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Woroszyłow i Suworow, „rewolu- 

<yjny* marszałek „rewolucyjnego 

Stalina i „komtrrewołucyjny"  feld- 
marszałek niemniej „įkontrrewolu- 

cyjnych" Katarzyny II oraz Pałwła 1. 

Już same zestawienie tych nazwisk, 

symbolizujących pewne bardzo odleg 

łe epoki polityczne marodu rosyjskie- 

ną, absurdalną fantazją, nie mającą 

żadnych cech prawdopodobieństwa. 
Takiemu mniemaniu jednak, dzisiej- 
za rzeczywistość sowiecka zadała 

kłam. 

| Państwo Stalma bowiem, które w 

ostatnich dniach poczyniło dałszy za- 
„ 320niczy krok w nawiązywaniu teraź- 

miejszości sowieckiej do przeszłości 

historycznej narodu rosyjskiego, 

wręcz narzuca powyższe zestawienie 

nazwisk. To też znamienny ten krok, 

| jest godny bacznej uwagi, w przeci- 

|| wieństwie do in. tego rodzaju kro- 

ków dotyczy on właśnie armii sowiec 

_ kiej, odegrywającej-w państwie Stali- 
ma coraz to większą i poważniejszą 

6. 

B organ armii sowieckiej, a 

właściwie jej kierownika marszałka 

Woroszyłowa, „Krasnaja Zwiezda 

20 kwietnia, po raz pierwszy wpro- 

wadził rubrykę poświęconą wielkim 

iyfiwódcom. przeszłości, którzy w To- 

syjskiej historii wojskowej odegrali 
wybitną rolę. Pierwszy do tej ze 

    

  

   

  

   
   

  

    
   

     

    

      

    

    

  

   
   

     

   

    

  

    

   

  

    

      

   

    

   

  

    

   
   
   

     

    

     

   

  

   

armią iska: a kiwa S Aikos 

dawnej Rosji, trafił feldmarszałek 

af Aleksander „Wasilewicz . Suwo- 

„tow-Rymnicki. „Nazwisko bowiem 

Suworowa, jak pisze autor artykułu 

ejaki Osipow — weszło do historii, 
ko nazwisko najlepszego dowódcy 

Ipolkowadca) przedrewolucyjnej Ro- 

sji. Nic więc dziwmego, że organ 

Marszałka. Woroszyłowa, uważamego 

przez oficjalne czynniki sowiockie za 

ajlepszego dowódcę Rosji porewolu- 

«nej, oddał palmę pierwszeństwa 
kłaśnie Swworowowi. Skoro już bo- 

Wiem przerzucać pomost, to przynaj- 

iej między równymi: Skoro już szu 

ać pokrewieństwa — to przynajm- 

niej wśród najlepszych, najbardziej 

| bohaterskich j zasłużonych. 
B a: Przecież „Izwiestia* z listopada 

ub. roku udawadniając pokrewieńst- 

we pomiędzy Łomonosowym, a dzi- 
Siejszą nauką sowiecka pisały: „My 

ie wany nie pemniaszczyje swoje- 

| Wo rodstwa“, i to rodstwa, pokrewień 

Siwa z najlepszymi z pośród najlep- 

Szych. Coprawda, wówczas to doty- 

jg "cyło pokrewieństwa z pionierami na 

— З: rosyjskiej, z twórcami kultury na 

odu rosyjskiego. Lecz skoro nauka i 

gej Sultura sowiecka zaczęła odżegny- 

в wać się od różnych Iwanów „czeriwo- 

lego października” nieznających swe 

Ro pokrewieńsi dlaczego miała by 

_ Bozostawać 4 zrodzona w wy- 

" .\Ш rewolucji "lszewicekiej armia 

Sowiecka? To nie tylko sprzeciwiało- 

by się zasadom zdrowego rozsądku, 
lecz na najważniejszy czynnik życia 

A bwieckiego rzucało by pewien cień. 

Tym bardziej, że najchlubniejsze kar- 
ły z dziejów armii sowieckiej są po- 

iązame z nazwiskiem takiego Iwana, 

Jak „zdrajca ojczyzny sowieckiej” i 
„agent Gestapo" Trocki. On to prze- 

eż był najwybitniejszym twórcą tej 

mii oraz; opromienionym sławą jej 

ięstw czerwonym generalissimu- 

3 em. I dzisiaj przyznać się z nim do 

oewiaetyńa wychowywać na nim 

Młodych adeptów sztuki wojennej, 

| wystrojony ch we wspaniałe, wpro- 

f”adzone przez Stalima mundury. 

przecież byłoby największą hańbą: 

ym bardziej, że z nazwiskiem tego 

, wśród armii sowieckiej zupełnie inne 

| żołnierzy bezgraniczną dumą. Wszak 

go, może wydawać się jakąś idiotycz- | 

  

generalissimusa, łączy się dotąd nieza ! 

pomniama przez armię sowiecką klę- 

ska pod Warszawą. 
Co innego pokrewieństwo z Suwo- | 

rowym. Jego nazwisko, może budzić 

nastroje i napawać jej dowódców i 

nezwisko Suworowa, może być uwa- | 

żane za synonim sławnych zwycięstw | 

oręża rosyjskiego nad Polakami i Tur 

kami- Ba nawet nad Francuzami. 

Bestialska rzeź Izmaiła w r. 1790 ; 

i Pragi pod Warszawą w r. 1794, a 

następnie zwycięska kampania prze- 

ciwko armii francuskiej w Italii pół- 

ncenej wszystko to przeciež są | 

v.spaniałe karty z dziejów oręża ro* 

syjskiego wpisane przez Suworowa, 

mogące budzić dzisiaj tak propagowa 

nego ducha patriotyzmu i zatrzeć w 

pamięci dotkliwą klęskę armii sowie- 

ckiej pod Warszawą. 

Lecz naiwnym byłoby oczywiście 

wyłącznie dopatrywać się w tym is- 

totnych przyczyn, adoptacji Suworo- 

wa przez armię sowiecką. Przyczyny. | 

te są głębsze i wynikają z ogólnych | 

! 

  
przeobrażeń, w których wyniku pań- 

stwo Stalina nawiązało wspólną więź | 

historyczną 2 dawną Rosją. Tylko lu- | 

dzie naiwni, tylko udzie pozostający | 

w niewoli świadomie przez sowieckie 

warstwy rządzące podtrzymywanych 

stalinowskich złudzeń socjalistycz- 

nych, mogą skutków przeobrażeń nie | 

dostrzegać i tłumaczyć różne posunię- | 

cia Kremla, 4 la adoptaeja Swworowa 

e.ostycznością taktyki bólszewickiej. | 

Tego rodzaju zjawiska, świadczą | 

już nie o taktyce, lecz o coraz”wyraź- 

  

Min, Beck opu 
BUKARESZT, (Pat). Dziś wieczo- 

rem opuścili Bukareszt mimister spr. 
zagranicznych Józef Beck z małżon- 
ką oraz członkowie delegacji polskiej. 

Na dworcu żegnali p. ministra i 
panią Beckową mim. Amtonescu z 

Komunikat ofirjalny 
BUKARESZT. (Pat.] W dniu dzisiejszym | 

ogłoszony został następujący komunikat, | 
który podajemy w skrócie: | 

Z okazji swej wizyty w Bukareszcie | 
polski minister Spraw Zagranicznych Beck 
odbył z ministrem Spraw Zagran. Rumunii 
Antonescu szereg rozmów. Pozwoliły one 
stwierdzić, że poglądy obu ministrów nie | 
różnią się w niczym w odniesieniu do | 
licznych zagadnień i że ścisła współpraca | 
obu rządów rozwija się pod znakiem zau- | 
fania i przyjaźni. Obaj ministrowie porozu | 
mieli się co do konieczności należytego | 
wykorzystania polsko-rumuńskiej konwen- | 
cji o współpracy intelektualnej, postano- | 
wili takže poświęcić specjalną uwagę spra | 
wie nawiązania współpracy  organizacyj 
polskich i rumuńskich „zajmujących się 
wychowanem młodzieży. 

W najbliższym czasie czynniki kompe- 
tenine obu krajów mają przystąpić do 
opracowania projektu w sprawie rozsze- 

Nadużycia w przemyśle cieżkim 
i leśnym w Sowietach 

MOSKWA, (Pat). „Ekonomiczeska 
ja żyźń* donosi, że w ostatnich czar 
sach w ludowym komisariacie finan- 
sów ZSRR wykryto, iż naczelnik jed- 
mego z ważniejszych wydziałów nar- 
ikonfimu Neufeld popełniał nadużycia 
przy finansowaniu przemysłu, a w 
szczególności ludowyca komisaria- 
tów przemysłu ciżkiego i leśnego. 

Działalność swoją Neufeld prowadził 
przez szereg lat, lecz udawało mu się 
to ukryć, dzięki brakowi czujności. Z 
Neufeldem współdziałał naczelnik głó 
'wnego urzędu trasportu maszyn oraz 

dyrektor banku przemysłowego Tu- 
manow. Dziennik nawołuje do zlikwi- 
lowania wadliwego systemu finanso- 
wania: przemysłu, lecz do szkodni   

' dla Klima Woroszyłowa, rewolucjoni 

WILNO, poniedziałek 26 kwietnia 1937 r. 

niej zarysowującym się nowym obli- | 

czu państwa Stalina. ` 
Obliczu coprawda jeszcze niezu- 

pelnie wyTažnym,  Zamaskowanym, 

ale tym niemniej widocznym i w swej 
treści nic wspólnego nie mającym z 

obliczem Iwanów spokrewnionych z 

„czerwonym październikiem*. Tego 

stanu rzeczy bynajmniej nie zmienia 

okoliczność, że cała warstwa rządzą- 

ca w Związku Sowieckim rekrutuje 

się praiwie wyłącznie z wczorajszyca į 

plebejuszów. Istotnym bowiem jest to | 

że ci plebejusze mie chcą mieć nie 

wspólnego z dniem wczorajszym. 

Droga bowiem, którą oni przebyli 

od carobójstwa do momentu, kiedy 

wysłanie swych przedstawicieli w ga- 

lowych mundurach na koronację kro- 
la angielskiego traktują jako ważną 

sprawę państwową, zmieniło ich rzec 

można do niepoznania. Po przebyciu 

tej drogi,, cóż mogło pozostać z 

mienia rewolucyjnego*, tak czułego 

na różne „tradycje rewolucyjne* w 

pierwszym okresie rewolucji. 

„Ślusarz Ługański'* — to przecież 

„SU- 

sty, swego czasu było czemś więcej 

aniżeli, jakimś świadectwem nauko- 

wym pozwalającym legitymować się 

przy zajmowamiu takiego lub inuegc 

stynowiska. Ta.že kiedyś był on Śiu- 
sarzem w Ługańsku, wywyższało 90 

właśnie nad innych 'współtowarzy- 

szów, którzy nie mieli szczęścia zaj- 

mcwać się pracą fizyczną i pochodzi- 

li z rodzim imteligenckich i t. d. Dziś. 

jednak kiedy Woroszyłow jest pierw- 

szym wśród pięciu różnych marszał- 

kćw Stalina, kiedy jako komisarz ob- 

  

Ścił Bukareszt 
małżonką, podsekretarz stanu M. S: Z. 
Baxulescu i inni. 
W chwili ruszenia pociągu odprowa 

dzający żegrali mimistra okrzykami | 
„Niech żyje minister Beck". 

    

ILE! 
Od ślusarza Ługzńdkiógo 

_ do księcia italskiego 
tony Związku Sowieckiego stoi na 

, czele prawie półtoramilionowej ar- 

mii sowieckiej — coś pozostało z jego 

dzwnej bluzy ślusarskiej. Jemu tylko 

Radek od czasu do czasu przypomi- 

nał w swych artykułach tytuł Slusa- 

rza Ługańskiego. Radek bowiem jako 

pierwszy i najwybitniejszy ideolog pa 
triotyzmu sowieckiego, chciał rodo- 

wód tego patriotyzmu wyprowad<ać 

tylko z rewolucji listopadowej. Dla- 
tego właśmie Radek jako „zdrajca oj- 

czyzny* siedzi dziś w więzieniu. Jego 

następcy natomiast, są już bardziej 

patriotyczni i genealogii patriotyzm 
sowieckiego szukają w.nieco odległej 

szej przeszłości. Im już nie przeszka- 

dza to, że taki Suworow, stał na czele 

wejsk reakcyjnych i gromił w 'talii 

północnej rewohzcyjną armię, rewoin 

cyjnej Francji, za co dostał tytuł, księ 

cia Italskiego. Oni w osobie Osipowa 

chwalą kampanię italską Suworowa, 

jako jedmą z najlepszych. Oni przed- 

stawiają Suworowa, jaka wzór godny 

naśladowania również dla armii s0- 

wieckiej, na której czele stoi ślusarz 

Ługański — marszałek Woroszyłow. 

Zwycięstwa Suworowa, niesposób 

jednak oderwać od zaborczych kon- 

cepcyj politycznych Katarzyny II. 

IWatplńwą dlatego jest rzeczą, że .ра- 

triotyczmi ideolodzy państwa stałino 
wskiego w poszukiiwamiu pokrewień- 

stwa zatrzymają się na księciu Ttal- 

skim. Nie nie przemawia za tym, że.| 3 

jutro nie będą oni poszukiwali pokre- : 

wieństwa również z koncepcjami ca- | 

rycy dziwacznego feldmarszałka: 

} 2 M +: „De 

BOZYTTRE SIT SINTRA AE L TNA TEC PIRYAN IEKA STN 

Proces beatyfikacy|ny 
i kanoniz: cyjny 

Marii Krystyny Sabaudzkiej 

CITTA DEL VATICANO. Papież po- 
stanowił wznowić proces beatyfikacyjny   

rzenia wzajemnych stosunków tranzyto- 
wych. 

W czasie swego pobytu w Bukareszcie | 
minister Beck podpisał wraz z ministrem | 
Antonescu tekst konwencji w sprawie į 
obustronnego ožywienia ruchu pasažer- | 

skiego i turystycznego między Polską a 

Rumunią, przewidującej ułatwienie przy 
otrzymywaniu paszportów i przydziale 
niezbędnych dewiz. 

OŚWIADCZENIE MIN. BECKA. 

BUKARESZT, (Pat). Minister Beck 

przyjmując przedstawicieli prasy, 

pedkreślił korzyści, wynikające z 

przeprowadzenia z rządem rumuńs- 

kim wymiany poglądów na rozmaite 

zagadniemia i oświadczył, że „wizyta 

jego w tej dziedzinie zakończyła się 

wspaniałym sukcesem *. | 

  ków odnosi się ze wspamiałomyślnoś- 

cią, nie żądając żadnej dla nich kary, 
co pozwala przypuszczać, że winni 
zostali już ukarani, lecz nie wiadomo ; 

i kanonizacyjny Marii Krystyny Sabaudz- 
kiej, królowej obojga Sycylii. Poces ten, 
wszczęty w r. 1859 zawieszony został w 
r. 1884 „po stwierdzeniu przez kongrega- 
cję obrządków cnót bohaterskich królo- 
wej. Jak zaznacza agencja Stefani, Papież 
Leon 13-ty zawiesił proces, być może w 
związku z sytuacją, jaka istniała we-Wło- 

| szech między * kościołem i państwem. 
Obecnie Ojciec św. Pius /11-ty polecił: 

| wznowić proces i w dn. 6 maja odbędzie 
| się w jego obecności. odczytanie dekretu, 
uznającego cnoty błogosławionej Marii 

Krystyny. 
; > 

“ Tragiczna śmierć 
„człowieka ptaka" 
VINCENNES. (Paf.) W czasie dzisiej- 

szych popisów lotniczych w Vincennes, 
na które przybyło około 200 tys. widzów, 
popisywał się również słynny lotnik ame- 
rykański Clemsohn, zwany w Stanach Zje- 
dnoczonych ,człowiekiem-płakiem”. Clem 
sohn wzniósł się samolotem na wysokość 
ok. 3000 melrėw i wyskoczył z kabiny. 
Widziano dokładnie, jak Amerykanin na 

wysokości ok. 400 meirów odpiął naj- 
przód spadochron, umieszczony na ple- 
cach, który jednakże nie uruchomił się, a 
następnie usiłował uruchomić spadoch- 
ron, przyczepiony na piersiach, który jed 
nakże również zawiódł. Clemsohn spadł, 
jak kamień na ziemię. Kiedy go podnie- 

j siono, oddychał jeszcze, slecz zmarł w 
kilka chwil potem, jeszcze przed przyby- 

jeką karę zastosowano względem | ciem do szpiłała, dokąd go pośpiesznie 
nich. ' odwieziono. 
ROA AKTŲ SRT 
  

Zamordowanie córki posła Paragwaju 
w Wiedniu 

WIEDEŃ. (Pat.] Ubiegłej nocy znale- 
ziono na szosie pod Wiedniem koło Ne- 
unkirchen dogorywającą od rany postrza 
łowej córkę posła Paragwaju w Wiedniu, 
20-letnią Ingrid Wiengreen. Panna Wien- 
green wybrała się wczoraj wieczorem 

sama jedna własnym autem w odwiedzi- 
ny do znajomych pod Glongniiz (koło 
Sameringu). Policja podejrzewa napad ra 
bunkowy. Energiczne śledztko w toku. 

Panna Wiengreen, przewieziona do 
szpiłala w Neukierchen zmarła. 

Dla całkowitego zr 
dochodowy o 3 pensy 

LONDYN, (Pat). Dziś rano o godz. 
'B w obecności tłamów publiczności 
'Gdbyła się druga próba uroczystości 
koronacyjnych. Przy dźwiękach mu- 
zyki wojskowej oddziały gwardii pie 
szej i konnej poprzedzające złocone 

| VRK 

o
e
 

W _ piętrowej willi, 

MADRYT, (Pat). Korespondent Ha 
nasa donosi o zajęciu przez wojska 
powstańcze miejscowości Elorio, po- 
łożenej na południowo-wschód od Du 
reng, na froncie biskajskim. 

Po zdobyciu szeregu wzgórz pow- 
stańcy zmajdują się mniej więcej w 
ocległości 5 kilometrów od Duramgo- 

VITORIA, (Pat). Specjalny wysłan 
nil. agencji Havasa donosi, że oddzia- 

cia do Elorio zastały miasto bupełnie 
wyludnione. Domy nie zostały wcale 
uszkodzone i na pierwszy rzut oka 
miasto robi wrażenie, że nie ucier- 
piało na skutek działań wojennych. 

SEWILLA, (Pat). Gen. Queipo del 

SAN SEBASTIAN, (Pat). Według 
nadeszłych tutaj wiarogodnych infor 
macyj, w nocy z piątku ma sobotę а- 
narcho-syndykaliści w Bilbao podjęli 
próbę obalenia rządu baskijskiego i 

PARYŻ. (Pat.) „Paris Midi” donosi, że 
na skutek konfliktu pomiędzy robotnika- 

| mi rolnymi i pracodawcami grozi wybuch 
| strajku rolnego na terenie całego departa 
| mentu Sekwany i Oisy. Oile nie uda się 
| osiągnąć porozumienia, w najbliższych 

  ły wojsk powstańczych z chwilą wejś ; 

Zdjęcie nasze przedstawia gmach Polonii Brazylijskiej w Kuryłybie, nabyty z fun“ 
duszów zebranych w Warszawie przez Komitet Tygodnia Polaków z Zagranicy: 

którą widzimy na 
jiralnego Związku Zawodowego Rolników Polskich oraz polskie organizacje oświa- 
towo-kuliuralne. Nowopowstające gimnazjum polsko-brazylijskie oraz bursa „dla 
młodzieży polskiej, w mowym własnym swym gmach — oto piękne IGN + A 

wotności emigracji polskiej w Brazylii, 

Zdobyte miasta Elorio i Eigaci 
mają otworzyć powstańcom bramy Bilbao 

  

Anarcho - syndykaliści usiłowali obalić rząd “ 
w Bilbao 

64 tys. ha ziemi we Francji stanie ugorem? 

tys. ha stanęłoby ugorem. 

    

  

Onegdaj po południu został przedstawio nv angielskiej izbie gmin szósty z. rzędu. 
budżet, opracowany przez kanclerza skarbu Neville'a Chamberlain'a, który za mie- 
siąc po uroczystościach koronacyjnych zostanie premierem Wielkiej Brytanii, na 
miejsce premiera Baldwina. Budżet wiel kiej Brytanii zamyka się po stronie doch 
dów i wydałków kwotą 850 milionów fun tów szterl., czyli przeszło 22 miliardów zł, ‚ @ 

ażenia budżetu, Neville Chamberlśin podniósł podatek 
d 1 funta docho du. Zdjęcie przedstawia Neville'a R 

berlaina podczas prac koncowych nad budżetem. 

_ Druga próba uroczystości koronacyjnych) 2 
karoce krėlewskie, skierowaty się do 
pałacu Malbourg, gdzie zamieszkuje 
królowa matka. Na _ podwórze 
pałacu Buckingham wjechały wów- 
<zas inne karoce i ustawiły się w po- 2 
rządku, przewidzianym w orszaku ||| 

  

  

Z życia Polonii w Brazylii 

  

naszym zdjęciu, mieszczą się biura Cen 

  

    

  

Liano w przemówieniu swoim „przez 
radio potwierdził wiadomość o zdoby 
civ przez powstańców miejscowości, 
powstańców miejscowości Elorrio. 

Generał: zaznaczył, że posuwanie : 
się powstańców otworzy wikrótce bra || 
my Bilbao. , : 1 + 

SALAMANKA, (Pat). Wediug do- 
niesień głównej kwatery, wojska pów | 
stłańcze na froncie baskijskim przy- 
puściły szturm na pozycje przeciwni- 
ks pomiędzy Mondragon i Eibar i 
przerwały linię fromtu. zajęte zostało, 
miasteczko Elgueta. Na stronę pow-| 
stańczą przeszło około 500 milicjan= * 
tów, 

     

    

ujęcia władzy w swe ręce. Baskijskie 
oddziały rządowe rozbroiły anarchis- 
tów, z których 120 dóraźnie rozstrze- 
Tano. 

dniach 10 tysięcy robotników rolnych ©- 
głosi strajk. Pracodawcy podkreślają jed- | 
nak, że w razie wybuchu strajku nie przy 
stąpią do zasiewów. W tym wypadku 64 

    



    

   

    

   

   

    

    

  

   

  

    

          

   

     

    

    

Zbožowo-Towarowej w Wilnie. 
dłożonych na zebraniu sprawo- 

wynika, że Giełda rozwija się bar- 

dzo pomyślnie. Daje się stwierdzić wielki 
wzrost obrotów, bo aż o 469/0 w r. 1936 

w stosunku do r. 1935. Dzięki temu wzro- 
i, który osięgnął cyfrę przeszło 56 

Wileńska Giełda Zbożowo-To- 
warowa i Lniarska zajmuje, jeżeli chodzi 
° obrotów, 6-ie miejsce w Polsce, 

u 

Bydgoszczy, Lwowowi i Łodzi, a bijąc 
obroty Krakowa, Kałowic, Lublina i Rów- 

"ego. 
Giełda liczy w tej chwili 145 członków, 

© ym 93 przedstawiciel: handlu, 25 przed 
stawicieli przemysłu. Liczba członków w 
grupie przemysłowo-handlowej stale 
wzręsta, gdyż firmy chętnie wciągają się 
ma listę członków Giełdy ze względu па` 
ulgi w podatku obrotowym, jakie są sto- 

° sowane przy iranzakcjach giełdowych. 

Niestoty nie można zaobserwować po- 

dobnego wzrostu liczby człoków po stra 
rolniczej, a więc po tej stronie, która 

w tra cjach reprezentuje podaż. 

Trudno wymagać, aby poszczególni 
rolnicy sławali się czlonkami giełdy i o- 

piacali wynikające z tego tytułu wysokie 
składki Mogą to uczynić jedynie orga- 
nizacjągyolnicze, a przede wszystkim spół 

ść, Wskutek takiego stanu rzeczy 
/ nienormalną sytuację, że przemysł 

anaei jest reprezentowany na Giełdzie 
bożowo-Towarowej przez 118 członków 

na ogólną liczbę 145 członków, chociaż 
zdawałoby się, że zarówno strona repre- 
zanłująca podaż jak i popyt musiałaby 
mieć na giełdzie głos równy. 

_ Władze Giełdy stanowi Rada złożona 
3 12 osób, w tym prezes i przedstawi- 

| wojska, a pozosłałe miejsca dzielili 
między sobą: przedstawiciele izby Rolni- 
zezj, Państwowego Banku Rolnego, To- 
warzystwa Lniarskiego i Spółdzielczości, 
jako strona rolnicza i 6-ciu przedstawi- 

| strony przemysłowo-handlowej. 

MW naszych warunkach wileńskich po 
przemysłowo-handlowej nie zasia- 

da, ani jeden chrześcijanin. 

czorajsze Walne Zebranie 

    

   

Gieldy 
ynęło pod znakiem walki o zapewnie- 

nie stronie solniczej należytego liczebne- 
30 udziału w Giełdzie. A więc chodziło 
ra 

    

       |. Osobom, omy”xowo niewymienio- 
nym w podziękowaniu z dnia 24 bm., 
a to p. prof. Rosemu, za Jego opiekę 
lekarską w czasie ciężkiej choroby ś. 
p. Męża mego prof. dr. Tadeusza Wą- 
sowskiego, dr. med. Fugeniuszowi 

Klemczytskiemu za spędzenie ostat- 
„Mch chwó! ze zmarłym i zajęcie się po 

grzebem, Chėrowi  Akademickiemu, 
| Młodzieży Akademickiej, szczególnie 
"studontom medycyny za liczny i czyn- 
nv udział w pogrzebie. jak również 

_ studentowi medycynv p Józefowi Bor- 
 siikowi za okazamą pomoc w ciężkich 

ywiłach składa tą drogą serdeczne 
odziękowanie i Bóg Zapłać 
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   bi na Dar Narodowy 3-go Maja prze 

maczona na prace Polskiej Macierzy Szkol- 

nej. Ważność tych prac oceniają dodatnio 3 

najwyższe czynniki w Państwie, przyjmując | 

z Panem Marszałkiem Śmigłym Rydzem, Pa 

nem Prezesem Rady Ministrów, Episkopa- 
tem i Członkami Rządu na czele, udział w 

Komitecie Honorowym Zbiórki. 

- М Komitecie Głównym biorą udział wo- 
e Р 
swodowie, kuratorowie okręgów szkolnych 

+ najwybitniejsi przedstawiciele spoleczeūst- | 

“a. 

| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Mini- 

sierstwo Komunikacji, Minister WR i OP 

oraz Minister Spraw Wojskowych, specjalny 

mi zaleceniami do podwładnych sobie orga- 

a polecili jch pieczy sprawy Macierzy i 

    
    

  

nież szereg centralnych orgamizacji 

c mych wydało do swoich oddziałów o- 

zalecające współpracę z Komitetami 

ymi, a mianowicie: 

| przedwczorapszym numerze „Ku- 
leńskiego"' ukazał się artykuł p. t. 

obronia skarbów Góry Zamkowej”, 
ygnoweny pseudonimem Włod. W zwią 
ku z ższym artykułem dążyliśmy do 

ustalenia jak na tę sprawę patrzą czynniki 

    

ze tę pracę. iedzialne. O ile zdo- 
laliśmy się zieć w oświetleniu 

miarodajnym pr. wygląda w ten spo 

- Na Górę Zarmkową walą się tarany za- 
rzutów ze slrony adeptów archeologii, a 
'mczasem rozpoczęte tu i ówdzie przed 

laty 12-łu, a prowadzone systematycznie 
od lat 4—5 reboty na Górze Zamkowej 
mają na celu tylko | wyłącznie konserwa- 
cję murów zamkowych, i nic innego. W 
szczególności nie „rowadzono badań ar- 
cheologicznych Doaiychczas oczyszczono 
z gruzów wnętrze budynku mieszkalnego. 

ten, powsłały wskutek walenia się 
kruszejących wiekami murów, pomieszany . 
z ziemią zasypywe! Ściany zewnętrzne 
zamku i pochodził oczywiście z czasów 
nie wcześniejszych niż zamek uległ znisz 

* 

   

poza prezesem i przedstawicielem woj- 
skowości wyrażał się stosunkiem 5:5, a 

| nie 4:6. Jest to uzasadnione i słusznymi 

| ad tylko Poznaniowi, Warszawie, | 

ambicjami rolnictwa i tym, że ostatecznie 
nie powinno się na równi szacować głosu 
właściciela prywatnej firmy z reprezen- 
tantem takich organizacyj, jak T-wo Lniar- 
skie, PBR, czy Izba Rolnicza lub Spółdziel 
czość. Objektywna sprawiedliwość każe 
przyznać, warłość gatunkowa tych głosów 

jest różna. 

Na wczorajszym zebraniu jednak nie 
doszło do uzgodnienia stanowisk, to zna- 
czy „že grupa przemystowo-handlowa nie 
uznała słuszności grupy rolniczej, rozpo- 

; rządzającej mniejszą liczbą takich argu- 
mentów mechanicznych jak ilość głosów. 
Omal nie doszło do wyjścia z Giełdy 

„KURJER WILEŃSKI" z dn. 26. IV. 

nął kompromis. 
Została ponownie wybrana Rada w 

fym samym składzie z tym, že do 1 paž- 
dziernika 1937 r. ma być opracowany pro 
jekt zmiany statutu Giełdy zapewniający 
odpowiednią ilość głosów w Radzie repre 
zentacji rolników. W -Radzie Giełdy na 
okres najbliższych 5 miesięcy zasiadać 
będą więc znowu: pp. Ludwik Chomiński 
—jako prezes, lan Trzeciak — przedst. 
łzby Roln., dyr. Tadeusz Miśkiewicz — 
PBR, dyr. Aleksander Korkliński — spół- 
dzielczość, Edward Taurogiński — Tow. 
Lniar. kpt. Zygmunt Michałowski — 
przedstaw. wojska oraz pp. Szymon Kin- 
kulkin, Himelfrom Eliasz, Abram Brojdo, 
Lejzor Gilerowicz, Rubin Szpunt i Samuel 
Trocki — przedstawiciele przem. i handlu. 

  

ОАа i OT BI LAT L NK UNO TT AE AAS NORI 

W związku z okresem „Dni Przeciwgruź 

tczych* przypomnieć należy kilk aprawd, 
<otyczących zagadnień gruźlicy 

Otóż, minęły czasy, kiedy gruźlicę uwa- 

zano za chorobę nieuleczałną, minęły czasy, 

kiedy leczono gruźlicę posuniętą w kosztow- 

nych sanatoriach. ъ 

Obecnie, wychodząc z założeń społecz 

nych, okółnie jest przyjęta zasada przede 

wszystkim zapobiegania, a następnie lecze- 

1ia gruźlicy w początkowych jej okresach. 

Przede wszystkim więc nałeży zwrócić u- 

wagę na akcję zapobiegawczą, jako na naj- 

skuteczniejszą i najtańszą. Nałeży stworzyć 

pemyślne warunki bytu dla ustroju w po- 

czątkowym okresie choroby, kiedy stacza on 

u'evbłaganą wałkę z zakażeniem. Wtedy to 

należy kierować chorych do zakładów lecz- 

niczych, zagrożonych zaś, wspomagać przez 

r cjonałny tryb życia i dobre odżywianie, 

W dniu 26 bm. odbył się w Wilnie 
XII Zjazd delegatów kół Okręgu Wi- 
leńskiego Zwiądku Oficerów Rezer- 
wy, połączony z tradycyjnym „A- 

pelem oficerów i podchorążych razer 
wy z terenu całego okręgu. Udoczys 
tości zjazdowe poprzedaoae zostały 
wysłuchaniem mszy św. w kaupiicy 
Ostrobramskiej, skąd udano się na 
Rossę, aby po złożeniu wieńca u stóp 
mauzoleum oddać hołd Sercu Wielkie 
go Wodza. 

Przy głuchym dźwięku wer-   blów odbyła się dzfiłada zwa” tvch sze 

| regów członków ZOR-u w liczbie prze 

szło 500 osób. Następnie delega-i zło- 
yli wieniec na grobie $-.p. Ks. Fisku- 

pa Władysława Bandurski*go w Ва- 

     

| zylice wileńskiej. 

czasie cd 2-go do 9 maja odbędzie się ; 

     

    

    

O godz. 12 w sali teatru miej>kie- 

go na Pohbulamce nastsoiia uroczys- 

teść otwarcia „Apelu”. Na scenic bo- 
D AAS 

Dar Narodowy 3 Maja 
1. Zarząd Główny Federacji Polskich Zw. 

: Obrońców Ojczyzny. 

| 2. Polski Związek Zrzeszeń Własności Nie 
ruchomej Miejskiej. 

3. Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracow 

niczych R. P. 
| 4. Stowarzyszenie Kupców Polskich. 

| 5. Związek Towarzystwa Gimnastycznego 

| „Sokol“ 
| 6. Zarząd Główny Ogólnego Związku Po- 

<< ficerów Rezerwy R. P. 

! 7. Związek Straży Pożarnych R. P. 

8. Zarząd Główny Stow. Qhrześc. — Nar. 

Neucz. Szkół Powszechnych. 

9. Tow. Nancz. Szkół Średnich i Wyż- 

szych. 

| 10. Stowarzyszenie Urzędników Państwo - 

wych R. P. 

| Akcja pomocy dia Macierzy winna objąć 

wszystkich i mieć charakter powszechny, bo 

| Macierz i jej działalność na ziemiach wschód 

| p'ch reprezentuje nie potrzeby grupy czy im 

stytucji, lec zinteresy całego narodu. 

  

(rze Tanko) 
! czeniu. Ponieważ zaś wiadomo, że w r. 

1661 zamek Górny był bombardowany 
przez wojska Paca, zdobywające twierdzę 

na zamkniętych w niej Rosjanach, i odtąd 
datuje się jego stopniowy upadek „stąd 
jest jasne, że w gruzach tych nie mogą 
być zachowane przedmioty pochodzące 
z czasów przedhistorycznych lub wczas- 

no-hisłorycznych, jak to usiłuje sugero- 
wać czytelnikom artykuł p. Włod. W tym 

to wywożonym materiale gruzów, podda- 
nych ścisłej kontroli, znajdowano odkła- 
dane do zbiorów ciekawe cegły gotyckie, 
ułamki kafli z XVII w., tynki z fragmen- 
łami polichromii, a ostatnio kilkaset mo- 
net z | poł. XVII w. i złotą zapinkę. 
Znalezisko to, znane już szerszemu ogó- 
łowi pod nazwą „skarbu” z Góry Zam- 
kowej” zostało w całości protokułarnie 
przekazane zbiorom m. Wilna. 

Dla zupełnego objektywizmu nadmie- 
nić trzeba, że przy oczyszczaniu murów 
zamkowych z nasypów zewnętrznych na- 
trafiono w jednym miejscu .na warstwy 
starsze w narożniku południowo-wschod- 

| 
| 

| 
2-————2—>—2—2—2—>———————— 

XII Zjazd Delegatów ZOR w Wilnie 
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Gruźlica jest chorobą uleczalną 
przez umożliw enie im wykorzystania czyn: 

ników fizycznych, jakimi są powietrze, wo- 

Ga i energia promieni słonecznych oraz przez 
dostarczenie wypoczynku fizycznego i mo- 

ańlnego. | į 

Ważnym momeniem jest wczesne zgła 
szanie się dotkniętych gruźlicą do poradni 

Im wcześniej bowiem pacjent zgłosi się do 

peradni i do szpitala, im większy posiada za- 
pas sił obronnych, im mniejsza przestrzeń 

tkanki płucnej jest zajęta sprawą chorobo- 

wą, tym szybciej i skuteczniej da się opano- 

wać schorzenie i przywrócić zdolność do 
pracy. Wynik leczenia będzie pewniejszy, ok- 

res leczenia krótszy, a koszty mniejsze. 

Natežy usumąć niski stopień uświadomie< 

nia społeczeństwa co do początkowych obja- 

wów gruźlicy, należy zwałczać lekceważenie 

mastępstw cierpienia zarówno w stosunku do 

siebńe, jak i do otoczenia. 

Kcy! 

gato wdekorowanej kwiatami i ziele- 
nią ustawiły się liczne poczty sztada 
rowe związków kombatanckich. Uro- 
czystość otwarcia „Apelu zaszszycih 
swą obecnością licznie zap 505 1611 40- 
ście z przedstawicielem so łeczeńst- 
wa wojewodą L. Bociańskim, anwii 
— gen. St. Skwarczyńskim i ducho- 
wieństwa — ks. mgr. A. Mościekim 
oraz przedstawicielem Główn. Zarzą- 
du ZOR w Warszawie Dunin-Borkow 
skim na czele. 

Po zagajeniu prezesa okręgu J. Ty 
szkiewicza  odczytamo rotę - „Fłoł M 
Hetmanom i Wodzom Narodu ', po | 
czym ponownie zabrał głos prezes ok 
ręgu, nawiązując w zakończeniu swe- 

go przemówienia do nieodżałowanej 
pomięci Wielkiego Marszałka Polski i 

składając w imienin uczestników zjaz 
du następującej treści ślubowanie: 

„12 maja 1935 roku zmarł Pierwszy 

Marszałek Polski Józef Piłsudski, Wódz, 
który nam żyjącym heimanił. Ze słowa— 

Polska — uczynił On rzeczywistość. Wy- 
rąbał dla niej w walce orężnej granice 
1 utrwalił je zwycięstwami. ł nas 
twardo, po męsku Ją kochać, namiętnie 
I do ostatniej kropli krwł Jej bronić, ro- 
zumnie i z poświęceniem ją budować. 
Tę Polskę przez Niego wskrzeszoną i Jej 
potęgę jako jedyny swój testament umie- 
rając nam przekazał. Jego testamentu 
strzec i dochować ślubujemy”. 

Nastąpiła chwila ciszy, po której 
ra fanfarach odegrany został sygnał 
wojska polskiego 

Po powitaniu zjazdu przez woje- 
wodę L. Bociańskiego. gen. St. Skwar 
czyńskiego i ks- mgr. A. Mościckiego 
— mjr. rez. prof USB dr. Mienieki 
wygłosił odczyt o resmtnit K. Chodkie 
wiczu, przeprowadzając analogię tru- 
dnych zadań wodza w różnych epo- 
kach naszych dziejów i wskrzeszając 

wspaniałą postać historyczną nietyl- 
ko żołnierza i wodza, ale i ofiarnego 
patrioty. 

Uroczystości zostały zakończone 

nim. Tu właśnie znaleziono topór i frag- 

menty ceramiki średniowiecznej, które 
obecnie znajdują się w Muzeum Archeo- 

logicznym USB oraz kilka drobnych mo- 

net z pocz. XV wieku. 
Zgodnie jednak z pierwotnym planem 

prowadzenia na Górze Zamkowej robót 
ściśle konserwatorskich przy murach go- 

tyckich zamku, wszelkie dalsze rozkopy 
na wspomnianym narożniku natychmiast 

przerwano, gdyż, jak zaznaczyliśmy, pro- 
wadzenie prac wkraczających w dziedzi- 
nę archeologii nie leży w zamiarach Urzę 
du Konserwatorskiego. Przerwawszy zaś, 

odpowiednio zabezpieczono, dlatego też 
nie da się tu utrzymać zarzut „bezmyśl- 

nego niszczeniał warstw kulturowych”, jak 
to przedstawia cytowany artykuł. Tym 

bardziej, że jednocześnie jesienią r. ub. 

z powodu konieczności usunięcia przed 
wejściem do wnętrza budynku mieszkal- 
nego pewnych warstw mających mieścić 
przedmioty interesujące archeologię, — 
kierownictwo robót wezwało do współ- 
pracy p. Cehak-Hołubowiczową, kierow- 

niczkę Muzeum Archeolog. USB i dalsze 
prace na tym odcinku prowadzone były 

pod zódzorem współpracowników Zakła 
du Archeologii za odpowiednim wynagro 
dzeniem. W roku bieżącym z powodu 
braku większych kredytów będą na Gó- 

W dniu 25 kwietnia b. r. odbył się 
o ło, aby podział miejsc w Radzie Giełdy | strony rolniczej. Ostatecznie iednak sta- | w Wilnie doroczny Zjazd prezesów Og- 

nisk, referentów wyszkolenia, kulturaino- 
oświatowych i wychowania fizycznego ok 

| ręgu wileńskiego Kolejowego Przysposo- 
bienia Wojskowego, mający na celu zło- 
żenie relacji z prac rocznych Okręg. wła- 
dzom organizacji oraz otrzymanie wytycz 
nych i programów działania na okres na- 
stępny we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, przysposobienia wojskowe- 
go i wychowania fizycznego. 

Na Zjazd przybyło z całego okręgu 
zgórą 140 osób. Obrady rozpoczęto pod 
przewodnictwem prezesa okręgu p. Mi- 
chała Puchalskiego, o godz. 9-ej w sali 
Ogniska KPW w Wilnie przy ul. Kolejo- 
wej 19. Na Zjazd przybyli również władze 
Dyrekcji Okr. Kolei Państwowych na cze 
le z dyrektorem inż. Wacławem Głaz- 
kiem i wicedyrektorem inż. Adamem 
Szlachtowskim. 

Po powiłaniu Zjazdu przez fprzewod- 

dyrektor Głazek, który podkreślając zna- 
czenie KPW i jego roli dla kolejnictwa 
polskiego, szczególny nacisk. położył па 
konieczność harmonijnej współpracy 3-ch 
najważniejszych organizacyj kolejowych, 
jakimi są Kolejowe Przysposobienie Woj- 
skowe, Kolejowa Liga Obrony Powietrz- 

Na jednym z posiedzeń  Magisiratu 
rozpatrywana była sprawa koszłów utrzy- 
mania umysłowo chorych w t. zw. opie- 
kach rodzinnych. Od szeregu lat miasio 
ora zinne instytucje spoełczne, jak Ubez- 
pieczalnia Społeczna : Związek  Inwali- 
dów, słosują wobec umysłowo chorych 
system t. zw -opiek rodzinnych. Ten sy- 
stem kuracyjny polega na umieszczaniu 
chorych umysłowo wśród rodzin wiej- 

  
  

odczytaniem i wysłaniem depesz hoł- 
downiczych do Pana Prezydenta RP. 
1gnacego Mościckiego, Marszałka Pol 

ski Bdwarda Smigłego Rydza, Pre- 
miera gen. F. Słarwoć Składkowskie- 
go, Ministra Spraw Wojskowych gen. 
T. Kasprzyckiego, Komendanta Zwią- 
zku Legionistów plk. Adama Koca i 

P.ezesa Zarządu Głównego ZOR gen. 
di. Romana Góreckiego- 

Orkiestra wojskowa odegrała 
hymn państwowy i „Pierwszą bry- 
gad”. 

W godzinach popołudniowych w 
lokalu własnym odbyły się obrady 
XII Zjazdu delegatów, na którym po 
omówieniu aktualnych spra/w organi- 
zucyjnych, wysłuchaniu sprawozdań 
ustpujących władz okręgu oraz opra- 
cowaniu planu działania na przysz- 

komisję rewizyjną i sąd koleżeński. 
NAKTIS UDA 

Jan Tyszkiewicz, wiceprezesi: kpt. dypl. 
rez. Piotr Dunin-Borkowski, ppłk. em. Wi- 
told Światopełk-Mirski, mjr. rez. Stefan 
Spaczyński, por. rez. mgr. Antoni Min- 

I kiewicz. 
Członkowie: kpł. rez. Fela Józef, por. 

rez. inż. Glatman Jiliusz, ppor. rez. mgr. 
Lemiszewski Wacław, ppor. rez. Gulewicz 
Piotr, ppor. rez. Szutowicz Henryk, por. 
rez. Micałowicz Kazimierz, mjr. rez. Wierz 

chowski Władysław, pchor. rez. Bohdzie- 
wicz Stanisław, por. rez. inż. Erdman An- 
toni, kpł. rez. Wołodźko Piotr, ppor. rez. 

Markowski Konstanty, kpł. p. r. Obiezier- 
ski Michał, por. rez. Zawadzki Władys- 
ław, ppor. rez. Czernichowski Józef, ppor. 
rez. Nieciejowski Eugeniusz, ppor. rez. 
Wolski Tadeusz, ppor. rez. Hajdul Kazi- 
mierz, por. rez. Kondratowicz Mikołaj, 
por. rez. Kikwlicz Czesław — z Wilna. 

Por. rez. inż. Kwaszczyński Lucjan (Ba- 
ranowicze), por. rez. Kuźmicki Wacław   
łość, wyłoniono now vzarząd okręgu, 

  
niczącego p. Puchalskiego, zabrał głos | 

Doroczny Zjazd Wileńskiego Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Wilnie 

nej i Przeciwgazowej i Rodzina Kolejowa, 
uzupełniających się wzajemnie i stanowią- 
cych podstawę do scemenłowania jedne- 
go z najważniejszych elementów kolej- 
nictwa — personelu. Równocześnie wszy- 
stkie te organizacje na czele z KPW mają 
za zadanie wychowanie dalszych pokoleń 
dla służby kolejowej „a tym samym przy- 
gotowują kolejnictwo do obronności kra 
ju tak pod względem moralnym jak i tech 
nicznym. Dla zapewnienia konsolidacji 
zadań tych organizacyj, p. dyr. Głazek 
zaznaczył, że będzie wysyłał na wszystkie 
posiedzenia Zarządów Okręgowych tych 
organizacyj swych delegatów, którzy bę- 
dą czuwali nad ścisłym wykonywaniem 

programów. 
Po złożeniu Zjazdowi relacji z wyko- 

nania planu prac w roku ubiegłym przez 
Zarząd Okręgowy KPW — szczegółowe 
sprawożdania z prac składali przedstawi- 
ciele poszczególnych ognisk, poczym wy 
łuszczone zostały programy ramowe prac 
na okres następny „zaś poszczególnym re- 
ferentom doręczono w druku plany szcze 
gółowe dla każdego resortu. 

Po przerwie od godz. 13 do 14, w 
czasie której delegaci spożyli na dworcu 
obiad omówiono potrzeby i bolączki po- 

, szczególnych ośrodków organizacyjnych, 

  

zaś o godz. 16 zakończono obrady. 

„Opieki rodzinne” 
nad umysłowo chorymi 

skich, kłóre za pewną opłatą zapewniają 
im utrzymanie i opiekę rodzinną. Chorzy 
ci pozostają stale pod obserwacją Ieka- 
rzy specjalistów i miejscowych pielęgnia- 
rzy. Taką kolonię dla umysłowo chorych 
tworzą wsie położone w gminie rudzi- 
skiej i w gminią olkienickiej pow. wileń- 
sko-trockiego. Przebywa tam około 620 
osób, z czego przeszło 300 chorych po- 
zostaje na utrzymaniu gminy m. Wilna, 
obciążając budżeł miejski poważną sumą 
178.000 zł. Dotychczas Zarząd Miejski 
płacił za utrzymanie chorego 45 zł. mie- 
sięcznie. W nowym roku budżetowym Zaa 
rząd Opiek Rodzinnych zwrócił się do 
Maqistrału z żądaniem podwyższenia na- 
leżności do 50 zł., motywując swój wnio- 
sek ogólną zwyżką cen na płody rolne. 

W dyskusji nad tą sprawą wyjaśniono, 
że wsie utrzymujące chorych bynajmniej 
nie spełniają roli charytatywnej, a od- 
wrotnie, chorzy są dla nich źródłem pew- 

nych dochodów; że miejscowa ludność 
ubiega się nawet o przydzielenie chorych 
na utrzymanie. Wiceprezydent miasta Teo 
dor Nagurski stwierdził na podstawie wła 

  
snych obserwacyj, iż we wsiach, w kłó- | 
rych przebywają chorzy, ogólny dobro- 
byt wzrasła. Przebudowano wiele domów 

czną w gminie Hornica, pow. 

| zabudowań gospodarczych; można na- | 

wet po zewnętrznym wyglądzie zagród | 
wiejskich  słwierdzić, którzy z miejsco- 
wych gospodarzy posiadali na utrzymaniu 
umysłowo chorych. 

Wobec tego stanu rzeczy kolegium 
Magistrału na wniosek prezydenta mia- 
«ła postanowiło ni euwzględniać warun- 
ków posławionych przez Zarząd Opiek 
Rodzinnych nad umysłowo chorymi i ce- | 
nę dotychczasową utrzymać. 

Wybrani zostali: prezes — por. rez. | (Szczuczyn Now.), ppor. rez. Bortkiewicz 
Jan (Lida), pchor. rez. Bielanowicz Leo- 
rzy (Nowogródek), ppor. rez. Вогу!о Sta- 
nard (Oszmiana), por. rez. Zawadzki Je- 
nisław (Święciany), ppor. rez. Melicki Sta 
nisław Henryk (Słołpce), ppor. rez. Ciu- 
piński Józe! (Mołoweczno), płk p. r. Hen- 
rici Alfred (Nieśwież), ppor. rez. Ciecier- 
ski Józef (Suwałki), Wiktor Żebrowski 
(Brasław), ppor. rez. Zawadzki Leon (Gro 
dno), ppor. rez. Kędzielski Franciszek 
(Grodno), por. rez. Rola-Janicki Aleksan- 
der (Grodno) i por. rez. Romanowski Ed- 
ward (Grodno). 

Komisja Reizyjna: płk. em. Domański 
Bronisław, por .p. r. Pożaryski Kazimierz 
i por. rez. Woynicki Edward, z-ca kpt. 
rez. Paszyc Wiłold. 

Sąd Koleżeński: mjr. rez. Szyszkowski 
Bolesław, por. rez. Florczak Kazimierz, 

Odznaczenie 
Za prace niepodległościowe został 

odznaczony Krzyżem Niepodległości 
red. Józef Batorowiez, b. długoletni 
współpracownik „Kurjera Wileńskie- 
go'. 

Składamy z tej racji Koledze ser- 
deczne wyrazy gratulacji- 

Zjazd ziemian 
,Wezoraj zakończone zostały dwu- 

dniowe obrady zjazdu delegatów Kre- 
sowego Związku Ziemian w Wilnie. 

3 Zjazd omówił szczegółowo sytua- 
cję ziemian na tle stosumków gospo- 
tarczych i politycznych, sprawy pe- 
datkowe, ustosunkowanie się ziemiań 
stwa do O. Z. N. 

w wymiku obrad powzięto szereg 
rezołucyj m. in. w sprawie unarodo- 
w:enia przemysłu, ułatwienia emigra 
cji z Polski elementów obcoplemien- 
nych i inne. 
SE wyborów nowege Za- и 

rządu: Prezesem iązku wyb: Eu 2 Związku wy rany 

Zjazd abradował w lokalu Stowa-' 
rzyszenia Techników przy u.. WHłań-. 
skiej. 
skoki: iai 3 СОЬ› УА ЫЕ 

Szukalski przed sądem 
poznrńskim 

į W piątek odbędzie się w Pozma- 
uiu sensacyjny proces przeciwko ;na- 
nemu artyście Szukałskiemu. Tłem 
procesu będzie artykuł poznańskiego 
miesięcznika „Tęcza*, który uległ konfiskacie. i 

Szyllerowa założyła | 
nielegalną szkołę 

  

  w Warszawie 
Ц Właścicielka prywatnej szkoły powa. 

szechnej pod wezwaniem Karola Boro- 
meusza, o której to szkole wiele pisano 
w_osłatnich dniach, jak dowiadujemy się, 

nie zrezygnowała ze swej pedagogicznej 
działalności. Wskutek otrzymanych о- 
macyj, władze starostwa Północnego do- 
konały przymusowego zamknięcia lokalu 
przy ul. Chłodnej 24, w którym to lokalu 
Szyllerowa urządziła nielegalnie nową 
szkołę po opieczęlowaniu poprzednio 4aj 
mowanego lokalu. Sprawa ta jest skiep- 
wana na drogę postępowania katno-gd= 

Pasak 

ministracyjnego. k 

Skazanie komunisti w 
Sąd Okręgowy w Grodnie skazał 

ma Jaroszewicza na 6 lat więzienia i Jane Kcszulę na 3 lata za działalność komau.isty- 
ieńskiego. , 

Skazany Jaroszewicz od ższego 

4 
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cz: " 
byt kolporterem bibuły komunistyczna, dla zatarcia śladów swej wywrotowąj dzin *“ łełności miejscowego społeczeństwa i nale- żuł de organizacji patriotycznych. 

Strajkują garbarze 
w Sokółce 

Strajk garbarzy w Sokółce koło Grodna, 
mimo dwukroiną interwencję inspektora pra. 
cy w Grodnie, trwa w dalszym ciągu. Po 

pracę przy 

tej. garbarni 
sirajk okupacyjny. Druga konferencja w in- 
spcktoracie pracy również nie odniosła 
życanego skutku. Pracodawcy zgwdzają się 
na 15 proc. podwyżki płac i tylko dla rracu- 
jących па mokrych terenach. Natomiast 
strajku. żądają 50 -. podwyżki płac. 
Strajk obejmuje około 80 robotalków z ezte- mó ° 

Jeden jadł, drugi 
wieszał się 

| 
| 

Niejaki Ludwik Bielecki, aresztowany * 
we Lwowie za kradzież, powiesił się w 
więzieniu na kracie. Samobójca wieszał | 
się w obecności swego wpółwięźnia, któ 
ry w czasie czynu kolegi, spokojnie za- 
jadał chleb. Mimo natychmiastowej po- 

| mocy samobójcy nie udało się uratować. 

ppor. rez. Jankowski Witold, ppor. rez. , giel Mieczysław, por. rez. Charkiewicz 
Łuczywek Jan, por. rez. Ładysz Adolf, | Walerian, płk. rez. Głazek Wacław i kpł. 
por. rez. Józefowicz Adam, por. rez. En- | lek. rez. Mienicki Marian. 

| rze Zamkowej prowadzone jedynie prace | źnego”. Już po protokulamym przejęciu 
przy konserwacji odczyszczonych i od- | znalezionego kompletu monet, konserwa- 

| kopanych z pod gruzėw murėw budynku 
mieszkalnego, a bezrobotni zatrudnieni z 

łytułu Pomocy Zimowej — w chwili obec- 
nej tylko pry porządkowaniu wzgórza 
zamkowego — kończą swe roboły z dn. 
30 b. m. ь 

А teraz sprawa, w gruncie rzeczy bła- 
ha, ale o posmaku sensacji. Robotnicy 
rzeczywiście szerzą legendę na temat 
możliwości znalezienia jakichś niebywa- 
łych skarbów. Już znalezione monety są 
przez nich po dylełancku oceniane nie 
wiele mniej niż na krocie. Wśród robot- | nych, posiada jedynie minimalną warłość 
ników rodzi się coś niby gorączka poszu- 
kiwaczy zlota. 

Nadmierna troskliwość o całość znale- 
zionych monet ze strony osób, które prze 
ceniają warłość odkopanych „skarbów 

i rozdmuchują sensację, mimo ich woli 
słaje się szkodliwą spoełcznie, choćby !yl 
ko dłatego, że wzmaga chorobliwe na- 
dzieje odnalezienia bogatego skarbu. 
Na tym tle robotnicy obecni przy znale- 
zieniu wspomnianych wyżej kilkuset mo- 
net siedemnastowiecznych, których war- 

tość (bez złotej zapinki) nie przenosi 

i mogło 

dwustu kilkudziesięciu złotych, rościli so- | 
bie pretensję do wygórowanego „znale- 

tor wojew. dowiedział się, że jeden z ro- 
botników zachował sobie jedną monełę. 
Wiedząc zj, że posiada ona znikomą 
warłość materialną „a żadnej wartości za- 

bytkowej, konserwator uważał, za wskaza 
ne nie wysłępować zbyt rygorystycznie, ; 

; a to dlatego, by nie wytwarzać błędnej su 
| gestii wśród robotników, że znalezione 
pieniądze posiadają jakąś nadzwyczaj- 
ną warłość. Pozosławienie tego pie- 
niążka w rękach owego bezrobotnego 

tylko przekonać i przekonało, 
że okaz ten, jeden z kilkuset in- 

materialną, co miało niewątpliwie duże 
pedagogiczne znaczenie dla personelu 
zajętego przy robotach. 

Nołabenę warło w związku z tym za- 
znaczyć, że istnieje okólnik Min. W. R. 
i O. P. rozesłany w porozumieniu z Pań- 
stwowym Muzeum Numizmatycznym, z 
którego to okólnika wynika, że monety z 
czasów Zygmunła Ill oraz monety nider- | 
landzkie wówczas w Polsce kursujące (ta- 
kie właśnie odnaleziono) żadnej wartości 
zabytkowej nie przedstawiają. 

To też fakt pozostawienia w rękach 
bezrobotnego jednej monety, nie mającej 

{ 

jak widzimy żadnej wartości zabytkowej, 
a drobną warłość malerialną, nie przy- 
czynił w żadnej mierze jakiejkolwiek szko * 
dy dobru publicznemu „a nałomiast w 
dużym stopniu ostudził zapał do poszu- 
kiwania na własną геКов Poszukiwania ta- 
kie pomimo dozoru bardzo możliwe 
wobec otwarcia a Górę Zamko 
wą dla publiczności. 

Połączenie zarzutów archeologa z za- 
rzutem braku formalisiycznego postępo- 
wania wyrządza konserwałorowi Piwoc- 
kiemu niesłuszną krzywdę, gdyż w sposo- 
bie załatwienia sprawy z monełą nie ma 

przekroczenia z punktu widzenia archeo- 
logicznego. Jeśli zaś chodzi o zarzut bra- 
ku formalizmu w stanowisku konserwato- 
ra, to w danym wypadku mamy do czy- 
nienia z tego rodzaju brakiem biurokra- г 
tycznycznej formalistyki, który powinien 
napawać opłymizmem, wskazuje bowiem, 

й 

   

   
   
т 
| 

, 

że nie wszystko co „urzędowo z 
struje“ przeżarte jest bezdusznym biuro- - 
krałyzmem. Jest fo, słowem, wypadek, | 
który należy zapisać na plus, a nie na 

| minus. W każdym bądź razie, jak wł- 
dzimy, w świetle przyłoczonego tu przez 
nas maferiału, uzyskanego ze źródła naj- 

bardziej kompetentnego, sprawa traci | 
wiele i na sensacji i na znaczeniu. E. G. 

      



    

     

  

   

  

    
    

   

     

  

   
   
    

  

   
   
    

   
    

    

   

    

    

   

  

"Otrzymałiśmy od Wil. Okr. Zw. 
xserskiego niżej zamieszczone 
prostowanie, które chociać nicze- 
nie prostuje, zamieszczamy: 

'Na zasadzie art. 32 Rozp. Prez. RP. 
z dnia 10 V. 1937 r. ( Dziennik U. R. P. 
45/27 poz. 298) uprzejmie prosimy o u- 
mieszczenie bezpłatnie w ich poczyt 
mym, piśmie niniejszego sprostowania: 

W nr. 92 z dnia 5 bm. „Kurjera Wi- 
leūskiego“ na str. 3 ukazała się notai- 
ka p. t. „Tak postępować nie można* 
podpisana kryptonimem „J N.“. Notat- 
%а ta zawiera następujące nišeislošei: 

1. Nie jest prawdą, że uchwała na- 
| sza zakazująca wstępu na zawody Wil. 

90. 7. B. p. Władysławowi Lachowiczo- 
wi miała zapašč 2 tego powcdų, že 
„panom dzialaczom nie przypadi do 
smaku artykuł krytyczny* natomiast 
prawdą jest, iż uchwała powyższa za- 
padła za obrazę sęjlziego związkowego 
p L. Stenela na zawodach w dniu 7 III. 
1957 r. oraz za umiestawienie tegoż 
przez p. Lachowicza w artykale umie- 
szezónym w „Slowie“ z dnia 8 IIL rb. 

2. Nie jest prawdą, że ,....dziennika- 
rze wypowiedzieli bokserom wojnę i 
wo, rygradi..* i że „związek bok- 

iętał się i cofnął się w 
sw nowieniu“ — natomiast 

- Bokserski nigdy z dziennikarzami spor 
towymi nie walczył żacnej porażki nie 
poniósł ; że odwołał swoją uchwałę za 
bnaniającą wstępu bezpłatnego na za- 
wody p. Lachowiczowi nie z powodu 
„opamiętania się”, lecz z powodu pu- 
blicznego przeproszenia p. L.. Stencła 
przez p. Lachowicza, które ukazało się 
w „Słowie* z dnia 2 bm. a które w 
myśł cświadczenia p. Stencla jest dla 
Nigo wystarczającym zadość uczynie- 
niem. Żaden więc „bojkot* nie wpły- 
nął na zmianę naszej uchwały, lecz je- 
dymie zrozumienie niewaściwego po- 
stępowania przez p. Lachowicza. 

Ń Ze sportowym pozdrowieniem 
iwo Giżycki ppłk. w s. s. 

Prezes 
A. Gitmuł 
Sekretarz 

Przyznam się szczerze, że pierw- 

pzy raz w mojej 10 letniej „karierze* 
iziennikarskiej zaszedł wypadek, że 
organizacja sportowa nadesłała spro- 
towanie, zaopatrzone formą urzędo- 

ą, z powołaniem się na odnośny pa 
graf ustaw prasowych. 

| Sprostowanie państwo już prze- 
zytali. Zdanie bokserów jest więc 
iadome. Teraz ja zabiorę głos, a 

ketkojiie, że położę kres całej 
* pokserskiej. 
pierwszy „sprostowania 

Powiada, że uchwała: WOZB zapadła 
ie dlatego, że nie przypadł do smaku 
ztyknł krytyczny, a dlatego, że p- 

howicz źle się zachowywał. Dziw- 
a rzecz. Pragniemy zapytać panów z 
5zan- Zarządu, czy oni w etosunku 

jp wszystkich źle zachowujących się 
dzi stosują raąpresje? Nie wnikam w 

›, jak zachowywał się w tym dniu p. 
. Przyznam się, że nie byłem w tym 

iu na zawodach i nie mogę ocenić 
go faktu, ale uważam, że jeżeli po- 
Łuł się dotknięty sędzia Ą LR 
mógł sprawę załatwić 
odze pos powania h torowego, 

do: sądu, ale nigdy nie 

(iwan ge : 
Mofocykliści mieli wczoraj w Wilnie | 

le sezonu. Trzeba całkiem bezstronnie / 
znać, że rok rocznie otwarcie sezonu 

czynia się do spopularyzowania 

rtu motorowego. 
Zawodr $y trzech klubów wileńskich: 
elca, Wil. Tow. Cyklistów i Motocyk- 

fów oraz Ogniska KPW zgromadzili się 

 sztandarami|jw kościele Św. Jana. Mszę 
ь ос!ргаип!} Falkowski, a do zgro- 
dzonych na podwórku Piotra Skargi w 
iwersyfecie Stefana Bałorego, przemó- 

ił ks. Soiłan. który życzył powodzenia 
| pracy. Następnie poświęcił wszystki 
tocykle. 

Po tej uroczystości mołocykliści udali 
się na Rossę, gdzie oddali. hołd pamięci 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił- 
sudskiego. Wieniec złężony! został przez 
mec. Liłyńskiego, mjr. Orzoga i Znajdzi- 
towskiego. į 4 

„ Wspaniale udała się defilada. Na uli- 
<ach Wilna zgrom*dziły się tłumy wi- 
zów. Z przyjąmnotąą trzeba twierdzić, 

ort moteętykidwy w Wilnie, rozwija 
każdymijokiem mamy coraz więcej 

awodników, '$órzy biorą udział naj- 
ważniejszych raidach organizowanych 

ie tylko w Wilnie, ale i w innych R 
ach sportowych Polski. 

  

   

   
    
   

    

     
    

    

   

rotektoratem wojewody nowogródzkiego A. 

olowskiego zjazd gwiaździsty motocykli- 

tów z terenu ziem północno «wschodnich w 
„idzie. Zjazd odbywać się będzie w dniu 2 
3 maja rb. i połączony będzie * biegiem mo 
yklowym na odcinku huta „Niemen* — 

hi ida i strzelaniem. 

W zjeździe mogą brać udział wszyscy po- 

Js'adacze motocyjslów zarówno zrzeszeni jak 

jezrzeszeni. Wpisowe od każdego uczestni- 

  

prawdą jest, że Okręgowy Związek | 

  

  

(urjer Sportowy 

Do góry nogami 
  

uciekać Się pod skrzydełka opiekuń- 
cz. orgamizacji sportowej i robić z te 
go sprawę ogólną. Mam wrażenie, że 
penowie przyjaciele p. Stencla, które 
go ósobiście bardzo szanuję, zrobili 
mu niedźwiedzią przysługę, bo p. 
Stencel sam doskomałe  wiedziałby, 
jek ma w danym wypadku postąpić. 

iPunkt drugi. Nie wiem, co pano- 

wie bokserzy rozumieją pod wypo- 
wiedzeniem wojny: Mówią oni, że nie 
prawdą just, że dziemnikarze'sportowi 
wypowiedzieli bokserom wojnę. Otóż 

całą stamowczością, jako prezes Od- 
działu Wil. Zw. Dziennikarzy Sporto- 
wych R. P. stiwierdzam, że wszyscy 
zajęliśmy s 
nę wypowiedzieliśmy i i wojnę wygra- 
lismy. Bardzo nas to cieszy, że OZB 

nigdy wojny z nami.nie prowadził, a 
to, że nie chcą bokserzy przyznać się 

    

     

  

niem się. 

Jeżeli o to ma chodzić, to powie- 
dzmy, że bokserzy odnieśli wspaniały 
sukces większy niż w Białymstoku 

Pierwszy mecz 0 mistrzostwo i 
pierwsza sensacja. Ognisko K. P. W. 
pokonało wczoraj WKS Śmigły 2:1, 
wydzierając dwa nadzwyczaj cenne 
punkty. 

Jeżeli teraz Ognisko potrafi wy- 

grać z Makabi, to zdobędzie bezapeła- 
cyjnie mistrzostwo jokręgu. 

Sytuacja wojskowych jest nie do 

pozazdroszczenia. Chcąc zostać mis- 
trzem WKS Śmigły musi koniecznie 
zdobyć pierwsze miejsce w turze wio 

  

Zdjęcie przedstawi 
kićla szwedzkiego Gus     awa V-go.     

yklowego wypada bardzo dobrze , 

imowięko solidarne-iwoj- * 

do porażki jest dziwnym tłumacze-   
  

  

„KURJER WILEŃSKI" z 

Bilans sezonu boksersk 

nd mistrzostwach Polski. Zdobyli 
wszystkie mistrzostwa. Położomo na 
łopatki wszystkich dziennikarzy spor 
towych, wyliczając sakramentalne K. 
O. i že teraz, nie będzie komu pisać. 
Niech się cieszą pięściarze Wilna! 
Brawo. Bijemy im oklaski: Ale po o- 
cuceniu amoniakiem dziennikarze od 
żyŃ i wzięli się ponownie do pracy, ' 
której nikt z potontatów boksu wileń- 
skiego nie potrafi przerwać. 

Tyle miałbym do powiedzenia. Na 
zakończenie kilka słów „na poważ- 

*, Radziłbym z całego serca naszym 
biednym bokserom nie mieszać się.w 
mie swoje sprawy. Przecież tyle jest 
ipizych*lkłopotów, jeszcze kłócić się 
prasą — to nadmiar obowiązków. Le 
piej zastanowić się nad tym co należy 

  

i 

zrobić, żeby podmieść poziom „mis- 
trzów” wileńskich i żeby ambitni -sę- 
dziowie nie popełniali głupstw, kom- 

promitujących nie tylko ich, ale i ca- | 
ły sport wileński, bo nic tak nie zra-, 
ża, jak niesprawiedliwe ogłoszenie 
wyniku. 

stnnej, a po tym słanąć do walki z 
drużyną, która będzie miała najwię- 

cej punktów zsumowanych z tury je- 
siennej i wiosennej. , 

Przez wiele lat sympatyzowaliśmy 
7 WKS Śmigły, jako z drużyną naj- 
łepszą. Uważamy, iż zwycięstwo Og- 
niska jest raczej przypadkowe, cho- 
ciaż zasłużone, ale prawo jest pra- 
wem. Zresztą nie mówmy o tym eo 
będzie, a przejdźmy do wczorajszego 
MECZU. 

SEKMES VT LDAA EAN SM EISS TRS TIA WDK POWOPACZWE Z NABEE 

Rzežba krėla Gustawa 

  

włoskiego rzeźbiarza Mo relli, podczas wykańczania rzeźby popiersia 
alk widzi my 
koszulce tenisowej. 

z liustracji, krół został wyrzeźbieny w 

miótykiowogo i Iękkoatietycznego 
W otwarciu sezonu udział wzięło 57 

ko z wileńskich klubów sportowych „ale 
, również z Oszmiany i z Lidy. 

Po defiladzie wszyscy udali się gre- 
mialnie na wycieczkę towarzyską do Nie- 

| menczyna. Pierwszą imprezą, w której 
, motocykli: ci nasi wezmą udział będz'e 

zjazd gwiaździsty w Lidzie. Zjazd odbę- 
| dzie się 2 i 3 maja. Z Wilna wybiera się 
sporo zawodników. 

Mówiąc o sporcie motocyklowym trze 

ba koniecznie podkreślić wzorową kar- 

, klubów motocyklowych Wilna, jak rów- 
| nież jednolitość stroju. Robi to 'bardzo 
| dodatnie wrażenie. 
\ ч : о | Wczoraj otwarcie sezonu mieli nietyl- 

| ko mołocykliści, bo i lekkoatleci wileńscy 
| też wyszli na boisko. Trzeba przyznać, 

że pierwszy słart zawodników wileńskich 
na bieżni wypadł nie najgorzej. Starto- 

wało 8 pań i 60-kilku zawodników. Sporo 
młodych twarzy. Wyniki przyniosły sze- 
reg niespodzianek. 

Otwarcie sezonu rozpoczęło się defi- 
ladą zawodników. Następnie dłuższe prze 
mówienie okolicznościowe wygłosił pre- 
zes Wil. Okr. Zw. Lekkoatletycznego mjr. 
Szeitter, który wspomniał o konieczności 
współpracy między organizatorami a za- 
wodnikami, od których właściwe zależy 

wiaždzisty zjazd Motocykiowy 
Ziem Północno-WSchodnich w Lidzie 

* Terenowa Sekcja Wileńskiego Klubu Mo- | ka zamiejscowego wynosić ma 8 zt, dla miej 
ocyklowego Z. $. w Lidzie organizuje pod | ścowych zaś — 6 zł. Przyczym każdy uczest: 

|nik otrzymuje wyżywienie, nocleg w hotelu 
praz z zagarażowamiem maszyny w ciągu 
jiwóch dni zjazdu. 

! 
| Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Sekcji Mo- 
focyklowej w Lidzie, ul. Narutowicza 1, do 

dpóa 28 bm. Należy przypuszczać, że zjazd 
tęn przyczyni się w znacznej mierze do spo- 
pikaryzowania modnego dziś hasła motory - 
zadji na odcinku motocyklowym. 

  

rdzo miłą uroczystość. Nastąpiło otwar | motocyklistów. Byli to zawodnicy nie tyl- | 

  

{ 

| 
| 
| 
| 

  

| pie niestowarzyszonych 
! 12 sek. przed Pupyszewem i Czepukoj- 

; ność wszystkich członków należących do | 

postęp lekkiej atletyki wileńskiej. 
Warunki techniczne nie były bardzo 

dobre. Bieżnia jest jeszcze mokra. Przy- 
tym było chłodno, no : wietrzno, a wiafr 
i chłód to najwięksi wrogowie lekkoatle- 

tów. 

Lepsze wyniki techniczne przedstawia- 
| ją się następująco: bieg 100 mir. dla sto- 
warzyszonych 1) Aleksander Żyliński Og- 
nisko KPW 11,3: sek. 2) Malinowski AZS 
11,5 sek. 3) Ginter AZS 11,7 sek. W gru- 

zwyciężył Mejer 

ciem. 

W biegu na 60 mtr. pań zwyciężyła 
Kunicka Ognisko KPW 9,1 sek. przed 
Czarnocką AZS 9,4 sek. a wśród niesto- 
warzyszonych Kułakówna 10,1 sek. przed 
Operowiczówną. 

W pchnięciu kulą zwyciężyła Siesicka 
Ognisko 8 mtr. 69 ctm. przed Skorukówną 
Pocztowe PW 8 mir. 51 ctm. W konku- 
rencji panów zwyciężył Wojtkiewicz WKS 
Śmigły 13 mtr. przed Łomowskim WKS 
Śmigły 12 mtr. 79 ctm. i Zieniewiczem 
Pocztowe PW 12 mir. 72 ctm. 

W skoku wdal zwyciężył Wieczorek 
WKS Śmigły 6 mir. 19 ctm. przed Rymo- 
wiczem 6 mtr. 19 ctm. Rymowicz z AZS 
robi znaczne postępy. Trzecie miejsce 

zajął Zieniewicz. 

W biegu na 1500 mir. zwycięiyi Żyle- 
wicz Józef Ognisko w czasie 4 min. 25,1 
sek. przed Trockim Józefem AZS 4 min. 
29 sek. i Kulinkowskim z AZS. Startowało 
przeszło 20 zawodników. W grupie dla 

niestowarzyszonych zwyciężył Tumiłowicz. 

W dysku zwyciężyła Siesicka 27 mtr. 
77 ctm. przed Skorukówną i Żylińską. 

W rzucie oszczepem zwyciężył Woji- 
kiewicz Leon WKS Śmigły 54 mfr. 62 cim. 
przed Dziadulem 49 mtr. 69 ctm. i Gap- 
szewiczem 39 mtr. 74 ctm. 

Organizacja zawodów słaba. Dopoki 
nie będzie trybun na stadionie to nie bę- 
dziemy mogli mówić o dobrej organiza- 
cji, bo publiczność nie ma poprosłu gdzie 
się podziać, a publiczności było sporo. 

mv“ 

dn. 26. IV. 

Tegoroczny sezon pięściarski Wilna 
zakończył się faktycznie w Blałymstoku 
rozgrywkami eliminacyjnymi o mistrzost- 

wo Wilna. Wiemy, że sukcesów żadnych 
tam nie odnieśliśmy i t. d. Nie mniej jed- 
nak warło zastanowić się nad niektórymi 
sprawami sporłowymi. Zasłraszający jest 
stan pęjściarstwa wileńskiego. Poziom bez 
nadziejnie niski. Nie przedstawiamy fak- 
tycznie żadnej prawie warłości sportowej. 
Jest kilku niezłych zawodników sporto- 
wych. „ale, jak mistrzostwa w Białymstoku 

góry i chwalić się zbytnio. 
Brak iest narybku. Sezon było boga- 

ty „ale zapomniano o młodzieży. Trzeba 
w przyszłości daleko częściej organizo- 
wać. łak zwane „pierwsze kroki”, które 
są rzeczą konieczną. Inaczej, stale stać 
będziemy 'na martwym punkcie. 

„Mankamentem naszego życia, a zwła- 
szcza w boksie, są wieczne tarcia. Ten nie 

może patrzeć na tamtego, a iny znów 
nie wiła się z tamtym i tak dalej. Na tym 
cierpi dobro sprawy. Nie są uregulowane 
w Wilnie sprawy sędziowskie. Dotych- 
czas nie: został powołany do życia wy- 
dział spraw sędziowskich. Wiemy, - że   

J. Nieciecki. | 

wszystkie sprawy załatwia jeden .czło- 
! wiek, a nie zawsze to wypada tak,. jak 

to szerszy ogół życzył. Nie wnikamy jed- 

  

OGNISKO — W.K.S. SMIGŁY 2:1 
Ognisko do przerwy prowadziło 

1:0. Bramkę zdobył Wasilewski: Na- 
stępnie wyrównał Naczułski, ałe pod 
koniec meczu Bartoszewicz głową za- 
pewnił zwycięstwo drużynie Ogniska. 

,, Wojskowi bez Pawłowskiego za- 
przepaścili szereg dododnych momen- 
tów pod bramką. Nie było komu strze 
lać. 

Ognisko mecz wybrało ambicją. 
W drużynie wyróżnili się Krywul, Ba- 
liosek, Judycki, Pawluć i częściowo 
Zienkiewicz, kóry miał dużo szczęś- 
cia. U wojskowych na wyróżnienie za 
sługują: Puzyno, Drąg, Skowroński 
i Skrzypczak. 

Sędziował poprawnie 

Publiczności kilkaset osób. 

Jeden z decydujących meczów © 

Sznajder. 

nisko: grać będzie z Makabi. 

Mówiąc całkiem objektywnie, to 
wolelibyśmy żeby w rozgrywkach o 
wejście do (Ligi Wilno reprezentowa- 
ue było przez WKS Śmigły jako przez 
drużynę posiadającą więcej rntyny i 

* możliwości, ale to zależy tylko od wy- 
ników i od szczęścia, które czasami 
nie chce się uśmiechać. 

Wisła—Pogoń 2:0 
Wczorajsza niedziela nie przynio- 

„sła mam specjałnych rewelacyj w roz- 

grywkach piłkarskich o mistrzostwo 

Ligi. 

Wisła pokonała z łatwością Iwow- 

"ską Pogoń 2:0. Ruch wygrał z War- 

szawianką 4:2, Warta zdobyła dwa 

ponkty bijąc ŁKS 2:1, a beniaminek 

Ligi — AKS pokonał Cracovię 2:1. 

Na czele rozgrywek kroczy Warta 

przed Wisłą, Ruchem, AKS, Warsza- 

wianką i innymi. 

BALER TREWYCKE 

W. dniu 3 maja rb. odbędzie się Doroczny 

Tradycyjny „Bieg Narodowy 3 Maja“, orga- 

nizowany przez WIKS „Šmigly“. 

Stosownie do powyžszych PZLA wyda- 

nych w porozumieniu z Państwowym Urzę- 

dem WI i PW, bieg ten odbywać się będzie 

ne trzech różnych trasach dla trzech kate- 

gorii zawodników. 

KATEGORIE 1. 

Młodzież szkolna i pozaszkolna od lat 

16 do 18. 

Trasa długości około 2.200 m. — okrąże- 

nie boiska Pióromont — ulica Pi6romont do 

Uiaiskiej — Ułańską do Artyleryjskiej — 

Aatyleryj — Derewnicka — Stadion gdzie 

pro okrążeniu boiska — meta. Start i meta 

na boisku Pióromont. 

KATEGORIA II. 

Niestowarzyszeni w PZLA, (wojsko, cy- 

wilni į t. d.) członkowie wszystkich organi 

  

— ul. Wojiowska — most Antokolski na Wi- 

11 — bulwarem wzdłuż Wilii przed przysta- 

rią AZS ulica Kościuszki — Pałac Tyszkie- 

wscza i meta. 

Start stadien Pióromont — meta przed 

Baonem Saperów. 

i KATEGORIA III. 

Stowarzyszeni w PZLA (wojskowi, poli: 

cja, cywilmi 4 wszystkie kluby sportowe). 

"Trasa biegu długości około 7 km. Brama 

przed Baonem Saperów — Zygmuntowska -—. 

Most Zielony — Rybaki — Derewnicka — 

Pióromont — Swironek — Wojtowska — 

miost Antokoliski na Wilii — bułwar wzdłuż   Wilii koło prźystani AZS — ul. Kościuszki 

wykazały, nie możemy nosa zadzierać do. 

mistrzostwo odbędzie się 6 maja. Og-, 

  

Szczegóły biegów 3 maja 

> sko, przynależność do organizacji, rok uro- 
zacyj PW. : ” 

Trasa biegu długości koło 5 km. Stadion 

pióromont — ulica Pióromont — Swironek 

  

| nak w kulisy. Powiemy tylko jedno, że | 
jeżeli sędziowe dbają o autorytet to niech | 

4 

j 
1 

sami przede. wszystkim: pamietaja, żeby 
j być w 100 procentach w porządku. Na 
‚ еп temat dałoby się badrzo wiele po- | 
; wiedzieć. Nie chcę jednak psuć krwi sę- | 
dziom i osłabiać ich autorytetu, bo dla 

' mnie osobiście człowiek, który sędziuje, 
| jes w tej chwili auiorytetem, powiem z 
pewną przesadą — człowiekiem świę- | 
tym. Nie można więc krzyczeć „kałosz” 

|i rzucać skórki pomarańczowe, czy inne | 
odpadki. Musimy dbać o kulłurę. ! 

Przejdźmy do spraw sporłowych, do | 
klubów. Zróbmy małą rewię. Ogółem 
mieliśmy 17 imprez. OZB zorganizował 7, 
WKS Śmigły 3, AZS 4, Elektrit 2, Ośro- 

dek WF 1. Z ciekawszych meczów repre- 
zenłacyjnych odbyły się następujące spol 
kania: Las Ryga — Wilno 12:4 (Wilno 
oddalo 4 pkt. walkowerem). Warszawa 
pokonała Wilno również '12:4, ale Wilno 
pokonało Białystok 11:5. Tak przedsta- 
wiają się mecze zasadnicze. Powiedzmy 
najpoważniejsze. 

Kluby. Zacznijmy od wojskowych. Na 
czeje sekcji. bokserskiej WKS Śmigły: stał 
por. Polak. Trenerem był por. Łoziński. 
WKS Śmigły w mistrzostwach. indywidual- 
nych udziału nie brał. Wyniki uzyskano 
następujące: Las Ryga — WKS Śmigły 
14:2, Czechowice Warszawa — WKS Śmi- 
gły 9:7, RKS Elektrit — WKŻ Śmigły 7:5 
(mecz przerwano). 

RKS Elektrit. Kierownikiem był Hałłaj. 
Trenował Mirynowski. Elektrit zdobył pu. 
char Ośrodka WF. Tytuły mistrzowskie 
zdobyli: Sazonow, Iwański, Unton. Elek- 
trił wygrał z AZS 10:4, przegrał z Gry- 
fem z Torunia 2:14, a z WKS Śmigły pro- 
wadził 7:5 do chwili przerwania zawo- 
dów. 

Strzelec ma kilku młodych bokserów. 
Kierownikiem i trenerem był Kaleński. 
Strzelec zdobył jeden tylko tyłuł wice- 
mistrza Wilna w wadze średniej przez 
Iwaszkiewicza. 

  
ŻAKS większej inicjatywy nie wyka- 

bał. Kierownikiem jest Giłniuł. Trenerem 
Kagan. Na uwagę zasługuje jedynie tylko | 
Jakubowicz. Bokserzy AKS-u pizeżywają 
kryzys. 

Najlepiej bodaj pracowała sekcja bok- 
serska AZS. Kierownikiem byt Adam 
wikliński. Trenował Mirynowski. Uzyska. | 
no następujące wyniki: KPW Bydgoszcz 
—AZS 2:14, RKS Elektrit — AZS 10:4, 

Legia Warszawa — AZS 9:7, Czechowice 
Warszawa — AZS 8:8. Tytuły mistzów 
Wilna zdobyli: Lendzi min 1, Szczy-   Gdy w początkach wojny w 1914 r. Wil- 

helm II chciał skierować wojska swe przez 

Szwajcarię na Francję — on, par armii mi- 

ljonowych cofnąć się musiał przed setkami 

tysięcy wyborowych strzelców szwajcarskich 

którzy gotowi byli zdziesiątkować mu jego 

armie połężne. 

Tak oto szwajcarskie strzelectwo sporto. 

we uratowało swój kraj od powodzi wojen- 

nej, stworzyło ono tamę, przez którą w tym 

miejscu nie mogła przelać się do Francji teu- 

tońska nawała. Strzelectwo sportowe odegra- 

ło tu swą rolę dziejową. Strzelectwo sporto- 

we jest więc potęgą najsilniejszą w całej ma 

chinie wojennej. Karabin celny, zimna krew, 

pewne oko — zapanowało tu nad artylerią 

i lotnictwem — tysiącem dało przewagę nad 

milionami. 

Strzelectwo sportowe stać się wimno i w 

naszych rękach potęgą, co w znacznym stop 

nie przechylić gotowa zwycięstwo na naszą 

stronę — w przyszłych zmaganiach wojen- 
rych. 

Sportowiec strzelecki — w dniach wojny 

— żołnierz wyborowy — to człow'ek, to jed-   
— przed Baonem Saperów meta. 

Start i meta przed Baonem Saperów. 

ZBIÓRKA ZAWODNIKÓW 

I GODZINA STARTÓW: 

Kategoria I-sza (2.200 m.) o godzinie 8.30 

ma Stadionie Pióromont. Start godzina 9.30. 

Kategoria II (5000 m.) o godzinie 10.15 na 

Stadionie Pióromont. Start o godzinie 11.00. 

Kategoria 111 (7.000 m.) o godzinie 11.40 

w świetlicy 3 Baonu Sap. Start o godz. 12.30. 

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW. 

Zgłoszenia imienne zawodników wraz z 

kartami badania lekarskiego przyjmuje WKS 

„Śmigły* w dniach 29 i 36 bm. od godziny 
16 do 18 w łokala klubu przy ul. Zygmuntow 

skiej Nr. 26. 

Zawodnicy zgłoszeni do PZLA podadzą 

į numer posiadającej legitymacji PZLA. 

| - Zgłoszenia według rubryk: imię i nazwi- 

dzenia, Nr. legitymacji PZLA. 

Dla zawodników niestowarzyszonych zor 

ganizowane będzie badanie lekarskie w lo- 

kalu WKS „Śmigły* w dmiach 29 i 30 kwiet- 
nia rb. od godziny 16 do 18. 

Wyjisowe w wysokości 25 groszy od za- 

wodników kategorii II i KII oraz 10 groszy 

61 zawodników kategorii I-ej należy składać 

wraz ze zgłoszeniem imiennym w lokalu W. 

K. S. „Śmigły”* w dniach 29 i 30 bm, od go- 
dziny 16 do 18. 

NAGRODY I DYPLOMY. 

Za pierwsze miejsce we wszystkich kate- 

goriach przewidziane są nagrody indywidual- 

ne, za drugie * trzecie miejsca żetony pamiąt 

kowe — ponadto dla zdobywców pierwszych 

'' (WKS) stanowią grupę wyrównaną. Słabo 

Strzelectwo sportowe 

piorek,. Polakow, a wi 

czyn, Kulesza, Morawski, Igor. 
Postarajmy sie teraz  przi 

klasyfikacje zawodników w poszcz 
nych wagach: 

W. musza Lendzin (AZS) o dwie klasy 
przewyższa pozostałych. Galiczyn (AZS) 
Łukmin Il (Elektrit), Lenard i Dębski H 

   

    
    

   
   

  

   
    

    

    

  

    

  

    
   
   
   
   
   

    
   
    

    

   
    

  

    

   
    

     

  

   

       

    

    

    

   

   

    

    

    

   
   
   

    

   

    

   

   

    

    

  

   
   
    

reprezentują się: Rendel (ŽAKS) i Bor- 
kowski (WKS). 

W. „kogucia. Mistrzem jest  Łukmin b. 
(AZS). "Malo mu ustępuje Bagiński (Elek- 
tr). W drugiej grupie są: Czarny i Cze 
chowski (WKS) oraz Słaszek (Zw. Str > 
i „Chmumy” (AZS). 
"W. piórkowa. Mistrzem jest sgo 

rek AZS, a nie wiele mu ustępują: Kule- 
sza (AZS) i Krasnopiorow (Elektrit), który 

odbywa obecnie powinność wojskową. 

Nieźle również przedstawia się Nowicki 
(WKS), ao wiele już słabiej Jakubowicz 
(AKS), Śnitko (WKS) i Sawieki-fElektrit). | 

W. lekka. Nie mamy tułaj „nrtstrzów”. 
Formalnie rzecz biorąc, to tyłuł ten nałe- 
žy do Sazonowa (Elektrit) „ale równy = 
jest Dębski I (WKS Śmigły), a na trzecim 
miejscu kroczy Morawski (is) na dał- | 
szych zaś Jarosz (WKS) i Szczęsny (AZS). 

W. półśrednia. Nie ulega wątpliw. 
że najlepszym jest tutaj Tałko (WES. 
Na dalszych miejscach: Iwański 

Igor (AZS), Borys (Elektrit) i Wildo ( 
W. średnia. Trzeba jednak mime - 

wszystko na pierwsze miejsce posta 

Wojłkiewicza (WKS Śmigły), a dopiere. 
połem Unłona (Elektrit), Poredę (Elektrity, 
Iwaszkiewicza (Srzelec), Palewicza (AZS). 

W. półśrednia. Misrzem jest Połakow. 
(AZS). Na drugim miejscu stawimy Po- 
likszę (Elektri!), a dalej Sadowskiego 
(WKS), Łozińskiego, Sowę i pordzwa.| 
skiego z WKS Śmigły. 

W. ciężka ło Zawadzki (Elektrit(, kišti | 
nie lubi jednak często rara 
ringu. 

Na tym faktycznie kończy s 
gląd bokserów wileńskich. Widzimy, że 
rewia trwała niezbyt długo, a wypadła 
skromnie. Miejmy jednak nadzieję, że w 
przyszyłm sezonie będzie o wiele lepiej. 

Na marginesie tego omówienia | 
zaznaczyć, że w tym sezonie zlikwid 
na została sekcja bokserska Ogniska 
KPW, na gruzach której powstał Elektrit. | 

Na czele Wil. Okr. Zw. Bokserskiego- 
stał płk. lwo Giżycki. Szkoda wielka, że 
Związek nie uważał za stosowne wykorzy 
słać cennych doświadczeń Władysława 
Popiela; który jest doskonałym terenerem. 
Warto o tym w przyszłości omyśleć. 

restka, której jojawienie się na danym 

cinku: wywoływało jąsroksyzmy ognia 

nowego ną frontach zachodnich, po to tyłka 

by spędzić z pozycji, by zmusić do miłczenie 
ową lufę straszliwą, której oś była nioubla: 

galiną osią Smierei. 

W: czasie wojny — trzeba kilkanaście ty- 
sięcy strzałów zmarnować, zanim jednege 

źcłnierza się trafi. Strzełec wyborowy — któ 

rego strzał każdy trafia i trafia szybko 

den za drugim — groźniejszy jest więc 

ogmia karabinowego kiłku pułków piechety 

cto miara praktyczna potęg. ognia strzeles 

wyborowego. Strzelec wyborowy — to błogi 

słowieństwo lub przekleństwo EŃ 

frontów, chluba każdej armii. | 

Strzelec wyborowy w czasie wojny kał. 

dym swym strzałem odciąża skarb państwe | 

odciąża znakomicie fabryki amunicji 

Polska bez granic naturalnych, wobe: 

dwustu miłionów sąsiadów dobrze uzbrojc— 

nych, potrzebuje jak najwięcej strzelców wy 

barowych, Polska potrzebuje też pokoju; pe 

kćj ten zabezpieczyć może kilkaset tysięcy 
strzełców wyborowych — stworzą oni potęgę 

cgniową Polski. 

Strzelectwo sportowe — to sport najszla- 
chetnicjszy, najbardziej narodowy, najbar- 

dziej patriotyczny, najbardziej państwowy. 

Wszyscy więc w szeregi strzelectwa sporto- 

wego. Organizacja, która w Połsce pracuje 

nad rozwojem sportu strzeleckiego jest Pol- 

ski Związek Strzelectwa Sportowego. Duży: 

czy mały, silny czy słaby, mężczyzna czy ko- 

bieta, chłopiec czy dziewczyna zapisujemy 

się wszyscy do Polskiego Związku Strzelect- 

wa Sportowego. 

Polski Związek Strzelectwa Zocjówkak! 

Tam więc, gdzie istnieje już 

miejscowa Sekcja Strzelecka PZSS zapisujmy 
sie co rychlej na członków. Tam zaś, gdzia 

sekcji takiej nie ma — orgamizujmy ją sa- 

mi, zwracając się po wskazówki, regulaminy 

i instrukcje do Zarządu Okręgu PZSS. — 

Fodokręg Związku Strzeleckiego — Wilno, 

ul. Wiełka 68 m. 2, tel. 18-23. 

ARTS ZO KKA WISE STARE 

Polscy harcerze zwie- 
dzają całą Europę 

i Amerykę 
Główna Kwatera Harcerzy Polskich er- 

gsnizuje w rb. następujące wyprawy zagra- 

niczne: 

Do Holandii na V Wszechświatowe Dżem- 

bcri Skautowe; na Węgry — gdzie harcerze 

nasi wezmą udział w obozach wymiennych; 

do Rumunii — na obozy stałe nad Morzem 

Czarnym, wędrowne wycieczki kolarskie, ka 

je kowe itp.; na Łotwę — na obozy wymiem- 

ne, instruktorskie i wyprawy kajakowe, za- 

kończone obozem na wybrzeżu łotewskim 

Bałtyku; do Niemiec — na obozy wymienne 

z Hitlerjugend; do Anglii — do której wyje- 

dzie 2 Warszawska Drużyna Harcerzy z re: 

wizytą do skautów z Kent i objazd po An- 

glii. Następnie projektowany jest wyjazd de 

Czechosłowacji, Stanów Zjednoczonych A. P. 

nczwija się. 

    p ęciu miejsc w każdej kategorii dyplomy. oraz Kanady. f 

sa. | 3 OAKiÓR- "LF



   

    

lecia Wyzwolenia Wilna dla młodzieży 

rzemieślniczej i robofniczej. 

Referat okolicznościowy b. starannie 

Dzis Kieta i Marcetina 

4 Jutro Teofila i Tertuliana 

26 
    

  

  

      

  

    

Wschód słońca — g 3 m. 55 opracowany wygłosi! p. Czarnecki. I 

iałek Od 3 39 zakończenie części olicinej odbyły się 
Zachód słońca — g. 6 m. deklamacje. 

Spostrzeżenia Zakładu maisorolaqi! i1.S.B Następnie z okezji pobyłu prezesa 

Zarządu Główneco ZPMP „Orlę“ p. nacz. 

Stanistawa Dąbrowskiego, odbyło się nad 
zwyczajne zebranie członków i dziaałczy 

rów wilnie z da. 25.IV.-1937 roku. 

Cišnienie 752 
Temperatura šrednia + 9 
Temperatura najwyžsza + 13 

4 Temperatura najniższa + 7 

4 Opad 7,0 
Wiatr pol.-wschodai 
Tand. wzrosł ciśnienia 
Uwagi: chmurno. 

Po złożeniu sprawozdań z dotychczaso- 
wych prac „przemówił do młodzieży p. 
prezes Dąbrowski reasumując dotychcza- 
sowy dorobek oraz udzielił wskazówek 
i rad programowych i metodycznych do 
dalszych prac, Powołano z kolei Komitet 
fundacji sztandaru Ziemi Wileńskiej oraz 

ustalono termin „Zjazdu Ogólnopolskiego 
ZPMP „Orlę“ na m-c wrzesień r. b., który 

| odbędzie się w Wilnie. 

PRZIEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

4 *wieczora dnia 26 kwietnia 1937 r. 
Pogoda o zachmuczeóu zmiennym z za   

й PAC R APO, | - Ponadto p. prezes poinformował ze- 
р CAGE : с | branych. że 4-ty Obóz letni instruktorski 
Umi ,zk - | i 

b= da ZOZ odbędzie się w Szczawie od dn. 25 czerw 
7 & ch: э + 

7 © 1 ca i tr=« będzie do dn. 1 sierpnia r. b. 
4 ой Zgłosrenia ra obóz przyjmuje Zarząd 

WFLEŃSKA Kol. „Orię”, A. A. 
DYŻURY APTEK. ZEBRANYA I ODCZYTY 

Fw nocy dyżumują następujące apteki: 
oowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 

tss czewskiego (W, Pohulanka 25); 3) 
- liejsk- (Wileńska 23); 4) Turgiela i Przed 

| Liejskieh (Niemiecka 16) i 5) Wysockiego 
5 Wolkażaj. | 

Ponadto stałe dyżumują apteki: Paka (An- 
sośska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za 

  

— Zsrząd Chrześcijańskiego Uniwer- 
sytetu Robotniczego zwołuje Ogólne Ze- 
branie członków „które odbędzie się w 
sali Ch. U. £-u, przy ul. Metropolitalnej 

| Nr. 1 w dniu 28 kwietnia b. r., w pierw- 
szym terminie o godz. 19-ej (7 po pot.), 

ewentualnie w drugim — o godz. 19,30. 
— Sekcja Hist. Sztuki. Posiedzenie dz-i 

: > kiego (Witoldowa 22). | siejsze 26 b. m. poświęcone będzie jed- 
nemu z neipiękniejszych pałaców pol- 

; KOMFORT OWO URZĄDZONY |. skich XVII! w., Białostocki анаа 
tetet St, GEORGES|| żę pe 20 5%, progowe w 

a | łej mierze dzieło, oparie na rozległych 

w WILNIE | materiałach, © «0 niezaanych, a przylym 

4 glamecty, I telef. w pokojach | omówi inne poczynania artystyczne czer- 

—__©my berózo przystępne. | piące źrócio z Biciegostoku. Początek 
7 g. 45 m., ul. Zemkowa 11 sala Archeo- 

    

    
    

  

  

HOTEL EUROPEJSKI || 5 5 cie członków Sekcji o g. 7,30 
- Elefwszerzedny, — Can tępne. | | wybor yZsrządu. 

` bay w pokojach. Win ona | 

MIEJSKA. 
Nowe aufomaty telefoniczne. — 

  

    
   

     

  

3 — 115600 kliogramów mięsa dla potnzeb 

' lwduości żydowskiej. Zarząd miasta ustalił 

u publiczności poczła zainsiało- | ** 4yngent mięsa z uboju ryśualnego dła 

м Wilnie trzy owe automaty teie- potrzeb ludności żydowskiej Wilna na mie- 

»niczne: 1) w Klinice Wewnę!rznej LSB | 5% maj. Kontyngent wynosi 115.000 kilo- 

y ul. Sap. ;żyńskiej (Antokol), 2) v za- | gramów i jest w stosunku do kwietnia nieco 
Xładzie fotograficznym |. Kaczynskiego | mniejszy. 

| przy ul. Ostrobramskiej 10 i 7) w Barze — Shoe 
ud ym przy ul. Kalwaryskiej 69, ! sce na Wien 

taak 
A> wyr. с | dzie bawiła w w? 

ZE ZWIĄZKÓW I SFOWQRZ. , dystów 'Kursu Wiedg o Polsce. 
A Ze Zwiąrku Polskiej Miodziežy Pra- | Uczestnicy odda$*. hołd sercu Mar- 

zejącej, 23 b. m. słaranien Zjednoczenia , szałka Piłsudskiego na Rossie i zwiedzą 
lefskiej Młodzieży Pracującej „Orlę'* w , miasto. 
lat way: sę runoczysty obchód 19. | Następnie wycieczka uda się do Trok 

kiwa ad wi c | i Białowieży. ; 

п A 1) b © ROWOGRÓDZKĄ 

Į 
1 ALEK, dnia 26 kwietnia 1937 r. — „CZUCZEŁO”. Kfóż nie zna w No- 

| 6,30 P'eśń. 6,33 Gimnastyka. 6,50 Muzyka. | Wogródku chuderlawego trzydziestokilku- 
; Deienmik poranny. 7,25 | : 

  

   

    

   
   

     

   

    

  

wycieczka stypen- 

     

  

4 

rami | Program dzien. | lefniego żydka o dużym sinym nosie, bez 
S | | zarostu, człapiącego w dużych chaplinow- 

as я 11, rzerwa. 11,30 | i ; b ycja Gia sūkėt. 1157 Sygnał czasu. 1200 | skich kamaszach lub kaloszach, poprzywią 
pa. 12,03 Koncert. 12,30. Transmisja z ln- | zywanych sznurkiem. Nie naprzykrza się 

tutu Rziemieśln. 7 Marszałka J. Piłsuuds | zę żebraniną, zarabia naszeniem wo- 
Jego. 1250 Dziennik południowy. 13,00 Mu- | dy „albo zamiataniem ulicy. Oczywiście, 

Aa poras. 001900 brzezwa. 1500 „ ma swoich dobrodziejów, klėrzy go wspie 
lina na piytach. 15,2 Życie: kulturalne. | ne ale ma też i wrogów. Najwięcej do- 
0 Odcinek prozy. 15.40 Program na wto- | uczają mu uliczni chłopcy, którzy przy 

we AG życzeń dla dzieci. 16,15  !ada okazji i spotkaniu naigrywają się, dra 
1 po stały i co znaczą naszę nazwiska.  Żnią się i wokują do agresywniej 

380 Tercety wokalme, 17,00 Licea Przemys- ! „Malė, Ša A ss tojszoj 
©. 17,16 Lucjan Marczewski — fragmenty | c WALA : 

—_‘і_'гі'‚д*асуі muzycznych. 17,60 Krokus i Zi | уа zuczeło” — bo takie przezwisko 
moWit. 18.00 Pogadanka. 18,10 Wiadomości | ZYdKA — z początku nie zwraca uwagi 

sportowe. 18,20 Tak zwani łudzie niepotrzeb- 4 ч 
ai felieton J aaiaJknowskiego. 18,30 Wę- | Ё 

hki muzyczne. 18,50 Na jaimark. 19,00 ; Nr. Akt 231/37, 
udycja strzelecka. 19,30 M 1 D З9 Keli fopianows Neta Ki | Obwieszczenie 

pwskiego. 2046 Dziennik wieczorny. © LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 
| Komomik Sądu Grodzkiego w Mołodecz- 

    

  

    

  

   

  

     

| 20,56 Pogadanka.21,00 Kurant staroświecki. tą 
1,50 „Odglosy Wileiszozymy“ — „Staroob- 

Na | 

„Опес!а” > terenu m. Wilna i powiatów. | 

logii Klasyczneś Wstęp wolny dla gości. | 

' RÓŻNE | 

zzędowcy“ audycja w wyk. chóru Młodzieży 
Sta ogkpzędowców ze słowem wstępnym sa | 

Pimonowa wiceprezesa Rady Staroob | 
owców. 22,00, Koncert Wileńskicgo Kiu- ) 

|ba Muzycznego. 22,55 Ostatnie wiadomości. 
235,00 Zakończeni programu. ( 
agi | 

   

" WIPOREK. dnia 27 kwietnia 1937 r. ! 

6,30 Pieśń. 6,33 Gimnastyka. 6,50 Muzyka. | 
|7,16 Dziennik poranny. 7,25 Program dzien- 
ny. 7,36 Informacje i giełda rolmicza. 7,35 
/ Muzyka. 8,00 Audycja dla szikół. 8,10—11,30 
Przerwa. 11,30 Audycja dla szkół. 11,57 Syg 

czasu. 12,00 Hejnał, 12,03 Wileńska Or- 
lestra Kameralna pód dyr. Wł. Szczepań- 
jego. 12,40 Dziennik południowy. 12,50 

V.osenne prace w sadzie. 13,00 Muzyka po 
jułarna. 14,0—15,00 Przerwa. 15.00 Wiado- 
mości gospodarcze. 15,15 Instrumenty ulicy. 

115.25 Życie kulturalne. 15,50 Odcinek prozy. 
15,40 Program ma środę. 15,45 Muzyka pol- 
ska. 16,00 Ze spraw litewskich w języku pol 
skim. 16,10 Moniuszko. 16,15 Skrzynka PKO. | 

16,30 Koncert ukraińskiego chóru Narodo- 
wego. 17,00 Dni powszednie Państwa Kowal- 
skich. 17,15 Koncert solistów. 17,50 Pogrom 
<a — monolog. 18,00 Pogadanka. 18,10 | 

Współpraca sportu szkolnego ze sportem za- i 
wodniczym. 18,20 Z bruku ulicy — transmi. | 
sja z Irby Zatrzymań w Wilnie — reportaż | 

Tadeusz Bulsiewicz. 18,40 Muzyka dawna, 
18,50 Pogadanka. 19,00 Tradycjonalizm i re- ! 

wolucjonizm — dyskusja — K. Górski i M. ; 

Limanowski. 19,20 Koncert — transmisja 7 į 
Wystawy Radiowej. W przerwie okolo godz. j 

21,15 Dziennik wieczorny. 20,00 Pogadanka į 
I 
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u
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czna. 20,15 Koncert symfoniczny. 22,30 | 

muzy: ncert $: : 

Pogadanka — powieściopisarz a fabrykant 

powieści. 22,45 'Tańczymy (płyty): 22,55 Os 

23.00 Zakończenie progr. * 
tatnie wiadomości. 

©EDAKCJA I A 
gestraia — W 

Redskcja: tel. 79 — godziny przyjęć 

Administracja: tel. 

Drukarnia: tel, 3-40. 

  

   Wyd: 

DMINISTRACJA: — Konto P, K.O. Nr, 700.312 

lino, al. Biskupa Bandurskiego 4. 

99 — czynna od godz. 9.30—15,30 
Redakcja rękopisów nie zwraca. 

awnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0. ©. 

j nie Leon Bielak, mający kancelarię w Mo. 
łodecznie, ul. Starościńska Nr. 6 na. podsta- 
wie art. 602 k. p. e. podaje do publicznej wia 
d<mości, że dnia 11 maja 1937 r. o godz. 
13 w maj. Wysokowszezyzna, gm. lebiedziew 
cóbędzjie się pierwsza licytacja ruchomości, 
należących do Marii Mierzejewskiej, składa- 
jacych się z 2 wałachów po lat 16, 2 klaczy 
lat 16 i 4 o 1 bryczki parokonnej na reso- 
rach, oszacowamych na łączną sumę zł. 800. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 23 kwietnia 1937 r. 
Komornik 
LEON BIELAK 

  

Sygnatura I. Km. 610/36 r. 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądn Grodzkiego w Słonimie 

, I-go rewiru Jan Pyszkowski, mający kance: 
larię w Słonimie, ul. Kościuszki 8 na podsta- 

wie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wia 
donvości, że dnia 12 maja 1937 r. o godz. 11 

w maj. Berdowicze, gm. Kostrowicze, pow. 
słenimskiego odbędzie się 1 sza licytacja ru- 
chomości, należących do Władysława Jeśma- 

| na składających się z żniwiarki, traktora, pa 
ry koni wyjazdowych, wolanta, mebli, wózka 
myśliwskiego, zegarka złotego męskiego, 
dwóch dywanów, fuzji j bryczki parokonnej, 
oszacowanych na łączną sumę zł. 5675. 

- Ruchomość można oglądać w dniu licyta- 
cj! w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 23 kwietmia 1937 r. 
Komornik 

J. PYSZKOWSKI 

1—3 po południa 

       

Oddziały; Nowegrodek, ul. Kościelna 15 

Lida, al. Zamkowa 41 
Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Przedstawiełele: Kleck, Nieśwież, Słonim, Szczaczyn, 

Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

Ma 

  

_„KURJER WILEŃSKI z dn. 26, IV. 

na drwinki chłopców, jest pobłażliwy, fo- 
lerancyjny, mądry. Ale gdy urwisy zaczy- 

"maja go coraz boleśniej atakować, „Czu 
czelo“ zaczyna mruczeć, bełkotać, wresz- 

cie pokrzykiwać: Ot idź, idź! Paszoł won! 

Żuliki... 
Czasami dają mu spokój i odchodzą; 

| czasami odpędza ich przechodzeń; często 
| jednak bywa, że biedny „Czuczeło” do- 

staje kamieniem lub polanem. Wówczas 
| wpada w szał, krzyczy, zabiera czym prę- 
dzej swoją miotłę lub wiadra i ucieka, 
ścigany dzikim rechotem „zwycięzców ”. 

„Czuczelo“ zna się także na grzecz- 

ności i uprzejmości wobec możnych tego 
miasta i przy spotkaniu czapkuje, co dla 
wielu jest kłopotliwe, gdyż nie każdy zig- 
norować może ukłon człowieka. W do- 
datku „Czuczeło” nie robi to bezintere- 
sownie: 2 

— Dziesięć groszy, proszę pana... 

tw. 

| 
! 
| 
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Rabusie z , 
Nocny napzd we 

Wczoraj w nocy policja została 
zaalarmowana 0 nocnym napadzie 
rabunkowym, którego ofiarą padli 
dwaj mieszkańcy wsi Chadziejewicze, 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w poniedziałek wieczorem o g. 
8,15 po cenach propagandowych „Małżeńst 
wo” w premierowej obsadzie, 

— Gościny występ Wiedeńskiego Teatru 
„Dentsches Vylkstheater*. Wiedeński Teatr 

w» wtorek wieczorem wystąpi tylko raz je- 
den w Teatrze Miejskim ze współczesną ko- 
medią „JEAN“. 

TEATR OBJAZDOWY. 

  

  
— Przyjeżdża Teatr Wileński. W dniu 

28 kwietnia Teatr Miejski Wilenski wysla- | 
wia w Nowogródku komedię Jakuba De- 
wal'a w 2 aktach p. t. „Słefek”. Początek 

o godz. 21-ej. 

BARANOWICKA 
— Walne Zebranie Stowarzyszenia 

Kupców Polskich. Pod przewodnictwem 
p. J. Bukowskiego odbyło się oneqdaj 
walne zebranie Stow. Kupców Polskich. 

Po wysłuchaniu sprawozdań rozwinęła 
się długa i nader ożywiona dyskusja, w 
której zarzucano ustępującemu Zarządowi 
szereg błędów. ( 

Oprócz wniosku o udzielenie absolu- 
torium Zarządowi wpłynął również wnio- į 

sek o udzielenie votum nieufnošci. Wal- 
ne zebranie uchwaliło jednak trzeci wnio- 
sek — kompromisowy: naganę za popeł- | 
nione błędy. ! 

Za wyjątkiem pp. Podleckiego, Par- 
fienowicza i Poszczepyńskiego cały za- 
rząd ustąpił. 

W_tajnym głosowaniu wybrano do Za- 
rządu pp.: Karasia, Laskowicza, Zienko- 
wicza, Włodarczyka, Zarudnego, Łapiń- 
skiego, Zambrzyckiego i  Kuczerenkę, 
czyli 8 członków. Razem z pozostałymi 
Zarząd składać się będzie z 11 osób. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali 
pp.: Bukowski, Witkowski, Kondraliuk i 

у jako zastępca — Turko. 
Omėwiono jeszcze plan dzialalnošci 

i uchwalono: dążyć do utworzenia hur- 
towni kolonialnej, zorganizowawać kursy 
zawodowe przy gimnazjum Kupieckim, 
urządzić konkurs wystaw i czystości skle- | 
pów chrześcijańskich. 

(Władysławowi Kalinowskiemu (Łukiska | 
16; sprytny złodziejaszek wykradł w lokalu 
PKO przy ul. Mickiewicza 32 portfel zawie- | 
rający dokumenta oraz 100 sł. w gotówce. 

* * * 

W piwiarni Franki (Bazylinńska 6), pod- | 
czas awantury zosta? yłotkliwie poterb = 
Tadeusz Mejsztowicz (Szkapłerna 38). Lokal 
piwiarni został częściowo zdemołowany. 

* * * | 

Z szatni sierocińca przy ulicy Kopanica .| 
Nr. 6, skradziono na szkodę Kranca (Za- | 

| 
1 
| 

walna 56) płaszcz Jesienny: 
* * 

26-letnia Zofia Radzińska w zamiarze po- 
zbawienia się życia napiła się esencji octow. 
Pogotowe ratunkowe przewiozto ją w stanie | 
siężkim do szpitala Św. Jakóba. Powodem 

zgamachu samobójczego — rozstrój nerwowy. 

Najnowszy f Im 
genialnego 

NELIOS | 

CASINO | 
w cudown. 
filmie 
špiewno- 
muzycznym 

OGNISKO | 
Gigant. widowisko 

Foster, John Wood, 

Nad program: UROZMAICONE DODATKI. 

DRUKARNIA i NATROLIGATORIW 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — CANIO — SOLIDNIE 

NRD SP UPOO WED AW D EOB TWADCW   
   

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bi 

* zawiera dużo humoru. 

Kolosslne powodzenie. Naipiętn. epopea miłosna 

JANOSIK 
Nad program : Atrakcja kolorowa i aktualia. 

PENNY 
Ostatnie dni Pompei 

tą opęianego miasta. — 
Żagłada barbarzyństwem i rozpustą op g Dorothy Wilson. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 

szeniem do doma w kraju—3 Zl, za gra- 

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzę- 

du pocztowego ani agencji zł 2.50, 

   

— Dzisiaj w poniedziałek wystąpi w m. 
| Stołpcach z przedstaw eniami: popołudniu 

| komedia Józefa Korzeniowskiego „Stary ka 
wałer”, wieczorem J. Devala „Stefek*. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kulczyckiej Dzisiejszy wie 
czór po cenach propagandowych wypełni on. 

" Gilborta „Wiadezyni filmu“. 
— Sobotnia premiera w „Lutni*. W s0- 

botę po raz pierwszy wystawiona będzie słyn 
na operetka H. Hirscha „Tancerka z Anda- 

ji“. : 
TEATR POPULARNY „NOWOSCT“. 

— Dziś premiera widowiska rewiowego 

p t. „ŚMIEJMY SIĘ WSZYSCY*. : 

Codziennie dwa przedstawienia o podzi- 

NA I FILMY 
„BOGATE BIEDACTWO”. 

(Kino „Pan”). 

Znowu „Shirleyka”. Niestety, Shirley 

Temple — dzięki prawdopodobnie swoim 

impresariom — przestaje być „czarują- 

cym dzieckiem”, a przemienia się w za- 

wodową artystkę, co nie wychodzi jej na 

korzyść o tyle ,że traci urok dziecięcej 

bezpośredniości i prostoty. 

Już tylko odbłyski dawnej „Shirleyki“. 

Nie oznacza ło jednak, iż gra jej nie jest 

warła oglądania. 

Filmu—w którym „clou”” stanowi mała 

artystka — nie udało się reżyserowi po- 

sławić na należyłym poziomie. Przede 

wszystkim zakończenie należało dać wcze 

| nie 6.30 i 9.15. 

  

„śniej. 

Teksty piosenek Shirley bardzo dobre: 
dowcipne i o klimacie bajeczek dla dzieci. 

Krótkometrażówka z Buster Keatonem 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
+ 

W szpitala wojskowym zmarł jantk Pa- 

weł Obst, postrzelony przypadkowo, jak już 

| donosiliśmy przez swego kolegę w koszarach 

| batalionu junackiego przy ul. Subocz 17. 
* * * 

Do ia ka (Za 15) 
przedostał się złodziej, który skradł rower I 
ubranie, ogólnej wartości 306 ziotych 

a 

r ! 
! 
i 

* i 

Franciszek Słenkiewicz (Antokolska 58) | 
został okradziony przez przygodną znajomą 

| w jednym z lokali rozrywkowych. i 
kok ok Н 

Polieja zatrzymala niebenpiecznych zło- | 
| dziei — lufcikarzy Władysława Dreko i Fr. 

Juchniewicza. Znaleziono przy nich specjal- 

ne latarki elektryczne, wytrychy oraz inne 

a „pracy*. (e) 

Rene Claira 
Upior 

ma sprzedaz 
Następny program „HELIOS 

HETMAN 
ZBÓJNICKI 

Ceny miejsc normalne: 

Dzienny balkon 40 gr. 

Wieczor. balkon 55 gr. 

z okresu, kłóry wstrząsnął podwal. świata 

W rolach głównych Prestor 

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I kw. © 1-2]. 

B. ochotnik! 
i podoficer Wojsk P. 
obecnie bez pracy, 
poszukuje pracy fi- 
zycznej lub dozorcy 
domu za mieszkanie, 
Listopadowa 2 m. 1 

Radzicki 

Poszukuję 
spólniczki 

samodzielnej z nie- 

wielkim kapitałem do 

bardzo dobrze pros- 
perującego» interesu. 

Adres w administracji 

Kurjera Wileńskiego 

kontrolowane przez Stację 

Nasiona ony Naślol w Wilnie 

poleca Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 
wł. J. i J. Krywko 

Wilno, ulica Zawalna nr. 28, tel. 21-48 

    wsi hadziejew! 
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ае у TREK, 

Tatarzy Samuel Jasiński i =. ką 
danowiez. * 

O północy do mieszkań ich wtarg: 
nęło kiiku osobników, uzbrojon. w 
noże, którzy steroryzowawszy domow 
ników, zrabowali Jasińskiemu 175 zł. 
zaś Bohdanowiczowi 1000 zł. w go- 
tówce oraz weksle na 400 zł. 

Jasiński i Bohdanowicz, którzy u- 
siłowali stawić napastnikom i0pór, zo 

stali pocici nożami. 
Dwóch napastników braci Szezuc 

kieh mieszkańców tatarskiej wioski 
„Sorok Tatar", położonej w odległoś- 
vi kilku kilometrów od miejsca napa- | 
du, zatrzymano odrazu. Jakiejś kobie 

cie udało się cichaczem wymknąć na- 
pastnikom i zaalarmować policję: 

Pozostali zbiegł. Jak twierdzą po- 
szkodowani byli to również mieszkań 
cy Sorok Tatar, Stanisław Jakubow- 
ski i Maciej Bohdanowicz. 

Policja prowadzi dalsze dochodze- 
nie. (e) 
WRRABESWOKAE REDEN TAS UTI S 

Z działalności Chrz. | 
Uniwesyt. Robotn. 

  

         

  

   

  

  
! 

| Robotniczego przedstawia krótkie spra- 
Zarząd Chrześcijańskiego Uniwersyfelu 

wozdanie z dizzialności od dnia 101 

1935 r. do dnia 1.IV 1937 r. 

Zebrań Zarządu odbyło się 12; zebrań 

Prezydium 58. W skład Zarządu wchodzi- | 

li: pp. Antoni Wyszyński (wyjechał z Wil 

na), ks. Al. Mościcki, Zofia Iwaszkiewi- 

czowa, mjr. St. Pilczewski, Wł. Ostrowski, 

$. Gołost, E. Paszkowski i od 1.1 1937 r. 

pp. A. Skarżyński oraz T. Hermanowski. 

Komisja Rewizyjna: pp. T. Miśkiewicz, W. 

Ciszewski, J. Zmitrowicz i M .Engiel.   
, 22.969 osób, przeciętnie dziennie około 
" 45 osób. Biblioteka liczy 1.176 tomów. 

Sekcja Odczytowa zorganizowała 101 

odczytów, które się odbywają w każdy 

wtorek i czwartek z wyjątkiem świąt. 
Sekcja Kursów zorganizowała kurs dia 

ławników i zastępców do Sądu Pracy. 
Na kurs uczęszczało przeciętnie około 

100 osób. 
Biblioteka codziennie czynna od godz. 

17,30 do 20.30. W bibliotece załatwiono 

Czytelnia-Świelica otwarta między g. 
16.30 a 20.30, przeciętna frekwencja dzien 
na około 55 osób — razem 35.750. Świet 
lica posiada radio i gry towarzyskie. 

Sekcja Teatralna odegrała 35 sztuk Ie- 
atralnych, na których było 5.349 osób i 
zorganizowała 43 zebrań towarzyskich 
przy udziale 4.961 osób. 

  
Aresztowanie adw. Długacza 
Na tropie afery przy sprzedaży majątków obywateli : 

sowieckich 

Przed kilku dniami donosiliśmy o re- 
wizji w mieszkaniu adwokata Długacza, 
pozostającej w związku z dochodzeniem | 

prowadzonym przez prokuraturę w spra- | 
wie afery przy sprzedaży domów i mająt- 
ków obywateli sowieckich na terenie 
ziem północno-wschodnich. 

Afera miała polegać na tym, że urzą- ! 
dzano fikcyjne licytacje, skutkiem czego 

Uwaga. 
Wkrótce odbędzie się premiera najpiękniejszego z dotychczes wyprodukowanyc 

polskich filmów 1937 roku. Będzie to 

zagranicznych rynków zbytu 

Dyplomatyczn 
Cwiklińska, Żelichowska, Kenda, Gro' sówna, Stępowski, 1 gd 

Sym 

Przy 

PM | 

| 

| zycznych do wielu dzieł scenicznych. To te 
na tym miejscu warto zwróć 
czy na koncert o godz. 17, ” je 
go wykonane zostaną fragmen WZ 

' no adwokata Długacza i osadzon 

realizowaniu filmu brał 
zagranicznych technikór: i fe :howców 

       
    
   

  

     
      

   

     
     
    

   

      

    

    

  

    

   

    

   
   
   

   

     
   

    

     

   

    

    
   

   

   

    

    
    

    

   
    

    

  

     
   

   

  

Na. zebraniu tym zapadła jeg 
głośnie uchwała złożenia akces. 
Obozu Zjednoczenia Narodowegr. 

Na tymże zebraniu po: E 
sprawę płac pracowników w zwi; 
ze 'wzmagającą się drożyzną i ciężs” 
mi obecnie wskutek tego warumkan 
materialmymi pracowników i jedi 
głośnie uchwałono domagać się pa 
wyższenia płacy. 

Wiadomości radłow 
WSPOMNIENIE RADIOWE O POETACE. 

Rzeczypospolitej Krakowskiej: 

Rozgłośnia Krakowska dnia 28 IV o ge 
21.00 organizuje audycję w cyklu „Kar 
starošwiecki“. Będą to wspomnienia o pe 
tach z czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej 
Audycja p. t. „Liście wawrzynu” opracowan 
została przez Krystynę Grzybowsk;: z muz: 
ką Moniuszki i Studzińskicgo. ę 
Liść wawrzyną należy się również nie dz 

wno zmarłemu muzykowi Lucjanowi M. 
czewskiemu, znanemu twórcy ilustracyj m 

    

  

mmzycznych do „Nocy Listopadowej” — Wy 
spiańskiego, „Niebieskiego Ptaka” Maete 
lincka, i „Księcia Niezłomnego”" — Calder 
na. Utwory odegra zespół kameralny Małe 
Orkiestry Polskiego Radia, oras Karol Szus 
tar (fortepian). 

JAK POWSTAŁY T CO ZNACZĄ NAS7T 
NAZWISKA 2 » 

dowiedzą się słuchacze przez rade. 

Nazwisko sprzęgło się nierozerwalnie 
dzisiejszym cywilinowanym człowiekiem . 
tylko towarzyszy mu przez całe życie ab 
przechodzi: dziedzicznie z pokolenia ma 7 
kelenie. 

Nazwiska w Polsce istnieją m 
na, bo zaczęły się ustalać dopiero w 153 1 
wieku, a wśród budu jeszcze później. Dawn: 

zwyczaj kazał nazywać pana czy kniecja do 
wolnie, przezvwač go wedle jakiejś. cech» 
rysów czy  charaktern. Przezwisk: 
t> przekształeały się i zmieniały — stąd pow 
stała ogromna różnorodność. Jak powstał: 

i co znaczą nas nazwiska dowiedzą się 

łuchacze w odczycie dnia 26 kwietnia o po 

г 

    

   

nocy MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny przystepne. — ` 
Inaieflańckhe © m 00 ards 4- £ mn. 

skarb państwa tracił znaczne opł: 
otrzymywałby, gdyby te 
wano normalnie. 

W ramach dalszego dochodzenia, 
polecenia sędziego śledczego areszo 

Part 

w więzieniu na Łukiszkach. 
Szczegóły sprawy na razie nie mog 

być podane do publicznej wiadomo 
     

* 

@ 
B. 

pierwszy- POLSKi Fum, przeznaczony dle 

Tańce Lod. Halama. 4 

wyszkolony 

. Znicz. 

u: ział szialį 

  Cenniki wysyłamy bezpłatnie 

      redakc. 
        

          
        
            

ndurskiego 4, tel. 3-40. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 76 gr, 

i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogło 

ryczne 50%. Układ ogłoszeń 

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Adini 

szeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
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| ` J 5 

| 
| «Э 

śpiewatańczy jak /ТЕМРИЕ *** Bogate biedactwa 
| Nad program: „LUSTER KEATON ! in. 

|'UWAGA. Dzieci nabywające bilety na dar- g, tonraile <hirieyki 
2 Ki, ter otrzymują bezpłatnie na pami: kę 

Kuo MARS | Dziś ostatni dzień: 
Rozbawieni, roześmiani, zakochani, nadchodzą... Jean 

Ostrobramska 5 
——— HARLOW, William POWELL, Myrna LOY, Spencer TRACY 
BENITO 

um „JEGO ZŁOTA RYBKA” 
Jutro premiera. Król spiewaków Ryszard Tauber w filmie muz. WIEDEŃ — LONDYN у 

WE Т 

L u x | Dziś największa rewelacja doby obęćnej 

—" — SZANGHAJGrissi as | 
Wielki film erotyczny rezyserii L UBI TSCHĄ, Wrrol. gł. bohater fiimu „May g 

Charles Boyer. Nad program: Dodatki й 

= 

A 

№ 

  

CZARNA PERŁA 
W rol. gł.: Znakomita egzotyczna gwiazda RERI, E. BODO, Żelichowska, Brodniewicz, 

Znicz 1 tani. Niebywale. napięcie akcji. Niespotykany przepych wystawy. NAD PROGRAM: 
<a "FX: Ciekawe! dodatki ` й 

POLSKIE KINO“ 

ŚWIATOWID | 
Dziś wielki film 

polski p. t. 

      

    

    
   

  

w tekście 60 gr, za tekstem 30 gr, kronika 
szenia cyfrowe i tabelze, 

w tekście 6-ciołamowy, za tekstem 12-łamowy. Za treść ogłoszeń irubrykął 

inistracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu diodas, 

Ogloszenis 54 przyimowane w godz. 9.30—16.30 ii —19. 

      

 


