity przez Kazimierę 
Sawicką. 

* 

Bronisław Bekasenas (Św. 
Michalski 1) zameldował, że 
Chonon Liwszyc z Wilejki, 
przywłaszczył jego  doku- 

menta. 
* 

Wacław Kijak, właściciel 
sklepu obuwia przy ul. Mic- 
kiewicza 15 i bohater głośne 
go w swoim czasie procesu 
o podrzucenie petardy w 
sklepie firmy „ Uniwersal”, za 
meldował, że Witold Kotkie- 
wiez (Św. Filipa 4) przywłasz 
czył na jego szkodę obuwie, 
wartości 80 zł. 

* 

Witold Dukszto, zam. w 

Trokach, zameldował o kra- 
dzieży konia z rynku nowo- 
gródzkiego w Wilnie. 

* 

Wczoraj wieczorem od is- 
kry z kominu powstał pożar w 
fabryce „Dykta” przy ul. Po- 

narskiej. Pożar został ugaszo- 
ny przez robotników. 

* 
Karol Treter, współwłaści- 

ciel fabryki futer „Nutria” 
przy ul. Popławskiej 30 za- 
meldował, iż dozorca fabryki 
A. Giedymiański (Kijowska 
10) samowolnie zabrał z jego 
mieszkania ubrania i zegarek 
ogólnej wartości 320 zł. 

Giedymiański twierdzi, że 
uczynił to dlatego, że właścj- 
ciel fabryki nie uregulował 
mu należności w wysokości 
250 zł. 

” (e). 

  

BUTY 
OFICERSKIE 
ORAZ RÓŻNE OBUWIE 

są: eleganckie, mocne i tania 

TYLKO Z PRACOWNI 

W.PUPIAŁŁO 
Ostrobramska 25 

  

Jerzy Mariusz Tayior 

Czciciele Wotana 
— Bez pomocy Hiłdy prawdopodobnie by mi się 

nie udało, ale przy jej współdziałaniu chyba tak. 
Mówię ci, Wilhelm, że to jest złota dziewczyna. To 
męski charakter. Oho! Kiedy się dowiedziała, że on 
zadurzył się w tamtej Ance Gołąbkównie, odrazu 
zwróciła się przeciwko niemu. 

— Ty w tym też trochę maczałeś palce, nie? — 
wtrącił znowu % domyślnym zadowoleniem stary 
:miynarzi ' + 

— Zapewne. Ale nie o to chodzi. Słuchaj! Niech 
omi idą spokojnie na tę swoją wyprawę. Niechaj sobie 
szukają do woli tych tam skarbów podziemnych. Ja 
postanowiłem, że nie będę im w tym przeszkadzać. 
Co mi to szkodzi, że pan Johnke pobawi się ze swoimi 
chłopcami. Jestem przekonany, że to wszystko jest 
głupstwo i że żadnych skarbów nie ma pod pałacem. 

— Tak! Tak! To wszystko głupstwo — potakiwał 
sołtys z roztargnieniem, patrząc jak przy wielkim sto- 
le kierownik spółdzielni przy hucznym śmiechu ze- 
branych przypina rzeźnikowi cichaczem do kołnierza 
wycięte z bibułki olbrzymie ośle uszy. 

— Nie zwracaj uwagi na tych pijanych durniów. 
Słuchaj, co ci mówię, bo to jest ważniejsze — zgromił 
30 pastor. — Otóż cały ten niedowarzony Związek 
Gzeicieli Wotana, do którego musiałem się zaciągnąć 

dła dobra ogółu, jest zajęty wyłącznie przygotowa- 
niami do owej wyprawy, a Johnke biega często do Te- 

resinka. Może nawet za często, jeśli chodzi o te przy- 
gotowania, i zaczynam podejrzewać, że on naprawdę 
zakochał się w Gołąbkównie. No, to by mi ostatecznie 
wcale nie przeszkadzało — ciągnął dalej, jakby roz- 
ważając tylko na głos własne myśli. — Teraz jest tak, 
że i Związkiem, i wszystkimi organizacjami, które 
zresztą są przeważnie nieczynne, bo mamy przecież 
iąto, zarządzam ja i Hilda. Twoja córka prowadzi całą 

korespondencję. Rozumiesz już pewnie,. że w porozu- 

mieniu z Hildą postarałem się tak ustalić datę przy- 

iazdu tego człowieka, który ma tu przywieść pienią- 
dze, aby zastał mnie zamiast Johnkego. Ja go przyj- 
mę. Rozumiesz, Wilhelm? — rozwijał swój plan 

| 
! 
' 

  

ram się, oczywiście, tak rzecz wykręcić, aby dostać do 
swych rąk całą subwencję. To będzie duża suma, Wil- 
helm! Nie bój się. Wystarczy na zapłacenie księżnie 
za łąki lubartowskie. Będziesz je mógł potem rozpar- 
celować między naszych ludzi nawet za połowę ceny 
sprzedażnej i wtedy dopiero oni będą cię wychwalać 
pod niebiosa, a ty zarobisz jeszcze więcej, niż się spo- 
dziewałeś. Rozumiesz mnie? No i co najważniejsze — 
kończył — że my przecież nie popełnimy w ten sposób 
nie zdrożnego. Nic nie kradniemy nikomu. Wiemy, że 
wzmożemy tą drogą nasz stan posiadania, a o to cho- 
dzi przecież. 

— No tak, tak — przerwał sołtys. — Ale co będzie 
z tym Johnkem? : is 

Pastor przypatrzył mu się ze zdziwieniem. 
— Jak to, człowieku? Czy nie domyślasz się tego? 

Zwolnisz go po prostu. Wtedy przecież nie będzie już 
nikomu potrzebny, nawet tym swoim berlińskim przy- 

jaciołom. A zresztą — machnął lekceważąco ręką, jak- 

by tę sprawę uważał za rzecz zbyt małej wagi, aby się 
nad nią dłużej zastanawiać — zresztą mam wrażenie, 
że on sam poda się do dymisji. 

Zobaczył w bladoniebieskich oczach sołtysa po- 
wątpiewanie, ale uśmiechnął się tylko i poklepał go 
protekcjonalnie po ramieniu. RLM 

— Stary jesteś, Wilhelm — powiedział żartobli- 
wie. — Teraz widzę, że ty naprawdę jesteś już stary. 
Zapominasz zupełnie, że w pomoc nam przychodzi 
sprzymierzeniec, któremu na imię miłość. Otóż, jeżeli 
Johnke naprawdę zakochał się w tej Ance Gołąbków- 
nie i z nią się ożemi, to ona przecież szybko przerobi 
go na Polaka. To jest takie jasne, jak piwo naszej 
dobrej wdowy Klein — zakończył z krótkim 
śmiechem. 

ROZDZIAŁ VII. 

W KTÓRYM ZACZYNA SIĘ WYJAŚNIAĆ ZAGADKA 
ZŁOTA RENU. ; 

Informacje, jakich udzielił sołtysowi pastor Mi- 
chels, były najzupełniej Ścisłe. Cały sztab Związku Czeicieli Wotana byt od dłuższego czasu zajęty gorącz- 
kowymi przygotowaniami do wyprawy po Złoto Renu. Dr Johnke rzadko teraz ukazywał się na kolonii, a już 

  

prawie wcale nie bywał w piwiarmi wdowy Klein, 
gdzie zbierała się wieczorami miejscowa starszyzna. 
Gdzie przebywał, tego dokładnie nie wiedział nikt. Wi- 
dywano go jednak czasami, jak powracał późnym wie- 
czorem, zazwyczaj od strony Teresinka, niekiedy zaś 
aż dopiero nad ranem przyjeżdżał rowerem szosą, mo- 
że z jakiego miasteczka, a może nawet z Warszawy. 

Ci chłopcy, z których utworzył swoje zaufane gro- 
no, równie tajemniczo znikali o tym samym czasie. 
Mniej więcej od połowy czerwca stary Wilhetm Ernin 
nigdy jakoś nie mógł zastać na młynie żadnego ze 
swoich trzech synów. To samo działo się z czterema 
czy pięcioma innymi młodzieńcami, których rodzice 
też życzyliby sobie bardzo widzieć w domu, albo ra- 
czej w polu. Starzy z tego stanu rzeczy, oczywiście, 
wcale nie byli zadowoleni, ale synkowie jakoś zawsze 
umieli się zręcznie wyłgać od pomagania rodzicom. 

Okazało się na przykład, że jeden z nich otrzymał 
nadzwyczaj absorbujące zajęcie u stolarza w pobli- 
skim miasteczku, dwóch pracowało w papierni, której 
wysoki komin dymił wiecznie w oddali, a po trzech 
młodych Erninów prawie dzień w dzień przybiegał 
rudy Oskar Knopf — stangret księżny, bo ogrodniko- 
wi pałącowemu zaczęło nagle brakować rąk przy ja- 
kichś delikatnych pracach w cieplarni. 

Ojcowie ostatecznie mogli byli nie pozwolić sy- 
nom na te zajęcia, które wypadły akurat w czasie, 
kiedy najwięcej potrzebowano ich pomocy, czy to przy 
koszeniu lub zwożeniu siana, czy chociażby przy oko- 
pywaniu ziemniaków. Ale cóż? Regularnie w soboty 
chłopcy przynosili do domu zarobione pieniądze. 
A tym nie można było gardzić. Każdemu przydał się 
ten żywy grosz. Е 

Stary młynarz wiedział już wprawdzie, co ma są- 

dzić o tej niezwykłej gorliwości zarobkowej swoich sy- 
nów, uśmiechał się więc tylko, nie czyniąc nad tym 
żadnych uwag. Ale, kiedy ten i ów z gospodarzy po- 
chwalił się wobec niego tą samą zaletą własnego po- 
tomka, a wspomniał, że to dr Johnke wystarał się 
o pracę dla jego chłopaka, a przy sposobności zagad- 
nął jeszcze o owe łąki lubartowskie, sołtys nie wy- 
trzymał i burknął ozięble: ! 

za Ano, to wobec tego idźcie do doktora Johnkes 
go. On może namówi księżnę, aby wam oddała te łąki 
za darmo. 

(D. c. n.),



Otwarcie Tygodnia 
Przeciwpożarowego 

Wezoraj w ramach ogólnopolskich 
rozpoczął się „Tydzień Obrony Prze- 
ciwpożarowej”, wywołując wśród wil 
nian ogromne zainteresowanie dzięki 
udanym i bardzo ciekawie przepro- 
wadzonym pokazom. 

„Tydzień* rozpoczął się od nabo- 
żeństwa w Bazylice Katedralnej, któ- 
re odprawił JE. ks. biskup Michal- 
kiewicz. 

Głou dnia stanowiły pokazy, któ- 
re o godz. 18 zgromadziły na placu 
Katedralnym niezliczone rzesze cie- 

kawych. Trzeba przyznać, że impre- 
za pokazowa wypadła imponująco i 

przeprowadzona była bardzo spraw- 
nie. Huk imitowanych bomb, padają- 

KURJER SPORTOWY 

Kto weidzie do Ligi? 
Garbarnia pokonała 
PKS z Łucka 4:1 

Odbyły się dwa dałsze mecze fina- 
łowe o wejście do ligi. 

W Krakowie Garbarnia pokonała wy- 
soko policyjny klub sportowy z  Łuc- 
ka 5:1. 

  

Union Touring pokonał Śląsk 
4:1 (2:0) 

W Łodzi Union Touring pokonał nie- 
spodziewanie wysoko Śląsk z Świętochło 
wic 4:1 (2:0). Gra stała na niskim pozio- 
mie, chociaż była bardzo żywa i emocjo 
nująca. Ślązacy zawiedli, poza tym w 
znacznej mierze do ich klęski przyczynił 
się słabo grający bramkarz. 

Garbarnia prowadzi w tabeli 
W tabeli rozgrywek na czoło wysu- 

nęła się obecnie Garbarnia. 

ier pkt. st. rb. 
1) Garbarnia 22 0 7:2 
2) Union-Touring Er > B 
3) Śląsk 22225 
4) PKS 2 0:4 2:9 

Wisła Ruch 2:4 

W Wielkich Hajdukach wobec 17 tys. 
widzów rozegrany został mecz Ruch — 
Wisła, zakończony zwycięstwem Ruchu w 
stosunku 4:2 (3:2). 

Prowadzenie dla Ruchu zdobywa Wi- 
limowski juž w 4 min. w cztery minuty 

później Wodarz podwyższa wynik do 
2:0. W następnym okresie gry do głosu 
dochodzi Wisła, która zdobywa dwie 

bramki w 15 min. przez Artura i w 29 

przez Filka. W 38 min. Peterek z karne 
go ustała wynik do przerwy. Czwarty 
punkt dla Ruchu zdobywa Peterek w 28 
min. drugiej połowy znowu z rzutu kar- 

nego. 

Polonia — L.K.S. 2:1 

Polonia na własnym boisku po- 
konała ŁKS, który znajduje się na- 
dal na ostatnim miejscu w tabeli. 

Cracovia—A.K.S. 4:2 
Cracovia pokonała ARS 4:2, od- 

cych z samolotów wywoływał u bar- 
dziej nerwowych dreszcz grozy, dająe 
w miniaturze przekrój przyszłej woj- 
ny. M. in. i dom przy ul. Biskupa 
Bandurskiego 4, w którym mieści się 
nasza redakcja został „trafiony”. Stra 
żacy z zadziwiającą szybkością i zrę- 

cznością wdrapali się na gmach wiel- 
kie jtej kamienicy. Jednocześnie żeń- 
ska służba sanitarna wykazywała 
swe przygotowanie i sprawność, wy- 
nosząc na noszach „rannych*. 

Ogrómne zainteresownie wywoła- 
ły pokazy straży ogniowej. Ustawio- 
ne na placu megafony objaśniały pub 
liczność o rozgrywającej się akcji. 

Sądzić należy, że zarówno poka- 
zy, jak i przeprowadzona w tym dniu 
na ulicach miasta zbiórka spełniły 
swoje zadanie zainteresowania szero- 
kich warstw społeczeństwa. 

ZROTADAP O ZIECSFIT ŁOSIA ES ESESITETS TIT 
| Ksiażka kształci, bawi. rozwiie] ONA ADĄ ZK, 

Czyte na „łowości 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Bełetrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję. 

Czynna od 11 do 18-ej. 

Kaucj : 3 zł. Abonament 1.50 zł. 

[2 

Z dziedziny cbrony 
przeciwliotniczeį 

Wystawa na ul. Wielkiej 
Zostala otwarta wystawa prac konkur- 

  

      ! 

  

sowych na projekty domów wzorowych, od- 

powiadających wymaganiom zabezpieczenia 

przeciwlotniczo-gazowego. 

Wystawa ta mieści się w schronie prze- 

ciwgazowym Ośrodka Propagandy LOPP 

pizy ul. Wielkiej. 
Konkurs ogłoszony był przez LOPP i po- 

party moralnie i finansowo przez Zarząd 

Miejski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń 

Wzajemnych i prowincjonalne ośrodki pro- 

pagandy LOPP. 

Plon konkursu dość dobry, pomimo sto- 

sunkowo małej liości nadesłanych prac. Na 

uwagę zasługuje praca odznaczona pierwszą 

nagrodą, rozwiązująca zagadnienie zabezpie 

czenia przeciwlotniczo-gazowego przez stwo 

rzenie w każdym mieszkaniu pomieszczenia 

uszczelnionego, obejmującego kuchnię, ła- 

zienkę i wc. 

Inne prace rozwiązują to zagadnienie w 
mniej łub więcej szczęśliwy sposób przez 

umieszczenie schronu w piwnicy. 

Należy zaznaczyć, że ogłoszony w Wilnie 

konkurs jest pierwszym tego rodzaju w Pol- 

sce. 

Wystawa, wzbogacona  pokazen: urzą- 

dzeń schronowych, sprzętu przeciwgazowe- 

go i tablicami, ilustrującymi skutki napa- 

dów lotniczych, przedstawiają się nader cie- 
kawie. Otwarta będzie w ciągu całego ty- 
godnia. Y. 

Źle adresowane listy 
da Litwy 

Poczta litewska nie przyjmuje listów z 

Polski, adresowanych do „Litwy Kowień- 

skiej”, na „Kowieńszczyznę”, na „Żmudź”, 

do „Ziemi Kowieńskiej" itd. Na listach adre 

sowanych do Litwy ma być umieszczone tyl 

ko slowo: „Litwa“; 

„KURIER“ [4564]. 

Zapisy na Wydział Rolniczy U. S.B. 
Dziekanat Wydziału Rolniczego Uni- 

wersytetu Stefana Batorego w Wilnie 

podaje do wiadomości, że zapisy na | 
rok Wydziału Rolniczego będą się od- 
bywały w czasie od 12 września do 22 
września rb. w Dziekanacie Wydziału 

Ro!niczego (Uniwersytecka 3). 

Przy zapisach będą mieli pierwszeńst 
wo dzieci rolników oraz osoby mogące 
się wykazać praktyką rolniczą. 

Studia na Wydziałe Rolniczym trwa- 

ją 4 lata, poczym studenci po złożeniu 
wszystkich egzaminów, napisaniu pracy 
dyplomowej i złożeniu końcowego egza 
minu otrzymują tytuł inżyniera  rol- 

nictwa. е 
W czasie studiėw Dziekanat Wydzia- 

łu Rolniczego ułatwia odbycie praktyk 
rolniczych bądź to w majątkach Fundacji 
Żemłosławskiej, bądź w majątkach uni- 
wersyteckich oraz Rolniczych Stacjach 
Doświadczałnych j gospodarstwach pry- 

watnych. | 

Aresztowanie trzech członków 

Stronnictwa 
Wczoraj policja śledcza aresztowała 

w Wilnie trzech członków Stronnictwa 
Narodowego Kiżynia, pełniącego ostat- 
nio obowiązki sekretarza koła zwierzy- 

niecklego Stronnictwa Narodowego, Zyn 
dua oraz Priarchina. : 

Wszystkich trzech aresztowanych osa 

Narodowego 
dzono w areszcie centralnym do dyspo- 
zycji wiceprokuratora na miasto Wilno. 

dak się dowiadujemy został przeciw- 
ko nim wysunięty zarzut natury krymi- 

nalnej. 
Szczegóły podamy Jutro. (<). 

Wybryk nożownika podczas pokazu 
przeciwpożarowego 

Wczoraj wieczorem na placu Kate- 

dralnym, podczas pokazu przeciwpoża- 
rowego, w tłumie wilnian przypatrują- 
cych się niecodziennym popisom  na- 
szych strażaków, dokonano bezmyślnego 
wybrykų łobuzerskiego. Przez nieznane- 
go osobnika został zraniony nożem w rę 

kę szewc Jan Kuczyńsk; zam. przy ul. 
Kopanica 14. 

Nożownik dła dokonania swego wy- 

bryku wykorzystał moment, kiedy gęsta 
zasłona gazów łzawiących otoczyła cały 

plac i publiczność zaczęła szybko ucie- 
kać w rozmaitych kierunkach. Wśród 

ciżby niepodobna było stwierdzić kim 
był nożownik. 

Rannego opatrzyło pogotowie ratun 
kowe. Powiadomiona o wypadku policja 
wszczęła dochodzenie. (e). 

Tragiczna śmierć koniokrada 
Z Wiłejki donoszą, iż koło m. Ka-| niem rzekę Wilię. Podczas przeprawy 

mień wydarzył się następujący wypadek: 
Jednemu z włościan Tuminowi został 
skradziony koń. Kradzieży dokonał zna- 
ny koniokrad Stiepanow, ktėry salwując 
się ucieczką usiłował przepłynąć z ko- 

przez rzekę Stiepanow zrzucony został 

z konia i utonął. 
Nieco później wydobyto jego zwło- 

ki. Koń wypłynął | został zwrócony go- 

spodarzowi. (ej. 

W Żdanach spłonęło 109 budynków 
155 osób bez dachu nad głową potrzebuje pomocy 

jak obecnie ustalono, podczas po- 

żaru w Żdanach w dniu 30 ub. m. spło 
nęło 109 budynków należących do 32 

gospodarzy. 155 osób pozostało bez da- 

chu nad głową, ubrania į kawałka 

chleba. 

Zachodzi konieczność pomocy doży- 

wiania pogorzelców w ciągu całego ro- 

ku oraz udzielenia zapomogi w postaci 

nasion na obsianie pól ozimych. Gmin- 

ny komitet pomocy pogorzejcom nie mo 

| że udzielić dostatecznej pomocy pogo- 

rzelcom i zwrócił się do starostwa w Głę 

bokiem o powołanie komitetu powiato- 

wego pomocy pogorzelcom oraz o wy- 

jednanie pomocy siewnej i spowodowa- 

nie umorzenia / przez władze skarbowe 

podatków na przeciąg jednego roku, 

Wypadki pobicia przechodniów 
Onegdaj ы późno wieczorem zanoto- |. kowe. Ponadto na tejże ulicy został ude 

wano w mieście kilka wypadków pobicia | rzony ciężkim narzędziem po głowie 
zechodniów. 

Na ulicy Trockiej został znienacka 

napadnięty dziennikarz żydowski  Sa- 
mue] Żałudzki, którego jeden z napast- 
ników dżgnął nożem w plecy, 

15 letni uczeń Żyd Wulf Binkowicz (Stra 
szuna 7). 

Na miejsce wypadku przybył policjant, 
który dwóch podejrzanych zatrzymał. 
Podczas pościgu połicjant trzykrotnie 

3 

Smutny bilans burz 
Donosiliśmy już o katastrof. klęsce poża- 
siliśmy już o katastrofalnej klęsce poža- 
rów, jaka nawiedziła w okresie lata br. 

powiat nieświeski. Pioruny zabiły kilka- 
naście osób i Jeszcze więcej  raziły. 

Ogień po huraganowych burzach pioru- 

nowych strawił doszczętnie kilkadziesiąt 
domów mieszkalnych, stodół wraz ze 

zblorami, narzędzia rolnicze | wiele 

bydła. Bilans klęski ogniowej za ostatni 

tydzień wzrósł i jest zastraszający. Przed 

stawia on się następująco: we wsi Za- 

rzecze spłonęły 2 domy mieszkalne wraz 

z całkowitym urządzeniem, 4 stodoły ze 
wszystkimi zbierami; w majątku Hryce- 
wicze spaliła się stodoła ze zbiorami i 2 
szpichrze ze zbożem I narzędziami rolni- 
czymi; w kol. Rubież ogień strawił dom 

mieszkalny w kuloniach Hryccewicze 
i Babicze spłonęły 2 stodoły wraz ze 
zbiorami; we wsi Siewkowo spaliła się 

stodoła, chlewy a w nich 5 krów; w koł, 
Kukowicze ij Saska Lipka ogień strawił 
doszczętnie 2 stodoły ze zbiorami, skład 
torfu, sieczkarnię mechaniczną; we wsiach 
Snów, Mostołowicze, Łukowce į Zamojdz 
ogień strawił 2 domy mieszkalne, 3 sto- 
doły ze zbiorami. Tuż nad samą granicą 
piorun zabił pastuszka Kudraka Szymo- 
na I krowę, którą pasł. Ludność pogra- 
nicznego powiatu nieświeskiego w wy- 
niku narad gromadzkich instaluje przy 
zabudowaniach samorzutnie  pioruno- 
chrony. 

11 nowych wypadków 
zachorewań na tyfus 

brzuszny 
Nasilenie tyfusu brzusznego nie słab- 

nie i grozi epidemią. Tak np. w ciągu 

tygodnia ubiegłego na terenie miasta 

zanotowano 1i nowych wypadków za- 
słabnięć. 

Z innych chorób zakaźnych miejska 
służba zdrowia notowała: tyfus plamisty 
— 1; płonica — 4; błonica — 3; róża 
— 4; krztusiec 1; gruźlica — 4 (2 zgonyj; 
laglica — 2. 

Ogółem chorowało 30 osób. 2 zmarły. 

Niesluszne posądzeria 
Donieśliśmy wczoraj o samobójstwie 

dozorcy garbarni przy uł. Staroszłachtur- 

nej, F. Blitza. 
Jak się obecnie dowiadujemy Blitz 

odebrał sobie życie z powodu niesłusz- 
nego posądzenia go o brak dozoru gar- 
barni, w której popełniono ostatnio 

kradzież skórek. 
Blitz tym się przejął i pozbawił się 

życia. Osierocił on żonę i 6 dzieci, (c). 

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     

    

  bierając AKS dwa cenne punkty. 

BN" - s 

Jerzy Mariusz Taylor 52) 

Czciciele Wotana 
Stary Wilhelm Ernin mógł teraz bez przeszkód 

wyłożyć zebranym propozycję księżny. Kiedy powie- 
dział, że chodzi o łąki lubartowskie, ten i ów ze słu- 
chaczy poruszył się niespokojnie, ale cisza trwała 
nadal. Tylko roziskrzone chciwie oczy i zaciskające 
się nerwowo pięści świadczyły, jakie wrażenie zrobiła 
ta oszałamiająca wiadomość. Łąki lubartowskie! Ta- 
ki ołbrzymi szmat ziemi najżyźniejszej, leżącej w bez- 
pośrednim sąsiedztwie osady. Ziemi, która od nie- 
pamiętnych lat drażniła ich oczy bujnością swych 
nie tkpiętych pługiem łanów. 

Sołtys mówił rzeczowo i spokojnie. Rozważniejsi 
i mniej zawiani mogli ocenić z łatwością, że stał na 
wysokości zadania. Pomyślał o wszystkim. Dokonał 
nawet prowizorycznego podziału. Przedstawił im to 
w zarysie i okazało się, że na każdą zagrodę przypa- 
dał wcałe zacny kawałek gruntu, w niektórych wy- 
padkach powiększający W dwójnasób dotychczasowy 
stan posiadania. Ran 

Ale wprędce sołtys przeszedł do omówienia wa- 
runków, na jakich księżna gotowa była rozparcelo- 
wać ten piękny obszar i wtedy miny zrzedły. Oka- 
zało się. że zagarnięcie żyznego gruniu nie przyjdzie : 

łatwo. Księżna w rozmowie z sołtysem wymieniła cenę 
nawet dość przystępną, ale żądała gotówki. Nie mo- 

gła dać żadnego kredytu, bo znajdowała się w takich 
warunkach, że musiała mieć pieniądze. Sołtys sam 
dobrze nie wiedział, dlaczego, domyślał się tylko, że 
ząpewne Seine Durchlauchi dusili wierzyciele. 

I wtedy, zbowu ni w pięć, ni w dziewięć, wyrwał 
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się młody Lappe. Musiało mu pewnie dobrze uderzyć 
do głowy mocne piwo wdowy Klein. Na trzeźwo był- 
by chyba pamiętał, że sekretarzowi gminy nie wypada 
psuć szyków sołtysowi. Na trzeźwo zorientowałby się 
od razu, że sołtysowi zależy na szybkim załatwieniu 
tego interesu. 

Może zreszią z tego odezwania się nie byłoby 
żadnej szkody. Młody Lappe przecież bąknął tylko 
pod nosem, że gdyby dobrze się postarać, to możnaby 
łąki lubartowskie dostać bez żadnej zapłaty, a księż- 
na pewnie musiałaby wyłożyć ładną sumkę za wielo- 
letnie korzystanie z obszaru, który właściwie nie był 
jej własności» 3 

Taka = a każdemu mądremu musiałaby się 

wydać pozbawiona wszelkiego sensu. Mądry roześ- 

miałby się i przeszedłby nad nią do porządku dzien- 

nego. Ale tak się już złożyło, że słowa młodego Lap- 

pego musiał usłyszeć właśnie najgłupszy z całej gro- 

mady — gruby rzeźnik Raschfresser. 

— Co? Co mówicie, panie sekretarzu? — zapy- 
tał nadstawiając uszu. — Że niby cały ten grunt mo- 

ina by dostać za darmo? R 
— Jakimże to sposobem? — podchwycił kierow- 

nik spółdzielni, który trafem usłyszał to pytanie. | 
A ponieważ był przyzwyczajony do cyfr i do 

Ściśle logicznego rozumowania, więc sam sobie wy- 

koncypował odpowiedź. į 3 
— Jedno z dwojga. Albo księżna musiałaby zwa- 

riować, albo wy obaj nie macie krzty rozumu w gło- 

wach, głupie capy. 
Powiedział to z miną uczonego myśliciela i było 

oczywiste, że wniosek, do którego doszedł, przesą- 
dzał negatywnie możliwość dalszego udziału z jego 
strony w dociekaniach rzeźnika. Sołtys słuchał tego 
Wszystkiego ze zmarszczką, z której biedny Lappe 

Rannego opatrzyło pogotowie raiun |! wystrzelił na postrach. 
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mógł odgadnąć bardzo łatwo, że nazajutrz czeka go 
nieprzyjemna rozmowa ze zwierzchnikiem, kiedy, 
znajdzie się z nim sam na sam w kancelarii gminnej. 
Z chwilą, kiedy kierownik spółdzielni umilkł, sołtys 
przypuszczał, że teraz nadeszła stosowna chwila, kie- 

dy będzie mógł wybadać obecnych w izbie obywateli 
co do ich poglądu na sprawy nabycia łąk lubartow- 
skich. Sytuacja zaczynała go już trochę niepokoić: 
W rozmowie z księżną zobowiązał się przecież, że 
przeprowadzi ten interes, który łączył znakomicie 
korzyść publiczną z jego własną. ‚ 

Mylit się. Chwila ta nie nadeszła jeszcze. Przed- 

siębiorca przewozów, który sądził, że nieporozumie- 

nie, którego zresztą nie pojmował, wyniknęło skut- 
kiem jakiegoś niewczesnego odezwania się rzeźnika, 
zaczął go klepać tłustą łapą po ramieniu i wołać 
głośno: 

— Gruby Raschfresser ma rację. Dać mu za to 
złoty medal i porcję eisbeinów. Hej, wdowo Kleinl 
Proszę przynieść tu miskę dobrych eisbeinów z mu- 
sztardą. Ha! Hal Ha! 

! Śmiał się tak głośno i zaraźliwie, że część ze- 
branych poszła za jego przykładem. Każdy uważał 
sobie za obowiązek poklepać rzeźnika po ramieniu 
i wybuchnąć śmiechem. 

Ale chudy chłop, zwany bladym Martinem, który 
był w tym gronie bodaj najtrzeźwiejszy, rozgniewał 
się i krzyknął: 

— (icho tam! Zachowujecie się jak bydło w staj- 
ni i nie dajecie sekretarzowi gminy przyjść do słowa. 
A on wie coś ciekawego. Niechże się wygada. Panie 
sekretarzu gminy! — dodał zwracając si ędo Lappego. 
— Jakże to tam jest z tym bezpłatnym gruntem. Pro- 
szę mówić! - 3 

: (D. <. n.) 

J 
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KRONIKA 
Dziś: Wawrzyńca Just, B. W. 

Jutro: Zachariasza Pr. 
WRZESIEŃ 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 33 

Zachód słońca — g. 6 m. 02 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 4. IX. 1938 r. 

Ciśnienie 764 
Temperatura średnia + 20 

Temperatura najwyższa - 26 

Temperatura najniższa -- 14 

Opad 0,3 

Tend.: lekki spadek 

Uwagi: chmurno, rano mgła. 

Przewidywany przebieg pogody w dn. 5 bm.: 

Pogoda o zachmurzeniu dużym, przewaž- 

„nie całkowitym, miejscami deszcze, zwłasz- 

cza na południu kraju. 

Temperatura od 17 stopni na zachodzie 

do 28 na wschodzie. 

Słabe wiatry z kierunków zmiennych, 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Nałęcza (Jagielońska 1); S-ów Augustow- 
skiego (Kijowska 2); Romeckiego i Żelańca 
(Wileńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23) 
Rostkowskiego (Kalwaryjska 31), 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An 
tokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Za- 
jączkowskiego (Witoldowa 22). 

$ 

MIEJSKA. 
— Rada Miejska, Jak już donosiliśmy, 

najbliższe plenarne posiedzenie Rady Miej- 
skiej wyznaczone zostało na dzień 8 bm. 
Porządek dzienny obejmuje 16 spraw, w tym 
nowoopracowane przepisy budowlane. 

— Dr Narkiewicz rozpoczął urzędowanie. 
Powrócił z urlopu wypoczynkowego i przy- 
stąpił do pełnienia swych obowiązków na- 
czelny lekarz miasta Wilna i naczelnik wy- 
działu zdrowia w Zarządzie Miejskim dr 
Narkiewicz. 

— Dziś posiedzenie Komisji Teatralnej. 
Posiedzenie Komisji Teatralnej wyznaczone 
zostało na poniedziałek 5 bm. Posiedzenie 
odbędzie się o godz. 18 w lokalu Zarządu 
Miasta. 

Posiedzenie to jest oczekiwane z dużym 

zainteresowaniem, nowy bowiem dyrektor 
teatru miejskiego dr Leopold Pobóg-Kiela- 
nowski wygłosi swe exposć przed rozpoczy- 

"nającym się 10 bm. nowym sezonem teatrai- 
nym w Wilnie. 

— Kontrola gospodarki miejskiej. Ra- 
dziecka Komisja Rewizyjna dokonała ostat- 
nio kontroli gospodarki miejskiej za czas 
bd 1 lipca 1937 r. do dn. 1 pca 1938 roku. 
Sprawozdanie to przedłożone będzie na naj- 
bliższe plenarne posiedzenie Rady Miejskiej 
wraz z obszernymi wyjaśnieniami Zarządu 
Miejskiego. 

— Remonty w szpitalach miejskich. — 
Zarząd miejski zakończył już remont szpi- 

tala Żydowskiego przy ul. Zawalnej. Obecnie 
rozpoczęty zostanie remont w szpitalu Za- 
kaźnym na Zwierzyńcu. Trwa również grun 
łowny remont lokalu szpitala Św. Jakuba. 
Remonty te mają być zakończone w pierw- 

szej połowie października rb. 

— Interwencja straganiarzy nie pomogła. 
Jnterwencja delegacji straganiarzy o odro- 

/ czenie jeszcze na kwartał decyzji Magistratu 
w sprawie zniesienia straganów na Hali 
Miejskiej nie dała pozytywnego rezultatu. 
Onegdaj robotnicy znieśli wszystkie straga- 
wy w ilości kilkudziesięciu. 

WOJSKOWA 

— Poborowi rocznika 1920 muszą pod- 

dać się badaniu lekarskiemu w ośrodku zdro 
wia. Jak już donosiliśmy, z dniem 1 wrześ- 
nia referat wojskowy Zarządu Miejskiego 

rozpoczął rejestrację mężczyzn, urodzonych 

w roku 1918. Obecnie wprowadzone zostało 

w życie nowe zarządzenie dla poborowych 

tego rocznika. Mianowicie każdy zgłaszający 

się do rejestracji musi przedstawić świadec- 

two badania lekarskiego, wydawane bezpłat 
nie przez miejski ośrodek zdrowia (Wielka 
46). Chodzi tu o stwierdzenie czy poborowy 
nie jest chory na jaglicę. 

    HKOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE | 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 
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SPRAWY SZKOLNE 
— Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne 

„Edukacja* w Wilnie przyjmuje zapisy ucz- 

ni i uczenie na rok szk. 1938/39. Kancelaria 

Gimnazjum czynna codziennie od godziny 

8—14 przy ul. Wielkiej 47, róg ul. Rudnic- 

kiej (vis A vis kościoła Św. Kazimierza). 

Egzamina rozpoczną się 6 września rb. Dy- 

rektor Gimnazjum Br. Zapaśnik przyjmuje 

codziennie od godziny 10—12. 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 

Szkolnictwa Średniego ZNP komunikuje, że 

kursy z zakresu gimnazjum oraz kurs z za- 

kresu 6 kl. starego typu dla repetentów zo- 

stają wznowione dnia 7 września o godz. 17 

w nowym lokalu, ul. Zawalna 21 (lokal 

Gimn. Zw. Osadników). Wykładają profe- 

sorowie szkół państwowych o pełnych kwa- 

lifikacjach. 

Zapisy od dnia 5 września w godzinach 

17—18 w nowym lokalu. 

— Pryw. 7-kl. Koedukacyjna Szkoła Po- 

wszechna III stopnia Haliny Siewiczowej 

Pp. n. „Szkoła Radosna* przyjmuje zapisy do 

wszystkich klas oraz do przedszkola codzien 

nie od 12—16, ul. El. Orzeszkowej 11-b. 

Racjonalne i ulepszone metody nauczania 

pod kierunkiem wykwalifikowanych dobo- 

rowych sił pedagogicznych. Należyte i su- 

mienne przygotowanie do szkół średnich, 

ogólnokształcących i zawodowych. Języki 

obce. Środowisko k „'uralne, Lokal piękny, 

słoneczny. Ogród, boisko. Warunki dostępne. 

— Prywatna Szkoła Powszechna „Promień* 

(Wiwulskiego 4) z prawami szkół powszech- 

nych przyjmuje zapisy do wszystkich klas 

i przedszkola. Higieniczny lokal. Kulturalne 

środowisko. Wysoki poziom wychowania i 

nauczania. Komplety języków, muzyki i pla- 

styki. Kancelaria czynna w godz. 10—12. 

Opłaty przystępne. 

— Bursa Żeńska Z. P. O. K. przyjmuje 

uczenice ze szkół powszechnych, zawodo- 

wych i średnich. Informacje w kancelarii 

Bursy, Bazyliańska 2 m. 20 od 10—12 i od 

15—18, tel. 16-25. 

Z KOLEI 
— Wzmożony ruch na kolejach. Od kil- 

ku dni na kolei obserwowany jest ogromny 

ruch podróżnych, który tłumaczyć należy 

masowymi powrotami z letnisk. Pociągi z 

uzdrowisk nadchodzą przepełnione. Masowo 

powraca z letnisk ucząca się młodzież w 

zwąizku z rozpoczynającym się dnia 5 bm. 

nowym rokiem szkolnym. 

ROBOTNICZA. 
— Bezrobocie na martwym punkcie, — 

W ciągu ubiegłego tygodnia stan bezrobocia 

| na terenie Wilna nie uległ zmniejszeniu, po- 

zostając na dotychczasowym poziomie. Wil- 

no liczy obecnie około 700 bezrobotnych. 

RÓŻNE 
— Protokóły za potajemny handel. — 

7 protokółów w ciągu dnia wczorajszego 

sporządziły organa policyjne za uprawianie 

potajemnego handlu w dzień świąteczny. 

Kupcy zostaną ukarani w drodze admini- 

stracy jnej. 

— Dziś specjalny pokaz arcydzieła „Dru- 

ga młodość*, Dziś o godz. 4 odbędzie się w 

kinie „Pan” specjalny pokaz arcydzieła pol- 

skiej produkcji „Druga młodość* dla zapro- 

szonych gości. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „kKsiężnicza Czardasza*, Dziś raz jeden 

tylko ukaże się na repertuarze znakomita 

operetka Kalmana „Księżniczka Czardasza, 

która w wykonaniu całego zespołu z Kul- 

czycką, X. Grey, M. Martówną, D. Lubowską, 

Dembowskim, Szczawińskim, Wyrwicz-Wi- 

chrowskim, M. Detkowskim i innymi na cze 

le nabiera cech właściwych i jest oklaski- 

waną entuzjastycznie, W akcie II M. Mar- 
tówna i J. Ciesielski wykonają efektowny 
„Wale hawajski”, 

Wiadomości radiowt 
UWAGA RADIOSŁUCHACZE 5 WRZEŚNIA! 

Audycja Letniej Akcji Premiowej Polskiego 

Radia. 

Dnia 5 września o godzinie 19 nadana 
zcstanie audycja Letniej Akcji Premiowej 
Polskiego Radia. Kto więc z radiosłuchaczy 
nie zgłosił jeszcze swego udziału w tej akcji 
niech nie ominie audycji poniedziałkowej, 
aby poznać dobrze sygnały rozgłośni radio- 
wych i stać się w przyszłości zdobywcą jed- 
nej z cennych nagród, jakie przeznaczyło 
Polskie Radio dla uczestników Letniej Akcji 
Premiowej P. R . 

    
- Lida, ul, 

Ułańska 11; Brześć n/B., 
Pińsk, Dominikańska 40, 

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Sp. z 0, Q 

  
Oddztały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 

Zamkowa 4/7, * tel, 73; 
Pierackiego 19, tel. 224; 

| Przedstawicie!stwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Grodno — 3 M; Suwałki — Ein. Plater 44, Równe — 3-go Maja 18, 

Druk. „Znicz”, Wiłno, ul.-Bisk.. 

„KURIER“ (4561]. 

„Płacił* robotnikom wygraną w karty | 
Ciekawy proces rozpoznał Sąd Apelacyj- 

ny w Wilnie. Na ławie oskarżonych zasiadł 

mieszkaniec Grodna Jan Żyliński, skazany 

przez Sąd Okręgowy w Grodnie na 5 lat wię- 

zienia za zabójstwo przedsiębiorcy budow- 

lanego Włodzimierza Gaca, który w lutym 

ub. r. prowadził roboty remontowe koszar. 

Okoliczności i przyczyny, które dopro- 

wadziły do zabójstwa okazały się niecodzien 

nymi. Śwadkowie zeznali, iż przedsiębiorca 

Gac stale grywał z robotnikami w karty, 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dn. 5 września 1938 r, 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 7.00 

Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poranna. 

8.00 Muzyka popularna. 8.55 Program na 

azisiaj. 9.00 Przerwa. 11.00 Przemówienie 

ministra WR i OP do młodzieży z okazji roz 

poczęcia roku szkolnego. 11.15 Audycja dla 

szkół. 11.45 Z oper niemieckich. 11.57 Syg- 

nał czasu i hejnał. 12.03 Audycja południo 

wa. 13.00 Tańce i pieśni różnych narodów. 
14.00 „Ogień jako środek walki i obrony*— | 
pogadanka z okazji Tygodnia Obrony Prze 

ciwpożarowej. 14.05 Muzyka lekka. 14.15 

Przerwa. 15.15 „Pożar na jachcie Temida — 
opowiadanie dla dzieci starszych. 15.30 Recy 
tacje prozy: „Tam, gdzie się serca palą“ — 
fragment z książki Wandy Dobaczewskiej. 
15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 Lekka 

muzyka włoska. Koncert w wyk. Rozgł. Wif. 

pod dyr. Władysława Szczepańskiego. 16.45 
Miasto, w którym zaklęta jest dusza Japo- 
nii — felieton. 17.00 Nasz stosunek do świa 
ta zwierzęcego. 17,05 Kwartety polskie. 17,25 
Wilhelm Backhaus gra. 17.45 Skrzynka ogól 
na — prowadzi Tadeusz Łopalewski. 17.55 
Program na wtorek. 18,00 Pogadanka spor- 
towa. 18.10 Pogadanka aktualna. 18.22 Mu 
zyka z płyt. 19.00 Audycja konkursowa Pol 
skiego Radia. 1920 Pogadanka aktaulna. 
19.30 „Karty z zaczarowanej księgi" — kon 
cert rozrywkowy. 20.45 Dziennik wieczorny, 
20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Audycja 
dla wsi: Higjena na targu" — pogadanka. 
21.10 Mozaika muzyczna. Transmisja z Do- 
rocznej Wystawy Radiowej. 21.47 Przerwa. 
21.50 Transmisja z Paryża fragmentów za 
wodów lekkoatletycznych o mistrzostwo Eu 
ropy. 22.10 Wileńskie wiadomości sportowe. 
22,15. Pagadanka aktualna. 22.55 Muzyką 

  

lekka i taneczna. 23.10 Ostatnie wiadomości 
I komunikaty. 23.15 Zakończenie programu. 

  

    

PAN) 
PREMIERA. DZIŚ INAUGURACJA SEZONU ! 

film o którym będzia mówić całe 

Brcydzieło ponad wszelkiej: „pochwały, 

DRUGA 

MŁODOŚĆ 
W rol. gł. GORCZYŃSKA, 
Stępowski, Zacharewicz, 
Wysocka, Cybulski, 
Ćwiklińska, Znicz 

i wiele innych. 

  

Dziś 
CASINO | Wzruszaj. ący film odwagi i poświęcenia put 

„BŁĘKITNA ZAŁOGA 
W rolach głównych DICK POWELL. 

Kino MARS | 
Film ilus 

OFIARY WIELKIEGO MIASTA 
Rola główna: R 

„Piraci wiełkich miast*—niebezpieczni, nieodpowiedzialni, przesladują, grożą .. są wszędzie,. 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | Jeanette 

„MMotył hiszpański 
Uprasza się o przybywanie na seansy: 5, 7 | 9, w niedziela i święta od 1-ej. 

Dziś.  - Giqantyez OGNISKO | 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

     
    

    
     

  

Baranowicze, z odnoszeniem do domu 
3 zł., za granicą 6 zł, z 

scowościach, gdzie niema 

gztowego.ani agencji 

tskiego 4, tel, 3540 
5 W A ‚ io     

    

TOR 

251 Swsk 
  

Dziś na otwarcie sezonu niezrównana 

NOC PRZED BITWĄ 
W rolach głównych: RNNABELLA | VICTOR FRANCEN 

Zamrażatące krew w żyłach sćeny bitwy morskiej... Tysiączne tłumy statystów... 

"CENA. PRENUMERATY: miesięcznie: 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

przy czym grał z takim szczęściem; że *wy- 

grywał od nich wszystkie pieniądze. Pew- 

nego. dnia wygrał u nich dwutygodniową 

gażę, a gdy przyszło” do rozrachunku, żad- 

nemu z robotników nie należało się ani gro- 

sza. Na tym tle w dniu wypłaty powstała 

bójka, w czasie której podenerwowany i do- 

prowadzony do ostateczności Żyliński chwy 

cił nóż i zabił Gaca. 

Sąd Apelacyjny zmniejszył Żyłińskiemu 

Karę do trzech lat. (e) 

WTOREK, dnia 6 września 1938 roku. 

6.42 Pieśń poranna; 6.45 Gimnastyka; 

7.00 Dziennik poranny; 7.15 Orkiestra man- 

dolinistów; 8.00 Audycja dla szkół; 8.10 Mu- 

zyka popularna; 8.55 Program na dzisiaj; 
9.00 Przerwa; 11.00 Audycja dla szkół; 11.15 

Poranek symfoniczny; 11.57 Sygnał czasu i 
hejnał; 12.038 Audycja południowa; 13.00 
Muzyka operetkowa; 14.00 Muzyka lekka; 
14.15 Przerwa; 15.15 Przygoda Marcielianka 
majstra Klepki* — audycja dla dzieci; 15.35 
Przegląd aktualności finansowo-gospodarcz. 

15.45 Wiadomości gospodarcze; 16.00 Kon- 
cert w wyk, Ork. Rozgł. Lwowskiej; 16.45 
„Od Tatr do stratosfery* — opowiadanie; 
17.00 „Architektura w fotografice" — poga- 
dankę wygłosi Jan Bułhak; 17.10 Koncert 
solistów; 17.55 Program na środę; 18.00 
„Dzieło pszczoły samotnicy* — pogadanka 
Axela Stjerny; 18.10 Poganini w muzyce for- 
tepianowej; 19.00 Wolfgang Amadeusz Mo- 
zart: Kwartet F dur na obój, skrzypce, al- 
tówkę i wiolonczelę; 19.20 Pogadanka aktu- 

alna; 19.30 „Tyłko dla dorosłych" I część 

koncertu rozrywkowego. Transmisja z Doro 
cznej Wystawy Radiowej. W przerwach: 
1) Rozmowa z młodym Polakiem; 2) „Przy- 
goda króla francuskiego*—humoreski; 20.45 
Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka aktu- 
alna; 21.00 Audycja dla wsi: „Jeżeli porada 
to już dobra" — pogad. wygł. Wanda Wojt- 
kiewiczówna; 21.10 II część koncertu roz- 
rywkowego p. t. „Tylko dla dorosłych" — 
transm. z Dorocznej Wystawy Radiowej; 
21.50 Wiadomości sportowe; 22.00 Wil. wiad. 
sport. 22.05 Koncert rozrywkowy; 

Prywatna Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna z prawami szkół państw. 

„Nasza Szkoła* 
i przedszkole B. Machniewiczowej 

ul. Mickiewicza 19-22. Przyjmuje zapisy 
codziennie od godz. 11—14. Bezpłatne 
komplety języka francusk. I niemieck.       

mlasto z najwyższym zachwytem 

Film produkcji polskiej. 

Wspaniały kolorowy nadprogram 

Uprasza się o przybywanie na po- 
/  czątki seansów punktualnie: 

4, 6, 8 I 10.15 

Wszelkie ulgi zawieszone. 
Bilety honorowe nieważne. 

premiera. 

Nadprogram: Dodatki 

DZIŚ PREMIERA 
trujący życie: wielkomiejskie 

ICHARD DIX. 

oczaruje wszystkich 
w olsniewającym filmie 

Macdonald 

na epopea bohaterów oceanul   Pocz. seansów 0 6-€j, w niadz. i św, o 4-ej 

   
    

    

    
       

w kraju — 

odbiorem w 

treść ogłoszeń i rubrykę „nades: 
urzędu po- 

zł. 2,50, 

tłocz. u E. Kotlarewskiego, Wileńska 11 - 

  

zastrzega sobie prawo zmiany terminu 

Od Administracji 
_ Administracją nie przyjmuje odpowie- 

"dzialnošci za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

ne miejsce obowiązuje Administraej; tylko 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie 

zapłacone 2509 drożej. Omyłki, które zasad 
niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie u- 
poważniają do żądania zwrotu gotówki, ani 
też nie obowiązują Administracji do bezpłat 
nego powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnio- 
ne rekłamacje będą uwzgłędniane o ile zosta 

„ną wniesione do dni 8-miu od daty ukaza 
nia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 
ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Komunikatów bezplatnyci nie u- 

mieszcza się. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w:pokojach. Winda osobowa 

   

  

  

  

Nowootwarta KSIĘGARNIA 

Wandy Ladowskiej 
Wilno, ul. Wileńska 7 

została zaopatrzona w 

podręczniki szkolne 
nowe i używane 

Ponadto kupujemy i sprzedajemy 

wszystkie książki używane 

  

mŁEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. > 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłelov.e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—12 1 3—8 w niedziele od 9—1. 

  

ZAKŁAD RENTGENOLOGICZNY 
I GĄBINET FIZYKALNEJ TERAPII 
Drów L. i J. iwanterów 

"ZOSTAŁ PRZEPROWADŻONY na 
ul. Micklawicza 19 m. 10, tel. 963 

(vis-a-vis Hotelu Bristol) 

  

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- , 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

AAAAAAA AAAA AAAA AA AAAA DAŁA AAAA AAAAAAAAAŁAAĄ 

AKUSZERKI 
TYYTYYYYYYYYYYVYYTYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYTYYY 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie» 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy« 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1, 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—%, róg uk 

3-gv Maja obok Sądu. 

BARANOWICKIE 
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ZIED- 

NOCZENI ROLNICY* w Baranowiczach, uł. 

Wileńska 16 (składy zbożowe ul. Szosowa 

220) zakupuje w każdej ilości wszelkie zie- 
miopłody. Dostarcza: wszelkie nasiona zbóż 
ozimych, drzewka owocowe i wszelkie ma 
szyny i narzędzia rolnicze. Prowadzi sprze- 
daż cementu, wapna i innych materiałów bu 
dowlanych, oraz węgla kamiennego. 
ini a i a i a ооа анн 

DO WYNAJĘCIA mieszkanie składające 
się z 7 pokoi i kuchni ze wszelkimi wygo- 
dami — w całości lub częściowo. Dowiedzieć 

się: B-cia Żuchowiccy, Baranowicze, ul. Se- 
natorska Nr 5. 

CREPER 

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
i. Szeptyckie. Baranowicze, uf > or y go 50 

  

       
      

    

      
  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r,“ 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakę, 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia 
ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy,. zą tekstem 10-łamowy, Za 

i komunikaty 60 ge 
cyfrowe tabelarycz= 

łane* redakcja nie odpowiada, Administracja 

Redaktor-odp, Józef Onusajtia 

е drukų ogłoszeń i nie przyjmuje <zastrzee>— 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane: w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19


