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zorganizowanej 
OZN podjął rozmowy z ludowcami i narodowcami 

Bewelacyjne akcenty we wczorajszej mowie wicepr. Kwiatkowskiego 
Wczoraj, w niedzielę, w godzinach 

południowych w Teatrze M. im. 
„Wyspiańskiego w Katowicach, wice- 

premier inż. E. Kwiatkowski wygłosił 

odczyt na temat: „Przez zjednoczenie 

ku potężnej Polsce". 

Z odczytu tego podajemy poniżej 

obszerne streszczenie. 

W każdym działaniu ludzkim ist- 
nieją dnie wyjątkowe, dnie skupienia 

i syntezy, dnie obowiązkowego ra- 
chunku sumienia. 20-lecie niepodleg- 

Ści państwa jest dobrym momen- 
tem, nie tylko dla uroczystości i wi- 
watów, ale i dla obejrzenia się wstecz 
i zrobienia 

bilansu dia Odrodzonej 
Pols'*i 

Rachunek naszych błędów, pomy- 
łek, niedociągnięć, a przede wszyst- 
kim braków jest duży. Ale nie umiał- 
bym wskazać w Europie drugiego 
narodu, który z tak znikomymi zaso- 
bami w ręku, tak opętany przez oko- 
liczności i warunki, mógłby wykazać 
się tak olbrzymim dorobkiem pozy- 
tywnym, jak Polska. Trzeba napraw- 

ślepoty, trzeba by 

80 oczywistego faktu nie dostrzec. 
Osiągnięcia Polski są wielkie i wie- 

rzę w to, że 
, rokują naszemu narodowi wielką 

przyszłość 
1 otwierają przed im takie możliwości 
rozwoju i znaczenia w świecie, jakich 
dziś ani sami Polacy, ani ich wrogo- 

wie i sojusznicy przeczuwać nawet 
nie mogą. 

Ale droga do takiego wielkiego 
ambitnego osiągnięcia nie jest ani 
krótka ani łatwa. 

Mniejsza o tych, co przyglądają 
się Prący społeczeństwa biernie i są 

posępni, gdy stwierdzać muszą po- 
stępy. 

Ważniejszą sprawą jest / 
ten wielomilionowy zespół 

ludzi 
którzy chcą dźwignąć Polskę wzwyż 
Wprząc miliony ludzi głęboko patrio 
tycznych, pracowników umysłowych, 
mieszczan, drobnych rolników i ro- botników, pracowitych, bez porów- nania inteligentniejszych od wielu in nych naro 
niach, oszczędnych odn i 
= a ych, oszących się ю y Z entuzjazmem, a nie umie- 
jących jeszcze pracować zespołowo, 
nie odczuwających jeszcze wielkich 

celów, 
ku którym iść należy i nie wyposażo- 
nych w uzbrojenie niezbędne dla wy- 
konania tego zadania — oto zadanie 
dla kilku najbliższych pokoleń. 

Do dwóch haseł z roku 1918 — 
móc żyć i móc walczyć — dodajemy 
dwa dalsze hasła: rozbudować potęgę 
Polski jako mocarstwa i pilnować ho 
noru Polski nie tylko u nas w domu, 
ale i wszędzie tam, gdzie mieszkają 
olacy, 

Ustalamy sobie dziś otwarcie i jas 

sasz z obłudnych formułek politycz- 
— Mamy jeszcze i wewnątrz w Połsce i w Wiecie coś do zdobycia i 

do wywalczenia p" 
as Przestaje należeć o kilku zdegenerowanych politycznie oligarchij 

dów, skromnych w żąda- | 

  

rąk narodów dynamicznych, zwartych 
moralnie zdrowych, świadomych swo 
ich celów, zdecydowanych na to, by 
nie ponoszyła się w nim buta jedno- 
stek mafij możnowładczych, by intere 
su publicznego nie szarpały jednostki 
i koterie polityczne, ale przeciwnie 
zdecydowanych na to, by cele perso- 
nalne i małostkowe nie rozbijały zwar 
tych narodowych szeregów i wielkich 
historycznych dążeń narodowych. 

Nie jestem człowiekiem nowym i 
nieznanym w Polsce, więc nie potrze- 
buję podkreślać, że nie będę zachęcać 
Polski nigdy ani do totalizmu, ani do 
naśladowania faszyzmu, ale wyznaję, 
że 

patrzę z szacunkiem 
na naród włoski, 

gdy wobec zatrzaśnięcia drzwi we 
wszystkich krajach przed napływem 
emigrantów z przeludnionej, podob- 
nie jak Polska Italii, tylko w imię te- 
go, że Włoch nie daje się wynarada- 
wiać, na rozkaz Mussoliniego: drzwi 
te przemocą otworzył uzbrojony żoł- 
nierz włoski. 
Prawa do sprawiedliwości między- 
narodowej. ma tylko naród silny, 
zwarty i politycznie zorganizowany. 

Poprzedni kryzys gospodarczy nie 
przestał jeszcze ciążyć nad Światem, 
a już wiele państw rozpoczyna ten ta- 
niec diabelski na nowo. Im zdrowszy 
będzie nasz organizm od wewnątrz, 
tym łatwiej przeciwstawi się wszelkiej 
zewnętrznej zarazie, tym trudniej ule 
gnie szerzącej się epidemicznie choro 
bie. 

„ Dążymy do rządnej i karnej demo 
kracii. 

Przeciwstawiamy s'ę zaś 
demokracji masońsko- 

liberalne] 
pracującej nad skłóceniem mas, nad 
rozproszkowaniem prądów _politycz- 
nych, posługującej się terrorem osz- 
czerstw i insynuacyj w publicystyce, 
by w tej mętnej wodzie bronić inte- 
resów uprzywilejowanych jednostek. 
Z tą samą mocą musimy się 

przeciwstawić międzynarodówee   komunistycznej, 

cpanowanej przez zwyrodniałe jedno 
    

stki, podporządkowujące interesy na- 
rodów ciemnym celom mafii 
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ku demokracji zorganizowanej, 
stużącej  rzelelnej idei państwo- 
wej i idej narodowej, pragną: 
cej realizować wielkie ogólnopańst- 
wowe cele. Podstawą jej działań win 
na być konstytucja polska, która fun 
duje silną władzę wykonawczą, która 
daje 

Prezydentowi Rzeczypos- 
pelstej 

prerogatywy umożliwiające mu pono 
szenie historycznej odpowiedziainości 
we współczesnych  arcytrudnych wa- 
runkach, która wymaga dobrej, uczci 

wej i sprawnej administracji i gospo 
darki w państwie, Stan faktyczny — 
stokrotnie usprawiedliwiony sytuacją 
zewnętrzno-polityczną, utrwalił też 

specjalnie w państwie stanowisko dla 

Naczelnega Wadza Sił 
Ztrojnych. : 

On džwiga na sobie zadania przewyž- 

szające odpowiedzialnością — i to co 
normalnie czyni rząd i to co stanowi 
zakres oce władzy ustawodaw- 
czej. Wojna nowoczesna wprzęga w 
akcję cały naród, wszystkie jego zaso 
by i siły. Wódz, który by począł orga 
nizować państwo dla wojny w dniu 
wybuchu konfliktu, choćby był wypo 
sażony w stokrotne siły człowieka, 
musiałby przegrać wojnę. 

Musimy uznać 

wielką i twórczą rolę 
parlamentu 

jego zadaniem jest stanowienie praw. 
Jego troską jest kontrola nad działal- 
nością rządu. On przepracowuje prze 
dłożenia budżetowe, on przede wszyst 
kim 
powołany jest do krytyki działalności 

rządu. 

Główne cele, które w najbliższym 
okresie historycznym mamy do. osiąg 

nięcia, naszkicowałem w pierwszej 
mowie katowickiej. › a 

Cele te nie mogą być obecnie 
zwężone. 

ć rozszerzone. raczej muszą by! 
       

Już w kwietniu wskazywałem, że 
te wielkie dzieła, które w duchu nazy 
wamy zgodą narodową, budową szera 

kiego frontu narodowego, są niezmier 
nie trudne i skomplikowane. Nie 
mniej jednak, jeżeli tylko zechcemy 
wyjrzeć poza grono starych i nowych 
malkontentów, na wielki świat pols- 
kiego życia, to dostrzeżemy, że od 
kwietnia do chwili obecnej zaszły bar 
dzo głębokie i 

dodatnie zmiany w nastawieniu mi- 
lionów ludzi do hasła rzuconego przez 

Marszałka Śmigłeso-Rydza — 
oraz, że niektóre myśli, zawarte w ów 

czesnei mowie Fatowickiej, doczekały 
się już realizacji. 

Tak więc zostało realnie pchnięte 
naprzód hasło odbudowy samorządu 
terytorialnego. Dotychczasowe izby u- 
stawodawcze zostały rozwiązane. Z 
miejsca najbardziej autorytatywnego 

zostało stwierdzone, że istnieje możli- 

wość   

  dy w P 

rychłej zmiany dotychczasowej ordy- 
nacji wyborczej do parlamentu 

i co najważniejsze, samo pojęcie meto 
dy zjednoczenia narodowego zostało 

rozszerzone na kolaboracje zwartych 
ugrupowań politycznych. Wreszcie 
podięte zostały mrzez kierownicze 

czynniki Obozu Zjednoczenia Naro- 
dowego — częściowo przy moim 
współudziale — 

rozmowy z renrezentantami 
ruchu ludowego i ruchu 

narodowego, 

które usunęły dużo nieporozumień i 
są dobrym zaczynem na przyszłość. 

Nasza ręka wyciągnięta do rzetel- 
nej zgody z ludźmi, którzy pragną 

wielkości Polski i którzy tej zgody 

nie traktują jako targu politycznego, 

jest nadal wyciągnięta i gotowa do 

braterskiego uścisku. 
Chcemy zamknąć przeszłość i stwo- 

rzyć wyścig zasług w nowym biegu 

Nie mamy żadnego ustępstwa na 

sprzedaż i nie domagamy się w sto- 

sunku do nas żadnej innej postawy, 

jak postawy ludzi, którzy jak równi 

z równymi dzielić będą ciężar wiel- 

kiej odpowiedzialności za losy i rzą- 
olsce. 
wa: 

Przed wzmowieniem 

rokowań czesko-wegierskich ? 
Pamtuyzamiica ma SRuzsi wzimacja się 

PRAGA (Pat). W związku z pobytem 
w Niemczech ministra Chwalkowskiego 0- 
raz b. premiera węgierskiego Daranyi, 
jak się dowiaduje korespondent PAT w 
kołach rządowych liczą się ze wznowie- 
niem bezpośrednich rokowań z Węgra- | 
mi. 

BUDAPESZT (Pat). Węgierska Agenc- 

ja telegraficzna donosi: 

Czesi odnoszą się na obszarach dotych 
czas przez nich zajętych z bezprzykład- 

nym okrucieństwem w stosunku do Wę- 
grów. Ludność węgierska stara się tym 
okrucieństwom przeciwstawić, wyrządza- 

jąc gdzie tylko można szkody władzom 
czeskim. 

Ludność Rusi Podkarpackiej, zawład- 

-awszy w wielu miejscowościach bronią, 

afakuje żandarmerię czeską oraz przeszko 

dza władzom skarbowym w ściąganiu po- 

datków. Czeskie władze bezpieczeństwa 

wycofują się w popłochu, zwłaszcza, że 

cała ludność steje wszędzie po stronie po 

wsłańców. > 

Co hędzie dalej? 
BUDAPESZT. (Pat.) „Magyar Nem. j 

zet* zastanawiając się w artykule pt. 
„Co będzie dalej* nad polityką We. 
gier stwierdza, že pierwszym krokiem 
na polu narodowych dążeń węgiersk. 
był zawarty przed 11 laty pakt przy- 
jaźni z Włochami, eo wyprowadziło 
Węgry z odosobnienia politycznego i 

za sobą to, że kwestia wę- 
ek stać się kwestią euro- 

i podobnym krokiem było 
napełnienie tradycyjnej przyjaźni pol 
sko-węgierskiej treścią reałno-polity 
czną. Dziennik zestawiając przykłady 
z dziejów podkreśla, że naród nie mo 

że się w zupełności zdawać na po- 
moc innych, ale musi wierzyć we 
własne siły. 

Nie posyłajmy — kończy dzien. 
nik — za granicę czeską flag i fraze 
sów, ale okażmy naszym braciom po 
tamtej stronie siłę, decyzję i solidar- 
ność. ыа 

Oświadczaliśmy niejednokrotnie 
przedstawicielom dotychczasowej 0- 
pozycji, iż, gdyby zdecydowali się już 
obecnie wejść do parlamentu i zajęli 
ostre ohozycyjne stanowisko. wobec 
naszego rządu, 
nie mielibyśmy do nich najmniejszej 

pretensji, | 
pomimo szczerego i jawnego wysiłku, 
by niczym nie utrudnić im akcji Wwy: 
borczej. Natomiast WRAZ 

pojawienie się z Įakieiko!- 
wiek s*rony tendercyj da 
urządzenia strsunków peli- 
tycznych w Połsce na wzór 
sprzed 1926 roku albo na 
wzór liberal1o-masrńskich 

gler w niektórych państwach 
obcych, navrtka z naszej 
strony na odoór najbez- 

wzniędniejszy 
Jakże fałszywym tonem brzmią 

fanfary radości i triumfu w dwu pis- 
mach konserwatywnych, że ministro-   wi Kwiatkowskiemu nie udał się pro- 
gram konsolidacji, gdyż Stronnictwo 
Ludowe nie idzie do wyborów. Są 
mózgi ludzkie, które żadnego zagad- 
nienia nie mogą ująć inaczej, jak tyl- 
ko od strony przetargu. Wedle tych 
metod drożdże kompeisują się z man- 
datami. Nie ma mandatów, interes 
się nie udał. 

Nienó ście niektórych po!- 
Skich grup do wyborów 

Jest prawdopodobnie dużym 
ich błędem. 

Ale ono nie zepchnie nas z obra- 
nej drogi, gdyż droga ta jest wyty- 
czona potrzebą Polski, a nie potrze- 
bą rządu, obozu, czy też opozycji. 
Te ugrupowania, reprezentujące, jak 
i my, polskich chłopów, polskie mie- 
szczaństwo, czy inteligentów  pol- 
skich, robotników, ponoszą na równi 
z nami odpowiedzialność za losy Pol 
ski. 

Draga do dalszej przcy 
jest otwarta, 

a osobiście sądzę, że czynnikiem przy 
śpieszającym pożądany proces będzie 
fakt, iż w najszerszych warstwach 
społeczeństwa 
proces konsolidacyjny posunął się 
znacznie dalej niż wszystkim obser- 
watorom powierzchni politycznej się 

wydaje. 
Sądzę nawet, że i w okresie tak nie- 
sprzyjającym konsolidacji, jakim 
wszędzie jest okres wyborczy — do 
już istniejących aktywów, można do- 
dać nowe. Uznajmy więc, że obecna 
ordynacja wyborcza uczyniła dużo 
złego i pragniemy naprawienia tego 
błędu. Skoro rząd nie miał prawa do- 
konania tej reformy, skoro Sejm nie 
podjął tego zagadnienia, skoro stało 
się jasnym, że, gdyby nawet rozwią- 
zany Sejm poprawił nieco tę ordyna- 
cję, to zmiana ta nie doprowadziłaby 
do odprężenia wśród tych ugrupowań 
opozycyjnych, których współdziała - 
nie w imię najwyższego dobra pań- 
stwa jest pożądane, 
nie pozostało nie innego, jak powie- 
rzenie tego zadania nowemu parla- 

mentowi. 3 

'To się stało. Jego kompetencją jest 
dokonanie tej reformy. Mogę Ry, 
tylko ściśle osobiście wyrazić pOE A, ; ; łuszne, by rozlužai że uważam za S   (Dokończenie na str. 2)
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Mowa wicepremiera Kwiatkowskiego 
praktycznie prawo stawiania kandy- 
datów w tym sensie, by ezłowiek po- 
pularny i czynny politycznie mógł 
być wybrany na posła, czy senatora, 
niezależnie od posiadania sympatii 
czy antypatii obecnego kolegium wy- 

borczego i czy należy do OZN, czy 
do Stronnictwa Łudowego, czy do 
ugrupowań narodowych, czy do PPS 

uważam osobiście za błąd, 
ptiebrania prawa wyborczego 
da Senatu setkom tysięcy 

i mi'ionon ludzi, 
którzy niejednokrotnie udowodnili, 
że są dobrymi Polakami. Poczucie 
sprawiedliwości wymaga, by przywró 
cić powszechność prawa wyborczego 
do Senatu. Sądzę wreszcie, iż 

erdynacja wyborcza musi być odbi- 
ciem naczelnej zasady zbliżenia oby- 

wałela do państwa . 
Możemy też publicznie stwierdzić, że 
jesteśmy i w polityce wewnętrznej 
przeciwni zasadzie odwiecznych i 
dziedzicznych wrogów, ta zasada 
tworzy społeczeństwa skłócone, a nie 
walczące o wielkie i naczelne idee 
rozwojowe, 

Nie chcemy marnowania energii 
społecznej w strukturze znamiennej 
tym, że dławi się ona od nadmiaru 
ludzi i schnie z powodu braku uzdol- 
nienia do pracy w dużych zespołach. 
Wreszcie wydaje mi się, iż nie nale- 
żałoby zmarnować tej wyjątkowej ko 
niunktury, powstającej przez to, iż 
dziś dążymy jeszcze do 

zastąpi”nia opozycii zakon. 
spirowanei, ohłudne! j zrrvź- 

(Dokończenie ze str. 1) 

uczciwą, szczerą, walczącą o Świato- 
pogłądy, a nie o personalia. 

Jakże więc małe i skromne są po- 
stulaty rządu i jaka istnieje łatwość 
wprowadzenia ładu j porządku do na 
szego życia publicznego. To też ra- 
leży poczytać za okoliczność szczęśli- 
wą, że ten 

proces konsolidacji nie przerwał się 
i pomimo naturalnych trudności i 
błędów wciąż postępuje naprzód. 

Polak ma przed sobą ustawiony 
dylemat bardzo prosty: albo wyraźny 
trwały, wszechstronny marsz ku gó- 
rze, albo staczanie się w przepaść. 
Stać w miejscu nie możemy. 

Coraz trudnej byłoby 
w atmosferze dexompoz cji 

esąszć nowe su<cesy 
Musimy się decydować na wybór dro- 
gi. Nie tylko rząd, nie tylko Obóz Zje 
dnoczenia Narodowego, ale i wy wszy 
sey, których działania i opinia zaważą 
samorzutnie na losach Polski. 

Nie wydaje mi się możliwe, by in- 
stynkt narodowy i świeże wspomnie- 
nia walki o odbudowę państwa zezwa 
liły ludziom uczciwym w stosunku do 
rządu, który do ostatniego wvczerpa- 
nia sił ludzkich wymiata błedy prze- 
szłości, na realizowanie hasła   liwej, na opozycię jawna 

    

  
seszcze dziś 

należy naryć los w znanej ze szrzęścia kolek- 
turze J. Wolanow, Warszawa, M-rsza/kowska 
154. P. K. O. 18814. Ciacnienie 'už w środę. 
Pamiętajcie! Wolanow stale wzbogaca I 

boikotu tych funkcyj 
państwowych, 

których nigdy, w najgorszych warun 
kach nie zbojkotowano w stosunku 
do rządów zaborczych. Byłby to para 
liż instynktu państwowego i tak bę- 
dzie oceniony za granicą. 

A jeżeli są pojedyńcze typy ludz- 
kie, które gdyby mogły być obecne 
przy stwarzaniu świata przez Pana Bo 
ga, to błagałyby Stwórcę, by pozosta- 
wił chaos, zamęt żywiołów, gdyż 
wśród ładu i prawa te jednostki nie 
mogą żyć spokojnie — to 
nadszedł ostateczny czas odwrócenia 

się z pogardą od tych jednostek. 
Nikt nie ma prawa, by dziś — w 

chwili wvbnchu wulkanu historii — 
jego indywidualna sprawa, czy jego 
niechęć do akcji zjednoczenia i pojed 
nania, utrzymywała naród polski w 

rozproszeniu sił. które tak bardzo Pol 
sce są notrzebne 

Zanery. "łóre nas fziś lesz. 
rza driolą, są snrńrhnizła 

W zaćmieniu myśli świecą jakim fan 
tastycznym ogniem, pozorującym si- 
łę i wielkość, Ale w _ rzeczywistości. 
adv razem w te zanorę kopniemy no- 
gą rozleci się w strzępy a społeczeńst 
wo polskie w zjednoczeniu odnajdzie 
swą wielkość i swą radość. 

ESET 

= 

Amerykońska awantura w WiSmie 

Na słabo oświetlonej ul. Bakszta... 
Tajemnicza dorożka i podchmielony pasażer. Napzd. 

3-godzinny p”ścig i rezultaty 
Wezoraj o godz. wpół do pierw- 

szej w nocy do I komisariatu P, P. 
wpadł zadyszany i trochę podhumo- 
rzony szofer, Bronisław Pietkiewicz 
(Brzeg Antokolski 13) i oświadczył, 
te padł ofiarą 

NIEZWYKLE ZUCHWAŁEGO 
NAPADU RABUNKOWEGO. 
Wracająe późnym wieczorem do 

domu, wynajął na ulicy Subocz da- 
rożkę i kazał się wieźć do domu. 
Dorożkarz, miast jechać najbliższą 
drogą, skierował dorożkę ulicą Su- 
bocz w przeciwiegłym kierunku i na- 
stępnie skręcił na słabo oświetloną ul. 
Bakszta. 

Kiedy dorożka znalazła się niedą- 
leko ulicy Sawicz, 
WSKOCZYŁO NAGLE DO NIEJ 

DWÓCH NIEZNANYCH   
  

Napad czy 

OSOBNIKÓW. 
Jeden z nich szybkim ruchem zakneb 

lował pasażerowi usta, drugi zaś z ca- 
łych sił „walnął* go pięścią między 

"oczy, tak, że napadnięty wpadł w stan 
zamroczenia. 

Wówczas napastnicy znalazłszy 
portmonetkę z 90 zł oraz scyzoryk 
i jedwabną chusteczkę do nosa, 

WYRZUCILI PIETKIEWICZA 
Z DOROŽKI 

i szybko odjechali w kierunku Za- 
rzecza. 

Komisariat niezwłocznie zaalar- 
mewał noene pogotowie Wydziału 
śledczego, które na czele z kierowni- 
kiem wydziału, asp. Zarównym, nie- 
zwłocznie zorganizowało 

POŚCIG ZA ZUCHWAŁYMI 

fantazja ? 

20 zł. w „Złotej Rączce" 
i co z tego 

Scholastyka Nienartowicz (Porto- 
wa 13) nie jest w protokółach poli- 
cyjnych „homo novus“. Nieraz już w 
nich figurowała jako bohaterka roz- 

maitych „przygėd“. 
Wezoraj np. Scholastyka Nienar- 

towicz zameldowała, że padła ofiarą 
zuchwałej napaści ze strony znanej 
wileńskiej złodziejki, „Złotej Rączki”. 
Na placu Bosaczkowym „Złota Rącz- 

wynikło... 
ka* wyrwała jej z... rąk 20-złotowy 

banknot i rzuciła się do ucieczki. 

Kiedy przyjaciel poszkodowanej, 
niejaki Tuszas, usiłował ją dogonić i 
zatrzymać, został napadnięty przez jej 
przyjaciół i ugodzony kamieniem w 
głowę. 

Czy tak było istotnie — ustali po- 
licja. (e) 

Plama nie spłamił się l.chwą 
węc sąd w Wile 

Sąd Apelacyjny w Wilnie ogłosił | 
onegdaj wyrok, mający znaczenie za- 
sadnicze dla Świata kupieckiego. 

  

      
zasra: 

BA PRZEZIEBIENI 
EGLE GŁOWY. ZEBÓWIE, 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW tn rasa 1 + KUGUJKIEM” 

   GDYŻ SĄ JU. L 
A - NS DAJCIE PROSZKOW „MIGRENO -NERVOSI 

2 TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

Te REBKACH HIGIENICZNYCH.     
  

ie uniswinnił ga 
Na ławie oskarżonych zasiadł ku 

piec, Łazarz Plam, współwłaściciel je 
dnego z wileńskich biur ekspedycyj- 
nych, oskarżony o to, że dyskontował 
weksle i pożyczał pieniądze na pro- 
centy, nie posiadając Świadectwa 
przemysłowego. 

W pierwszej instancji skazano 
Plama na 200 zł grzywny, z zamianą 
na 2 tygodnie więzienia, 

Sąd Apelacyjny stanął na odmien- 
, PYM stanowisku i Plamę uniewinnił 
W motywach wyroku Sąd wskazał, że w Polsce nie ma ustawy zabra. 
niającej kupcowi dyskontowanie wek 
sli lub wypożyczanie pieniędzy na 
normalne oprocentowanie, (e) 

    

RABUSIAMI. 

W wyniku trzygodzinnego pości- 
gu policja odnalazła 2 sprawców ra- 
bunku. Dorożkarzem okazał się Ju- 
lian Bortkiewiez, zam. przy ul. Bet- 
lejemskiej 3, zaś bezpośrednimi spra- 
weami rabunku — Jan Taraszkiewiez 

(N. Popławska 16) oraz Józef Jurgie- 
lewicz (Jerozolimska 24), 

Dotychczas 

NIE STWIERDZONO JESZCZE, 

czy dorożkarz działał w porozumie- 
niu z rabusiami czy został przez nich, 
jak sam twierdzi, sterroryzowany i 
zmuszony do uczestniczenia w ban- 
dyckiej eskapadzie. 

Wszystkich trzech osadzono w a- 
reszcie centralnym. Dalsze dochodze- 
nie w toku. (e) 

WZT OPACZ TCPOPOSZACOE OOBEOOWZY RZA DOO OR RK OOROCZTTOE ZZO SEKE 

Memoriał 
Lw. Polsków Ziemi Kowieńskiej 
do p. prem. Składkowskiego 

i min. Becka 

W związku z osłatnimi antypolskimi 

zajściami na Litwie Związek Polaków Zie 
mi Kowieńskiej oraz okręg wileński T-wa 
Pomocy Polonii Zagranicznej, wysłały do 
p. premiera gen. Slawoj-Skladkowskiego 
i p. ministra spr. zagra. płk. Becka me- 
moriał, który m. in. mówi: r 

Po wypadkach marcowych r. b. sytu 

acja naszych rodaków na Lifwie nie tylko 
nie uległa spodziewanej zmianie na lep- 
sze, ale znacznie się pogorszyła. Reszta 
isefniejących na Litwie w znikomej liczbie 
polskich placówek  kulfuralno - oświato- 

wych | gospodarczych Podlega stałym 
szykanom, ograniczeniom I _ likwidacji. 
Stan posiadania Polaków kurczy się z nie 
notowaną dotychczas szybkością. Język 
polski jest w dalszym ciągu rugowany z 
kościoła, Za mowę I pismo polskie stoso- 
ware są gwalty nad bezbronną dziatwą 
polską. Stosu'e się nalohvdnielsze sposo- 
by, wzorowane na czeskich, zm'erzalące 
do zlikw'dowania za wszelką cenę ełemen 
łu polskiego na Litwie. 

Oburzeni do głębi fym stanem rze- 
czy zwracamy się do Pana (premiera m'ni 
stra] o radykalne posunięcia, zm'erza!ace 
do obrony rodaków naszych na Litwie, o- 
raz o zażądanie gwarancji ad rządu l'tew 

sklego, że podobne wypadki na przysz- 
łość się nie powtórzą . 

Odpis memoriału przesłany został wo 
jewodzie wileńskiemu Bociańskiemu.   

  

Już pojutrze 19 b. m. ciągniiemie I klasy. 
Kto chce być posiadaczem szczęśliwego losu 

niech śpieszy do kołektury 
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do Wilna? 
(Telefonem z Warszawy) 

W stolicy rozeszła się pogłoska 

© wyjeździe p. premiera Sławoj- 

Składkowskiego do Wilna celem 

sprawdzenia wykonania przepisów 

ckėlnika © wyborach. 

Skąd inąd wiadomym jest, że na 
Ls L 

  

  

dziś rano zostały wyznaczone w Pre- 

zydium Rady Ministrów konferencje | 

z udziałem pana Premiera, z czego 

wynika, że jego ewentualny wyjazd 

do Wilna nie może nastąpić wcześ- 

niej, niż dziś po południu. 

  

Wegierscųy Karpeartorusimi 

dziękują min. Beckowi 
BUDAPESZT. 

Agencja Telegraficzna donosi: 
Karpatorusini, przebywający na 

Węgrzech, wystosowali do ministra 

Becka depeszę, w której dziękują mu 
za pełne szlachetności stanowisko. z 
którym od lat występował w obronie 

Obieramy Ciebie 

m ytezególniejszą Fatronie LWOWA... 
Złożenie ślubowania 

w Ostrej Bramie przez ob'ońców Lwowa 
i żołnierzy Samosh'ony 1 

W drugim dniu swego pobytu w 
Wilnie przedstawiciele zarządu st m. 

Lwowa, prezydium i członkowie Zw 
Obrońców Lwowa z listopada 1918 r 

oraz delegacja mieszczan lwowskich” 

wzięli wczoraj udział w uroczystym 

akcie zawieszenia w Kaplicy Ostro- 

bramskiej wotów-ryngrafów oraz w 
złożeniu przed cudownym obrazem 

ślubowania wierności ideałom chrze- 

ścijańskim i rycerskim. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą 

świętą w Kaplicy Ostrobramskiej na 

intencję obrońców Lwowa i Wiina, 

celebrowaną przez J. E. ks. metro- 
politę wileńskiego, Romualda Jałhrzy 
kowskiego. 

Ślubowanie rozpoczynało się od 
słów: : 

Wielka Boga-Człowieka Rodzi- 

co i Panno Najświętsza, Królowo 

Polski. My, Zarząd Miejski SŁ M 
Lwowa, Zw. Obrońców Lwowa z 
listopada 1918 r., mieszczaństwo 

Iwowskie i Zjednoczenie Chrześci- 

jańskich Związków Zawodowych 

Pech p. Kiewiy 
czyli 

nieuchwytny kožurh 
Na ławie oskarżonych Sądu Grodzkie 

go zasiddł niejaki Sznajder, właściciel skle 

pu używanych ubrań przy ul. Niemieckiej 

8. Odpowiadał z art, 160 kk, — za paserst 

wo, 

Podłoże tej sprawy jest dość ciekawe: 
parę miesięcy temu zgłos'* się do niego 

niejaki W, Kiewło, chcąc nabyć używany 
kożuch. Przeglądając u Sznajdera kożu- 

chy, spostrzegł nagle... swój własny ko- 

żuch, który skradziono mu parę miesięcy 
temu. 

Kiewło jednak nie dał tego poznać po 

sobie, ubił cenę i oświadczywszy handla- 

rzowi, że wkrółce wróci, udał się ciezw- 

łocznie do komisariatu i wkrótce zjawił się 

w sklepie w towarzystwie policjanta. Ko- 

żucha już jednak nie było. W międzycza- 

sie przybył inny klient, zeołacił o jeden 

złoty drożej i kożuch nabył. 

Sąd stanął na słanowisku, że Kiewło 

sam sobie zawinił, Sznajder nie mógł wie 

dzieć, że kożuch pochodzi z kradzieży i 

miał prawo go sprzedać — został wiec u- 

niewinniony. (c) 

Vn (mm ra walsości 
BERLIN. (Pat.) Uwięziony swego 

czasu słynny tenisista niemiecki $on 
Cramm, został w dniu wczorajszym 

wypuszczony na wolność. 

(Pat.) Węgierska | sprawiedliwości na Węgrzech. 
Równocześnie Związek Studentów 

Karpatoruskich, studiujących na uni 
wersytetach węgierskich, wysłał de- 
peszą do Zw. Studentów Polskich, wy 

ražającą najgorętszą sympatię. 

i zawieszenie wotów 

zawsze Synowi Twojemu, Tobie i 
Ojczyźnie naszej wierni, padamy | 
w świątyni Tobie poświęconej 
przed Twoim łaskami słynącym 
Obrazem, wylewająe uczucia serca 
naszego, pełni wdzięczności za po 
moe Twą j opiekę w ciężkich zma- | 
ganiach naszych o przynależność 
naszego miasta i Kresów Wschod- 
nich do umiłowanej Rzeczypospo 
litej. 

Obieramy Ciebie, Krókowo ca- 
łej Polski, za szezególniejszą Pat- 

ronkę Lwowa... 

  
    

    
   

    

    

   
   

Jednocześnie z obrońcami Lwowa 
wileńscy żołnierze Samoobrony Lit- 
wy i Białorusi złożyli votum również 
w postaci srebrnego rygrafu z odzna- 
ką samoobrony. Na ryngrafie wyryte 

zostały słowa: 1 

„Dzięki Ci, Królowo Polski, Opie- 

kunko Wilna — 1918—1938*, 
Uroczystości zostały zakończone 

odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Pol<- 
skę“. ! 

TTT 

Raniony szybą w ałowę 
Zmarł na drugi dzień 

Wśród mieszkańców domu nr. 18 przył 
ul. Nowodrėdzkiej wywarł _przygnębiają 
ce wrażenie fragiczny zgon 12-lefniego | 

Władysława Świechowskiego.  Chłopieć 
bawił się onegdaj na chodniku, gdy na+“ 

gle z wyższego piętra spadła szyba i tra 

fiła go wgłowę. Chłopak o własnych si* 

łach udał się do ambulatorium Ubezpie* 

czalni, gdzie został opatrzony. 

Następnego dnia jednak Świechowski 

zmarł. ) 

Policja prowadzi w tej sprawie docho 

(<). 
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uoTEL 

„ST. GEORGES“ 
«w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

ERO TTT TA RT! 

RRZESEEWTZAWNIZIEKEECOSEWZZI 
ь a“ i , . 

| ykieranię moll 
na dogodnych warunkach, ok, 12 ha 
ziemi, zabudowania gospodarcze, dom 
mieszkalny -— w granicach mias'a. 
Dowiedzieć się: mżjątek Tuskułany 

(Łosiówka)   
 



„KURIER“ 44603). 
  

Kurjer Spartowųy 

Ostatni mecz ligowy w Wilnie 
Ruch — W. K. S. Šmigly 4:2 (1:0) 

Na sensację nie zanosiło się, cho gra jest otwarta i ciekawa. w 11 min. 
ciaż mało brakowało do tego, żeby 
Ruch zostawił w Wilnie dwa punkty. 
Mimo wszystko mało przydałyby się 
one drużynie WKS Śmigły, której spa 
dek z Ligi przypieczętowany został 
raczej tydzień temu w czasie przegra 
nego fatalnie meczu z Wartą. 

Publiczność, która w ilości 3.000 
widzów przybyła na mecz Ruch — 
WKS Śmigły przyszła nie dla tego, 
że żywiła nadzieję, ż ea nuż uda się 
wilnianom mecz z mistrzem Polski 
zakończyć zwycięsko, lecz zwabiona 
została chęcią podziwiania Wilimow 
skiego, Wodarza i Peterka. Na wstę- 
pie trzeba zaznaczyć, że niestety 

publiczność została nieco 
zawiedziona, 

gdyż jak przed przerwą, tak i po zmia 
nie bramek, aż do ostatnich 15 minut 
przed końcem meczu nie było fakty- 
cznie czego podziwiać. Nie znaczy to 
bynajmniej, że mecz miał być mało 
ciekawy. Spotkanie z: Ruchem wypa- 
dło pod każdym względem lepiej, niż 
mecz z Wartą. Znacznie lepiej praco- 
wał atak Śmigłego, w którym poczy- 
nione zostały poważne zmiany. Wsta 
wiono Tatusia, który dłuższy czas 

pauzował. Dobrze grał również Bal- 
losek. 

Zabrakło tylko Pawłowskiego, 
który kuruje swoją złomaną nogę. 

Śmigły chociaż mecz z Ruchem 
Przegrał 2:4, to jednak miał momen 
ty bardzo dobre. Drużyna ustępowa- 
ła co prawda mistrzowi Polski Jecz 
wniosła do gry wiele bojowości i za- 
służyła na uznanie, gdyż wszyscy wal 
czyli tym razem ambitnie i ofiarnie. 

Wystarczy nadmienić, że Śmigły po- 
trafił do przerwy užrzymač wynik 
remisowy 1:1, a po zmianie stron do 
30 minuty meczu wvrównać do 2:2 
i przez cały czas być w akcji Ruch 
mecz ze Śmigłym wygrał lepszą tech- 
niką i znacznie lepszą kondycją, jak 

również wspaniałym finiszem, który 
rozpoczął 15 m. przed końcem. Tych 

ostatnich 15 minut — to rzeczywiście 
uezta piłkarska 

dla zwolenników tego pięknego spor 
tu. Wilimowski grał koncertowo. a 

Peterek rozumnie rozdzielał piłki. 
Jak na mistrza Polski — to jednak 
stanowczo za mało. Wolelibyśmy w'- 
dzieć wszystkich graczy Ruchu dob- 
rze grających przez cały czas meczu. 
Jesteśmy pewni, że gdyby na trybu- 
nie był kapitan sportowy PZPN j. Ka- 
łuża, to niewątpliwie jak Wilimow- 
ski i Wodarz, tak też Peterek i Giem- 

za, (który był obok Bukowskiego naj 
iepszym na boisku) daliby z siebie 
znacznie więcej: 

Drużyny wystąpiły w następują- 
cych składach: 

Ruch — Brom, Ibrom, Giemza, 
Fica, Skrzypiec, Mikunda, Kruk, Sło- 
ta, Peterek, Wilimowski, Wodarz. 

WKS Śmigły — Czarski, Zawieja, 
Paszkiewicz, Puzyna, Bukowski, Grzą 
dziel, Biok, Tatuś, Tuniasz, Ballosek 
i. Marzec. ; 

Grę rozpocząt Ruch od narzuce- 
nia już w pierwszych minutach ost- 
rego tempa. Wilimowski z Wodarzem 
są cały czas w akcji. Pierwsze minu 
ty należą raczej do Ruchu. W 8 min 
Wilimowskiemu mało brakowało do 
zdobycia pierwszej bramki, lecz przy 
tomnie grający bramkarz Śmigłego 
"zarski rzucił mu się pod nogi. łapiąc 
chwilę przed oddaniem niebezpiecz- 
nego strzału piłkę. Dopiero dyspono- 
wany skrzydłowy Śmigłego Marzec 
wygrywa kilka pojedynków z Giem- 
zą, który grał znacznie lepiej od swe- 
go parlnerą Ibroma. Przez cały czas 

Polonia — 
TABELKA LIGOWA, 

wczorajsze wyniki ligowe przedstawia 
la się następująco: 

Polonia — Waria 3:1. 
ŁKS. — Warszawianka 3:0, 
Pogoń — Cracovia 3:2. 

А. К. 5. — Wisla 0:0, 

Na uwagę przede wszystkim zasiugu- 

le zwycięstwo Polonii, która odseparowa 
a. Od drużyn znajdujących się na sza- 

eńcu. Udał się również mecz Pogoni, 
któr 

kia. teoretycznie | bylą zagrożona spad- 
Kolejność drużyn w tabelce ligowej następująco: 

Pkt, 
2) Cracovia — + Pkt, 3) Warta — 49 pkt. 3 
A Wisla — 18 pkt. 5) Polonia — 49 pkt. 
6] AKS — 17 pkt. 

Wilimowski wjeżdża z piłką do bram 
ki Śmigłego. Ruch zaczyna prowa- 
dzić 1:0. 

W 15 min. Kruk wbija z rogu, 
lecz piłka podana została mało do- 
kładnie. Sytuacja nieco się zmienia. 
Wilnianie zaczynają zdobywać  nie- 
znaczną przewagę w polu. Bramkarz 
Ruchu — Brom musi raz po raz in- 
terweniować. Graczom Śmigłego nie 
dopisuje szczęście. Zaprzepaszczają 
oni kilka dogodn. sytuacyj podbram- 
kowych. Brak jest wykończenia ak- 
cji. Bardzo dobrze gra Bukowski, któ 
rego raz jeszcze polecamy 
uwadze kapitana snortowego PZPN 

p. Kałuży, 
Skrzydłowy Ruchu podaje jeszcze raz 
kornera, lecz i tym razem niezbyt 
dobrze. Atak Śmigłego zaczyna coraz 
częściej gościć pod bramką Ruchu i 
można powiedzieć, że jest bardzo nie- 

bezpieczny. 
Na wyrównanie trzeba było cze- 

kać dosyć długo, bo dopiero w 32 mi 
nucie Balosek po dłuższych kombina 
cjach otrzymawszy piłkę strzelił z da 

leka. Strzał był tak silny, że bram- 
karz Brom, chociaż robinzonował, to 
jednak nie potrafił złapać piłki, któ 
rą dobił ostatecznie nadbiegający Ma 
rzec. 

Po wyrównaniu gra znacznie się 
ożywia. Ruch przestaje lekceważyć i 
zaczyna poważnie brać się do roboty. 
W 40 min. Gemza z 30 metrów strze- 
la wolnego, lecz 

nie może przebić piłką muru 
ustawionego z graczy Śmigłego. Po 
chwili powtarza się podobna sytna- 
cja. Tym razem bije Fica, lecz piłka 
idzie w aut. 

Do przerwy utrzymuje się wvnik 
remisowy 1:1. Po zmianie stron Śmig 
ły w dalszym ciągu ma nieznaczną 
przewagę w polu, chociaż wyraźnie 

ustępuje technicznie i taktycznie. W 

15 min. z winy Czarskiego, który nie- 
potrzebnie wybiegł z bramki Wili- 
mowski strzela drugą dla Ruchu bram 
kę. Całkowitą winę ponosi tvm razem 
Czarski. Na wyrównanie nie trzeba 
było jednak długo czekać, bo oto już 
w 18 min. Marzec zdobywa drugą 
bramkę. 

  

  

Jest 2:2. 
Zanosi się na sensację, zwłaszcza że 
czuć w drużynie wileńskiej duży za- 
sób bojowości j temperamentu. Ra- 
dość i nadzieja trwają jednok krótko, 
bo Ruch zaczyna finiszować i pod 
koniec meczu opanowuje całkowicie 
boisko. W 30 min. Wilimowski z w> 
ny obrońców Śmizłego strzela z kil- 
ku kroków trzecią: bramkę, a W mi- 
nutę jóźniej po wolnym i kornerze 
za rękę Bukowskiego || 

sędzia dyktuje karny, 
a Pełerek ustala wynik meczu 4:2 na 
korzyść Ruchu. Chociaż do końca po 
zostaje jeszcze kilkanaście minut, to 
jednak do szeregów WKS Šmily 
zakrada się rezygnacja. Ruch gra Bl 
nie. Wilimowski z Wodarzem i P ter 
kiem popisują się sztuczkami piłkar- 
skimi. 

Ruch wygrał zasłużenie W dru- 
żynie na specialną uwagę zasłużył 
przede wszystkim Gemza, a późcei 
Wilimowski (któremu specialnie nie 
chciało się wysilać) i pracowity RB 
przerwie Peterek. W drużynie wileń- 
skiej najlepszym był 

niezastąpiony Bukowski, 

w ataku dobrze erat Balosek i skr7V- 
dłowi Marzec i Biok a w obronie Za- 
wieja. Niezły dzień miał również Grzą 

dziel. > 
Sędziował przeciętnie Krukowski. 

Fubliczności około 3 tysięcy widzów. 
Po meczu publiczność wtargnęła 

na stadion. Wiwatowono pod adre- 
sem piłkarzy Ruchu: Wilimowskiego. 
Wodarza, Gemzy ; Peterka, których 
młodzież szkolna ohetaniła, prosząc o 

autografy; 
a graczy Śmisłego żegnano z żalem, 
jako tych, którzy spadają z Lig". 

Wilno z losem spadku z Ligi po- 

godziło się, chociaż dają się słyszeć 
częste narzekanią na kierowni*wo 
drużyny, które niestety nie potrafiło 

wykorzystać wszystkich możliwości. 

żeby utrzymać drużynę w Isdze W' 
no pragnie żyć nadzieją, że za rok o 
tej porze ta sama drużyna Śmigłege, 

tylko nieco odmłodzona. zostanie po- | 

witana u bram ligowych, po przejś- 

ciu młócki o wejście do Ligi. 

н * J. Nieciecki.   

   

            

    

Wileński Okręgowy Związek Boksers 
ki walczył z trudnościami, chcąc skomple- 
tować skład Zarządu i nie mógł znaleźć 
ludzi chętnych do pracy. Nie lepiej kształ 
tuje się sytuacja i w innych Związkach O- 

kręgowych na terenie Wilna. 
Sport wileński liczy sobie około 18 la 

tek istnienia i w ty mokresie przewinęło 
się przez bieżnie, ringi, sale i pływalnie 
kilkudziesięciu dobrych sportowców, któ- 
rzy zginęli bez wieści. A przecież wśród 
nich byli i tacy, od kłórych można było 
oczekiwać kontynuowania działalności 
sportowej. Na stanowiskach kierowników, 

sekretarzy, sędziów, trenerów, dzięki swej 

inteligencji, wyrobieniu i autorytewi mo- 
gliby pracować nadal owocnie dla swo- 
ich ulubionych klubów i oddawać wielkie 

usługi w żmudnej pracy na terenie sporłu 
i wychowania fizycznego, Dzięki temu, że 

każdy z nich uprawiał sport czynnie, unik 

nieto by niejedneao przykreco załaróu i 

nie popełniono bv nieiednej „gaffv*”. 

Tymczasem rzeczvwisłość jest inna. W 

zwiazkach i klubach pracuja czastokroć 

ludzie bez uzdolnień i kwalifikacyj w tvm 

kierunku, a naszych słarych asów widuie 

my jedynie czasami na pewnych wiek- 

Weterani na start 

  

3 

dzieli nas od rozpo- 
częcia ciggnienia 
I klasy 43 Loterii. 
Szczęśliwe losy 
jeszcze sprzeda- 
įemy. Kolektura 

a 

5.461, 

szych imprezach, gdy zapewne w cichoś 
ci ducha wspominają czasy dawnej świel 
ności. 

To nie zawsze jest prawda, że ten czy 
ów jest pochłonięty sprawami zawodowy 
mi i nie ma czasu na p'acę sportową. Ow 
szem w latach szkolnych czy studenckich 
ma się tego czasu dużo więcej „ale osta 

tecznie niejeden z b. sportowców zajmu 
je dziś poważne stanowisko, umożliwiają- 
ce mu nie tylko czytanie gazet sporło- 
wych i uczęszczanie na imprezy sportowe. 

Do łych właśnie ludzi zwraca się ni- 
niejszy artykuł. Sport posiada jakby mag 

netyczną siłę, która przykuwa do siebie 
wielbicieli danej gałezi. Rezygnacja z 

tych czy innych względów z czynnego u- 
prawiania sporłu nie powinna pociągać 

za soba komoletnego wycofania się z ży- 

cia sborłowego. | 
W konkluzji, powołując się na „zew 

krwi” sporłowei wzywamy  „weteratów 
na start“, a ady sze”eai naszvch eksmi- 

strzów usłuchaja wezwania, wówczas ma 
že sport wileński zacznie rozwijąć sie w 

szybszym tempie I zajmie nałeżne mu miej 

sce w słosunku do innvch ośrodków. 
Ćwikkńcki Adam. 

Przed meczem z Marwadia 
Piłkarze norwescy na mecz z Polską w 

dniu 23 bm. na stadionie Wojska Polskiego 

przyjadą do Warszawy dopiero w przed- 

  

Po sezonie wioślarskim na Wilii - 
Już d kilku tygodni mamy jesień. Se- 

zon wioślarski na Wilii został zamknięty, 

chociaż nie było specjalnie zorganizowa- 
nej uroczystości, to jednak samo przez się 
rozumie, że deszcz i chłód zmusiły dziel 
nych wioślarzy do kapitulacji. 

Czy jesteśmy zodowoleni z tegoroczne 
go sezcnu? Żeby móc odpowiedzieć na 
to pytanie, trzeba przede wszystkim w 
sposób poważny zastanowić się nad isto- 
łą samego sportu wioślarskiego w Wil- 
nie. Warunki są trudne. Codziennie stwa 
rzają się coraz nowe przeszkody, które 
trzeba zwalczać, a ludzi jest stosunkowo 
mało. 

W łym więc miejscu trzeba z uzna- 

niem podkreślić ofiarną pracę tych, któ- 

rzy stoją na czele ruchu wioślarskiego w 

Wilnie, a więc przede wszystkim wysił- 

ki prezesa Wil. Kom. Tow. Wiošlarskich 

mir, Zbigniewa Lankaua, a później kapiła 

na sportowego Zygmunta Witkowskiego, 
który jest trenerem i największym znaw- 
cą stylów wioślarskich. Nie można również 

pominąć milczeniem osoby Józefa Buczyń 
skiego i Józefa Rewkowskiego. Zwłaszcza 
ten ostałni zasłużył się dobrze Wil. Tow. 
Wioślarskiemu, będąc duszą całego k'ubu. 

-*""="HT] *OZETZETSZE, 

Warta 2:1 
7) Pogoń 17 pkt. 
8) Warszawianka 15 pkt. 

9) ŁKS. — 12 pkt. 
10) WKS. Śmigły — 11 pkt. 
Z Ligi definitywnie spadają: WKS Śmi 

gły z ŁKS. Po wczorajszej niedzieli ilgo- 
wej drużyna wileńska z powodu zwycięs 
twa ŁKS'u nad Warszawianką znalazła się 
na oststn'm dzies'afym m'e'scu z 11 punk 
tami. Śmigły ostatni mecz ligowy rozegra 
30 października we Lwowie z Pogonią, 

Ognista — Mak-bi 1:0 

Rozegrany mecz pi'karski o mist.zost 

wo Wilna w dogrywce między Ogniskiem 

a Makabi zakończył się ostatecznie zasłu 

żonym zwycięstwem kapewiaków 1:0. 

W meczu towarzyskim Ognisko rów-   nież pokonało Mekabi 1:0. 

który nie będzie już miał żadnego znacze-   

Wilno leży zdala od innych ośrodków 
sportów wodnych. Sfart w Bydgoszczy, 
czy chociażby w Warszawie pociąga za so 
bą poważne wydatki, a pieniędzy nie ma. 

Członkowie nie bardzo chcą płacić skład 
ki, które, moim skromnym zdaniem są nie 
co za wysokie. Chcąc propagować sport 

wioślarski, należy umożliwić szerszym war 
stwom społeczestwa należenie do tego 
czy iniego klubu. Niech będzie w danym 
wypadku maxsymą — większy obrót , 
większy zysk. — Każdy zapewne rozumie, 
że na sporcie nikł za wyjątkiem kilku za 
wodowców sportowych, majątku nie zro- 
bił i nie zrobi, a w Wilnie stale trzeba do 
kładać i łatać dziury budżetowe prywat- 
nymi dotacjami, względnie zapożyczać 
się. 

Życie i perspektywa wioślarstwa wileń 
skiego nie są tak różowe i piękne, jak 
brzegi naszych jezior i rzek, 

Brak młodzieży. Niemal wszyscy prze 
rzucili się na kai. Jest „m łatwiej- 

„ Mniej rzebuje wysiłku i mniej po 

aa KA ma naukę. Młodzież poszła 
więc śladami oportunistów. Nie bez wi- 

ny pozostają w danym wypadku władze 
szkolne, które lekceważąco traktują sport 

wioślarski. : Е 
Uważamy, że !"imo wszystko w roku 

zeszłym było znacznie gorzej niż teraz. 

Syłuacja obecnie znacznie się poprawiła. 
Trzeba tyłko w dalszym ciągu pracować, a 
w prędkim czasie wrócą piękne dni wioś 

larstwa wileńskiego z okresu organizowa- 
nia międzynarodowych regat w Trokach. 

Poprawiła się koniunktura w klubach. 
Przybyło nieco nowych członków. Zaczę- 

ły się przejawiać chęci rywalizacji, a to 

już wiele znaczy. Z chwilą gdy Wil. T. W. 

zacznie walczyć z AZS-em o prymał na 

Wilii, momentalnie podniesie się poziom, 

a gdy zacznie rep.ezentować silny ośro- 

dek sportowy — to liczyć się z nami bę- 

dą wszyscy. 

Rok 1938 był rokiem przełomowym. 

Nie mieliśmy co prawda większych regat, 
ani też sukcesów, lecz mimo wszystko na 
niebie ukazały się pewnie znaki, które zda 

ją się wróżyć nadejście weselszych. cza- 

sów . 

| 

  

Wierzymy, że już w 1938 roku mieć bę 

dziemy poważne regały międzyklubowe 

w Trokach. Odbyć się one mogą tylko 

wóyczas, jeżeli kluby wileńskie zgłoszą 

swe osady tak licznie, że będzie można 

śmiało obsadzić przynajmniej 6—8 bie- 

gów bez większej kompromiłacji sporło- 

wej, Gros zawodników — to wilnianie. W 

przeciwnym razie trzeba już zapomnieć o. 

Trokach i zgodzić się z myślą, że wybudo 

wana przed kilku lały trybuna zgnije bez 

żytecznie. 
aż LN.   

dzień meczu, tj. w sobotę wieczorem pocią“ 

giem berlińskim i zamieszkają w hotełn 

Europejskim. 

Na sędziego meczu, jak wiadomo, PZPN 

proponował pp. Petersa, Xifando lub Herzka. 

Norwegowie ze swej strony zaproponowali 

Belga Langenusa, notabene jednego z naj- 

lepszych sędziów piłkarskich, lub Węgra 

Herzka, PZPN zwróci się prawdopodobnie 

do Langennsa. 

Prawdopodobny skład Norwegów jest na- 

stępujący: Nordby, Holmsen, Johannessen, 

Molmberg, Er'cksen, Henrichsen, Arnesen, 

Kvammen, Brynhildsen, Amdersen, Dru- 

stadt. 

Z graczy tych grali przeciwko Polsce na 

Olimpiadzie: bek Holmsen, pomocnik Hulm 

berg, łącznik Kvammen i lewoskrzydłowy 

Brustądt, najlepszy gracz norweski, strze: 

lający bramki na każdym prawie meczu re- 

prezentacji. 

ZTS III IO RE 

Radio opiekuje się S'ortem na wo. 
Na apel Rozgł. Wil. P. R. w spra wie nad- 

syłania wiadomości z życia sportowego na 

pronicji — pierwszy odpowiedzia: p Leon 

Szczerbickh z Wołkowyska, który w nade 

słanej korespondencji podaje ciekuwe szcze 

góły ze swego terenu. 

Przypuszczamy, że w najbiiższych dniach 

za przykładem p. Szczerbickiego, nadešlą 

podobne korespondencje sportowe z Postaw, 

Nowogródka, Oszmiany, Baranowicz, Grod- 

na, Słonima, Wołożyna, Nieświeża, Lidy, 

Wilejki, Szczuczyna, Nowogródka i wielu 

innych mniejszych i większych osiedli gdzie 

w ciągu bieżącego sezonu odbyło się na 

pewno kilka imprez sportowych. 

Korespondencję należy nadsyłać pod ad- 

resem Polskiego Radia w Wilnie, ul. Mickie 

wicza (Referat Sportowy). 

A teraz oddajemy głos p. Leonowi W'erz 

bickiemu z Wołkowyska. 

18-tysięczne miasto Wołkowysk posiada w 

chwili obecnej dwa boiska, z których pierw 

sze Kolejowego Przysposobienia Wajskowe 

go zarośnięte jest wysoką trawą i od paru 
lat leży odłogiem. Drugie natomiast skrom- 
ne boisko Komendy P. W. nieposiadające 
bieżni lekkoatletycznej — cieszy się dużyw 
powodzeniem. Na tym stadionie centralizuie 
się całe życie sportowe Wołkowyska. 

W tym sezonie Powiatowa Komenda 

Przysposobienia Wojskowego przystąpiła de 

badowy na tym stadionie strzelnicy mała- 

  

kalibrowej. Ponadto, w zimie powstanie lo- 

dowisko do meczów hokejowych. 

Wszystkie kluby miejscowe nie są zzze: 

szone w związkach okręgowych. Należy więc 

żałować, że kluby te do dnia dzisiejszego 

nie wstąpiły do związków okręgowych, co 

w reznitacie stworzyłoby poważniejszą kon- 

kurencję 1 przyczyniloby się do podniesie- 

nia poziomu sportowego. 

Kluby Wołkowyska, jak Wilk, Gordonia 

i Makabi nie przejawiają dużej ruchliwości, 

chociaż posiadają kilka sekcyj. Największą 

popułarnością cieszą się piłka nożna i ten's. 

Element sportowy jest dobry, brak jednak 

opieki i dobrze zorganizowanych klubów 

hamuje racjonalny rozwój sportu. 

W trudnej sytuacji znajdują się sportow- 
cy Wołkowyska w zimie, k'edy nie mogą tre 
nować pod gołym niebem. Jest to sytuacja 
o tyle przykra, ponieważ w całym mieście 
nie ma ani jednej sali gimnastycznej. Chcąc 
więc ożywić tu znacznie ruch sportowy na- 
leżałoby przede wszystk'm wybudować bież: 
nię lekkoatletyczną i salę gimnastyczną. 

Osobny dział stanowi tu sport szkolny. 
Trzy szkoły średnie skupiają wiele młodzie- 
ży, która masowo uprawia piłkę nożną, gai ; 

nie się do lekokatletyki, „gier sportowych, 

narciarstwa i hokeja. Młodzież szkolna wy” 
oręcznie strzelnicę budowała ostatnio własn 

małokalibrową i obecnie, я ‹ 

strzelaniu, osiągnęła już dość wysoki pozioma   w tej konkurencji. 
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| Paždziernik Dziś: Wiktora i Małgorzaty 

17 Jutro: Łukasza Ew. 

Wschód słońca — q. 5 m. 52 

ааы ЕР słońca — g. 4 m. 18 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dnia 17. X. 1938 r. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
leki: : 

Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów Mań 
kowicza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego 
i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); File- 
monowicza i Maciejewicza (Wielka 29); 
Pełkiewicza i Januszkiewicza (Zarzecze 
nr. 20). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i 
Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

TEATR ! MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, w poniedziałek 17 października 

0 godz. 20 przedstawienie wieczorowe w 

Teatrze Miejskim na Pohulance wypełni 

współczesna komedia w 4 aktach J. Devala 

„Subretka* w reżyserii Zemowita Karpiń- 

skiego. 

TEATR MUZYCZNY „TITNTĄG, 
— Występy Janiny Knulezyckiej. Dziś po 

tenach zniżonych najpopularniejsza operetka 

„Orłow* z J. Kulczycką, B. Halmirską, W. 

. Rychterem, W. Szczawińskim, K. Wyrwicz- 

Wichrowskim w rolach głównych. 

— „Wiktoria i jej huzar*%, W środę nad- 

chodzącą wznowienie operetki „Wiktoria i 

jej huzar*. Dzięki przyjściu do zdrowia 

Barbary Halmirskiej nastąpi nowa fala po 

wodzenia tej uroczej operetki. 

— Jutrzejsza op. „Zakochana królowa. 

Ze względów technicznych oraz kosztów 

związanych z tym przedstawieniem „Zako- 

tbana krėlowa“ nie będzie grana codzien- 

nie. W tygodniu bieżącym ukaże się jutro 

oraz w czwartek i sobotę. 

— „Kopeiuszek“ w „Lutni“ grany będzie 

w najbliższą niedzielę o godz. 1215. 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dn. 17 października 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna; 7.00 Dziennik por. 

715 Muzyka z płyt; 7.45 Gimnastyka; 8.00 

Audycja dla szkół; 8.10 Program na dzisiaj; 

R.15 Muzyka popularna; 8.45 Audycja dla 
najmłodszych — prowadzi Jadwiga Badow- 

ska; 9.00 Przerwa; 11.00 Audycja dla szkół; 
11.15 Koncert rozrywkowy; 11.57 Sygnał cza 

su i hejnał; 1203 Audycja południowa; 13.00 

Pogadanki dla kupców i rzemieślników; 13.30 

Jan Sebastian Bach — audycja muzyczna dla * 

gimnazjów; 14.00 Przerwa; 15.00 Teatr Wy- 

obraźni dla młodzieży: słuchowisko p. t. 

„Ania w szkole"; 15.30 Muzyka obiadowa; 

16.00 Dziennik południowy; 16.05 Wiadomoś 

ti gospodarcze; 16.15 Kronika naukowa: Hi- 

storia — odczyt; 16.30 Recital fortepianowy 

Jana Bereżyńskiego; 17.00 Chcę mieć silny 

charakter — odczyt; 17.15 Ze śpiewnika Mo- 

niuszki; 17.50 Hygiena pracy biurowej — 

pogadanka; 1800 Wileńskie wiadomości spor 

towe; 18.05 Recital na altówce wyk Mikołaj 

Doderonek; 1820 „Dom artystów w Żemło- 

sławiu* — felieton Anatola Mikułki; 18.50 

Koncert rozrywkowy w wyk. Orkiestry Roz- 

głośni Wileńskiej; 19.00 Audycja żołnierska; 

19.30 Koncert rozrywkowy w wyk. Orkiestry 

Rczgłośni Wileńskiej; 20.35 Audycje informa 

cyjne; 21.00 Recital wiolonczelowy Maurice 

Marćchala; 21.40 Nowości literackie; 21 55 

Przerwa; 22.00 Koncert symfoniczny z Pary- 

ża; 23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty, 

23.10 Zakończenie programu. 

EITI TTT ISSEITT KTS 

Tow=rzvstwo 

Kursów Technicznych 
w Wilnie 

prowadzi następujące kursy: 1) Pomocników 

mierniczych 6 i pół mies., 2) Dozorców drogo 

wych — 6'i pół mies., 3) Dozorców melio- 

tacyjnych — 6 i pół mies., 4) Radio i Ele 

ktrotechniczne 5 i 7 mies., 5) Techniczno - 

Kreślarskie — 6 i pół mies. 6) Sa- 
mochodowe i motocyklowe z warsztatami 2 

mies., 7) Korespondencyjne w dziale budow 

lanym i drogowym o poziomie średnim. In 

. fermacje udziela i podanie przyjmuje kan- 
celaria kursów w godz. od.17 do 19. Wilno, 
Holendernia 12, gmach Państwowej Szkoły 
Technicznej, tel. 171. 
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Żal po nie 
Gdy znajdziemy się w gwałtownej potrze 

bie, gdy nagle zabraknie nam pieniędzy dia 

załatwienia nieodzownego wydatku, w umy* 

śle naszym tłoczyć się zaczynają najrozmait 

„sze projekty zaradzenia złemu. Przychodzą 

nam do głowy najfantastyczniejsze pomysły, 

najczęściej ałbo zupełnie niewykonalne, al 

be też tak ryzykowne, że w chwilach gdy 

pewraca nam świadomość, cofamy się przed 

nimi w przerażeniu, a odczuwać zaczynamy 

jakieś nieokreślone pragnienie spełnienia się 

cudu. 

W marzeniach widzimy jakiegoś boga- 

tego wujaszka z Ameryki, który przypom 

niał sobie o nas, pisząc testament, jakiś wy- 

pchany pugilares, zgubiony na ulicy przez 

reztargnionego nababa, albo coś w tym ro- 

dzaju. 

Po chwili jednak stwierdzamy z goryczą. 

że żaden z naszych wujaszków do Amervk! 

nie, emigrował, zaś gdyby się nawet udało 
się znaleźć pugilares, to obowiązek nakazy 
wałby nam zwrócić go właścicielowi. I czy- 
nimy sobie wyrzuty, że nie przewidzieliśmy 
tych ciężkich chwil, że nie przygotowaliśmy 

Obsada: 

Lidia Wysocka, 

Benita, 

CEwiklińska, 

St'Wysocka, 

Nasz 

następny 

program 

Początek o 2-ej 
Radosny toast 

na cześć 
humoru i piękna 

Największa gwiażda 
Euroov i Ameryki 

CASINO | 
Ostatni dz'eń 
Film @а wszystkich 
Początek o godz. 2-ej 

  

Zimińska, Zielińska i inni. 

  

według naipoczvtnieiszej powieści 

Heleny Mmiszetłk 

„PARYŻANKA” 
Daniele DARRIEUX i Douglas Fairbants r. 

Piękny nadprogram. Początek seansów punktualnie: 2—4—6 10—8.15—10.20 

„Madden wolo kothr( 
W rolach głównych: DYMSZA, MASZYŃSKI, Lewiński, Orwid, Skonieczny, Contl, 

„KURJER" (4603). 

   

wczasie 
się na nie wówczas, gdy nam pieniędzy zby- 

wało, że zamiast oszczędzać i odkładać na 

„czarną godzinę”, wydawaliśmy lekkomyśl- 

fie wszystko, co posiadaliśmy, często na 

rzeczy zupełnie zbędne 

Ale żal poniewczasie, na nic się nie przy- 

da. Człowiek, obdarzony zmysłem praktv:z 

nym nigdy się w podobnie beznadziejnej 

sytuacji nie znajdzie. W chwilach trudnych 

odrzuca precz mrzonki, natomiast szuka 

środków zaradczych tam, gdzie je naprawdę 

znaleźć można. A przede wszystkim stwarza 

sobie źródła, z których czerpać może siły 

dla zwalczenia trudności. 

Jednym z takich źródeł, które nieraz 

mcgą wybawić człowieka z najcięższych kło 

potów, jest posiadanie losu na Loterię Kla- 

sową. Wobec wielkich szans, jakie ta Lote- 

ria daje, każdemu wolno spodziewać sie 

csiągnięcia większej wygranej już nawet w 

rozpoczynającym się 19 bm ciągnieniu pierw 

szej klasy czterdziestej trzeciej Loterii. 

Należy tylko pośpieszyć się z kupnem 

losu, bo przecież czasu pozostało już nie- 

wiele. 

  

     
Zacharewicz, 

Samborski, 

Łoziński, 

Fertner, _ 

Orwid i inni 

     

        
    

      
        

  

e ‚ => 2 

— Nadprogram: DODATKI. 
  

HELIOS | Najpiękniejszy film, którym 
zachwyca się świat. Chłuba 
| duma produkcji francuskiej 

(QUAI DE BRUMES) W rol qł.: Niezapomn. bohater f. „Towarzysze broni” Jean Gabin 
i wielka tragiczka Michele Morgan. Każda scena tego arcyfilmu wzrusza i wywoluje za- 
chwył. Film demonstruje się z wielkim powodzeniem w Warszawie w ciągu 5-ctu tygodni 

Nadprogram: KOLOROWA atrakcja Disneya i aktualności, 

LUDZIE ZA MGŁĄ 

Początetek o gdz. 2ej 
  

Chrześcijańskie kino Wzruszający dramat miłosny połskiej produkcji   ŚWIATOWID] Dzjewczyna szuka miłości” 
W rol. gł. najpiękn. para kochanków ekranu polskiego T. Wiszniewska i M. Cybulski 

Uprasza się o przybywanie na początki s.: 4—6—8—10, w niedzielę i święta od godz. 1.ej 

Dziś pocz. o 2 

Kino WARS | Geniusze ekranu Conrad VEIDT 

oraz Sessue Hayakawa w B. W ZR A NR 99 najnowszym rewelacyjnym 
filmie prod. francuskiej p, t. 

Piękny nadprogram. Dziś bilety honorowe i ulgowe nieważne 

KINO Dziś. Genialny Paweł Muni i czarująca Luiza Ralner ER 
Rodziny Kolejowej niezapomniane kreacje w wielkim eposie Chin p. 

ZNICZ „Ziemia błogosławiona * 
Wiwulskiego 2 Nad program: kolorowe dodatki, Pocz. seansów codziennie o g' 16 

Wielka epopea filmowa wg słyn. powieści St. Żeromskiego OGNISKO [ „WIERNA RZEKA” 

W rol. gł: Baśka Orwid, Cybulski, Stępowski, Andrzejewska, Brodniewicz, Węgrzyn I in. 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. Q 4-ej, w niedz. t Św. o 2ej. 

EEE 

Popierajcie handel i przemysł krajowy! 

  

  
Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Łida,. ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel. 96; Brześć n/B.. ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk. Dominikańska 40. 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
са 6 zł., z odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł. 2.50 

| DNZERZZDZENIĘY - TSRS TSS 

Stonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 

PAR > 
diskas) 

   
ik ч 

  

  

43 Loteria Panstwowa 
Losy do nabycia w szcześliwej kolekturze 

$. Gorzuchowskie Й 
Wilno, Zamkowa 9. 

  

1 . . s . 

Z texi policyjnej 
„CICHA“ ULICA. 

Na ulicy Cichej został napadnięty i 
przebiły nożem A. Kwiatkowski. Pogoto- 
wie ratunkowe skierowało go do szpitala. 
Nożownik, W. Świrkowicz, zatrzymany. 

te). 

PODRZUTEK, 

Wacław Mołodecki (Karlsbadzka 24) 
przyniósł do Izby Zatrzymań podrzutka. 
Znalazł go na ulicy. (c) 

ZMARŁ WE ŚNIE. 

Przy ulicy Stefańskiej 26 zmarł nagle 
22letni Josel Ginzberg. Położył się on do 
snu zupełnie zdrów i... nie obydził się już 
Zrana wezwano lekarza pogotowia rałun- 
kowego, który stwierdzi zgon. (c) 

STALE TE KOMINY. 

Na strychu domu nr. 120 przy ul. No 
wogródzkiej, z powodu wadliwej konst- 
rukcji komina powsłał pożar. Straż oanio 
wa pożar ugasiła. (c) 

PO SĄSIEDZKU. 

Wadysława Malawko (Popławska 25) 
oskarżyła swoją sąsiadkę Gulbinowiczową 
o kradzież dywanu wartości 20 zł. 

(c). 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

į Plerwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

WRREROKAPUZECZII 

Wiadomości radiowt 
DOM ARTYSTÓW W ŻEMŁOSŁAWIU. 

Red. Anatol Mikułko w poniedziałko- 
wym felietonie, o godz. 18,20 omówi zna 
czenie niedawno zbudowanego domu wy 
poczynkowego dla uczonych, artystów i 
literatów w Żemłoławiu. Temat i żywa for 

ma felietonu zainteresują zapewne słucha 
czy. Ze słów A. Mikułki dowiemy się o 

cennej fundacji żemłosławskiej. 

  

   
  

ZBLIŻA SIĘ ZIMA. 

Zaopatrzenie piwnicy I śpiżarki na zi- 
mę jest nieodzowne. Powinny o tym pa- 
miętać wszystkie panie domu, Maria Du 
szyńska Szczołuszczenko postara się omó 
wić bardzo dokładnie wszystkie czynności 
gospodarskie w tei dziedzinie we wtorek 
18 bm. o godz. 8,50. 

W SKANDYNAWSKIM MIASTECZKU. 
Trelleborg — małe szwedzkie miaste- 

czko ma 12 tys. rvieszkaców, ma więcej 
samochodów niż w Wilnie, więcej rowe- 
rzysłów niż pieszych, więcej kostki grani 
towej niż cała Wileńszczyzna! Najciekaw 
sze jednak w Trelleborgu jest „Konsthall” 
poświęcony rzeźbie. Jerzy Baniewski na 
temat Trelleborgu i Konsthallu wysnuł n 
feresujący felieton. Usłyszymy go we wto 
rek 18 bm. o godz. 18,10. 

EET" 

Przetarg 
Dyrekcja Okręgowa 1. P. w Wilnie ogła 

sza przetarg nieograniczony na sprzedaż z 
rozbiórki 2 murowanych skrzydeł dworca na 

st. Brześć Centr. o kubaturze około 4470 m, 

sześc. 
Wszystkie materiały otrzymane od roz 

bi6rki stanowić będą własność kupującego. 
Wszystkie roboty związane z rozbiórką ku 
pujący uskuteczni własnym kosztem i stara 
niem. 

Zainteresowani mogą otrzymać wszelkie 
dane, dotyczące tego przetargu w Biurze Na 
czelnika Oddziału Drogowego w Brześciu w 
godzinach od 10 do 13-ej. 

Wysyłanie pocztą materiału przetargo- 
wego nie obowiązuje ani Dyrekcję, ani Od 

dział Drogowy w Brześciu. 
Rozbiórka skrzydeł i uprzątnięcie terenu 

winny być wykonane w terminie od 1 listo 
Pada do 31 grudnia 1938 roku. 

Do przetargu wymagane jest wadium w 
wysokości 1000 zł. 

Oferta winna być złożona do skrzynki o- 
fertowej, znajdującej się w Biurze Oddziału 
Drogowego w Brześciu do godziny 12 dnia 
25 paždz'ernika 1938 r. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

Liz ii NL LLS LL L] 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. pized tekstem 75gr. w tekście 60 gr.. ra tekstem 
30 gr. drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 stów. Wyrazy 

    
  

Do „Kuriera Wileńskiego" 

NEKROLOGI, 
OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich | na wa» 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

itfana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie. 

  

Przetarg 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie w okresie od dnia 1-go stv:z- 
nia 1939 r. do dnia 31-go grudnia 1939 r. 
robót asenizacyjnych i kominiarskich na te 
renie D. O. K: P. w Wilnie. 

Termin składania ofert został wyznaczo 
ny na godzinę i2-tą według następującego 
podziału: 

W: Oddziałach Drogowych: w Wilnie — 
5 Nstopada, w Królewszczyźnie — 7 Tistopa 
da, w Grodnie — 29 października, w Bia 
łymstoku — 25 października, w Lidzie — 
31 października, w Wołkowysku — 27 maź 
dziernika, w Brześciu — 3 Tistonada, w Ba 
ranowiczach — 9 listovada, Zawiadowca 
Gmachów Dyrekcji — 10 listopada. 

Rliższe szczegóły w „Monitorze Tolskim* 
Nr 234 z dnia. 12 października 1938 r. 

Dyrekcja Okregows Kolei Państwowych — 
w Wilnie. 

AAAŁAŁAAAAAAŁAAAAŁA AAAAAAASAJAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE 
TWYYYYYYYYYVYYYYY"""TYYYTY""""TYYYYYTYWYYJ 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
@ ordvnator szpitala Sawicz. 

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

Przvimnie nd 5 da 7 

AAAAA AAAA AAAA AAAA AA ADD AAA AA RADA A AŁAŁ AAAA KŁ 

AKUSZERKI 
TWYYYYYVYYVYYYYTYTYYYYVYYYYTYYWYYYVYYTYTYTYY 

AKUSZERKA 

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

3-9 Maja obok Sądn 

AAAAAMAMAAAA AAA AAA A AAA AA AAA 

PVVYYVVYYYYYY*-— —- £ A 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 
Wileńsko - Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza re- 
jonowego w  Radoszkowiczach i Rakowie, 
powiatu mołodeczańskiego. Bliższe informa 
cje oraz składanie podań w kancelarii Izby 
Lekarskiej (Dąbrowskiego 10 m. 2) do dnia 
27 października r. b. 

__ „RÓŻNE 
WDOWA niemłoda ale zdrowa i silna, 

charakteru łagodnego, powierzchowności mi 
łej. Inteligenna. Pragnie pielęgnować chro- 
nicznie chorego; zna masaż, umie robić za 

strzyki. Może opiekować się osobą starszą 
we wszystkim. Wymagań skromnych. Może 
na wyjazd. Oferty proszę pod adres: Wilno 
Wileńska 42/22 Maria Staniewicz. 

wiars 

    

Nauka i Wychowanie 
KURSY KREŚL"' TECHNICZNYCH inż. 

H, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a, — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni* 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

Sem " 
Kupujemy każdą ilość teaorocznego 

й ’мю'ш‚ dojrzałych SERÓW @ — 
litewskich i GRZYBOW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA” 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

| 
| 

| 

| 

  

  
BARANOWICKIE 

LECZENIE 

ultra krótkimi falami 
Er J Skwirski 

Baranowicze, Hoovera 7, tel. 152.   
tłustym drukiem liczymy podwójnie.. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz iednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze* 
nia cyfrowe tabe!aryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-irmowy, 7a tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 1 
sobie prawo zmiany terminu druku ogtoszef i nie przyjmuie zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee | 

nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 + 17 — 20. | 

  

Druk. „Znicz*. Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4,.tel. 3-40 les. ч Е Kotlarewskiego, Wileńska IL 
т ZUJ. A 

> Redaktoi odp. Zbigniew Cieślik :


