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Po zajściach w Brześciu n/B.
Pogrzeb š. p. Kędziora

W. sobotę rano odbyło się w
kościele parafialnym w Brześciu na-
bożeństwo żałobne za spokój duszy
śp. st. posterunkowego Stełana Kę-
dziora, który padł na posterunku z
rękiżyda Ajzyka Szczerbkowskiego.

Kościół nie mógł pomieścić tłu-
mów publiczności, większa część u-
czestników żałobnych uroczystości
stała w czasie nabożeństwa przed
kościołem. .
W, nabożeństwie żałobnym wzięli

udział _ wszyscy _ przedstawiciele
władz wojskowych i miejskich. Wo-
jewodę  poleskiego reprezentował
naczelnik wojewódzkiego wydziału
bezpieczeństwa, płk. Bolewicz, poza
tym obecni byli dowódca O. K.
Brześć, gen. Jarnuszkiewicz, prezes
sądu okręgowego, Jatelnicki i pre-
zydent miasta, Wójcik.
„Po nabożeństwie ze szpitala

miejskiego, gdzie w kaplicy spoczy-

wały zwłoki śp. Kędziora, ruszył
żałobny pochód na cmentarz. W. po-
grzebie wzięli udział przedstawicie-
le władz obecni na nabożeństwie
oraz cały polski Brześć. Pochód o-

twierała wielka ilość wieńców.
Pierwszy wieniec, złożony ofierze

obowiązku, pochodził od wojewody

poleskiego, Tramecourta. Dalej nie-
siono wieńce od komendanta woje-

wódzikiego policji, od prezydenta

miasta, od związku kupców  pol-

skich, od polskich organizacyj spo”
łecznych i od kolegów.

Trumnę otaczał honorowy  Kor-

don policjantów w mundurach. Za

trumną szła żona zabitego, synek i

siostra, dalej postępowali przedsta-

wiciele władz, delegacje organiza-

cyj i olbrzymie tłumy publiczności.

Mimo, że władze zmieniły godzi-

mę pogrzebu, ponieważ obawiano
się, by oburzenie mas nie wyłado-

wało się znowu w zajściach antyży-

dowskich nie było Polaka w Brze-

ściu, któryby nie wziął udziału w

pogrzebie, W bardzo wielu urzę-

dach liczni urzędnicy uzyskali spe-
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Nad otwartą mogiłą wygłosił

podniosłe i wruszające przemówie-

mie ks. dziekan Żołądkkowski, Po

oddaniu ostatnich honorów przez

oddział policji trumnę złożono do

grobu.

„OBLĘŻENIE* SKOŃCZONE

W, sobotę zapanowało już znacz”

ne uspokojenie w mieście, Chłopi

„oblegający” Brześć opuścili już ro-

gatki i wrócili do swych wsi. O ile

jednak ludność chrześcijańska opa-

mowała się zupełnie, nie wyzbyli

się niepokoju kupcy żydowscy i in-

teligencja żydowska, która wmiarę

możności opuszcza miasto. Emigrują

też piekarze i kupcy branży spo-

żywczej, ci ostatni w obawie przed

zorganizowanym bojkotem, którego

w stanie takiej ruiny nie mogliby

przetrzymać. Ё

Wbrew pogłoskom o rannych i

zabitych — lekarze w Brześciu о-

patrzyli około 40 poturbowanych ży

dów i chrześcijan, przy czym do

 

POMOC ŻYDOWSKA

Jak informuje prasa warszawska,

żydowscy hurtownicy warszawscy

postanowili przedłużyć kredyt i
przyjść z pomocą brzeskim kupcom

żydowskim. W. tej sprawie odbywa-

ją się w kołach kupców żydowskich

narady, w których podkreślany jest

fakt, że podczas niszczenia sklepów

zniszczono również 'weksle klien-

tów na duze sumy,
Depesza o zajściach w Brześciu

ruszyła do gazeż amerykańskich już

w czwartek wieczorem. Komitet

Komitet „Jointu* przeznaczył na

pomoc dla kupców brzeskich 200

tys. zł., licząc zapewne na to, że na

te właśnie depesze o zajściach w

Brześciu zareagują żydzi amerykań-

Dwie piekarnie chrześcijańskie

w Brześciu pracują bardzo  inten-

sywnie, żeby miastu dostarczyć od-

powiednią ilość chleba, gdyż wsku*

tek zniszczenia piekarni żydowskich

w Brześciu groził brak chleba. Jak

dotychczas jednak nie odczuwa się

w mieście żadnych w tej mierze  szpitala przewieziono tylko trzech i

to w stanie niegroźnym.

CABALLERO ZDECYDOWANIE
USTĄPIŁ

PARYŻ 177.5.

Walencji: Wczoraj po południu Ca-

ballero zawiadomił prez. Azanę o

niemożliwości stworzenia rządu ze

względu na stanowisko większości

Caballero, by zaczekał ze swą de-

bistych rozmów prezydenta.

Ponieważ komuniści domagają

ale i stanowiska premiera dla swe-

go przedstawiciela, Cabbalero  o0-

statecznie odmówił pracy nad u- cjalne zezwolenie dla oddania ostat-

niej posługi śp. Kędziorowi.

tworzeniem nowego rządu.

Jako następców Caballero wy”

A

Pielgrzymka nauczycielska do Częstochowy!
Komitet Archidiecezjalny Wileń-

ski Pielgrzymki Nauczycielskiej na

Jasną Górę komunikuje następujące

dane natury organizacyjnej:

Każdy uczestnik pielgrzymki ©-

prócz karty kontrolnej na przejazd

koleją do Częstochowy „powinien

mieć kartę uczestnictwa, wydaną

przez Komitet Główny. Opłata za

przejazd (karta kontrolna) wyniesie

z Wilna, Grodna i Białegostoku do

Częstochowy i z powrotem zł. 15

przy udziale najmniej 500 uczestni-

ków. Jeśli kontyngent wyjeżdżają-

cych z Wilna będzie pełny (500 о-'

sób), to uczestnikom, wyjeżdżają-

cym z Grodna zwróci się po 2 zł.

60 gr., a wyjeżdżającym z Białego-

stoku — 4 zł.

Uczestnicy pielgrzymki na szla-

ku Wilno — Grodno opłacają taksę

wileńską, zaś uczestnicy na szlaku

Grodno — Białystok zda taksę

grodzieńską. Każdy uczestnik pielg-

rzymiki, oprócz karty kontrolnej, ©-

płaca kartę uczestnictwa, wydaną

przez Komitet Główny za pośred-

nictwem Komitetu Archidiecezjal-

nego w cenie 50 gr. na pokrycie wy-

datków organizacyjnych.

Wi związku z powyższym
tety Powiatowe, przyjmując

szenia ma pielgrzymkę, winny

brać od każdego uczestnika 15
50 gr.

zgło-
po-
zł.

 
Komi-

Zgłoszenia i pieniądze z każdego

Komitetu Powiatowego mają być

nadesłane do Komitetu Archidiece-

zjalnego najpóźniej do dnia 10-go

czerwca, a to wobec okólnika Ko-

mitetu Głównego Nr. 7

Również na zasadzie tegoż okól-

nika prosimy Komitet Powiatowy o

podanie nam przypuszczalnej liczby

uczestników z terenu swego powia-

tu w terminie nieprzekraczalnym —

do 22 maja.
Przyjmując zgłoszenia uczestni-

ków należy zapisywać imię, nazwi-

sko, miejsce zamieszkania, pocztę i

stację wyjazdową kolei.

Uczestnik pielgrzymki powinien

mieć dowód osobisty lub legitymację

z fotografią.

Na podstawie karty kontrolnej,

którą uczestnik otrzyma z Komitetu

Archidiecezjalnego, dojazd do Wil-

na, względnie do Grodna iBialego-

stoku odbywać się będzie za zniżką

50 proc. taryfy obecnie obowiązują-

cej, a mianowicie: cały wykupiony

bilet ze stacji wyjazdowej do stycz-

nej na trasie uprawnia go do bez-

płatnego przejazdu w drodze po-

i wrotnej do stacjiwyjazdowej.

Karta ikontrolna i bilet dojazdo-

wy mają być zachowane aż do koń-

ca podróży. O sposobie doręczania

|kart *uczestnictwa i kart kontrol-

jnych zakomunikujemy później.
 

Havas donosi z

stronnictw. Azana prosił jednakże

cyzją ikilka godzin na rezultat ово-!

się nie tylko ministerstwa wojny,|

trudności.

mieniane są nazwiska Prieto i Gi-

| rala.

PARYŻ 17.5. Havas donosi z Wa-

lencji: obecny minister finansów so-

cjalista Negrin otrzymał od prezy-

denta Azany misję tworzenia nowe-|

go rządu. !

POD GUERNICA

GUERNICA 17.5. Korespondent

, Havasa donosi, iże brak narazie

szczegółów o wczorajszych postę-

pach wojsk powstańczych na od-

jcinku masywu Vizmargu. Można

|jednak już obecnie twierdzić, że
, wszystkie wzgórza zachodnie tego

masywu są w posiadaniu wojsk gen.

| Mola. Wraz z pozycjami zdobytymi

w masywie Solluba i Jatta panują

one nad całą północno-wschodnią

prowincją Bilbao. W wyniku wczo-

raiszych operacyj droga Guernica —

Amorebieta jest oczszczona z od-:

działów przeciwnika.

NA FRONTACH

SALAMANKA 17,5. Według Ко-

munikatu oficjalnego wojsk  po-

wisstańczych ma froncie biskajskim

zajęto liczne miejscowości o dużym

znaczeniu strategicznym, m. in.

wioskę Corocica i ważny węzeł ko-

munikacyjny Zugastieta.

Na odciniku Toledo wojska rzą-

dowe poniosły w ciągu ostatnich a- |

taków tak poważne straty, iżefek- |

tywy zmniejszyły się o 50 procent.

JAK CZERWONI TRAKTUJĄ
OCHOTNIKÓW

PARYŻ 175. Do Montpelier

przybyli dwaj oficerowie Belgowie,

mjr. van der Boche i mjr, Lamm,

którzy walczyli jako ochotnicy w

armii czerwonej, Oświadczyli oni

bez żadnego powodu zostali przed

dwoma _ miesiącami aresztowani

przez władze madryckie i trzymani

w więzieniu przez 8 tygodni, a na-

stępnie również bez wskazania mo-

tywów wydalono ich zagrance. Ofi-

cerowie zakomunikowali korespon-

dentowi „Le Jour“, že dom stowa-

rzyszenia francuskiego wWalencji,

„Adliance francaise" przemieniony

został ma więzienie, w którym

znajdowało się ostatnio 300 Francu-

zów i 100 Belgów. Niektórzy z aresz

towanych przebywają w więzieniu

już po kilka miesięcy, ale dotych-

 

| Marty władze w obozie
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Największe od Wielkiej Wojny manewry
floty francuskiej na Atlantyku

PARYŻ. 17,5.
ćwiczeniach eskadry atlantyckiej u
wybrzeży Senegalu i Maroka i ćwi- |również nowy pancernik

czeniach eskadry tulońskiej w pobli-| que"
żu brzegów Algieru,
dn. 23 maja manewry na Atlantyku,|
w których wezmie
flota atlantycka, jak i śródziemno-
morska.

rozpoczną się

udział zarówno |

anewry zostaną zakońr

Po niedawnych | czone wielką rewią w Douarnenez.

Rewia ta, w której weźmie udział
„Dunker-

oraz nowy krążownik „Jean

de Vienne”, będzie największą defi-

ladą morską, jaka odbyła się na wo-

dach francuskich od czasu  zakoń-

Sen Wielkiej Wojny.

Sowiecki generał okazał się

słowackim żydem
BRATISŁAWA. 17.5. „Grenzbo- , molotu przez powstańców, jest iden-

te' donosi,
Ried, który zginął w
lagi wskutek zestrzelenia

że sowiecki generał tyczny z Dawidem Friedem, synem

okolicach Ma-.kupca żydowskiego, pochodzącym 3

jego sa- miasteczka Priewidza w Słowacji.

Surowe wyroki w Niemczech
za zbiorowe słuchanie audycyj z Moskwy

BERLIN. 17.5. Senat karny w|

Hamburgu skazał wiele osób, b.

funkcjonarjuszów partii komunistycz

nej w Niemczech, za słuchanie audy-

cji rozgłośni moskiewskiej na kary |

od 2 do 6 lat ciężkiego więzienia.

Z
8

Zmiana rządu w Walencji
stawiane. Belgowie dodali, że słyn-

ny francuski deputowany komuni-

styczny Andrć Marty jest komen-

dantem obozu wyszkoleniowego dla

ochotników w Albacete i w straszli-

wych barwach odmalowali stosunki

panujące w tym obozie. U boku
sprawuje

jako jeden z głównych dozorców

pewien Jugosłowianin, który utrzy-

muje porządek za pomocą bata i re-

wolweru.

AMOREBIETA PALI SIĘ

LONDYN 17.5. Korespondent

Reutera w Bilbao donosi, że pomi-

mo deszczy przez cały dzień trwał

pożar w m. Amorebieta, 16 km. na

płd.-wschód od Bilbao. Miasto pali

się jednocześnie w kilku miejscach.

ozpoczęta wczoraj przez Ppo-

|wstańców ofenzywa skierowana na

Amcrebieta powstrzymana została

przez gwałtowny deszcz, który unie-

ruchomił zupełnie lotnictwo. Amo"

rebieta pozostaje nadal w rękach

wojsk rządowych. .

Powstanie
TIRANA 17.5. Albańskie biuro

LONDYN 17.5. Wizoraj wieczo-

rem podczas gdy delegaci pracowni-

ków aulobusowych obradowali nad

rezultatami plebiscytu, czy należy w

dalszym ciągu strajkować, odbyły

się manilestacje strajkujących na u-

licach miasta. Strajkujący zorgani-

Podczas lotów próbnych nad

lotnistkiem w Lidzie, wydarzyła się

wstrząsająca katastrofa  samoloto-

wa. Samolot pilotowany przez szer.

Iwaniuka skutkiem defektu motoru  czas nie wiedzą jakie zarzuty sąim runął ze znacznej wysokości nazie-

Oskarżeni słuchali radia moskiew-
|skiego w grupach, złożonych od 3
| do 5 osób, dyskutując przy tym nad
| podanymi wiadomościami,

Oficjalnie wyajśniają, że słucha-
nie rozgłośni moskiewskiej nie jest

| zakazane w Niemczech ustawą, tym.
nie mniej jeżeli ktoś sam słucha ra-

|dia sowieckiego, może być to uwa-

żame za przygotowywanie. zdrady

stanu. Jeżeli natomiast gromadzi się
na audycjach radia moskiewskiego
kilka osób, wtenczas przygotowywa
nie zdrady stanu nie ulega już wątpli

wości. Przy ocenie takich wypad-

ków ważną rolę odgrywa również

przeszłość polityczna słuchającego
audycji sowieckiej.
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w Albanii
ścigają rozbitych powstańców. z

prasowe donosi: Ruch rewolucyjny, dokumentów, znalezionych w ubra-

zakończył się całkowitym niepowo-, niach zabitych oraz jeńców wynika,

idzeniem. Wojska rządowe jeszcze iż ruch miał charakter komuni-

( styczny.

Pochody strajkujących pracowników
autobusowych w Londynie

zowali pochody, w których nieśli

chorągwie z napisami, nawolującymi

pracowników tramwajowych do

przyłączenia się do strajku.Manite-

stacje miały|chom spokojny i po-

licja nie miała potrzeby interwenio-

wania.

Wstrząsająca katastrofa samolotowa
mię grzebiąc podszczątkami maszy-

ny pilota.
Żabitego Iwaniuka wczoraj po-

grzebano z honorami wojskowy-

mi. (h)
dwa
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Składajcie ofiary na Pielgrzymkę Akademicka
0 głównym sztabie powstańcó SPORT
W dalszym ciągu swych wrażeń , ku, w hełmie, z halabardą w dłoni—Е я a ! wódcę Maurów, starszego męż-|OTWARCIE SEZO i i i iS SE se lie koronkami u szyi iu rąk. — czyznę wburnusach i czerwonym Ww. Ks, ias 660 asTkdn zyc |e ix  „Aurjera  Poznad- Hiszpański żołnierz i oficer jest| fezie o twarzy śniadej i czarnym za- * r Aleicanden w której gra 3 Ara-_
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„skich, włoskich, japońskich, nawet

„su politycznej i cywilizacyjnej wiel-

skiego”, opisuje swój pobyt w szta- zarazem peł i а Ze? A EE pierwsz dzień ZielonychBROŃ p pełen dwornej uprzejmości. |roście. Zamieniają ze sobą parę le. . D y dzień Zielonych: : 5 5 |bie głównym powstańców. Red: |№е ma w nim nic z pruskiej i nielsłów i idą do wnętrza bud: rb Świąt w południe odbyła się wdo- |Pów е WBO: Frócz_ tego, wyniku. | ZW: Bracówniików, Miejskich pieustalonych jeszcze terminach od-„Tak dawno już nie prowadziła
Hiszpania żadnej większej wojny, że
w wyobraźni naszej pojęcie wojska

tylko pruskiej wojskowej szorstkości
i  gruboskórności. Odznacza się
wreszcie cechą malowniczego indy-

Przed drzwiami przez chwilę certu-
ją się, kto z mich ma wejśćsieci |
Szy! ;w ruchach ich jest coś tak spe-|

mu
przy ul T. Kościuszki uroczystość|
otwarcia sezonu pracy
K. S. „Wilia”, Po okolicznościowych |hiszpańskiego, żołnierza hi -_ | widualizmu w ubiorze. cyłicznie hiszpańskiego, że mimo| ‚

skiego, olicera hiszpańskiego jako Ten indywidualizm w pierwszej|dzisiejszych mundurow mam wraže-|PIZ<mOwieniach zawieszona została
chwili razi nas nawet robiąc wraže-|nie, iž patrzę ma oficerów hiszpań- |” Taszcie bandera klubowa. (m)czegoś, co ma swój własny styl i wy-

raz, w ogóle nie powstało. Znając nie niedbalstwa. Np. grube, białe lub
nawet barwne skarpetki, wywijane

skich sprzed trzech wieków.
Wszystikie warty zostają zmienio

SEZON PIŁKARSKI W WILNIE.

|

|
||

|I

dobrze styl — syk
Śpostawę, Ed m. sposobem turystycznym na wierzch ne, Marokańczycy — tym samym W. K. S. „Šmigly“ będzie gračDoc 6 bodonie, kadacje Sosa na trzewiki wydają nam się w pierw|tanecznym krokiem —- odmaszero- z Arabami i murzynami,

ny: itd. — wojskowych niemieckich,|529 chwili dziwnym odskokiem od|wują. Tegoroczny sezon piłkarski za-francusikich, rosyjskich, angielskich, zasady jednolitości wojskowego, X powiada się w Wilnie nadzwyczajauitro - wekietskichi SZER munduru. Taki już jest jednak styl Ale wejdźmy do gmachu sztabu |ciekawie. Oprócz walk o wejście doi hiszpańskiego wojska i każdy żoł-|głównego. Ligi i meczów towarzyskich z dru-|rumuńskich, nawet serbskich — no-
woczesnego wojskowego  hiszpan-
skiego stawialiśmy dotąd w naszej
wyobraźni gdzieś obok wojskowego

sprzejd wieków. Patrząc na żołnie-
rza hiszpańskiego czy zwłaszcza na
maszerujący hiszpański oddział, ma
się wrażenie, że wilzi się przebrane

nierz i oficer stara się mieć w swej
sylwetce raczej jalkiś rys indywidual
ny, niż dopasowywać
ścisłością do ustalonego szablonu.

Widząc żołnierzy i oficerów, z

się idealną|W 
ria z XVII wieku, w której przecież
Ikaždy  „towarzysz“ też miał inne
futro, inne pióra na kołpaku, inny
ipas, czy nawet żupan, malowniczo- w nowoczesne mundury wojsko hisz

pańskie z czasów, gdy walczyło z
rebelią protestancką w Niderlan-
dach, albo lądowało w: Neapolu, al-
bo utrzymywało porządek w Ame-
ryce, albo tępiło ostatnie resztki
Maurów w Grenadzie, Hiszpania
długo drzemała i tkwiła w zastoju,
stanowiąc partykularz Europy, to
też jej obraz po prostu się zatarł w
naszej wyobraźni. Dzięki obecnemu
dziejowemu  wstrząsowi — wstrzą-
sowi, lktóry, jestem tego pewien,
stanie się początkiem nowego okre-

iścią swoją. też zapewne raziła Szwe-
dów, czy Brandenburczyków.

Wojsko hiszpańskie może dlate-|
igo, że zawsze było mało „zmoderni-
zwowane', dziwnie mało przypomina|
wojsko pruskie: jest właśnie wy-'
ibitnie hiszpańskie, jest wybitnie dal-/
szym ciągiem wojska hiszpańskiego!
sprzed wieków.

х

Ale wróćmy do Hiszpanii i doj
Estado Mayor w Salamance.

Widziałem tam kilkakrotnie zmia 
kości Hiszpanii, — kraj ten staje

mę warty, Cóż to za piękny i jakże
hiszpański obraz! >

Na warcie stoją żołnierze maro-

"ża, której warty prezentują broń, a
„oficerowie salutują. W bocznym ko-

Wartownik w białych rękawicz-
ikach otwiera wielkie ciężkie drzwi.

. obszernym halu gwar, tłoczy się
gromada ludzi, Wartownicy z bagne
tami, nałożonymi na broń. Krzątają

go, że wzajemnie widzą się przy ży-
ciu. Jacyś stroskani cywile siedzą
na ławie pod ścianą. Co chwila prze
chodzi przez hall jakaś wyższa szar-

rytarzu na stołach śpią żołnierze-
karliści,

Do sztabu przychodziłem szereg  
razy. Przedstawić się szefowi gabi-ia
netu dyplomatycznego
wodza, porozumieć się z biurem pra
sowym, wyrobić sobie legitymację|
dziennikarską i  „salvoconducto“
(glejt upowalžniający do podróżowa-
nia po kraju), uzyskač listy poleca-|
jące do różnych osób, wreszcie uzy-|
skać zezwolenie na wyjazd na front.|

Na korytarzach, do! którychza- |
chodziłem, stałą służbę pełniła mili  

żynami polskimi, odbędą się spotka-|
nia z piłkarzami zagranicznymi z!
Francji, Węgier i z Egiptu, Oczy-|
wiście najcięższe walki oczekują W.|
K. S. „Šmigty“, wielokrotnego mi-|

Pierwsze zaś mecze towarzyskie
z drużyną zagraniczną odbędą się w
dniach 5 i 6 czerwca. Do Wilna
przybywa drużyna francuska z
Bordeaux, mistrz grupy amatorskiej,
kitóra będzie grać ze „Smiglym“ i
z jeszcze jedną drużyną wileńską.
Wśród gości znajdują się 2 gracze
arabscy i 1 murzyn.

Wilno będzie również walczyć o
naczelnego",par F. Prezydenta R.P, Reprezen-

tacja maszego miasta stoczy naj-
pierw bój z Folesiem i, jeśli wygra,
następnie będzie walczyć ze znacz-
|nie już silniejszą reprezentacją Wo-
tynia.

W dniu 27 czerwca Wilno roz-
poczyna walkę о wejście do Ligi.
M.K.S. „Śmigły* gra z początku wnagle przed naszymi oczyma, odro-| | 2

dzony i czarodziejską przemianą. w.kańscy: Mundury khaki, ale na
jednej chwili przywrócony do daw- wierzch nałożone dwa burnusy: pur-

* ności i blasku.

nej skali swego życia — wcałej
swojej dawnej oryginalności, odręb-|
ności, stylowości, dojrzałej skończe-|

Widzi się to w każdym szczególe.|
Również i w wojsku. Wojsko hisz-|
pańskie nie potrzebuje sobie zapo-|
życzać postawy i stylu od innych ar-|
mij, bo ma styl własny, wyrobiony
w ciągu wielu wieków. Żołnierz i o-|
ficer hiszpański ma zupełnie od-|
mienną sylwetkę od żołnierza i ofi-|
cera każdej innej armii. Trzy głów-|
ne cechy jego stylu, to są duma,.
dwornośći malowniczość. |

Żołnierz hiszpański, stojący na,
warcie albo maszerujący w oddziale,|
szeroko rozstawia nogi, szeroko ma-,
cha rękami, nie usiłuje trzymać się|

  

|oddział hiszpańskich „regules“. Tuž

purowy pod spód i śnieżno-biały od
zewnątrz. Na głowach białe zawoje
iub czerwone tezy. Gęby śniade, o-
toczone czarnym  zarostem, grube
wargi wzgardliwie wydęte, postawa
pełna pychy.

Od strony. miasta słychać skocz-
mą muzykę. Nadchodzi na zmianę

przed płacem orkiestra zaczyna
grać uroczystego marsza w tempie
itak powolnym, że maszerujący od-
dział, idący obyczajem hiszpańskim
mie w szyku zwartym, ale w trzech
oddzielnych rzędach, musi zmienić
krok na coś w rodzaju tanecznych
ruchów poloneza. Odbywa się cere-
monia wikraczania na plac, tak skom
plikowana, że nie sposób przypuścić
by wymyślił ją jakiś mistrz ceremo-

cja stronnictwa karlistów (requetó). ,$iupie IV, w której są Polesie i Bia-
Odziani w mundurowe koszule, prze jłystok. Jest to grupa słaba. Woj-
ważnie zakasane po łokcie, wbuty jSkowi spodziewają się szybko ją
z cholewami, lub grube pończochy, „pokonać i przejść do walk finało-

sympatyczni,  weseli, robiący| wych. Czyw tym roku los okaże
wrażenie szorsikich, ale rozgarnię- |Si< im łaskawszy, trudno  przewi-tych wiejskich chłopaków, albo na- dzieć. Jedno dziś można podkreślić,
szych walczących z żydami, mało-|t0 że „Śmigły', mając tyloletnie
miasteczkowych „straganiarzy”, tak | doświadczenie, wyniesione Z  po-
dalece przypominali mi członków |Przednich wallk ligowych, odpowied-
Stronnictwa Narodowego z jakiegoś |1i0 przygotował się do nowych roz-
Wiysokiego Mazowieckiego, czy O- śrywek, no... i jest pełen jaknajlep-
poczna, że mimowoli chciałem któ-|
remuś z nich położyć rękę na ramie |
niu i odezwać się do niego po pol-i
sku: „Kolego, zameldujcie mnie pa-|
nu Merry del Val". |

szych nadziei.

W. dniach 17 i 18 lipca przyby-
wa do Wilna drużyna zawodowa z
Węgier, mająca IV lub V miejsce w
tamtejszej Lidze, która rozegra tu

 oma Największywybór modnych,

80 sandałków rzymek

| === obuwia brezentowego

i damskich nowości sezonowych 15°

letniej w W. Ży%ami ligowymi.

 

będą się mecze towarzyskie z dru-
m.r.s.
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SKczeskiego, morweskiego, tyń- : ; : ъ . iskiego, > jes OBOE jęk T Iktėrych každy nosi płaszcz inaczej|cy się, zaafenowani olicerowie. Kitos |strza wileńskiego, który wszakże, ‚którzy stylu własnego nie maj. iudrapowany, innego koloru i gatun-|się z kimś hałaśliwie wita, obycza- |aby utrzymać wspomniany tytuł na- F3bryka Łódź, Piotrkowska 111, tel. 150-52: Ją. Iku, może razić kogoš, kto sie przy-'; hi ński : В М P yy Oddziały hurtowej sprzedaży: Warszawa.A : ' ogoš, o się przy-,jem hiszpańskim  poklepując się Zičai, musi jeszc olkoi Maka- | Bielań i, Wi
ymczasem armia ta posiada ZAM loki Е a 8 E Al SS Jėszczė pokkonac „„Maka- | Bielaiska 16, tel. 11-13-20. Poznań, Wiel-styl niezmiernie wyrazisty. _ Рорго-wu yczał cO wicoku wejska, po prur nim potężnie po plecach — najwi-|bi' i to różnicą conajmniej 2 bra-| kie Garbary 13, tel. 57-29. nś 42331/32stu zachowała styl dawny styl > wymodelowanego podług jedno- doczniej raduje się z powodu niespo- |mek, Decydujący mecz między tymi' litego szablonu. Ale polska kawale- dziewanego spotkania, albo i dlate- drużynami odbędzie się 23 bm. | AUSTRIACY ZWYCIĘŻAJĄ

 

W GÓRSKIM WYŚCIGU
„ NA DUNAJCU

SZCZAWNICA. W, drugim dniu
Zielonych Świąt odbył się na przy-
stani selkcji kajakowej Wisły w
Szczawnicy start do drugiego etapu
Trzeciego Międzynarodowego Wy-
ścigu długodystansowego górskiego
na Dunajcu,

Stan wody był nadzwyczaj ko-
rzystny tak, że na całej trasie, wy-
noszącej 46 km. zawodnicy nie mo-
gli narzekać na trudności.

Wyniki ostateczne całego wy-
ścigu są następujące:

Tytuł Mistrza Polski po raz trze-
ci w jedynkach składkach wyści-
gowych panów zdobył mistrz olim-
pijski Hradetzky Gregor (Austria) w
czasie 4 godz. 35 min. 3 sek., zatrzy-
mując na własność nagrodę b. woje-
wody krakowskiego dr. Mikołaja
Kwaśniewskiego i p. Ministra spraw
zagr. Becka dia najlepszego zagra-
nicznego zawodnika.
Wicemistrzem został Polak Dzię-

ciołowski (Tow.  Wioślarskie N.
Sącz) w czasie 4:52:57, 3) Nowatzki
Walter (Niemcy) 4:53:57.

Składaki dwójki wyścigowe  pa-
nów: 1) Kalisch Wiktor — Steinhu-
ber Karol (Austria) w czasie 4:25:57,
zdobywając puhar P. Z. K. po raz
drugi.

W. biegu w konkurencji krajowej
turystycznej: Skiadaki dwójki pa-
nów: 1) Woźniak Łenczowski (PKS
Kraków) 4:59:59. Składaki jedymki
panów: 1) Józefowsiki Roman (AZS
Lwów) 5:09:30.

Bieg o mistrzostwo Okręgu Ma-
łopolsko-śląskiego kajaki jedynki

i 1) Wilkosz Ju-

prosto, jakby kij połknął. W sylwet- BY aš п c с g
ce jego i ruchach maluje się dzięki nii "" musiały stopniowo ją wy- wyścigowe panów: KOSZ ‹
temu już nawet nie duma, lecz py pa A | a ac i pz Ka a .I
cha. Patrząc na niego, mimowoli od-| Miody oficerek hiszpański, do- |4.45:03. Kajaki dwójki wyścigowe

ы w ‚ > ssteornja W. NOW CKI Męskie pół,buty ple-f f] panów: 1) Ciesielski i Niezgoda (Seknajduje się we wspomnieniu jakiś
stary obraz, przedstawiający. pyszne|
go Hiszpana w pancernym napierśni--

 

Uroczystości
w dawnej Polsce

(Dokończenie)

wódca oddziału nowo przybyłego,  'wymuskany i wytworiny, lecz sprę-
iżysty i męski, salutuje szpadą do-

koronacyjne
jawski po lewej ręce, a królowi Je-

 

Eleganckielgletnie į
męskie pół buty {
dziurkowaneń«         

Wieia
 

cione i wycinane„
*szyte m 3

30

 

  

cja Kajakowa isły Szczawnica)
5:11:54,
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krakowskiej i po Graduał a przed
Oitertorium następuje wlašciwa ko-
ronacja: "d

„Gdy: już Graduał szkoła odśpie-
wa ,zaś król ma być przeprowadzon
do ołtarza wielkiego i ma kięknąć
przed X. arcybiskupem, który obna-
żony miecz ma dać królowi, a J.

koronacyjne przy
wyniesieniu ma tron Michała Wiś-

/|niowieckiego opisuje Monsignor Ga-

Uroczystości

leazzo Marescotti, arcybiskup Ko-
ryntu, nuncjusz stolicy apostolskiej
w Polsce w latach 1670 i 1671. Szcze
gólnie ciekawy, poza opisem samego
orszaku, jest opis wieczerzy w Czę-
stochowie, po powitaniu przez króla

nych tańcach wszyscy ruszyli wi-
dzieć ognie sztuczne, wóz triumtial-
ny i inne widowiska. W; końcu na-
stąpiło między jednym a drugim dwo
rem obnoszenie bogatych podarun-
ków, z których kawalerowie i damy
były zarówno zadowolone”.

Wi taki to sposób koronowano
królów w dawnej Polsce. W: sposób

A kiedy król JMC, już tak ubran| śomości stołek niewielki przeciw Królewska: Mość : 7! . 1 ) Lai da . ё ska ość ten miecz wziąw- : 2 TS aids Oka й POTOKbędzie, oczekiwając na tę procesję z GD ma mają nago- szy, ma nim zakreślić ikoło i RMichała na granicy małżonki jeśo|niemniej uroczysty, niż się to obec-ować, na którym JKMość uczyniw- arcyksiężniczki Eleonory, Wiecze-|nie czyni w Anglii, ale dla nas Pola-
Pany świeckimi i koronnymi, JMC.
X. biskup krakowski tamże w pała-
cu ma pokropić króla wodą oczysz-
czalną, potem 1 kadzić i pewną ko-
lektę odmówić. Zatem podjąwszy za

szy X. arcybiskupowi rewerencję,
siędzie, Zatem X. biskup krakowsiki
będzie prosił, żeby X. arcybiskup do
koronacji przystąpił i postąpią po-
tem wedle pontyfikatu do koronacji

nim potrzeć lewe swoje ramię i ma
podać ten miecz ministrom, którzy
$o do pochew schować mają, A kie-
dy będzie włożony do pochwy, ma-
ją go oddać X. arcybiskupowi, który

rza w klasztorze tak była obfita i
wspaniała, że „trudno byłoby. po-
wiedzieć, czy słudzy więcej strudze-
ni byli, nosząc je na stół, czy pano-
wie i goście, patrząc na taki prze-

ków sympatyczniejszy i bliższy. Wi
Anglii koronacja królewska jest zna
komicie wyreżyserowanym widowi-
skiem, przygotowanym przez kilka
publicznych prób, jest także obrzę-

kę J. Królewską Mość z J. X. bi- i RA
oi kujawskim, mają przepro- królewskiej. Pe A žo KANE pych'': dem raczej świeckim niż duchow-

wadzić króla JMC. aż do kościoła zapytaniach Mas ora WANIEN „„Ukazało się na niej 300 bażan-|nym. W dawnej Polsce koronacja
przed wielki ołtarz, a król Jego-
mość ma w pośrodku ich iść w tej
procesji przed dwoma biskupami, co
Jego Królewską Mlość powiodą, a
drugimi biskupami co przedtem pój-
dą z innem duchowieństwem, to jest
przed samym Królem Jegomością.
W pośrodku, Panowie starsi koron-
ni poniosą insygnia królewskie t. ].
strsza Rada świecka koronę, wtóra
berło, trzecie jabłko, a Pan miecz-
nik miecz i przyszedłszy do kościo-
ła mają to położyć na wielkim ołta-
rZU.

Potem 2 biskupi, którzy przywio-
dą króla JMIC., siądą przy X. arcy-

A potem, po kilku
arcybiskupa i odpowiedziach kró-
lewskich, w rękach X, arcybiskupa
król JMC. klęcząc, uczyni przysięgę
według potyfikatu, a na końcu te-

łek ogółem pyta wszystkich i opo-
wiada, że król poprzysiągł prawa,
wolności i swobody: i uczynił wszyst
kiemu dosyć, со do koronacji czy-
niono bywa. Pytać ma: każą li koro- $o jurameniu uczyni drugi jurament

koronie polskiej i zawiąże oba jura-
menty dotknąwszy obu rękami E-
wangelji, uroczystemi słowami: Tak
mi Boże dopomóż i t. d. Potem we-
dług pontyfikatu postąpi dalej X.
arcybiskup, aż, się i Litanja odprawi
i po niej pewne kolekty".

Następnie duchowni zdejmują z
króla szaty kapłańskie i następuje
namaszczenie olejami świętymi ra-
mion i rąk króla. Po namaszczeniu
odbywała się uroczysta Msza świę-

nę na głowę kłaść? Za zgodą dopie-
ro ją kładą. Potem arcybiskup i
dwaj asystujący mu biskupi wkłada-
ją klęczącemu królowi koronę. Tak-
że daje mu berło i jabłko”.

Po właściwej Когопасй kończy
się uroczysta msza święta, poniej
zaś śpiewa się Te Deum laudamus i
król zasiada na specjalnym tronie,
zbudowanym przed grobem św. Sta-
nisława. Tu odbywają się oracje i
król „wydobytym mieczem trzy ra-

tów, 5 tysięcy par kuropatw, 6 ty-
sięcy par indyków, 3 tys. par cieląt,
400 wołów, 4 tys. baranów, więcej
niż tyle jagniąc, 100 jeleni, 5 łosiów,
2 tys. zajęcy i kilkadziesiąt dzików.
Dawano potem mnóstwo owoców,
konfitur, włkońcu zastawiono stoły
cukrami, wznoszącemi się w kształ-
cie piramid i kolosów. Po skończo-
niej uczcie zaczął się taniec polski, w
którym król poprzedzając sześciu
senatorów, a królowa tyleż dam,
przeszedł się dwa razy po całej sali
i na tem się skończyła część pierw-
sza. Poczem arcyksiężna tańcowała

lową w przytomności cesarzowej,   biskupie u ołtarza wielkiego, ksiądz
krakowski po prawej a ksiądz ku- ta z towarzyszeniem chóru szkoły zy dotknąwszy, pasuje rycerzy”, : która mie tańcowała, Po skończo-

także z królem, senatorowie «z kró-; 
króla była świętem rzeszy szlachec-
kiej, która viritim króla wybrała, o-
sobiścię też przybywała na korona-
cję swego elekta. Główną częścią
obchodu były nabożeństwa, strona
świecka koronacji był to pochód z
zamku do kościoła,'a potem uczty.

Nie odpychając swoim przesad-
nym i teatralnym majestatem, zbli-
żała jeszcze obrzędami swoimi no-
wego króla ze szlachecką  bracią.
Kiedy więc czytamy opisy korona-
cji w Londynie, pamiętajmy, że i u
nas to było — może nawet piękniej,
i jeszcze uroczyściej. i
jeszcze uroczyściej.

J.F, *
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Niesamowite kicijo
Źle działo się w małżeństwie

Kalczeków, zam. w folw. Pliszyszki
k. Podbrzezia. Żona Kalczewapo-
częła zdradzać męża z sąsiadem,
Czesławem Aleksandrowiczem, znaj
dując moralne poparcie swychсгу-
nów u brata, Wincentego Dowgiałły.
Doszło do tragedji. Kalczew, napad-
nięty przez Dowgiałłę, zabił szwag-
ra, a że działał w obronie własnej,
został przez Sąd uniewinniony.

Nie na tym jednak koniec, Ale-
ksandrowicz, moralny sprawca za-
bójstwa Dowgiałły i rozbicia poży-
cia małżeńskiego Kalczewów, utrzy-
mywał bliskie i przyjazne stosunki z
żoną zabitego. Aż tu nowe powikła-
nie: Dowgiałłowa skarży. Aleksan-
drowicza o usiłowanie morderstwa
na jej osobie.

Sprawą zajął
Okręgowy.

Według aktu oskarżenia Aleksan-
drowicz w dniu 8 grudnia ub. r. przy
był do Dowgiałłowej w stanie nie-
trzeźwym, a zastawszy u niej nieja-
kiego Przewłockiego, pod wpływem
zazdrości, usiłował zabić ją wystrza-
łem z dubeltówki, Strzał chybił dzię-

się Wileński Sąd

ki temu, że Dowgiałłowa w ostatniej
chwili odtrąciła lufę i nabój wtkkwił
w ścianie,

Główny świadek _ oskarżenia,
Dowgiałłowa, z całą stanowczością
podtrzymywała tę wersję, wykazu-
jąc niemało swady ku „zasypaniu*
Aleksandrowicza.

Atoli przewód sądowy ustalił no-
we, dość niezwykłe okoliczności:
niedoszła „ofiara” morderstwa z ca-
łą czułością i troskliwością odwozi
niedoszłego „sprawcę' do jego sie-
dziby w folw. Goliszki, gdzie posy-
łają parobka po wódkę.

Dowgiałłowa bawi u Aleksan-
drowicza kilka godzin, w ciągu któ-
rych powstaje zatarg, prawdopodob-
nie na tle intymnym.

Jak utrzymuje oskarżony, ten
właśnie zatarg był przyczyną złoże-
nia przez Dowgiałłową falszywego
doniesienia o zamachu na jej ycie,
gdy w rzeczywistości strzał z dubel-

PZ * *tówki, oddany przez oskarżonego,
był jedynie wynikiem nieostrożnego
|manipulowania bronią w stanie nie-
j trzeźwym.

Wszystkie

 
okoliczności  rzeko-
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Pielgrzymka akademicka 27 maja

Akademicki Komitet Šlubowa4 ,tym dniu zawieszone.
Jasnogórskich w Wilnie powiada- Jednocześnie powiadamiamy, że
mia, że dnia 22 maja br. odbędzie | Akademicka Pielgrzymka na Jasną
się pod wysokim protektoratem J. | Górę odbędzie się w dniu 27maja.
E. Ks. Arcybiskupa Romualda Jał- Zapisy przyjmuje i informacyj u-
brzykowskiego wielka uroczystość
zawieszenia Kopii Votum Jasnogór-
skiego. Uroczystość zaszczyci J. M.
Rektor i Prześwietny Senat U.S.B.
Wykłady na Uniwersytecie będą w

dziela Bratnia Pomoc P. M. A.
U. S. B. w Wilnie, Wielka 24.

(Termin pielgrzymki nie został

odroczony, wibrew podanej przez

| tas w niedzielę informacji).

Roboty drogowe w Wilnie
Na ostatniem posiedzeniu Magi-

stratu m. Wilna omawiane były ro-
boty inwestycyjne w sezonie letnim
1937 r.

" Plan robót wodociągowych i ka-
nalizacyjnych podaliśmy już przed
kilku dniami.

Program plańu
się z trzech części. I. Roboty ziemne
przy regulacji Wilii, oraz ulic Gro-
chowa — owa z ramienia Fun-
duszu Pracy.

IL Regulacja ulic z ułożeniem
trwałej nawierzchni przy Trockiej,
Ś-to Jańsikiej, Dominikańskiej, Uni-
wersyteckiej, Skopówika i Bazvliań-
skiej, Ovniżenie poziomu i regulacja
ul. W. Pohulanka na odc. od Teatru
do Św. Jacka, regulacja ul. Zakreto-
wej wzdłuż gmachu U. S. B, poza-
tem przebrukowanie i ułożenie kra-
wężników przy ul. Konarskiego, aż

owego składa

do lasu, przy drodze do Jerozolimki,.

do wsi Góry i wreszcie regulacja
ulic bocznych dzielnicy Legionowej.

Trzecim etapem robót byłaby ul.
Mickiewicza od pl. Katedrainego do
pl Łukiskiego, oraz ul. Kolejowa.
Ulice te otrzymałyby trwałą na-
wierzchnię. Ta ostatnia część pro-
śramu jest uzależniona od dodatko-
wych kredytów, to też widoki na jej
realizację są wątpliwe. Dla orienta-
cji posłużyć tu może przybliżony
kosztorys ułożenia trwałej jezdni
przy ul. Mickiewicza. Koszta te wy-
noszą około 360.000 zł.

Program drogowy ulegnie praw-
dopodobnie pewnym modyfikacjom.
Władze wojewódzkie bowiem doma-
gają się uregulowania dojazdu do
dworca kolejowego. Chodzi o ułoże-
nie trwałej nawierzchni na ulicy
Kolejowej, uregulowanie ul. Gościn-
nej i Sadowej, oraz zrobienie zajaz-
szy z ul. Kolejowej na Zawalną koło

al. 
Tydzień dziecka w Wilnie

W b. r. „Tydzień Dziecka* or-
$anizuje się w Wilnie i odbędzie się
w terminie od 23—29 maja pod ha-
słem: „Więcej miejsca do zabaw dla
dzieci — mniej nieszczęśliwych wy-
padków na ulicy”,

W, okresie Tygodnia odbędą się
zbiórki i kwesty uliczne na place
zabawowe i ogródki jordanowskie
dla dzieci.

Na czele Komitetu staje Woje-

wódzki Komitet Pomocy dzieciom i
młodzieży z p. pułk. Cz. Kozierow-
skim na czele. Przewodniczącym
sekcji Tygodnia Dziecka wybrany
został p. Kazimierz Świątecki.

Nie żałujmy datków na piękny i
wzniosły cel — przyjdźmy Komite-
towi z pomocą, na j go stać!
Kwesty Tygodnia odbędą się 23 i
26 maja.

Budowa młyna wojskowego
Władze wojskowe w przyśpie-

szonym
kompleksu budynków
$ionowej, gdzie mieścić się będzie
nowoczesny młyn, owany z że*
lazo-betonu, posiadający nowoczes-

Obóz wypoczyn

przy ul. Le-
tempie kończą budowę|

ne urządzenia techniczne,
Całkowite zakończenie robót na-

stąpi w roku bieżącym,
Nowy młyn będzie największym

jna terenie ziem  północno-wschod-
nich. (h)

Kkowy dla Kobiet
w Werkach

Jak się dowiadujemy, dla robot-
nic wileńskich zostanie wkrótce zor
ganizowany obóz wypoczynkowy w.
Ł, który będzie u nas tego rodzaju
pierwszym obozem. niany о-

62 będzie urządzony w Werkach.
anizuje go okręgowy urząd wy-

chowania fizycznego i przysposobie-
mia wojskowego w Wilnie. Otwarcie

obozu nastąpi w dniu 1 lipca, a za-
| mknięcie 28 tegoż miesiąca.
| Prócz tego, organizacje robotni-
|cze w Wilnie otrzymały zawiado-
mienie, że na organizowany takiż
san obóz letni dla kobiet pracują-
|cych mw Istebnej mogą się również
| zgłaszać robotnice z Wilna i Wileń-
iszczyzny. (m)

_ Pierwsze obozy na pograniczu
, Pierwsze obozy letnie na pogra-niczu połsko-litewskim i łotewskim
z zorganizowane. Około 25bm. bozy przyjeżdża z górą 600młodzieży z różnych stron Polski,

anizacja dalszych obozów

letnich na pograniczu  polsko-so-
jwieckim odbywa się w przyśpieszo-
,nym tempie.

Zarówno organizacja i
nad obozami arek będzie w
rękach K, O, P, (h)

opieka |

wisko występku!
mego zamachu i późniejszego zacho-
wania się Dowgiałłowej utwierdziły
Sąd w przekonaniu, że Aleksandro-
wicz nie miał zamiaru zabicia Dow-j
giałłowej, a oskarżenie zostało zbu-
dowane na podłożu osobistych pora-
chuników.
W wyniku rozprawy Aleksandro|

(mik)|wicz został uniewinniony.

BRASŁAW. 15 maja, o godz. 13-ej
z nieustalonych przyczyn wybuchł |
ipożar w aptece w Miorach. Z powo-
du silnego wiatru ogień natychmiast
się rozszerzył, wskutek czego spali-
ło się około 35 domów, położonych
około rynku. M. in. spalił się sklep
filii spółdzielni „Rolnik”, apteka i
kilka składów Inu,

Gwałtowny wiatr przerzucił o-
gień do sąsiedniej, odległej o około
700 m. wsi Rusaczki Małe, gdzie
spaliło się około 15 domów.

Bliższych szczegółów brak, gdyż
wszelkie połączenia telefoniczne zo-
stały przerwane. Są straty w iniwen-
tarzu żywym, natomiast wypadków
z ludźmi nie było.

W uzupełnieniu informacji o po-

     

 

Ą, kawa sł

pogorzelcom. Na posiedzeniu i
tetu, które odbyło się o godz. 2-ej w|
nocy przeznaczono z sum Wydzia-|
łu Powiatowego na pomoc pogorzel-|
com kwotę zł. 1.500. Poza tym woje-|
woda wileński przekazał do dyspo-|
zycji komitetu kwotę zł. 2.000. Ko-|

Kronika
NEKROLOGIA.

mitet poza pomocą doraźną postano | postawila
wił zająć się sprawą odbudowy spa-! aptekarza.
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> EWEEN

Być tj jeden,
Ksiądz *Kneipp — i jest tylko jedńd prawdżiwa

lodowa, która szczyci się właśnie
s nazwiskiem swego wynalazcy. — Istnieje więc

tylko jedna prawdziwa

©)Hanui КПр
wielki pożar w mMmiorach

 

lonej części miasteczka i propago-
wać budownictwo ogniotrwałe, uru-
chomiając w tym celu specjalną dla
pogorzelców cegielnię w Miorach.

Jak ustalono, pożar powstał w
zabudowaniach apteki od iskry wy-
dobywającej się z samowaru, który

na podwórzu służąca

wileńska
— Skradi torebkę. Chasso Antonina

‚ — Śp. dr. Otto Hedeman. Wczo-| (Subocz 85) łowiąc ryby ze swym synem w
raj w szpitalu Kolejowym na Wil-|rzece Wilence, położyła na brzegu rzeki
czej Łapie zmarł w wieku lat 56 del torebkę, która skradziona została przez
Otto Hedeman, znany badacz prehi- |nieletniego Stanisława Jowszę (Szkapler- żarze w Miorach podajemy, że spa-

liło się tam 50 domów mieszkalnych,
10 składów (w tym 7 składów Inu, 2
skór i 1 skład soli), poza tym 21
przedsiębiorstw handlowych, kilka
stodół i chlewów oraz przedmioty
$ospodarcze, rolnicze. Straty, wedle

zł. 356.000
We wsi Rusaczki małe, dokąd

ogień przerzucił się z Mior, spaliło
się 9 gospodarstw, powodując stra-
ty na sumę ok. zł. 25.000.

Ogółem poszkodowanych jest 78
rodzin, z których 49 ulokowano w
nocy w prywatnych mieszkaniach,
reszta zaś znalazła pomieszczenie w
dniu dzisiejszym.
Natychmiast po pożarze  zorga-

nizowano komitet niesienia pomocy

KAU i VSIENOSTAS

Zamordowanie stroža
sanatorium kol.

Dnia 14 b. m. na terenie sana-
torium kolejowego we Włodawie
został zamosłdowany wystrzałem z
karabinu przez nieznanego sprawcę
stróż sanatorium kolejowego Mich-
niewicz. Dochodzenie w toku.

Chleb i praca
dla Polaków

1. Wi jakiej miejscowości po-
trzebny jest zakład  šiusarsko-hy-
drauliczny.

2. W. mieście 10.000 mieszk.
kieleckiego jest do sprzedania
gazyn kapeluszy damskich z
cownią,

3. W! mieście powiatowym woj.
lubelskiego potrzebni: czapnik, rzeź
nik, kamasznik, skuep z żelazem, ze
skórami, kaszarnia, hurtownia  ko-

woj.
ma-
pra- 

storii naszych ziem. Śp. Zmarłybył ny 15), którego zatrzymano. (h)
między innymi autorem cennej mo- | — Przywłaszczył pieniądze i
nograłii o Brasławszczyźnie oraz|Dozorca Klubu Prawników przy ul.
Drui i Dziśnie. Na ukończeniu miał| browskiego 4 Jan Klemer (3 Maja). przy-
pracę o Puszczy Białowieskiej, W | wiaszczył sobie około 70 zł. zebranych od
zmarłym nauka wileńska straciła| osób za granie w tenisa i zbiegł. Policja
cennego pracownika. (m) poszukuje deiraudanta-zbiega. (h)

zbiegł.
Dą-

prowizorycznych obliczeń, wynoszą| WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
|  — 3.5060 osób w pielgrzymce z
Bieniakoń. Wczoraj z rana przybyła
ico Wilna pociągami pielgrzymka z
|Bieniakoń, licząca 3500 uczestni-
lków. Pielgrzymka przybyła z pro-
cesją i, po złożeniu hoidu Matce
Boskiej w Ostrej Bramie, udała się
„do Kalwarii, gdzie obchodziła drogi
„Męki Pańskiej, (m) ;
— Pieigrzymka Litwinów. Na

jpierwszy dzień Zielonych Świąt Li-
jbwini, zamieszkali w Wilnie, zor-
ganizowali pielgrzymkę do Kalwarii.
„Na czele z procesją i orkiestrą swo-
lią przeciagnęli przez ulice miasta,
śpiewając pieśni religijne po  li-
|tewsku.
| Udali się do Kalwarii, obeszii
tam drogę Męki Pańskiej i powró-
cili do śródmieścia, śpiewając wciąż
!po litewsku. Mimo to, nigdzie nie
zdarzył się żaden incydent. Czyżby
coś podobnego było do pomyślenia
w Kownie, kiedy dziś szykany tam-
tejszych szowinistów doszły juž do
tego stopnia, że ludność polska nie
może spokojnie modlić się nawet w
swoim kościele. (m)

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— środa literacka. Dnia 19 bm.

znakomity krytyk literacki i teatro-
log Tymon Terlecki wygłosi odczyt
pt. „Funkcja społeczna współczes-
mego teatru".  Oldczyt wybitnego
znawcy teatru wywołał duże zain-
teresowanie.

KRONIKA POLICYJNA.
Bójka przy ul. Wodociągowej.

Podczas bójki przy ul. Wiodociągowej, nie-
jaki Bronisław Kot zadał ciężką ranę lonialna. Silne poparcie.

4. Pod Warszawą jest do wyna-
jęcia sklep z kompletnym  urządze-!
niem. ‚

5. W letniskowej  miejscowošci
pod Warszawą jest do wydzierża-|
wienia dom, nadający się na otwar-'
cie kawiarni, mleczarni i sklepu. |

6. W! mieście 10.000 mieszk. pod |
Warszawą jest do sprzedania na do- |
godnych warunkach sklep  spo-!

7. Poszukuje się dzierżawy ogro-
dów.

8. Jest do sprzedania w Warsza-
wie sklep spożywczy.

9. Jest do sprzedania w Komo-
rowie dom na bardzo dogodnych
warunkach,

10. Jest do wydzierżawienia sad
oraz zbiór ogórków i pomidorów.

11. W, Warszawie na Pradze po-
trzebny jest sklep z żelazem.

12. Organizujący się handel та-
kulaturą poszukuje stałych odbior-
ców.

13. Technik dentysta
zajęcia.

Informacji w powyższych  spra-
wach udzieli Związek Polski, War-
szawa, Krakowskie Przedmieście
41 m. 6. w godz. od 11—13-ej.

Petentów, zgłaszających się  li-
stownie uprasza się o podanie ilo-
ści kapitału jakim  rozporządzająi
załączenie znaczków pocztowych
ina odpowiedź. Posadami Związek
|Polski nie rozporządza.

Kto pragnie poprzeć akcję Związ-

poszukuje "| instalacji

bagnetem w głowę Karpowiczowi Aleksan-

drowi (Wodociągowa 8). Rannego pogoto-

wie ratunkowe umieściło w szpitalu św.

Jakuba. (h)

— Faiszywy przedstawiciel firmy ra-
|diowej w potrzasku, Policja aresztowała
znanego oszusta żyda Beniamina Minkowi-
sza (Szopena 1), podającego się za przed- х
stawiciela lirm radiowych,

Minkowicz na skutek fałszywych do-
kumentów wyłudził od mieszkańców Wil-
na kilkanaście aparatów radiowych, war-

jtosci około 8 tys. złotych. Oszusta-żyda о-
sadzono w więzieniu na Łukiszkach. (h)

ё RÓŻNE.
— Otwarcie żeglugi na Wilii.

Na pierwszy dzień Zielonych Świąt
otwarta została żegluga na Wilii
„Wilno — Werki. Narazie kursują
jeszcze nie wszyslikie statki. Dalsze

, stadłki, w miarę kończenia ich budo-
jwy, będą oddane do użytku linii
Wilno — Werki. Spośród nowobu-
dowanych statków jeden z nich ma
Ibyć, jak ma stosunki wileńskie,
prawdziwym olbrzymem 0 2 pię-
trach.

Należy również podkreślić, że
przez dwa idni świąt kursujące stat-
ki były stale przepełnione publicz-
|nością. (m)

Teatr i muzyka
— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar-

dyńskim. Dzisiaj o godz. 8.15 po cenach
zniżonych komedia „Złoty wieniec” z p.

| Jadwigą Zmijewską w roli głównej.
| — Nową premierą Teatru będzie no-
| wość repertuaru teatrów wiedeńskich—gra-

'na dotąd tylko w Warszawie” współczesna

| sztuka p. t. „Jutro niedziela”, z której pró-

liwy: odbywają się pod reżyserskim kierun-

kiem Wł. Czengerego.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś o g.

18.15 w. amerykańska krotochwila „Jutro

| pogoda”.

 

  

 

Śmierć wskutek porażenia prądem
GŁĘBOKIE. W dniu 11 b. m.

11-letni Bazyli Moskalonek, uczeń
żywczy. O kupno ubiegają się żydzi. szkoły powszechnej w Głębokiem, -dzenia ogrodu,

razem z kolegami, manipulując koło
elektrycznej w kiosku

Į

GŁOSYCZYTELNIKOW

Ostatnimi czasy widać, że nasi
ojcowie miasta silą się coś niecoś
robić dla miasta, Jednak również
widać, iż to co robią niezawsze jest
najpotrzebniejsze. Naprzykład ukła-
danie gładkiej jezdni. Ponieważ jezd
nia taka poza udogodnieniem komu-
nikacji stanowi o wyglądzie miasta
przeto zdawałoby się każdemu prze-
ciętnemu obywatelowi, że układać
ją trzeba  napierw na ulicach,
na których odbywa się naj-
większy ruch miejscowych i przy-
jezdnych. Tym bardziej w czasie,
gdy tak rozwija się turystyka, wy-
cieczki, zjazdy, uroczystości itp.

Taką ulicą właśnie jest obecnie
ul. Ostrobramska od ul. Subocz do
kościoła. Przecież tędy przede
wszystkim przechodzą wszyscy przy ku wyją niech posługuje się

„kontem P, K. O, 74,76, jezdni czy to pojedyńczo czy grupa-

| skie

„ogrodu miejskiego, włożył do gniaz-
dka żarówki drut kolczasty z ogro-

wskutek czego zo-
| stał porażony prądem. Zabiegi lelkar

okazały się bezskuteczne i
Moskalonek zmarł.

Uwadze Ojców miasta
mi; tędy również przeciągają ze
wszech stron miasta pochody, piel-
|grzymki, organizacje czy pogrzeby,
a bardzo często przy większych ze-
braniach podczas mabożeństw w
Ostrej Bramie tłumy stoją i klęczą
na bruku, który w dodatku jest z
nowych kamieni dlatego ostrych.
I czyż nie ta ulica powinna mieć
pierwszeństwo co do jezdni gładkiej
przed ulicą Trocką a choćby i przed
Uniwersytecką, na które turyści
od czasu do czasu tylko zabłądzą i
to już w rozsypce po chodnikach,
Inna komunikacja jest tam rzad-
ka. Niechże nasi szanowni ojcowie
jmiasta wezmą powyższe pod uwa-
jgę przy dalszym układzie jezdni
gładkiej.

Czer—kas.

— 3 - й 
 



Polskie Kino

Światowid

 

ównych:M erika Rokk,W rołach gł
Cygańskie me

Dziś po raz pierwszy w Wilnie szampańska kom

„CZARDASZ, TOKAJ,
lodie. Węgierskie tańce. Miłość porucznika huzarów. Wyścigi

edia muzyczn.

MIŁOŚĆ”
Hans Stowe i Paul Kemp

 

Dziś nowa edyc

HELIOS |
w arcydziele wszech-

światowej sławy

Reż. STERNBERGĄ.

Marlena Dietrich i Gary Cooper

„Marokko“
Nad program: ATRAKCJE i AKTUALIA

ja 1937 r.

 

4Koronacja króla Jerzego VI
wszechstronny fllmowy reportaż najwspanialszej uroczystości

XX wieku, który jednocześnie z Londynem, Paryżem, New Yor-

kiem demonstruje się w Wilnie

Nowy triumf pro-2)

KAROL JANK
FABRYKA 'SUKNA — BIELSKO

Poleca na sezon wiosenno -letni swoje znakomite

wyroby sukienne na ubrania i palta męskie oraz
kostiumy, palta

Oddziały: MICKIEWICZA 21
„ NIEMIECKA 22

Rok założenia 1826.

MILIONY KOBIET
NA CAŁYM

STOSUJE SŁAWNE KOSMETYKI

TUS
POM

DU

R
MV»

dukcji austryiackiej T 0 N l

e.

racjonalnej

z WIEDNIA

OWSKI i SYN

i suknie damskie

Telefony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826.

  
OBIECIE

     
ZDORZĘS, RÓŻ ©
ADKAooUST MLECZKA

ZAMKOWA 9
Zegarki szwajcarskie wyregulowane.

Platery nowe fasony.
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Wegie dainai koks,
drzewo opalowe

po cenach konkurencyjnych

Ё zowostwarzdnafirma Cicijuiaka

Kaciniont Markiewicz
Wilno, ui Zygmnntowska 24

TEL. 25-32
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CEGGCEZELNELLEI
ŚWI. JAŃSKA 5

NOWY CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP

KONFEKCJI DZIECIĘCEJ

„Oros'

poleca duży wybór ikapeluszy, ubra-
nek i sukienek
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„PAłyipazury
Jakże się ucieszyłem, śdy jeden

z wysłańców pangkiulu zjawił się w
olbozie z wieścią, że mias besar wy-
tropiony w dž i o osiem mil od
wioski i że wywiadowcy ciąśną za
nim od drzewa do drzewa.

, Ali, pangkulu i ja przedarliśmy
się przez ośmiomilowe gąszcze z
możliwie jak największym  pośpie-
chem. Na miejscu, gdzie zwierz zo-
stał wytropiony, już go nie było.
Oddalał się szybko w głąb dżungli,
Boye, rozstawieni wzdłuż jego dro-
gi, pokazywali wciąż na południe.
Dogoniliśmy $o milę dalej.

Siedział w lkoronie wysokiego

W zawrotnym tempie życia

bije wszystkie rekordy

AJLEPSZE GWARANTOWANE

Mickiewicza 4,

el. 25-15 w Wilnie

TO WZMOŻENIE REKLAMY

NAJSTARSZE | MAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

DZIENNIK OILEŃSKI:
DA WAM ZWIĘKSZERIE KLIJENTELI PRZEZ
UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE.

Administracja czynna; przy ul.

 drzewa, czterdzieści pięć metrów
nad ziemią, i spoglądał na nas cie-
kawie. Na tle nieba wydawał se)
zupełnie mały. Nagle przerzucił się|
brunatnym ciężarem na sąsiednie|
drzewo z wiellkim trzaskiem gałęzi
i znikł nam z oczu.
—Przepraszam — zaczął pan$g-|

| ności takich łowów.
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sredukowana głoduje
w ostatniej nędzy
wraz z  czworgiem

dziećmi i ojcem sta-
ruszkiem 70 - kiłko-
letnim. Mąż, pozba-
wiony ' pracy przez

Ez:swoje złe sprawowa-

nie powierzonej mu
- pracy, rzucił rodzinę

i wyjechał w niewia-

== domym kierunku. O
=== ratunek dla  ginącej
=== rodziny inteligentnej

mmm w odzieży, bieliźnie,
mama żywności i co kto
mmm może gorąco prosi —
=== Caritas, ul. Zamkowa
=Nr. 8. Tel. 13-74,
Lazaro
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Większego w życiu nie widziałem!.
Popisałeś się! |

—Rad dogodzić — odpowiedział
z rozpromienioną twarzą. |

Rzeczywiście dogodził mi nad-,
zwyczajnie. Orangutang był wyjątko|
wo wielki. Takiego jeszcze nie wi-'
dziano w niewoli. Pozostawało go.
tylko schwytać.

Pewnie rzadko który z czytelni-,
ków upolował orangutanga. No, to
jesteśmy skwitowani. Ja nigdy ni
naprawiłem zegarka, nie zbudowa-|
łem silnika samochodowego, nie do-
dałem kolumny cyfr, ale przypusz-
czam, że to mogą być ogromnie
ciekawe rzeczy. Jednak kto nie wi-
dział _ orangutanga,  zmykającego
wierzchołkami drzew przed dziw-
nym zwierzęciem człowiekiem, któ -

ry sunie dołem, ten nie pojmie trud-

|

Е,hultaja zlapač. Upiy-

BIURO TRANSPORTOWE

„EKSPEDYCJA MIEJSKA*
podaje do wiadomości, że z dn. 15 maja rb.

zostało przeniesione do nowego lokalu przy

ul. WILEŃSKIEJ 10 m. 32 (wejście od ul.
Żeligowskiego) tel. 987.

Załatwiia wszelkie przepnowadzki, opako-
wanie, ekspedycję towarową.

 REGERWEDAZEACEROROEET TOGO FORRESTER

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy
inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5.

MIESZKANIE 3 pok, z kuchnią, słoneczne
do wynajęcia od 1 czerwca. Karaumska 4-2.
Informacje mieszk. Nr. 1. (3)

MIESZKANIE słoneczne 4 pokoi I p. dz
wynajęcia, Cena przystępna. Kalwaryj-
ska. 23. 919(2)

Letniska
LETNISKO od 15 czerwca z całodziennym
utrzymaniem w pięknej miejscowości, rze-
ka, lasek sosnowy, do poczty i autobusu
21/3 klm, od st. kol. Jaszuny 6 klm. 3 zł.
dziennie. Pocz. Małe-Soleczniki maj. Po-
wisińcze. Michołowska. 15—2
ATI ISNSROTORZA

Praca zaofiarowana
EKONOM, kawaler o skromnych wymaga-
niach potrzebny. Zglaszač się: Fabryczna 3
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spoglądał na nas srogimi, paciorko-
watymi oczami. To znów
się z korony na koronę z taką szyb-

kością, że trudno nam było za nim

nadążyć.

Ala w końcu zobaczyłem to, cze-

go wypatrywałem: olbrzymie drze-

dżunglą niby dąb nad karłowatą

sośniną. Orangutan$ szorował pro-
sto na nie.

— Pangkulu! — krzyknąłem. —

Poślij ludzi, żeby okrążyli todrze-

wo. Skoro mias besar skoczy na nie,

|musimy go tam uwięzić! Niech twoi|
w pnie i wrzeszczą. Je-boye walą

i elknie na sam wierzcho-żeli mias uci

Pangkulu wykonał rozkaz. Gdy

orangutang buchnął na durio, tubyl-

cy podnieśli taki harmider, że zdu-

miona małpa wylazła na sam wierz-

chołek, patrząc na nas ze zdziwie-

niem, pomieszanym ze zwierzęcym

— Pangkulu! — wolatem.—Twoi

boye mają siekiery. Niech zwalają

drzewa naokoło durio. Trzeba wy-

karczować duże koło, żeby mias be
sar nie mógł uciec! '

Bižuteria, zioto, srebro

į Reperacje zegarków z gwarancją. gl

m. 12 p. Przezdowska, godz. 14—17. 967-3 art.

M

K. GORZUCHOOSKI|erze,CZYTAJCIE

NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

 

Nauka
INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-
chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium
Szkoln),
NA WAKACJE wyjedzie nauczycielka
francuskiego: konserwacja, teorja w zakre-
sie ośmiu klas, muzyka. Objazdowa 4 m. 1.
Od 11-ej do 1-ej. 964—3

KORESPONDENTKA angiel. — niemiecka
poszukuje pracy. Udziela również lekcji
tych języków. Zgłosz. do adm, Dziennika
Wiileńskiego'* pod „Perfekt“,

STUDENT U. $. B. udziela korepetycji w
zakresie szkoły powszechnej i gimazjum.
Spec: przedmioty humanist, (niemiecki i

łacina). Na warunkach b. dogodnych. Ad-

res w Adm. „Dz. Wil" pod „Potrzebujący
student“.
pILSAS

Kupno i sprzedaž а.
POSESJA 2 DOMY murowany i drewniany
na własnej ziemi 816 sąż.* z ogrodem owo-
cowym do sprzedania w centrum Landwa-
rowa przy ul. Kościelnej 23. Informacje na
miejscu. 939—6

KOLONIA DZIEKANISZKI 6 ha gm. Mic-
kuny, pow. Wil. - Trocki do sprzedania,

Dowiedzieć się: Zw. Zawod. Drobnych
Rolników, Wilno, J. Jasińskiego 5—5 lub

Sudurkiewicz Ignacy, Łożniki gm. Micku-

my, albo Sudnikiewicz N. Wilejka, Wierz-

by 22, 983(2)
ADOMTIRERERIEEWOZTDETTCETOTOP TEDE

Praca poszukiwana
POSADY OCHMISTRZYNI,

  

kucharki lub

kuchnię i gospodarstwo wiejskie, Rekomen

dacje b. dobre, Z-k Św. Jerski 4 m. 23, (2)

PILNOWANIA MIESZKANIA, do dzieci,

lub do posługi przy małej rodzinie poszu-

kuje starsza osoba. Rekomend. b. dobre.

Mostowa 3 (sklep spoż.) lub zgłoszenia do

adm. „Dz. Wal.” dla M. W. (3)

PSZCZELARZ ogrodnik z długoletnią prak-

tyką pszczelnictwa i ogrodnictwa, poszu-

kuje pracy ogrodnika, może przytem zająć

się dozorowaniem lub inną pracą dodatko-

Wilno, ul. Zakretowa 42 m. 1-a dla M.S.S.

Michał Rynkowski. (3)
DOCa Dry aaa SS

ZDOLNA KRAWCOWA poszukuje pracy

w miejscu lub na wyjazd od zaraz, Po-

łocka 11—2, godz. 12—6 pp.
OOBE zÓWWB DiiaZееа

MŁODA KUCHARKA praktyczna, dobrze

gotująca poszukuje
Skopówka 6—2-a.

Różne

NINIEJSZEM podaję do wiadomości Wie-
lebnych X. X. Proboszczów i Rad kościel-
mych, iż pracownia moja wykonywa wszel-
kiego rodzaju roboty kościelne rzeźbiarsko-
malarskie i architektoniczne:

Ołtarze, figury, portrety, stiuki i t. p.

wykonywam w gipsie, cemencie, drzewie,

marmurze i t. d.
Moja długoletnia praktyka w tej dzie-

dzinie oraz najlepsze świadectwa od całego
szeregu Księży m. in. Ks. Biskupa

969—2

 

Žwierowicza, od Ks. Biskupa Roppa, dają

najlepsze gwarancje solidnej i fachowej

roboty.
Mam nadzieję, iž przy najbliższej okazji

oferta moja nie będzie pominiętą i pozo-

staję z głębokim poważaniem Noworytto,

-rzeźbiarz Ostrobramska 20 m. 17. 65)
  

baj byliśmy już zmęczeni. Naczelnik,

przerzucał zrozumiawszy, że idzie o uwięzienie

„wielkiej małpy na drzewie, przystą-

pił do roboty. Za chwilę drzewa ję-

jły się walić z trzaskiem na prawo i; oka,

jlewo, a mias besar wciąż patrzyłna|

|nas ze swojej wysokiej grzędy, zdzi-

|wo durio, lkrólujące wysoko mad|wiony i rozżarty.

| Ostatnie drzewo runęło na mięk-|
"ką ziemię. Praca trwała do późne
nocy. Odetchnąłem z ulgą. Orangu-

|tang byt uwięziony wysoko w po-

|wietrzu. Pozostawało tylko ściągnąć
| go na ziemię,

Nasuwały mi się różne sposoby,
ale najszybszy i najprostszy wyda-
| wał się ten, lktóry zastosowałem

e łek, to na inne drzewo mieskoczy. przy schwytaniu rzadkiej jasnej pan

tery w Johore. Posłałem więc kilku
„ludzi do obozu po sieć, Zdawało mi
się, że orangutang da się ściąśnąć z

|drzewa tak samo jak pantera, ale
| przekonałem się, żem się omylił.

| Gdy 'wysłańcy wrócili z siecią,

| kazałem ją rozciągnąć dwunastu lu-

|dziom pod gałęzią, na której sie-

„dział orangutang. Chciałem po pro-

„stu odstrzelić konar, wierząc, że na

zasadzie prawa ciężkości małpa
| zwali się w sieć,

MA

do gospodarstwa poszukuję, znam b. dobrze |

wą, być zakrystianem. Dobre świadectwa |

pracy do pensjonatu. ,

kuliu, — Mias bezar nie zupełnie ta- | wały godziny, a my. darliśmy się za

ki wielki, jak ja mówić. |nim przez mroki dżugli, Od czasu do
angkulu! — zawołałem. | czasu figlarz zawisał na drzewie i

w lktórą się ją za-

Pangkulu w lot pojął mój zamiar. winie bezpiecznie, bo mimo wielkiej

Gnaliśmy zwierza ikawał drogi i o- siły, stalowej siatki nie rozerwie,

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 18 maja.

6.30 Pieśń majowa z Wieży Marjackiej.

Gimnastyka. Muzyka. Dziennik poranny.
Audycja dla poborowych. Informacje rolni-
cze, Muzyka Audycja dla szkół, 11.00 Au-
dycja z okazji Dnia Dobrej Woli. 11.30 W

szkolnym ogródeczku — słuchowisko. 11.57

Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Mała orkiestra

P. R. 12.50 Wychów prosiąt po odłączeniu

od maciory — pog. 13.00 Płyty. 15.00 Wia-
domości gospodarcze. 15.15 Płyty. 15.25

Życie kulturalne. 15,30 Codz. odc. prozy.

15,45 Muzyka polska. 16.00 Ze spraw litew
skich w jęz. polskim. 16,10 d.c. muzyki pol

skiej. 16.15 Skrzynka P, K. O. 16.30 Zespół

Stefana Rachonia. 17.00 - Dni powszednie

państwa Kowalskich — powieść mówiona.

17.15 Koncert solistów z Wystawy Radio-
wej w Katowicach. 17.50 Symforian Drucik
o kobiecie — monolog. 18,00 Pogadanka
aktualna. 18.10 Sport w miastach i miastecz

kach — pogadanka. 18.29 W świetle rampy

— felieton. 18,35 Ordonówna (płyty). 18.50

Pogadanka aktualna. 19.00 Antagonizm wsi

i miasta — dyskusja. 19.20 Mniej znane

walce w wyk. Wileńskiej Orkiestry R. P.

20.00 XII pogadanka z cyklu „O instrumen-

tach orkiestry symfonicznej — „Perkusja”.

20.15 Koncert symioniczny. W przerwie ok.

godz. 21.00 Dziennik wieczorny i pogadanka

aktualna. 22.30 Fragment z dzieła prof. Ja-

na Bystronia „O komizmie“. 22,50 Płyty.

22.55 Ostatnie wiadomości dzien. rad.

Z za kotar studio |
Dzień propagandy Radia w Warszawie

W dniu 30 maja r. b. odbędzie się w

Warszawie „Dzień Propagandy Radia", zor-

|ganizowany przez Społeczny Komitet Ra-
'diofonizacji Kraju przy współudziale „Pol-

lskiego Radia”, przemysłu radiowego i sze-
|regu stowarzyszeń i związków społecznych.

 
Antagonizm wsi i miasta

|Głębokie nieporozumienia, istniejące

jpomiędzy wsią i miastem uwidoczniają się
|przy każdym zetknięciu się mieszkańców
litych dwóch zasadniczych środowisk spo-

|łecznych.

| Z jednej strony widzimy nieporozumie-

lnie, wynikające z różnicy stopy życiowej
wieśniaka i mieszkańca wsi, z drugiej po-

gardę i niezrozumienie kultury wsi. Prze-

|żywany w ostatnich latach kryzys w rol-
nictwie pogłębił jeszcze te różnice, zwięk-

szył wzajemne antagonizmy.

Nasuwa się pytanie, gdzie leży źródło

tych mieporozumień, czy wynikają one z

przyczyn natury gospodarczej? Czy istnieją

zasadnicze sprzeczności gospodarczych in-

teresów wsi i miasta, i czy można mówić o

sprzeczności kierunków kulturalnego ich
rozwoju?

Zagadnienie to będzie tematem audycji

„Dyskutujmy“ w dniu 18 b. m. o godz. 19.00.

Dyskusję zagai Jerzy Michałowski odczy-

tem p. t. „Antagonizm wsi i miasta”.

POSZUKUJE SIĘ WSPÓLNIKA Polaka z
kapitałem około zł. 10.000 do korzystnego
interesu handlowego, mającego duże wido-
ki rozwoju. Oferty składać w Administracji
pisma pod „Wispėlnik“. 912—3

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.

|

 

STUDENT bez środków utrzymania prosi
o jaką pracę dorywczą, dobry ogrodnik
wszystkich działów. Zgłoszenia do Admin.
„Dzien. WiL* pod „Pomoc studjującemu.
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Niestety! mój orangutang nie
juznawał prawa ciężkości, nie za-

|wracał sobie głowy prawami przy-
rody. Nie mam wyjątkowo celnego

ale dziewięć razy ma: dziesięć
trafiam w gałąź grubości dziesięciu
centymetrów, cztedzieści pięć me-
trów nad ziemią, w to miejsce mniej
więcej ,gdzie chcę trafić. Tym razem
z potężnej strzelby trafiłem osiem
razy. Gałąź pękia z trzaskiem i zle-

|ciała. Cóż kiedy bez orangutanga.
Czując, że grzęda się pod nim zała-
muje, po prostu uchwycił się silmy-
mi rękami innej gałęzi i zawisł w
powietrzu. Usadowiwszy się wygod-
|nie, posłał mi pogardliwe spojrzenie,

Trzeba było próbować od po-

czątku. Zrobiłem trzy próby. Za każ

| dym razem, gdy gałąź pękała, oran-

| gutan$ przerzucał się swobodnie w
powietrzu na drugą.

Dałem pokój. To nie był sposób
na chytrą małpę. Ale o ile orangu-
tang mógł sobie drwić z prawa

ciężkiości, to innego prawa przyro-

| dy — głodu — nie mógł długo zapo-
'znawać. Siedział na drzewie, odcię-

ity od dżungli i prędzej czy później

' musiał zejść na dół, żeby się napić i

posilić,

!
|

 
(Dok. nastąpi).

POMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PREN

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoszp., nekroł ogi 40

ałowo sł. 0,15, słowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna | komunikaty za wiersz druku 30 gr.
sobie prawo sulany terminu

Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25/ drożej. Dla poszukujących pracy

druku ogłosneń ! nie przyjmuje nastrzeżoń miojson,

 

4Mlydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1, .. Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW, JAKITOMICZ.

UMERATY: miesięcznie, a odnosreniem do domu lub przesyłką pocztową sł. 2 gr. 50, kwartalnie sł, 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

gr. za teketem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

50% smaitki. Administracja nactrzege

  


