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- Bronisław

Pieracki

Minister Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej
b. Wicepremjer Rządu
uczestnik

Legjonów

Związku

Walki

Czynnej,

Związku

Strzeleckiego

Polskiej

i P. O. W., b. oficer

4p.

Polskich, generał brygady W. P., b. Zastępca Szefa Sztabu Głównego,
Poseł na Sejm, Wiceprezes Klubu Parlamentarnego B. B. W. R.

odznaczony

Krzyżem

I-ej

Brygady

„Za

Wierną

Służbę*

i Krzyżem

Czwartaków,

Kawaler Orderów: Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości z Mieczami, Polonia Restituta, 4-krotnego Krzyża Walecznych, Złotego Krzyża Zasługi i wielu in.

opatrzony ŚŚ. Sakramentami zmarł z ran zadanych skrytobójczą ręką dn. 15-90

czerwca

е

no w

r. b. w

Warszawie, krwią pieczętując niezmordowaną
caiego Swego žycia dla Polski.

Nabożeństwo żałokne za spokój Jego dusz y odbędzie
kościele św. Jana.
0 czem zawiadamiają

się we

wtorek

i ofiarną

pracę

dnia 19 b. m. o godz.

10ra-

RADA WOJEWÓDZKA B. B. W. R.
Wileńska Grupa Parlamentarna B. B. W. R.

Po zamachu na min. š. p. Pierackiego
TELEF. OD

WŁASN.

KORESP. Z WARSZAWY.

Udział członków rządu
w pogrzebie.
Pogrzeb śp. ministra Pierackiego odbędzie

się w

Nowym

Sączu

we

wtorek.

W pogrzebie w N. Sączu weźmie udział
5 ministrów, a mianowicie: Michałowski
Jedrzejewicz. Nakoniecznikoff -Klukow-

ski, Butkiewicz, Galiński, Minister Mi-chałowski będze reprezentować p. prem.jera, który ze względu na konieczność
utrzymania ciągłości prac Rządu pozo®
staje w Warszawie.

Matka przybyła do Warszawy
Wczoraj przybyły do Warszawy 2
Nowego Sącza 70-letnia matka śp. min.

Odznaczenie

Pierackiego oraz dwie Jego siostry.

orderem

Jak się dowiadujemy, Rada
Ministrów na swem niedzielnem posiedzeniu
powzięła uchwałę o odznaczenie orderem Białego Orła Ś. p. ministra Pierac-

Orła Białego.

kiego. Rozważała również nad sprawą
ewentualnych zarządzeń w stosunku do
osób, zagrażających bezpieczeństwu
i
perządkowi

publicznemu.

twierdzą

w

kołach

politycznych

w ramach zarządzeń przeciwko osobom
zagrażającym

bezpieczeństwu

i porząd-

kowi publicznemu projektowanem byłoby utworzenie
nyeh .

obozów

w
WARSZAWA

(PAT)

kościele
—

Trumna

ze

zwłokami Ś. p. ministra Bronisława Pierackiego przenies. została do górnego
kościoła Św. Krzyża i ustawiona w na-

wie głównej. Przed trumną ustawioną
wśród wielkiej ilości kwiecia,
pełnia
wartę

honorową

Koło

Czwartaków,

Zw.

Demonstracje

Miedzy ul. Foksal i Ordynacką Legjan Mto-

dych urządził wiec, poczem zebrani rozbili się
na 2 grupy, które przeszły ulicami śródmieścia,

żądając zamknięcia
miejse

na znak żałoby kin i innych

rozrywkowych.

Wznoszono

koncentracyj-

Żądaniu

temu

uczyniono

zadość.

przytem

Dalsza

św. Krzyża.
Legjonistów,

urzędnicy

ministerstwa

spraw wewnętrznych i Oddziały Korpusu

Ochrony

Pogranicza.

O

godz.

12-ej

liczne rzesze ludności stolicy oraz delegaci organizacyj przybywały do kościoła celem złożenia hołdu śp. ministrowi
Pierackiemu,
4

Legjonu Młodych

W. sobotę około godz. 20-ej grupy Legjonu
Młodych udały się pod szpiłal Ujazdowski i Belweder. W drodze powrotnej doszło do utarczek
z eztonkami Obozu Narodowo-Radykalnego. Kilka osób zostało poturhbowanych, kilkanaście are
szłowanych.
х

ok-

rzyki: „precz z niewiadomszczyzną”, precz z en
decją”, „precz z mieczykami', „niech żyje ро!ski chłop i polski robotnik*, Część manifestantów udała się pod kawiarnię „Adria” przy ul.
Moniuszki, żądając od ohecn. tam opuszczenia
lokalu od właściciela zaś zgaszenia neonów.

Obozy Koncentracyjne.
Jak

Trumna ze zwłokami Ś. p. min. Pierackiego

grupa

udała się na ul. Marszałkowską( gdzie zmusiła
kiiku właścicieli kin do przerwania przedstawień. Inna jeszcze grupa członków Legjonu Mło

dych

przeszła

reklamy

ul. Zgoda,

świetlne

gdzie

„„Gażety

wybiła

szyby

Warszawskiej“

i

oraz

zniszezyła część nakładu tego dziennika. Rówuicż wybito szyby w „A. B. C.* przy ul. Zgoda
i w filji „Kurjera Warszawskiego” przy uł. Mar
szałkowskiej 108.
В
Pelicja wprowadziła wkrótee porządek na
ulicach.
Denionstrujący

„Legjonu Młodych*
kawiarni Loursa.
Policja

na Krak.

wkroczyła

Przedm.

spowodowali
wieczorem

członkowie

zamknięcie
do

lokalu

za-

rządu Obozu Narodowo-Radykalnego przy ui.
Świętojańskiej 17, skąd zabrała wszystkie dokumenty. Zebranych w iokalu organizacji zatrzymano. Również przeprowadzono rewizję ® №-

kalu redakeji

38, skąd

szło

„Sztafety“

zabrano

wszystkie

przy ul. Nowy

Świat

papiery.

W! dzielnicach Wolskiej i Mokotowskiej dodo zajść z komunistami i z ONR-owcami.

4

„KURJER“

18 czerwca

z dnia

Dzień sportu polskiego w Niemczech

- Dyr. L. Szwykowski

W miejscwośie Borna w Saksonji odbył się poraz pierwszy od wielu miesięcy dzień sportu polskiego, zorganizowany przez Polski Robotniczy Klub Sportowy z Borna. W imprezach wzięły udział wszystkie kluby polskie z Sakson-

w mieście i do pewnego stopnia sensację
ponieważ od czasu objęcia władzy przeź
Hitlera nie odbyły się żadne większe im
prezy polskie w Niemczech.Popołudnin
na miejscowem boisku rozegrany został
międzymiastowy mecz piłkarski pomię-

ji, Turyngji i Brandenburgji. M. inemi
startowały liczne drużyny Sokoła z Ber-

dzy reprezentacją polską z Berlina a re-

stawiciele

komitetu

olimpijskiego

Polaków

z zagranicy

oraz

instruktor

z

Górnego Śląska p. Konieczny.
Zawody rozpoczęły się defiladą 300
sportowców polskich przez ulice miasta.

Pochód

wzbudził

duże

zainteresowanie

skowe,

konkurencji
lepszych

się będzie kurs sportów wc

dnych organizowany

przez

znaną

pla-

kto

W. K. S. — Ż.

karski

WKS

ŻAKIS

o

został

wczoraj

mistrzostwo.

10:1

pokonał

z

dalszy

Okręgu

pił-

mecz

słabą

drużyne

między

i ilu zgłosiło

się na

kurs

wodny

temi

drużynami zakończył się również dwucyfrowem
zwycięstwem wojskowych, którzy wygrali 13:0.
Wezorajszy mecz stał na niskim poziomie te
chnicznym zę względu na nierówność sił dru-

Trok.

A. K. S. 10:1

ści,

rownikami

drużyny

będą

kpt.

Baran

wach Polski, by 15 lipca spotkać się z reprezentacją Lwowa.
Mecz Wilno — Lwów został już zakontraktowany, a odbędzie się we Lwo-

wie.Cieszy nas bardzo,

‚
że dwa

kresowe

miasta nawiązywać zaczynają znów z Sobą kontakt sportowy, a ILwów jako kole-

bka sportu lekkoatletycznego Polski obchodzić będzie na meczu z Wilnem swój
jubileusz _ ustanowienia pierwszego rekordu sportowego.

znakomitemi

szą

przeciwniczką

na 4-ch

igrzyskach

;
-

56

mtr.

—

mtr.

w

lesie

edbywają

jakąś

masówkę.

Po otrzymaniu tej informacji większy od
dział policji otoczył wkrótce las ze wszystkich
stron i przeprowadził obławę, w wyniku której
zatrzymano kilkadziesiąt młodocianych osobni-

są

poszlakówani

p.p. radnych.

Święto przygotowywał Komitet pod

przewodnietwem

—

Wiezoraj
12),

spadła
lat

48,

ze

strychu

Skrzycka

Julja

Skrzycka

twierdzi,

że

nie

pamięta jak wstała z łóżka, weszła na strych
i spadła.
Odzyskała świadomość dopiero po upadku,

naskutek silnego.
Nieszezęśliwa
Graz ma złamany
towie ratunkowe
kim do szpitala

Hałki.

Wyjazd Prezesa Zarządu
Podokręgu Z. S.
Prczes Zarządu Podokręgu Wil. Zw. Strzeleckiego, p. ppłk. dr. Eugenjusz Dobeczewski,
udaje się na miesięczny лор wypoczynkowy.
Obowiązki prezesa pełnić będzie w jego zastępstwie wiceprezes Zarządu p. wizytator мю
kowski.

w „Święcie Morza".

о

toku. W miesznaniu
przeprowadzono: re-

(e)

Dziwny wypadek utraty świadomości
(Trocka

p. wójta

Udział Zw. Strzeleckiego

Wszystkich zatrzymanych osadzono w aresz
cie centralnym do dyspozycji władz śledczych.
Dalsze dochodzenie w
niektórych aresztowanych
wizję.

naszej młodzieży wiejskiej; jeszcze trzy
lata temu nieliczna karstka stawała do
zawod., ściągając równie nieliczną gru-

czystościam około 1000 osób. Podnieść
należy wkońcu ujawniające się zainte=
resowanie i czynny często udział reprezentantów władz gminnych w osobach

7,3 s. (wynik jeszcze nie zatwierdzony), 80 m.—
9,8 s., 100 mtr. — 11,7 (wynik nie zatwierdzony), 200. mtr. — 241 s, 800 mtr. — 2:16,8,
1000 mtr. — 3:02,5.
W, rzutach dyskiem i oszczepem Walasiewiczówna osiąga ostatnio na treningach
stałe
około 40 mtr. W skoku wdal uzyskała ona 5,84.

ków z których niektórzy
działalność komunistyczną.

Trwająca do rana zabawa zakończyła uroczystość.
.
znaczny
Podkreślić nałeży bardzo
wzrost zainteresowania sportem wśród

często dziewczęta, i ludzi pod wąsem się
spotyka. Pozatem przyglądało się uro-

Belmonckim

Onegdaj połieja śledcza m. Wilna otrzymała
informacje, iż w lesie Belmonckim zebrała się
większa grupa nieznanych osobników, którzy

ode-

gu, kilkuset młodych ludzi, a wśród nich

się

kobiecych

6,4 s., 60

wspólny

żołnierski,

pę widzów, — dziś strzela, skacze i biega, i to nawet już z pewną wprawą, bę
dącą wynikiem systematycznego trenin-

w Londynie. Koubkowa znajduje się obecnie w
znakomitej formie, czego dowodem są następujące jej wyniki: 100 mtr. — 11,9 sek.(!), 60
mtr. — 7,6 s., 200 mtr. — 25,8 s., 800 mtr. —2:18,8 s., 1000 mir. — 3:03 s., skok wzwyż —
1,55, skok wdal — 5,65 m. Słabą stroną Kouhkowej są rzuty.
Dla porównania podajemy ostatnie wyniki

premiera

A

zbliża

obiad

stawienie w sali strażackiej, gdzie
grano sztukę ludową „Żniwo*.

zesłorocznem

wynikami,

sportowym

gośćmi,

czenia strażackie. Po zawodach tych od
była się rozgrywka w piłkę siatkową 0raz gry i zabawy, a wieczorem przed-

Aresztowanie masówki

dobrze nam znany kpt. Herhold.
'Mecz odbędzie się na stadjonie OŚrodka W. F. Program będzie niećo skrócony z uwzględnieniem jednak
trzech
ciem niektórych biegów.
'Po tym meczu wilnianie będą startować 8 lipca w Poznaniu na mistrzost-

i

Wtalasiewiczówny:

BOHATEROWIE
i

jak

Od10 - ej
współ-

hippiczne, a ochotnicza straż ogniowa
urządziła próbny alarm i pokazowe ówi-

ona coraz bardziej do wyników Wałasiewiezówny, dla bźórej będze niewątpliwie najgroźniej-

Teatr muzyczny „LUTNIA*

NADANA CAUDEDDOO ZADRA

się

Państwowej

poczem prowadzono w dalszym ciągu
poszczególne konkurencje z zakresu P.
O. S. Urozmaicił je pluton konny, organizując pokazowe ćwiczenia i zawody

re-

zwycięstwem nad Walasiewiczówną w biegu na
100 mtr. Zarówno skalą swojew szechstronno-

minów tych dwuch spotkań apelujemy
botę, rozpoczną się dwudniowe mistrzostwa lekkoatletyczne Wilna,
które w " do naszych czołowych zawodników, by
dołożyli, swych starań nad przeprowatym roku mają być zorganizowane niedzeniem systematycznego treningu, a zoco uroczyściej niż w poprzednich latach.
staną osiągnięte zaszczytne dla Wilna
Mistrzostwa mieć będą charakter ewyniki.
liminacyjny, gdyż 27 we środę reprezentucja Wilna stanie do walki z drużyną

JUTRO

rekord

Czechosłowacji znajdujesię niezwykle gro
źna konkurentka wszechstronnego talenu lekkoatletycznego Stanisławy Wałasiewiczówny.
Та
„ezeską Hitomi* jest znana lekkoatletka Zden
wsławiła

się na placu

z przybyłymi

Niemki.

która

uzyskaniu

Po nabożeństwie odbyła się defilada. De* filujące oddziały prowadził kompanijny
Z. S. p. Józef Ciupiński. Po defiladzie

W

Koubkowa,

zebraly się przed

dstawicieli innych organizacyj, przeglądu udających się do kościoła oddziałów.

„Czeska Hitomi“ najgrožniejszarywalka wWalasiewicz6wny"
ka

przy

. odbył

Poprzedni

sek.

rozwiąza-

udziale Prezesa Zarządu
Powiatowego
Z. S. p. Kazimierza Protasewicza, i prze

biecych.

Biorąc więc pod uwagę bliskość ter-

Centralnego Instytutu W. F.
:
CIWF przyjedzie do Wilna na jeden
dzień, by udać się do Brasławia na obóz
letni sportów wodnych.
W roku ubiegłym wilnianie z CIWF
przegrali małą różnicą punktów. Instylut w drużynie swej posiadać będzie cały szereg znanych
zawodników.
Kie-

do

6,4

pochód

znaki Sportowej. Około godziny
dokonał p. mjr. Klukowski przy

Wizoraj na zawodach lekkoatletycznych we
Wrocławiu startowała Wajsówna, która w dysku uzyskała słaby wynik 39.68.
Ciekawi jesteśmy co też będzie w Londynie
z lekkoatletkami naszemi w czasie Igrzysk Ko-

do

Lekkoatleci szykują się do walki.
Za.kilka dni, bo już w najbliższą so-

gane

39,68.

czytelników

dokładnie

należał

m.

—

Zarzą-

marsza

ce w święcie oddziały, skąd po raporcie
udano się na strzelnieę i rozpoczętó strze
lania o Odznakę Strzelecką oraz przerabiano poszczególne konkurencje, wyma-

Wajsówna rzuciła tylko

WKS wystąpił w osłabionym skłądzie bez
swoich reprezentacyjnych obrońców: Manieckie
›
go i Chowańca.
Mecz sędziował Gisin. Publiczności mało.
W rozgrywkach w dalszym ciągu prowadzi
WKS, mające 14 pkt. przed KPW Ogniskiem 12
pkt. i Drukarzem 9 pkt.

Wileńskiego.

łatwością

(2:1). Pierwszy

mecz.

chwilą

Z

W lipcu przecież odbędą się regaty woj-

Rozegrany

za

zgłoszen

listy

zamknięcia

poinformujemy

szereg

sportowych.

imprez

poważnych

bardzo

bo

dogodne,

miesiąc koszt wynosi 60 zł.

rzyskim zapowiada się wspaniale. Prócz
zwykłych: zajść sportowych w Trokach

w lipcu

bardzo

są

Warunki

Rekord

kord

2

wynosi

Brygady

lokalem

odegraniu

W dniu następnym

Koubkowa ustanowiła wczoraj nowy
światowy w biegu na 800 mtr. pań.

w lokalu: Lgi przy ul.
22—2, tel. 14-12, od go-

który urzęduje
A, Mickiewicza
dziny 17.

przed

po

lokalem Zarządu Gminnego uczestniczą-

Rekord światowy
Koubkowej.

tychmiast porozumieć się: z p. Kuroczyckim prezesem A. Z. Z. M. w iWlnie,

sportowo-towa-

akurat

się,

zapowiada

Pierwszej

Wiezorajsze mecze ligowe zakończyły się nasiępującemi wynikami:
2:1 (2:0).
Pogoń Lwowską
ŁKS pokonał
Bramki dla Łodzi strzelili: Król i Bebstrajch.
Wisła pokonała Podgórze 5:1 (2:0).
Cracovia wygrała z Warszawianką 4:0 (3:0).
Warszawianka grała w słabym składzie.
Legja pokonała Wartę 2:1 (1:1).
W' meczach towarzyskieh Garbarnia przegrała z Pogonią Śląską, a Wisła pokonała reprezentację Rybnika 5:2 (2:).

jezior Tro-

brzegami

Trokach

w

Słowem,

bądź razie pertraktacje wciąż trwają, a
będzie nielada sukcesem jeżeli rzeczywiście zjadą do nas tak dalecy, a mili
goście.

mieć będziemy

i naj-

że będzie b. wesoło, a ci wszyscy którzy
pragną jeszcze się- zgłosić, powinni na-

z Bałkanów.

względem

z udzia-

gdzie

Gminnego,

no.

wyniki meczów
Ligowych.

Polski.

reidu kajakowego

du

sportowej.

działalności

w

ckich.

Jakoby zamierzają przyjechać
studenci z Węgier i Jugosławji. W każdym

Kurs pod

wioślarzy

swej

brze byłoby, gdyby organizatorzy роmyśleli o przeprowadzeniu
ciekawego

W tym roku
prócz
studentów
7
państw bałtyckich: Łotwy i Estonji przy
sportowey

międzynarodowej

miasteczka,

zorganizować jubileusz 25 - lecia

pnym

©

go*. Przemówił potem do zebranych p.
Józef Zienkiewicz i odmaszerowano do

nastę-

roku

w

zorganizowano

żałobny i odśpiewano pieśń „Śpij kole-

nien przyczynić się do odrodzenia Towazamierza

1920,

nym w roku ubiegłym pomniku zapalono znicze, a orkiestra odegrała marsż

strumień świeżego powprowadzając
wietrza. Odżywczy ten czynnik powiktórę

r.

zwłoki poległych w okolicznych
wal.
kach żołnierzy polskich, Przy wzniesio-

W.

T.

w

wistów, z orkiestrą Straży Ogniowej, na
cmentarz miejscowy, gdzie spoczywają

Nie bez znaczenia pozostaje fakt wy:

Wil

9 czerwca b. r., jako w rocz.

walk

godz. 20-ej cąpstrzyk oraz pochód oddziałów Związku Strzeleckiego i Rezer-

boru na prezesa p. dyr. L. Szwykowskiego, który znany jęst z pracy organizacyj
nej w sporcie.
=
Sądzimy, że p. dyr. Szwykowski prze

rzystwa,

Wilna

, Wdniu
nicę

Zgłoszono szereg wniosków,
które
mają ożywić nieco działalność tej zasłużonej placówki sportowej.

reorganizację

objęło

żośniańskiej. Popularna ta uroczystość
miała przebieg następujący:

cyjny, ale i sportowy.

prowadzi

święto miadziolskie

w roku bieżącym także młodzież gminy

się przez kilka godzin nad dalszemi losami Towarzystwa, które obecnie przeżywa ciężki kryzys nietylko organiza-

Prócz tych imprez wioślarskich odbędą się również regaty żeglarskie, a do-

cówkę akademicką Akademicki Związek
Zbliżenia Międzynarodowego „Liga”.
Zachęceni powodzeniem zeszłorocznego kursu [postanowili
organizatorzy
rozszerzyć zakres kursu.

jechać mają

o mistrzostwo

łem osad Rygi, Prus Wschodnich

przyjaźnionych.
Odbywać

regaty

Rejonowe

Na ostatniem walnem zgromadzeniu
Wil. Tow. Wiośłarskiego zastanawiano

Akademicki związek Zbliżenia Międzynarodowego organizuje kurs wodny.
Do Trok przyjechać mo w lipcu koło
150 studentek i studentów z państw za

i W.F. w Miadziole.

prezesem Wileńskiego
Tew. Wioślarskiego.

prezeniacją polską z Borna. Zwyciężył
Berlin 6:2. Wieczorem odbyła się uroczy
sta akademja połączone z uroczystościami z okazji 10-cioletniej rocznicy Centralnego Związku Zawodowego Polskie
go i 10-letniej rocznicy założenia polskiej szkółki w Borna. Wygłoszono szereg referatów, w których wzywano 0becnych do wychowywania dzieci w du
chu polskim, do pielęgnowania języka
polskiego i zakładania w każdej miejscowości polskich szkół, Następnie odbyła
się część koncertowa.

dla

r.

|imly men
SPORTOWY Rejonowe
święto P. W.

KURJER
lina, Meuselwitz,
Lipska,
Bitterfeldu,
przedstawiciele nowej organizacji sportowej założonej z grona Związku Emigrantów, członkowie polskich
klubów
robotniczych i t. d, Na zawodach obecni
byli konsul R. P. dr. Brzeziński, przed-

1934

bólu.
otrzymała szereg uszkodzeń
obojczyk. Zawezwane pogoprzewiozło ją w stanie ciężżydowskiego.
(e).

W związku z organizowanem w Gdyni „Šwiųtem Morza* wyrusza z Wiletńszqzyzny wyciecz
ka strzelców i strzełczyń. Zwiedzi, ona poza
Gdynią i wybrzeżem morskiem — Toruń, kilka
ośrodków gospodarczych na Pomorzu i War
szawę. Organizację przeprowadzają Zarządy Po
wiatów, zgłaszając organizowane tam zespoły
do Komendy

Podokręgu

w

Wilnie.

Zniżki teatralne dla czytelników

NOWEJ

WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK
Wilno,

uł.

Jagleliońska 16,

- Ostatnie nowości.
"Warunki przystępne.

m. 9.

+

„KURJER“

dnia
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Maniiestacja żałobna w Warszawie
WARSZAWA (PAT) — Dziś na placu
Józefa Piłsudskiego o godzinie 12-ej w
południe odbyła się manifestacja żałobna przybyły organizacje wojskowe, zwią
zki i liczne rzesze publiczności. Prezes
Federacji P. Z. O. O. generał Roman Gó
recki, wygłosił przemów., poczem przy
dźwiękach marsza żałobnego ruszył uli-

wielki

pochód.

Krzyża.

gdzie

miasta

cami

ściołem

św.

ko-

Przed

(PAT)

—

zwłoki $. p. min. Pierackiego, szeregi
oddziałów
-prężyły się na baczność i
sztandary pochylały się. Pochód przeszedł ul. Krakowskiem Przedmiešciem,
ul. Nowy Świat, Al. Ujazdowską aż do
Belwederu gdzie
uczestnicy
pochodu
wznieśli okrzyk na cześć Marszałka Pił.
sudskiego a delegacja udała się do Belwederu.

spoczywają

Depesze kondolencyjne

Składanie podpisów
w księdze żałobnej
WARSZAWA

W.

ministerstwie

związku z skrytobójczym mordem
Pierackiego odbyły się w miastach

manifestacje,

wsiach

i wielu

wyrażają-

zasłużonego
ce żal z powodu Śmierci
żołnierza i działacza społecznego, potępiające zamach skrytobójczy i uznanie
dla

poczynań

rządu,

Z różnych miejscowości powiatu bra-

sławskiego wysłano depesze kondolencyjne i rezołucje bezpośrednio do pre-

zesa rady ministrów.

W Wilejce odbyło się nabożeństwo
w synagodze. Przed frontem pułku KOP

i wobec licznie zebranej publiczności od-

mołodeckim

powiecie odbyły

nem, Radoszkowiczach, Rakowie i Gród.
ku
ne

się organizowaniem

poniedziałkowych

uroczystych pochodów i akademij,
MW Oszmiańskiem odbyły się uroczy-

przed starostwo i złożono staroście kondolencje dla rządu i rodziny zmarłego.

pod pomnik marszałka Pił2-minutowe
gdzie nastąpiło
broń
towało
sprezen
Wojsko

i edegrano marsz żałobny. Następnie powzięta została rezolucja; wyrażająca go-

towość społeczeństwa do współdziałania

z rządem, celem zapewnienia ładu i spokoju w państwie. W poniedziałek „odna
prawione zostaną w kościele i cerkwi
donoszą
tacjach
manifes
O
bożeństwa.
pozatem z Budsławia, Chocieńczyc, Dołhinowa, Ilji, Krzywicz, Kurzeńca i in.

Nowo-Święcianach w sali „Ognispoczem

orkiestrą.

ża-

odbyla się akademja

z

się pochód

uformował

obradowały

Święcianach

'W

Kondolencja mieszkańców gm. kobylnickiej

stošci w Oszmianie,

Sołach,

wano na rynku, poczem pochód udał się
W dziśnieńskiem odbyły się manife
stacje w Głębokiem, Dziśnie,
Dokszycach, Szarkowszczyźnie i Królewszczy
źnie przy nadzwyczaj licznym udziale w
akademjach.
'Pozatem odbyły się manifestacje w
wielu innych
miejscowościach,
przyczem rezolucje wysłano wprost na ręce
premjera Kozłowskiego. Wszędzie uroczystości odbyły się w nadzwyczaj poważnym nastroju i przy dużem skupieniu, Spokoju i porządku nigdzie nie zakłócono.

Rezolucja

„Legjonu

peszę

na Nadzwyczajnem

Wialnem

walili następującą

rezolucję:

p. premjera:

Ludność

Gminy

KOZŁOWSKI
WARSZAWA.
Kobylniki

Wileńskie

orga-

nizację, duehowieństwo, urzędy, nauczyciełstwo
wstrząśnięci potwornym mordem,
dokonanym
na Ś. p. Ministrze Pierackim, składają wyrazy
najgłębszego żalu.
a
Gumowski

Wójt.

Wezwanie
Ż.

M.P.

Zarząd wileńskiego koła Żydowskiego Klubu

dyśli

Państwowej

wzięcia

licznego

wzywa

udziału

swoich

w

członków

demonstracji

й

Wczoraj przez ŽKMP wyslana zostala do
Warszawy na ręce p. premjera Kozłowskiego
«depesza kondolenq, jna,

Żałobne posiedzenie
Gminy Żydowskiej
Dowiadujemy

się,

że

w

związku

tragicznym zgonem 4, p. Ministra Pierackiego wileńska gmina żydowska zwołuje na dzień dzisiejszy specjalne posiedzenie.
W wyznaczonej na dzień dzisiejszy
manifestacji żałobnej na placu Łukiskim
ku czci Ministra Pierackiego mają wziąć
jak nas imformują, udział również i or
ganizacje

Kupców

żydowskie,

Żydowskich.

a m.

in.

do

Garbarskiej

barbarzyństwa...

i Mickie-

Jeśli

Związek

z

Defilada.
Po

jak

reprezentcyjny

nego kursu — rozdanie dyplomów,

-0$0—

Aresztowania
towania

Tłoczyńskiego

panów.

wieza,

do

przegraną.

w

grze

Tłoczyński

ZGŁASZAJCIE

Lekkoatleci

polscy

po-

przegra-

Nowak ustanowił nowy rekord Polski w skoku wdał — 7.38, Heljasz w
kuli miał 15.27, Kusociński wygrał 5 ty-

Sukcesy

który

DO

NAS

Największa

w WILNIE
EURES

„DROGA

Na kortach tenisowych AZS przy ul. Zakretowej rozegrany został pierwszy w tym sezonie
poważniejszy turniej tenisowy, który przyniósł
nam szereg niespodzianek.
Największą niespodzianką jest wysoka przegrana Kewesa, który zdawało się znajduje się
w dobrej formie. Kiewes przegrał w półfinale
« Turczyńskim 6:3, 6:2.
W grze pojedyńczej panów pierwsze miejsce
zajął mistrz Wilna inż. Jan Grabowieeki, który

W
jaki

Wielka

44

i odstawił

komisarjacie

stwierdzono,

Półtorakiewicz

stały

że jest to nie-

mieszkaniec

wsi

.„So-

Po ustaleniu stanu niepoezytalnošei „hitle
rowca“ został on przesłany do szpitala psychjatrycznego.
(e)

Tarłowskiego

Polsk

6:1,

i.

6:1, 6:

W. grze mieszanej mistrzostwo zdobyła Volkmerówna grając z Hebdą,

ау

sięcy metrów w czasie 15 min. 09 sek..
a Lukhaus w trójskoku zajął pierwsze
miejsce mające 14 mtr. 18 em,
Drugie miejsce w swoich konkurenejach pozajmowali: Tarczyk, Nowosielski, Biniakowski

w

finale pokonał Turczyńskiego 6:0, 6:1, 6:1.
Z ciekawych gier notujemy: Gotlib—Konarzewski 6:3, 6:2, Grabowiecki—Gotlib 6:4, 6:0,
Grabowiecki—Zaborowski
—Bukowski 4:6, 6:1, 8:6.

6:2,

6:2,

Zaborowski

Wśród pań decydująca wałka o pierwsze
miejsce rozegrała się między p. Hohendlingerówną,

a Olechnowiczową.

Zwyciężyła

po trzech

setowej walce Hohnedlingerówna 6:3, 1:6, 6:4.
Z ciekawych gier notujemy: Olechoniczowa—
Reissowa 8:6, 6:3, Hohendlingerówna—Turczyń6:2,

6:1.

19 b. m.

FORTUNĘ,

Organizacja

zawodów

w finale p. Szy-

spoczywała

w

spraw-

nej ręce p. Kopcia bez zastrzeżeń.
RI
AS PZATTZECP
D
CATS
E
OCZEK ZA PODRTA

Uszkodzenie

toru

kolejowego

i najszczęśliwsza

„LICHTLOS“
STSSS ESS

SZCZĘŚCIA"

Gdynia, Św. Jańska 10.

6:3, 6:8, 6:4, 6:4.
grały tylko trzy zawodniez-

ki. Zwyciężyła p. Turczyńska
mańską 6:3, 6:0.

DOBROBYT!

Mickiewicza

6:1, 6:0.

cego z Bukowskim
W klasie B pań

państwowej

PO

Kewes

Wi grze podwójnej panów Grabowiecki z
Turczyńskim pokonał w finale Kewesa grają-

BEŻ

30 Loterji

PO

i Pławczyk.

W grze mieszanej Hohendłingerówna grające
z Grabowieckim pokonała w finale parę Dow-

Ad.
Oddział:

zatrzymał

rok Tatary", który ostatnio stracił zmysły na tle
propagandy narodowych soejalistów.
t

ska

wtorek

kolektura

DO

awanturnika

tenisowe p . Hohendlingerówny
i inż. J. Grabowieckiego.

WSZYSTKICH
bo KUPNA LOSÓW

SIĘ

Rady

pokował

li we Florencji 69:51.

1-ej klasy

WZYWAMY

Stronnictwa

komisarjatu.

mistrzem

Trzeci mecz lekkoatletyczny
Włochy — Polska zakończył się znów naszą

SARZCYC
ZRZEC
ABER ZZ

CIĄGNIENIE

18 członków

kalno - Narodowego.

borowa,

we

w Wilnie

W nocy z soboty na niedzielę Wydział Śledczy m. Wilna dokonał aresz-

czego on czeka? Czy zniesienie go to będzie pierwszy wyczyn nowego Magistra
tu?

TALE

Już jutro,

Od-

tąd już podchorążowie pójdą do poszczególnych pułków 1 dywizji, by tam ostatnie już przejść wyszkolenie.

stoi;

tak

na ul.

dzili się na placu koszarowym I Brygady, gdzie nastąpił ostatni akt zakończo-

trawa zu-

stał,

nabożeństwie

Wręczenie dyplomów.
O godz. 13-ej podchorążowie zgroma

pełnie wysycha i nie łaska kazać pole:
znajdująwać trawników hydrantami,
cemi się na miejscu. Trawa wysycha,
żółknie, staje się szkaradną, ale budyne-

czek

skończonem

Mickiewicza
vis-a-vis Sztrala
odbyła
się defilada. Przed dowódcą I-ej Dywizji gen. Skwarczyńskim twardym miarowym żołnierskim krokiem przedefilowała cała szkoła.

Polska przegrała mecz z Italją 69:51

mocarstwowe-

TA

czności.

właściciel

dzięki niedbałości Magistratu

zwycięstwem

go stanowiska Polski i deklaruje wszystkie swo
je siły i życie swoich członków wzorem tego
wielkiego bojownika © mocarną
Polską
na
służbę wierną Ojczyźnie.

OS

skowych i cywilnych, szkoła podchorążych
przedstawiciele
poszczególnych
pułków, korpus oficerski i tłumy publi-

szczać do stawiania takich upiększeń od
których mdło się robi. Czy niema dałszych placów, jakichś
ryneczków,
a
choćby i Placu Łukiskiego, przeznaczonego na ludowe rozrywki.
Tam i tak,

jedyńczej

Zgromadzeniu uch

poderwania

Katedralnego,

stwo przybyli przedstawiciele władz woj

wicza jakaś szkarada, cyrk, buda, žėlt.
bronzowa, z przystawkami, schodakmi,
i czemś w rodzaju areny..
Cóż to ma znaczyć? Ozdoba miasta?
W centralnym punkcie rozsiada się ta-

do

żałob-

nej spowodu tragicznego zgonu Šš. p. Ministra
Spraw Wewnętrznych Bronisława Pierackiego,
która odbędzie się dziś 18 czerwca o godz. 19
na Placu Łukiskim.
(Zbiórka członków o godz. 18.45 przy gmachi
Sądów.

dążących

cu

Mistrzostwa tenisowe Polski rozegra
ne w Poznaniu zakończyły się wczoraj

Legjon Młodych Związek Pracy dla Państwa oburzony do głębi bezprzykładnym i hanieh
nym mordem nieodżałowanej pamięci Ministra
Spraw Wewnętrznych B. Pierackiego,
który
padł na posterunku żołnierskim wiernej służby
illa Państwa, potępia sprawców tego ohydnego
czynu,

do członków
K.

czenie swego kursu dywizy jnego.
Uroczystość zapoczątkowało
nabożeństwo w kościele św. Ignacego odprawione o godz. 10-ej min. 30 przez ks.
kapelana Śledziewskiego. Na nabożeń-

Tłoczyński

Młodych*';

Mieszkańcy
gminy kobylniekiej, pow. posławskiego wystosowali wczoraj następującą dePREMJER

Gwałtowej barwy afi
oznajmiały
od kilku dni, że „Sciana Śmierci* to coś
czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Ludziska się gapią... czytają medytują i idą dalej. Aliści wyrasta na śmie
tnisku, które pieczołowicie
utrzymuje
się jako rezerwat dzikości na rogu Pla-

Wczoraj w godzinach wieczorowych na ulicy
Miekiewicza, wpobliżu bramy domu Nr. 40 zjawił się jakiś osobnik, który wszczął awanturę
zaczepiając przechodniów i wznosząc okrzyki,
że jest hitleroweem i t. d.
Wobec zaczepnego zachowania się „hitlerowea* powstała wśród przechodniów panika.
Wkrótce wpobliżu wspomnianego domu zaczął
gromadzić się tłum. Zwróciło to uwagę przechodzącego wpobliżu posterunkowego Rajkie-

Dzielenisz-

Na wiadomość 6 skrytobójczem zamachu na
osobie ś. p. Ministra Pierackiego członkowie
Legjonu Młodych Okręgu Wileńskiego zebrani

do

Wczoraj Szkoła Podchorążych w 5
P. p. Leg. obchodziła uroczyście zakoń-

Warjat „Hitlerowiec* na ulicy

oraz Mołodecznie. Powstały specjaikomitety obywatelskie, które zajęły

pochodem
sudskiego,
milczenie.

ka“ kolejowego

miasta.

Dlaczego nikt nie czuwa, żeby nie dopu-

manifestacje i akademje żałobne w Kras

kach, Murowanej Oszmiance,
Smorgoniach, Krewie. W'Oszmianie manifesto-

łobna,

Święto podchorążych

kiem

się

czytano rozkaz marszałka Piłsudskiego
mianujący płk. dypl. Bronisława Piera:
ckiego generałem brygady, poczem wojsko, organizacje i publiczność ruszyły

W

Nowa „ozdóbka”

placu potrzebował zarobić, to nie powinien tego robić oszpecając centrum i robiąc z tego punktu jakiś Pacanów, jakieś
zapadłe
prowincjonalne
miasteczko

organizacje
wojskowe
oraz
osobno
przedstawiciele urzędów, związków
i
społeczeństwa.
W obu wypadkach u:
chwalono rezolucje i postanowiono w pa
niedziałek
wziąć
udział
w nabożeństwach żałobnych i uformować pochód
powszechny.

W

5

r.

czy ranić, kilka razy dziennie tym wido-

bez przerwy setki depesz ze wszystkich
stron kraju, od poszczególnych
urzędów, związków samorządowych, komitetów gminnych i rad powiatowych, izb
rolniczych i rzemieślniczych, związków
pracowników miejskich i stowarzyszeń
społecznych.

Żałoba i protesty na wilenszczyźnia.
W

1934

kie coś, człowiek obdrzony jakiem takie coś, człowiek obdarzony jakiem ta-

WARSZAWA (PAT) — Do ministerstwa spraw wewnętrznych
napływają

spraw wewnętrznych wyłożono specjalną księgę do której wpisują się osoby przybyłe do ministerstwa z wyrazami ubolewania z racji tragicznej śmierci śp. Ministra Pierackiego. M in.
do księgi ministrowie pełnomocni
wpisali się
Japonji, Estonji, Austrji, Prezes PIKO, Prezes
Banku Polskiego, Dyrektor Banku Polsk., wyżsi
urzędnicy poszczególnych ministerstw.

min.

czerwca

CHWILI

OSTATNIEJ

Z

z

Dnia 16 ezerwca r. b. o godz. 8-ej rąno na
przejeździe kolejowym na klm. 249 szlaku Knźnea—Łosośna, miejscowy torowy zauważył uszkodzenie,

o

10

którepołesałe

na

częściowem

roze

braniu bruku i kradzieży tak zwanych prowadnie szynowych po uprzedniem ich odkręceniu.
kradzieży

niezwłocznie

zawiadomieno

po-

licję, która wszczęła dochodzenie celem wykrycia sprawców.
Tor kolejowy uszkodzony nie był i przecha
dzącym pociągom
czeństwa,

nie

groziło

żadne

nichezpie-

„KURJER“

z dnia

18

K RONIK
Dziś:

Marka

Jutro: Gerwazego

18

Wachód

i Protazego

słońca — godz.

Zachód

2 m.

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii
w Wilnie z dnia 17/V1 — 1934 roxu,
Cišnienie 767
Temperatura.

šrednia

Temperatura

najwyższa

"Temperatura
ad —

najniższa

+=
zachodni
Tendencja: wzrost,

Uwagi:

43

słońca — godz. 7 m. 55

+

+

18

+

U. B. S.

22

spadek

pogodnie.

— Roboty wodociągowo-kanalizacyjne
na
Zwierzyńcu. W połowie lipca r. b. zarząd mi
sta przystępuje do wstępnych prac kanalizacyj
nych w dzielncy Zwierzyniec. Dzielnica ta w
ciągu roku bieżącego i przyszłego uzyska kana
dizację i częściowo wodociągi.
Na ul. Gedyminowskiej zostanie wymurowa
my kanał, który będzie przecinał kilka ulic.
— Ną prąd zmienny. 4 lipca 1934 r. rozpocz
się

przełączanie

abonentów

na zmienny, znajdujących
ściuszki,

Holendersnia,

prądu

stałego

się przy ulicach
Syrokomli,

Park

KoŽeii-

gowskiego, Arsenalska, Zygmuntowska,
Bogusławska. Mostowa, Śniadeckiego, Bonifraterska
Dnia 13 lipca 1934 r rozpocznie się przełączamie na ulicach: Portowa, Styczniowa, zauł.
Portowy, Boufałowa, Jasińskiego, Tartaki i św.
Anny, Królewskiej i Oranžeryjnej.
Wobec czego abonenci motorowi celem unik
nięcia przerw w pracy, na ten czas mają przy
gotować

do

wymiany

silniki

trójfazowe

— Budowa drogi
z Werek do Zielonych
Jezior.
Z kredytów Funduszu Pracy ma być
jak się dowiadujemy, wkrótce rozpoczęta budowa szosy z Werek do Zielonych Jezior. Szosa
ciągnąć się będzie na przestrzeni 5 kilometrów.
Jednocześnieprojektowan% jest naprawa dro
gi na przestrzeni między Jerozolimką a Pikiliszkami.
— Wyjazd biednych dzieci żydowskich na
kolonje letnie. Przed kilku dniami wyjechało
na Pośpieszkę przeszło 200 dzieci z żydowskich
szkół powszechnych na kolonje letnie zorganizowane przez magistrat.
Kolonje letnie dla dzieci chrześcijańskich Э4bywają się pod Wilnem w majątku miejskim
Leoniszki.

ADMINISTRACYJNA

>

Z POCZTY
— Dyrekcja P. i T. zawiadamia, że z dniem

30 czerwca 1934 r. zwija się agencję pocztow
В
dziśnień.
pow.
Tumiłowicze,
telegraficzną
woj. wileńskie, a na jej miejsce uruchamia się
dnia 1 lipca 1934 r. pośrednictwo pocztowo
p.-t.

działania
się urząd

rozszerzonym zakresie
nadzorczy przeznacza

telegraficzne o
Jako urząd

pień

r. o godzinie

p.

Z KOLEŁ

— Roboty kolejowe. Na terenie wileńskiej
dyrekcji kolejowej prowadzone są roboty przy
zamianie podkładów kolejowych. Równocześnie
prowadzone

są

roboty

przy

naprawie

kilku

ma

stów i mostków.
Prace przy budowie odnogi kolejowej 72
stacji Druskieniki
do uzdrowiska
postępują
szybko naprzód. Do dnia 5 b. m. zniwelowano
i przygotowano do nasypu kolejowego przestrzeń około 4 klm. Prace prowadzone są w
przyśpieszonem tempie tak aby w terminie do
dnia 15 września odnogę kolejową oddać do
użytku.

wi?

WOJSKOWA

— Kto staje przed Komisją Poborową. Dziś
przed Komisją Poborową stają wszyscy męż<czyźni urodzeni w poku 1912 z nazwiskami qd
H do Ł włącznie, którzy podczas przeglądu
w
roku ubiegłym zakwalifikowani zostali jako cza
sowo niezdolni do służiły wojskowej (kat. B).
— Podatek wojskowy na rok 1934. Dowiadujemy się, że magistrat przystąpił już do sporządzania wezwań płatniczych na podatek wojskowy na rok 1934. Podatek ten płatny jest
przez zwolnionych od służby wojskowej zależnie od kategorji. Zaliczeni do kat. G płacą 20
złotych;

do

kat

D

15

złotych;

do

kat.

E

10

zł.

Podatek ustawowo jest płatny w ciągu 14 dni
po otrzymaniu wezwania, do czego dochodzi
t4-dniowy termin ulgowy.
Wszystkie zaległości z tytułu nieuiszczenia
tego podatku w latach ubiegłych będą dopisane
do wezwań płatniczych na rok 1934. Zaległości
te stanowią poważne sumy o ile zostałyby ściąg
nięte

mogą

stanowić

pokaźne

zasilenie

kasy

miejskiej.

UNIWERSYTETU

— Nowi dziekani wydziałów
prawnego
i
matematyczno-przyrodniczego. Onegdaj późnym
wieczorem odbyło się posiedzenie Rady Wy
działu

Prawnego

U.

S$.

B.

Na

posiedzeniu

tem

dokonano wyboru noweg odziekana. Na rok
1934/36 dziekanem wydziału prawnego wybrany
został profesor prawa karnego Bronisław Wró

Jlewski.

Wydawnictwo

„Kurjer

sali

Kolum-

Krzyżanowskiego

pro-

na

sto

we

Wileński*

S-ka

r.

właściwym

czasie.

skiego, Tatrzańskiego. Do operetki tej, której
akcja toczy się w Bułgarji, przygotowano nową
cfektowną wystawę.
MIEJSKI

TEATR LETNI W OGRODZIE POBERNARDYŃSKIM
Dziś spowodu żałóby po Ś, p. Min. Pierackim
przedstawienie odwołane.
—

jutro,

we

wtorek

»—

Odczyt

o

Niemczech

na

zaproszenie

<ieczki

dziennikarzy

czątek

zebrania

w

RWZA,

stał

wygłosi

polskich

do

poniedziałek

na

czele

w

wy-

Ро-

o

830

wiecz. Ostrobramska 9.
— Odczyt prof. Adametza. W dniu 24 b. m
o godz. 18-ej w lokału Izby Rolniczej — Dominikańska

13,

odbędzie

się

odczyt

prof.

Ł.

Ada-

metza p. t „Najnowsze zdobycze wiedzy o pochodzeniu zwierząt domowych i roślin uprawnych w Europie".
Z uwagi na doniosłość agadnień poruszanych
przez zasłużonego dla wiedzy hodowlanej prelegenta, Izba prosi o przyjęcie jak najliczniej
szego udziału w wyżej wymięnionem zebraniu.
—śląsk Cieszyński pod panowaniem czeskiem.
Dnia 18 czerwca r. b. w poniedziałek o godz. 8
wiecz. odbędzie się w lokalu Tow. im. Łaskiego
(Zawalna 1) staraniem Polskiego Tow. Krajo-

znawczego

Oddz.

Wileńskiego

p. t. „Śląsk

Cie

szyński pod panowaniem czeskiem* (wrażenia
х wycieczki). Wstęp wolny. Goście mile widziani.
— Z Koła Filozoficznego U. S. B. W; poniedziałek, dnia 18.VI.34 r. odbędzie się XI-ie Zebranie Naukowe Koła z następującym porząd
kiem dziennym: I. Kol. Stanisław Wawrzyńczyk
dyskusję

na

temat

Kina

„Sposób

tum.

Recepta

w

sobotę

23 b.

m. Wstęp

za

Lombard,

pozostaje

nie

potrzebuję

wa,

zjazd

zosłał

delegowany

prezes

Zarządu

gminy Kruk, którego upoważniono do założe
nia votum separatum, gdyby inne gminy doma
gały się zachowania wymiaru według dotych
czasowego systemu.
'Na tem samem posiedzeniu uchwalono za
siłek dla nauczycielstwa powszechnych
szkół
żyd. i hebrajskich w wekslach na 6000 zł. płatnych w jesieni. Uchwałę tę zakomunikowaao
delegacji nauczycielstwa, która zwróciła się do
Zarządu gminy o wypłatę części subsydj
Uchwalono też 2000 zł. dla domów
600 zł. dla jeszybotu, 300 zł. dia seminarjum
hebrajskiego, 200 zł. dla technikum 1 & @.
Pod koniec posiedzenia zgłosiła się delegacja wykreślonych z listy studentów U. S. В.
w sprawie subsydjum na zapłacenie opłat um
wersyteckich. Zarząd gminy nie chciał jedna
kowoż przyjąć delegację, motywując to szereargumentów

formalnej

natyry.

Zniecierpliwieni studenci, którzy tym cza
sem napływali ławą do lokalu gminy, widząc
odmowne

dodawać,

jeśli

nie

—

piękna,

choćby

nawet

JEŻELI
AU RL

NIE

TERAZ

TP

TO

stanowisko

członków

Zarządu

zaba

rykadowali wszystkie drzwi nie wypuszczając
członków. Rozgoryczeni studenci zarządali przy
tem od Zarządu, by zajął w tej sprawie natychmiastowe i jasne stanowisko.
Zaalarmowana
o „zaaresztowaniu* Zarządu policja rozpędziła
studentów i pod swoją osłoną wyprowadził»
Zarząd z lokalu.

z ogr. odp.

może

niedość

wyraźnie

był

pod:

ta

ujawniła

się

i w

tłumaczeniu.

P.

Ka-

i

НБ

Zturnieju atletow
w

kinie „Casino“

Wiczorajsza finałowa wałka między polskisma
olbrzymem Grabowskim, a b. studentem Stiborem, zakończyła się po 35 min. poddaniem się
Stibora, którego Grabowski przez 12 min. trzymał w podwójnym nelsonie.
Druga walka: Biernacki
(Kraków)
contra
Krauss

(Niemcy),

była prowadzona

ze

strony

Kraussa w sposób b. brutalny, co wywoływało
silną reakcję i gwizdy publiczności.
Wi rezuł.
tacie po 8 min. zwyciężył Krauss przednim pa
sem.
W 3-ej parze Torno (Polska) contra Van Ryt

niczem

(Holandja)

po

18

minutach

technicznie

pięknie

przeprowadzonej walki zwyciężył Torno z prze
rzutu przez ramię.
°
4 walka, Langier (żyd. zapaśń.) contra Skrobisz (Łódź) trwała krótko, bo już w pierwszej
minucie zwyciężył Langier odwrotnym pasem.
w dniu dzisiejszym walki zapaśnicze odbywać
się nie będą, gdyż widowisko jest zawieszone
spowodu Śmierci Ś. p. p. Ministra Bronisława
Pierackiego.

połowę

KIEDY???

DNS I

JUŻ

bm.

Uli

infini-

Koniecz

że

ATI

JUTRO

rozpoczyna

19-go b. m.

się ciągnienie

ł kl. Loterji

Państwowej

NIE ZWLEKAJCIE, śpieszcie CZEMPRĘDZEJ
PO
SZCZĘŚLIWE
LOSY

M

do

największej

Centralą:

ORGA

Zamówienia
KESTERK ANC)

HELIOS |

JUTRO
obrazić!

ZEMSTA
CENY

ZNIŻONE
Ceny

&
L
&

i

najszczęśliwszej

kolektury

I NKOWSK I

Wilno, ul. NIEMIECKA

Nr. 35, telefon 13-17, P. K. 0. 80928.

Warszawa,

GŁÓWNA
ŻYDOWSKIE

ad

tego, co widzimy na ekranie, z jej fizjonomji,
trzeba było przypisać — dobremu maguillage'cwi, jakiegoś majstra od tego w Hollywood.
Nad program Betty Boop,
oraz tygodnik
Foxa.
s
(sk)

za-

-- Onegdajsze posiedzenie Żyd. Gminy Wyznaniowej było poświęcone stanowisku, jakie
wileńska gmina ma zająć wobec projektu ustawy w sprawie składek gminnych, który przewiduje, że gminy wyznaniowe mogą pobierać
składki w sumie 10 proc. od państw. podatku
dochodowego. W. niedzielę odbędzie się w tej
sprawie zjazd delegatów gmin wyznaniowych
w Warszawie, który ma podjąć w tej sprawie
akcję w Min. W. R. i O. P., proponowany bowiem projekt wymiaru podatku gminnego pe
derwie zupełnie materjalną
egzystencję gmin
i utrudni im spełnianie zadań. Dokoła tej spra
wy rozwinęła się ożywiona dyskusja, która w
wyniku przyniosła uchwałę, że gmina wileńska
na zjeździe warszawskim wystąpi z wnioskiem
o poparcie projektu ministerjalnego w zasadzie, z tem jednak zastrzeżeniem, że procent od
podatku dochodowego
powinien być zwiększony.
Na

i Filmy

niezmieniona.

proszeniami.

SPRAWY

godz.

nie przypominająca, tej potrzebnej, ale nie za::.
sze przyjemnej,
instytucji.. Artystka ta nia
ciekawe dosyć regularne, rysy twarzy, o dobrej,
szybko zmiennej mimice, subtelnej, a zarazem
wyrazistej. Pozatem jest wogóle bardzo urodzi-

opracowania

imiennemi

o

na jest jaknajwiększa porcja ciemności, nie za
wadzi też trochę wiatru, porządna ulewa, p
morderstw, jakieś bezwolne medjum,
jakiś
hypnotyzer, doktór, laboratorjum dosyć fantastyczne, para kochanków, jedna lub dwie poczwary męskie lub żeńskie — wszystko to potrząsane na tacy lub przetaku
przez pewien
czas, tak, aby czarny charakter zczezł, trupy
poopadały na boki, a para marjonetek przedsta:
wiających „jego“ i „ją“, zetknęła się w punktach, gdzie powinny być usta. Na tem się wszyst
ko kończy, podlane uprzednio sosem pszeudonaukowości.
Najciekawsza z tej mieszaniny jest
Carola

ankiety psychologicznej”, П. Udzielenie nagrody Koła za najlepszy referat,
głoszony w r. b.
Wstęp wolny. Goście mile widziani.
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwyrod:
nieniem rasy). 21 czerwca w Ośrodku Zdrowia
(Wielka 46) dr. W. Mórawski wygłosi odczyt
na temat „Dziedzicność człowieka”. Początek o
6 w. Wstęp wolny.
— Z okazji Zjazdu Muzeołogów z całej Pol
ski, który będzie obradował w Wilnie w końcu
bieżącego tygodnia, Rada Wiil. Zrzeszeń Art.
urządza w swojej siedzibie herbatkę towarzyską

m.

„TAJEMNE NOCE*
(Pan).
makabryczna przedłuża się

Serja

Niemiec.
godz.

b.

au-

sali Związku Literatów w poniedziałek 18 b. m.
szef biura prasowego Prezydjum Rady Ministrów „naczelny redaktor tygodnika „Pion* p.
Tadeusz Święcicki. Prelegent, przybywający do
Wilna

19

praca

=j8 =

I ODCZYTY

Hitlera

dn.

13

zimierz Tomasik dostarczył nam tylko dosłowny przekłąd staro-niemieckiego
tekstu. Archizacji i ubrania go w szatę poetycką dokanali uczniowie opierając się na średniowiecznych tekstach polskich
Będę bardzo wdzięczna jeśli te szczegóły
dopełnią w najbliższym numerze pisma wzmian
Xę o pracy zespołu
Łączę wyrazy poważama
Irena Szymaūska-Byrska.
Wilno, dnia 16 czerwca 1934 r.

siostra .i ja“.

— Uroczysta Środa Literacka na zakończenie sezonu odbędziesię 20 b. m. 'W programis
wręczenie nagród literackich im. Filomatów Tadeuszowi Łopalewskiemu i_ Czesławowi
Miło-

ZEBRANIA

dnia

-kreślony-kolektywny charakter pracy nad misterjum. Stało się to prawdopodobnie dlatego.
że niedość mocno było to zaznaczone podczas
dyskusji. Pragnę więc zwrócić uwagę na tez
ważny w szkolnictwie moment.
Uczniowie dochodzili do formty końcowej
tego widowiska sami, opierając się na mater
jałach i wskazówkach podanych im przez ks.
dr. Śledziewskiego, przez dr. Szeligowskiego :
przez mnie, a także na materjałach zdobytyca.
samodzielnie. Staraliśmy się nie nie narzucać
każdy moment przedyskutować przed przyję
ciem Reżyserja więc ograniczyła się tyłko de
pilnowania postulatów, które zespół wysunął

będzie Janina Kulczycka w otoczeniu
Łasowskie, Dembowskiego, Domosław-

8.30 wiecz. „Moja

szowi. Środa ta będzie zarazem wieczorem
torskim obu nagrodzonych poetów.

List do redakcji
Szanowny” Panie Redaktorze
W bardzo pochłebnej wzmiance o pokazie
Szkoły -Dramatycznej na Środzie Literackiej

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*.
Dziś spowodu żałoby po Ś. p. Min. Pierackim
przedstawienie odwołane:
— -Jutrzejsza premjera w ..,„„Lutni".. Jutro
wchodzi na repertuar Teatru „„Lutnia“ oryginalna operetka O. Straussa „Bohaterowie napis4na na tle znanego
utworu
Bernarda
Shava
Przygotowania do wystawienia tej operetki odbywają się od dłuższego czasu pod kierunkiem
reżyerskim M. Domosławskiego.
Rolę główną
kreować
H. Dal,

LITERACKA

giem

Z

w

matematyki.

Nokszyce.

я

12-ej

odbędzie się uroczysta

Mirosława

doktora

zagai

— 9 protokółów za handel nielegalny w dni
świąteczne. Władze policyjne sporządziły wczoraj 9 protokółów za uprawianie handlu w niedzielę. Właściciele sklepów pociągnięci zostaną
do surowej odpowiedzialności karnej.
4

mocja

telników

MIEJSKA

uie

1934

Uniwersytetu

— Odwołanie odezytu red. Tadeusza Świeciekiego. Wobec tragicznego zgonu $. p. Ministra Bronisława Pierackiego i uroczystości pogrzebowych zapowiedziany па dziś wieczór odczyt red. „Pionu” i szefa biura pras. Prezydjum
Rady Min. p. Tadeusza Święcickiego zostaje od
łożony. O nowym termimnie zawiadomimy czy

3

potem

czerwca

nowej

1934

Teatr i muzyka

Na dziekana wydziału matematyczno-przyrodniczego wybrano profesora nadzwyczajneg
fizyki p. Patkowskiego.
— Promocja. W
poniedziałek dnia 18-go

i Marcelina

czerwca

Cena

Nalewki

40;

Oddział:

Freta

', losu — 10 zł.

WYGRANA

zamiejscowe

z

1.000 090

ałatwiamv

odwrotną

zł.
pocztą.

PRENJERA!

BARDZIEJ sensacyjne niż możecie sobobie wyTajemniczy, niesamowity film doby obecnej
który ma największepowodzenie na wszystkich ekranach świata

DOKTOR A FU MANCHU

od 25 groszy

popularne:

5

Seanse:

4, 6, 8 i 10,20.

od 25 gr. Najpotężniejsza sensacja ekranów światowychł
Najbardziej niesamowity film, który kiedykolwiek został stworzony.

TAJEMNE MOCE
Najosobliwsza

postać

ekranu

dnia dzisiejszego kobieta — dr. Jekyll w genialnej kreacji
Coś niewidzianego!
Groza sytuacjiI Pomysłowe intrygi!
Wkrótce: ODWIECZNY PROB LEM: Czy wolna miłość jest grzechem? Kobieta—wamp
Helena
Vinson oraz prześliezna Sally Eilers
i urodziwy Ralfa Bellamy w filmie
”

słynnej Carolle Lombard.

ROMANS

OGNISKO |

Polski film
dźwiękowy

SEKRETARKI"

PUSZCZA

w-g głośnej powieści Józefa Weysenhoffa,
W rolach głównych: Nina Grudzińska, Ina Benita, Andrzej Karewicz, Jerrzy Marr i inni. NAD PROGRAM:
Dodatkid źwiękowe
DOKTÓR

Lygaunt Kudrewicz
Choroby weneryczne, skórne
i niemoc płciowa
ul. Zamkowa 15 telefon 19-60.
Przyjmuje od godz. 8—1 i 3—8:

AKUSZERKA

Marja Laknerowa
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.
przeprowadziła się na
ul. J. Jasińskiego 5—20
róg Ofiarnej (obok Sądu).

AKUSZERKA

|

Śmiałowska

!

AKUSZERKA

M. Brzezina

|
przeprowadziła się
przyjmuje bez przerwy
|
na ul. Orzeszkowej 3—17
przeprowadziła się
(róg Mickiewicza)
Zwierzyniec,
Tomasza
Zana,
tamże
gabinet
kosmetyczny,
na lewo Gedyminowską
usuwa
zmarszczki,
brodawki,
ul. Grodzka 27.
kurzajki i wągry.

B. NAUCZYCIEL GIMN.
PENSJONATudziela lekcje i korepetycje w
zakresie 8 klas gimnazjum ze
LETNISKO
wszystkich przedmiotów. Spec.
we dworze 3 kil. od stacji, w
sosnowym

lesie

na

brzegu

ki—urocza miejscowość,
Wilno, Skopówka 11 —

rze-

Dow,
sklep.

jalność
matematyka,
fizyka,
jęz. polski. Łaskawe zgłoszenia:
do administracji „Kurį. Wii“
pod b. nauczyciel.

Redaktor odpowiedzialny Witeld Kiszkis

