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Prasa sowieeka z 1 czerwca, po- 
dała dwie nadzwyczaj wymowne wia | 
domości. Piersza z nich, brzmiała: 
„31 maja przybył do Moskwy, wró- 
ciwszy z emigracji do ojczyzny zna: 
ny rosyjski pisarz przedrewolucyjny 

Aicksander Iwanowicz Kuprin. Na 
dworeu Białoruskim A. I. Kuprina 
spotykali przedstawiciele sfer literac- 
kich i prasy sowieckiej". 

Druga wiadomość była nastepuią- 
ca: „Były członek CK WKP(b) 
3 B. Gamarnik. zaplątawszy sie w 
swych stosunkach z antvsowieckimi 
etementami i prawdopodobnie, hołae 
się zdemaskowania. 31 maja skończył 
życie samobójstwem”, 

Kuprin to nie tylko znany pisarz 
rosyiski. Kuprin, starv oficer carski, 
hvł równie? zdecydowanym wroriem 
i przeciwnikiem władzy sowieckiei, 
Takim go doniedawna przedstawiałą 
cała prasa sowiacka i wszvsttja Afj- 
cialne wvdawnictwa w 7SSR W:ią. 
damvm bowiem hvło powszachnie, 
że po rewalncii holszewietiej Knn- 
rin, zdacydowanie wvstanił nrzeciw 
ko reżymowi hołszewiekiamn 1 
wszedł w konłakt z t. yw białą emi- 

grseła, którą nwążałą siebia zą uosa- 
bienie tradveii Rosji „patriotycznei* 
i „naradowni* ь 

Gamarnik. iak wiadomo. to ieden 
z wybitnieiszvch nrzedstawiołali Ro. 

„si sowieckiej „intarnarionalietwez- 
nej”, „komunistycznej” Przez dtłuvie 
tata stal on na czele nolitvezneso za- 
rzadu armii sowierkiej. majacago na 

celu wychowvwanie iej w dnehu in- 
ternacionalistycznym*, ..komunisty- 
cynvym” ię ad 

I otóż ieden 7 przedstawicieli tych 
dwóch. wydawało sie nawzaiem wv- 
kluczaijacych sie światów. mianowi. 
cie Knprin, ..zdradził* świat .natrio- 
tyczno-narodowy”, 7 którym bvł nra- 
wie nrzez 90 lat zwiazany. i prze. 

średł na drugą strone harvkadv, do 
świata ..infernacionalisteezno-koimn- 
ałstvcynego”: drugi zaś, Gamarnik. 
„zdradził* świat „internacionahstvcz- 
no komunistyczny”, z którym tek sa- 
mo bvł zwiazanv nrawie nrzez 90 lat 
i przeszedł również na draq strone 
barvkadv wiażąc sie z „elementami 
antvsowieckimi". Pierwszego Świaf 
„internacionalistyczno - komnnistvcz 

Arnolaca 
. pożeznał kulami. Pożesnał iednak ku 
ami nie za ..wiazanie sie z elementami 
antysowieckimi“, typu Kumrina, lecz 
ta związanie się z elementami anty- 
sowieckimi. typu Trockiego. iak ox 

„ tatnio, ku zdziwieniu wszystkich wy- 
jaśnia „Prawda* i „Krasnaja Zwiez- 
"da". 

* Dlaezego? Dlatego, že zasadniczo 
różniee pomiędzy biało-emigracyjnym 
światem „narodowo: patriotvcznym”, 
a moskiewskim, stalinowskim świa- 
tem „komunistvezno-internacjonalisty 
tznym”, do tego stopnia iuż zatarły 
się, tż w Moskwie nie tylko Kuprin 
może być mile widziany Natomiast 
zasadnicze różnice pomiędzy moskie- 
wskim stalinowskim światem „komu 

". mistyczno - internacjonalistvcznym', a 
światem Trockiego, światem propa- 
gującym hasła młodzieńczego, lenino- 
wskiego bolszewizmu, pierwszych lat 
rewolueji listopadowej, na tyle pogłę 
biły się, że w Moskwie. już nie może 
być tołerowany nie tylko Gamarnik, 
stalinowiec, który, widocznie socjali=- 
styczne frazesy „wodza narodów” o | 
wychowaniu armii sowieckiej w du- 
chu .,komunistyczno - internacjonali- 

stycznym* brał na serio, ale również 
i zbyt rozpolitykowany stalinowski 
marszałek Tuchaczewski, który swe- 
go czasu pozostawał pod  przemoż- 
nymi wpływami ideologicznymi czer- 
wonego  generalissimusa Trockiego. 
Moskwa Stalina z róku 1937 wali lu- 

„. dzi bardziej ustatkowanych, bardziej 
_ zee można konserwatywnych. To też 

aa miejsce carskiego porucznika Tu- 
<chączewskiego, członka nartii bolsze- 
wickiej od roku 1916, został wysunię-   

ty, pułkownik carski Jegorow, czło- 
nek partii bolszewickiej od roku 1930, 
człowiek daleki od polityki i odpor- 
ny na różne awanturnicze, burzycieł- 
skie idee rewolucyjne. Na czele zaś 
sztabu generalnego armii sowieckiej 
został postawiony, stary carski aka- 
demik Szaposznikow, który z partią 
bolszewicką zetknął się tak samo do- 
piero w roku 1930. Obaj są ludźmi, 
dalekimi od polityki, miłującymi sztu 
kę wojskową, dyscyplinę, porządek 
it d. 

I wprowadzenie, po tych personal 
nych przesunięciach w wojsku „sowie 
tów wojennych* oraz „komisarzy wo- 
jennych* w dniu 11 maja — to bynaj 
mniej nie było restytucją dawnych 
instytucyj z okresu wojny domowej 
oraz internacjonałizacją armii sowie- 
ckiej. jak to twierdził, Alex w ,.Pol- 
sce Zbrojnej”, Otmar w „Gazecie Poł 
skiej” i wielu innych „speców” od 
spraw sowieckich w prasie polskiej. 

Wręcz przeciwnie. To był wyraź- 
ny krok zmierzający do usunięcia z 
armii sowieckiej t. zw. PURKKA, czy 
li Zarządu Politycznego, i kierowa- 
nych przezeń instytucvj partvjnvch. 
mających na celu zgodnie z instruk- 
cją z 1934 roku, wychowywanie oso- 
bowego składu armii w duchu inter- 
nacionalistvczno-socialistycznym. 

Samobójstwo Gamarnika. oraz 
roznoczęta nagonka w prasie na róż- 

| nych komisarzy-od wychowania poli- 
tyczhego. potwierdza to wszystko w 
sposóh wyraźny. 

Po oczyszczeniu bowiem partii od 
dawnych wodzów bolszewizmu i ich 
zwolenników. po stworzeniu właści- 
wie mówiac nowej partii. po oczysz- 
czeniu GPU. czyli obecnie zwanego 
GUGB. od elementów głębiej związa- 
nych z tradycjami dawnej partii. po 
oczyszczeniu związków zawodowych 
i t. p. — Stalin. ohecnie wział się da 
oczyszczania od takich samych ele- 
mentów armii sowieckiej. I rzecz cha 
raktervystvczna. że biie on nie w ar- 
mię, jako taką, lecz w jej zarząd po- 
lityczny, w jej anarat partvino-noli- 
tveznv. który inż dawno utracił na 
znaczeniu i wśród wojskowych zaję- 
tvch nrzede wszvstkim sprawami wani 
skowymi. nie cieszył się prawie żad- 
ną nopularnością. 

To že „Prawda“ już piętnuje Ga- 
marnika, jako „wvrodka trockistaw- 
skiego“. a organ Woroszytowa „Kra- 
snaia Zwiezda” zarzuca mu. że do 
aparatu nartyjno-politvcznego powtv- 
kai „trockistowsko - bucharinowskich 
szpiegów, prawdopodobnie, jest z za- 
dowoleniem czytane przez wojsko- 
wych sowieckich. którym łączenie 
Klauzewitza z Marksem i Leninem 

Tuttaczewyki | Al 
„BERLIN. (Pat.) Korespondent mo 

skiewski niemieckiegu biura informa 
<yJnego sygnalizuje krążące w ostat- 
nich dniach pogłoski na temat aresz 
towań, dokonywanych w Mokwie. 
4% pośród wybitnych osobistości, k:6- 
re podobno zostały aresztowane, wy. 
mienić należy szefa Ossoawiachimu 
(sowiecka liga obrony przeciwłotni* 
czej i przeciwgązowej) dowódcy kor- 

  

może ocgarnąć duch rewolucyjńy ar: 

  
pusu Eidemana. Dalej krążą pogło- - 
skie o aresztowaniu dyrektora mus- 
kiewskiej Akademii wojskowej Kor- , 
ka, który pełni funkcję dowódcy ar- 
mii i przez dłuższy czas zajmował sta 
nowisko naczelnika moskiewskiego 
okręgu wojskowego. Krążą również 
pogłoski o aróćsztowaniu marszałka 
'Tuchaczewskiego. Co do losóm mar- 
szałka Bluchera istnicją wysoce sprze 
czne informacje. Dalsre pogłoski syg 
nalizują usunięcie. ze stanowiska za- 
misarzy Ludowych i kandydata da 
stiępcy przewodniczącego Rady Ko- 
Biura Politycznego Rodzutaka oraz 
zastępcy komisarza ludowego lekkie- 
go przemysłu Fljawy i zastępcy ludo 
wego komisarza przemysłu wojenne- 

zbrzydło do ostateczności i przeszka- 
dzało w odpowiednim  wyszkoleniu 
żałnierzy. Wojskowi sowieccy bó- 
wiem doskonałe wiedzą, że na miejsce 
Gamarnika, i jego podwładnych, przyj 
dą z „sowietami wojennymi* do ar- 
mii ludzie, którzy będą wychowywali 
wojsko, jak głosi posłanowienie o 
sowietach wojennych, „w duchu bez 
granicznego oddania ojczyźnie i wła 
dzy sowieckiej oraz w duchu bez 
względnej walki z wrogami narodu — 
szpiegami, dywersantamj i szkodni- 
kami“. Tego rodzaju wychowanie, 
które istnieje w armiach całego Świa-- 
ta. bynajmniej nie będzie kolidowało 
z bojowvm wyszkoleniem żołnierzy i 
zaprzątało im głowy różnymi rewo- 
lucyjnymi i niebezpiecznymi teoriami 
politycznymi. 

To właśnie, naszym zdaniem sta- 
nowi istotę tego, co dzieje się w armii 
sowieckiej. Stalin bowiem doskonale 

rozumie, że dla utrwalenia jego. jedy 
nowładztwa jest mu potrzebna nie roz 
politykowana armia, ale. armia zdys 
cyplinowana, bezwzględnie. posłusz- 
na i oddana, oczyszczona od, różnych 
elementów Ściślej związanych z tra- 
dycjami dawnej, rewolucyjnej partii 
bolszewickiej. 

Tego rodzaju posunięcie staje się 
również konieczne ze względu na kom 
plikującą się svtuację międzynarodo- 
wą i ewentualność wojnv światowej. 
Szczególnie bowiem podczas wojny, 

mię sowiecka į rozsadzič ią od wew 
nątrz. Tym hardziej, że Tracki. pro- 

pagujący konieczńość rewólucji rów 
nież w państwie Sfalina, w wvpadku 
takiei woinyv może anelować do ucznć 
rewolucvinych - żołnierzy sowieckich 
A kto wie. czy apel Trockiego nie 
znalazł bv dość przychylnego oddžwię 
ku w szeregach przede wszystkim do- 
brze pamietajacych go Gamarników. 
i innych. którzy pod iego kierownic- 
twem walezyli w okresie wojny do- 
mowej. 

Ta też leniei Gamarników na wszel 
ki wypadek zawczasu zlikwidować i 
wvchowąć armię w takim 'duchn. že 
trockizm — to jest najgłówniejszy 

wróg. ' 
Czy rozpoczęty proces stalinizacji 

armii sowieckiej pociagnie za soba 
również likwidację tak wvbitneso i 
zdolnego dowódcy. fak marszałek Tu- 
chaczewski. czy też ograniczy sie na- 
razie do jego obecnei degradacji — 
trudna nowiedzieć. Sadzimv iadnak. 
że sprawę Tuchaczewskiego Stalin roz 
waży osobno i będzie próbował ja | 
rozstrzygnąć nieco inaczej, aniżeli 
sprawę Gamarników. : 

ОЙО 

er areszio wani? 
go Garewieza, Podobno aresztowany 
również został zastępca komisarza 
sprawiedliwości Krestinskij oraz am- 
basador sowiecki w Madrycie Rosen- 
berg i w Ankarze Karachan, 

_„ SOWIETY ZAPRZECZAJĄ, 
Wezoraj wieczorem sowieckie 

czynniki urzędowe ogłosiły zaprze- 
czenie, stwierdzające, że wszystkie 
krążące pogłoski 0 nowych areszto- 
waniach w armii, partii i w admini- 
stracji są nieprawdziwe, 
— 

  
Tajna konferencja kominternu w Amsterdamie 

BERLIN (Pal) — „Voelkischer Beoż I 
bachter“ w korespondeneji wlasnej z Rot | 
łerdamu donosi o tajnej konferencji Ko- 
minternu, która odbyć się miała w Amster ! 
damie pod hastem wzmożenia podziem- 

nych prac konspiracyjnych. Konferencja ta“ 
odbyła się w dniach 16, 17 1-18 mają ( 
zgromadziła około 50 dzlałaczy komuni- 
stycznych, Uchwały konferencjł przesłane - 
być miały kurierem do Moskwy, celem u - 

k 7 czerwca. 1937 r. 

JRJER WILL 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

Stalinizacia armii 
sowieckiej 
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Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Strassbourgu 
" dla Pana Prezydenta R. P. 

  

Zdjęcie nasze przedstawia inoment wręczania przez ambasadora Francji w Warszawie 

. Nocla Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej dyplomu doktora honoris causa Uniwersys 

tctu strassbourskiego. 

Pan Prezydent z wizytą w Rumunii 
WARSZAWA. (Pat.) Dziś o godz. 

12.30 Pan Prezydent R. P. Prof. Igna- 
cy Mościcki odjechał z wizytą do Ru- 
munii w towarzystwie p. ministra 
Spraw Zagr. J. Becka, szefa protokó- 
łu dyplomatycznego M. S. Z. p. Ro- 
mera, szefa gabinetu wojskowego 
gen. Schally oraz świty, 

Pan Prezydent R. P. wyjechał o 
godz. 12 samochodem w otoczeniu 
świty z Zamku na dworzec główny. 
Orszak Pana Prezydenta poprzedza* 
ny przez szwadron szwoleżerów J P., 
przejechał ulicami: Krakowskim 

Przedmeściem, Nowym Światem i A- 
lejami Jerozołimskimi, wzdłuż któ- 

| rych były ustawione szpałery wojska 
Zgromadzona licznie na chodnikach 
publiczność witała przejeżdżaiącego 
Pana Prezvdenta R. P. okrzykami: 

„Niech żyje. 
Na dworcu głównym oczekiwa'i 

na Pana Prezydenta R. P. Marszałek 
Śmigły-Rydz, rzad in cornore z p. 
premierem Sławoi-SEłodkowskim, 
prezes N. I. K. gen. Krzemieński, 
członkowie poselstwa rrmuńst'ago, 
seneralicia z m*nistrem Spraw Woj- 

skowych sen. Kasprzyckim i szefem 
sztabu głównego gen. Stachiewiczem. 

eeżej oficerowie oraz przedstawiciele, 
władz. : 

Po przybvcim pa dworzec głównv. 
i powiłaniach Pan Prezvdant R P. 
nrzeszedł w towarzystwie Marszałka 
Śmietego-Pozą, premiera Sławoj. 

Strładrowskiego oraz dostojników 

państwowveh. przy dźwiskach hym- 
  

nu narodowego przez salon recepcyj: 
ny na dolny peron. A 

Następnie Pan Prezydent R. P. 
przeszedł przed frontem ustawionej 
wzdłuż pociągu kompanii honorowej 
z pocztem chorągwianym i wsiadł do 
wagonu, odprowadzony przez Mar- 
szałka Šmiglego-Rydza i premiera 
Sławoj:Składkowskiego. 

O godz. 12.30 specjalny pociąg z 
Panem Prezydentem odjechał przy 
dźwiękach hymnu narodowego w dro 
£:;: do Bukaresztu. 

NA SPOTKANIE. 

BUKARESZT. (Pat.) Dziś w po- 
„łudnie opuściła Bukareszt, udając się 
na granicę, delegacja przydzielona 
da osoby Pana Prezydenta z minist- 
rem komunikacji Franasovici na cze 
le. Tym samym pociągiem wyjechalł 
na spotkanie P. Prezydenta R. P. po- 
seł Arciszewski i pomocnik attache 
wojskowego kpt. dypl. Zimnal. 

1 ъ 4 

DZIENNIKARZE POLSCY | 
W RUKARFSZCIE. 

BUKARESZT. (Pat.) Dziś przybya 
ła do Bukaresztu grupa dziennikarzy 
polskich, wysłanników prasv polskiej 
z okazji przviazdu Pana Prezydenta 
R. P. Dziennikarzy : owitali na dwor- 
cu: dvrektor wvdzialu nrasowego М. 
S Z: p. Anastasiu, wicedvrektor Ciu- 
ceanu,-dziennikarze rumuńscy. 7-ra- 
mienia poselstwa polskiego obecni 

byli radca Poniński i sekretarz Mie- 
czysławski. ; ь 

Z pobytu min. Šwietostawskiego 
w Budapeszcie 

BUDAPESZT. (Pat.) W oświadcze 
niu złożonym na przyjęciu przedstą- : 
wicieli, prasy węgierskiej, p. min. 
Świętosławski . podkreślił uczucia 
przyjaźni, jakie zawsze żywił dla WęĘ 
gier i wyraził nadzieję, że przez | 
współpracę kulturalną stosunki mię - Na program przeds 
NE 1 е | które rozpoczęło się odegraniem hym dzy obu narodami jeszcze bardziej 

się zacieśnią, minister zapewnił, że” 
przyjęcie, jakiego doznał na Węg-- 
rzech przeszło jego najśmielsze ocze 
kiwania, W wyniku rozmów kultural 
nych polskorwęgierskich, nasze kon- 
takty duchowe coraz bardziej się za- . 
cieśniają. Jako jeden z pierwszych, 
kroków w tym kierunku zamierzamy 
założyć w Budapeszcie Instytut Pols- 
ki na wzór istniejącego w Warszawie 
Instytutu Węgierskiego. Na innych 
polach postaramy się uczynić wszyst 
ko dła pielęgnowania i pogłębienia 
tych dobrych stosunków, jakie mię- 
dzy obu narodami już istnieją. 

zyskania aprobaty Słalina. Myślą przewo- 
dnią uchwał jest wzmożenie działalności 
wywrotowej 'wa Francji. “i 

Po zakończeniu konferencji część de 
legatów udać się miała do Barčelony, ce 
lem przygotowania tam dalszej konfeten 
cji, która ma się rozpocząć 10 czerwca. 
Zadaniem tej- konferencji będzie rozwa- 
żenie zagadnienia ekcji pomocy dla cter 
"wonej Hiszpanii. 

  

„ Oświadczenie pana ministra trans 
mitowane było przez radio. 

O godz. 19,30 minister Świętosław- 
ski był obecny na urządzonym ku 
jego czci galowym przedstawieniu w 
operze: Na program przedstawienia, 

nu polskiego, złożyła: się pantomina 

  

|'w'3 obrazach „,Velon Pieritti* do mu* 
zyki Dohnanyi'ego oraz balet „Karna 
wał w Peszcie" do muzyki Lista. Na 
członków rządu oraz liczni wybitni 
przedstawieniu obecnych. było kilku 
przedstawiciele węgierskich kół nau- 
kowych i politycznych.. A 

'O godz. 21,45 odbył się w ścisłym 
gronie obiad u minisra Homana, a 
następnie raut. 

zmarł red. Władysław 
Kozielski 

ŁÓDŹ. (Pat.) W dniu dzisiejszym zmarł 
w wieku lat 36 ś. p. Władysław Kozielski, 
współredaktor „Kuriera Łódzkiego” į „B. 

cha”, referent sportowy łódzkiego oddziata 

PAT, wiceprezes Syndykatu Dziennikarzy 
Łódzkich, prezes łódzkiego oddzialu Zwiąs 
kx: Dziennikarzy Sportowych, "odznaczony 

Krzyżem Walecznych | srebrnym Krzyżem 
Zesługi. © ; E A 

- Śmierć 4. p. red. Koztel 
ególny żal wśród łódzkiego “| 
ł świata sportowego. 
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MADRYT (Pat) — Union Radio nadało 
w sobotę o godzinie 22 nasiępujący ko 
munikai ministerstwa wojny: Na froncie 
armii środkowej wojska rządowe w na- 
stępstwie szczęśliwego ataku wyparły po 
wsłańców z wielu Ich stanowisk pod Per 
drix. Nieprzyjaciel poniósł wielkie straty, 
wojska zaś rządowe żadnych. We wszyst- 
kich godzinach popołudniowych artyle- 
Па rządowa podpaliła szpiłal wojskowy 
w Carabanchel. Na froncie Guadalajara 
zgłosiło się siedmłu dezerterów, a do nie 
wołi wzięto 3 żołnierzy. Na froncie bis- 
kajskim odparty został gwałtowny atak 
powstańców na odcinku północnym. Na 
froncie Santander ogleń karabinów ma- 
szynowych l-ostrzeliwanie stanowisk rzą 
dowych w Espinosa de Bricia. Na froncie 
Asturii artyleria rządowa ostrzeliwała sku 
iecznie drogi na odcinku Oviedo. Na in 
nych odcinkach sirzelanina bez większe- 
go zręczenh. 

Rozgłośnia w Bilbao donosi o strące 
niu drugiego samolotu Flat oraz trójmo- 
torowca niemieckiego. Komunikai dodaje 
Iż artyleria powstańcza ostrzeliwała odci 
nek Munguła I położone za nim miejsco 
wości. Samołoty zrzuciły bomby na lud- 
ność. Straty są znaczne. W czasie iego 
nalotu samolotów rządowych  strącono 
dwa samoloty nieprzyjacielskie. 

`° Najwyższa Rada 
Wsienna w Walencji 
WALENCJA, (Pat.) W sobotę obradowała 

Rada Ministrów, która zajmowała się spra- 

wami gospodarczymi i porządku publiczne- 
go Przyjęto szereg dekretów, dotyczących 

zmian w administracji Katalonii. Jeden z de- 

kretów przywraca Najwyższą Radę Wojen. 

ną która składać się będzie z ministrów 
Prieto, Giral, Urie i Nagrin. 

„Doatschłard* w 6 braltsrze 
- GIBRALTAR (Pat) — Przybył tu z Ka- 
dyksu pancernik „Deutschland”, który za- 

"brał trumnę ze zwłokami zmarłej w dniu 
dzisiejszym 27 ofiary bombardowania pan 
cernika, Wydano też zarządzenia w celu 
ekshumacji 26 ofiar tego bombardowa- 
nia w celu przewiezienia ich i pochowa- 
nią w Niemczech. . 

  

Podziękowanie 
P, Prezesowi, Zarządowi, kolegom 

I członkom Zw, Inwalidów R. P. oraz 
wszystkim tym, którzy wzięli udział 
w pochowaniu mego męża 

s.tp. 
Stanisława Studniarczuka 
tą drogą składam serdeczne podzię- 
kowan:e. 

Helena Śtudniarczuk 
KSK RS WI UDA IA ЕЛНиВны 

Kłopot z wygranym 
milionem 

W związku z wygraną miliona zł., która 
padła jak wiadomo, w jednej z kolektur 
lwowskich zawiadomił adwokat Mehrer głów 

- ną dyrekcję Loterii Państwowej oraz kolck- 
turę w której wygrana padła, że w imieniu 
swoieh dwuch klienetek domaga się aby nie 
wypłacić wygranej. Okazuje się, że ćwiartka 
szczęśliwego losu sprzedana została 60 let- 
niej Franciszce Cieśli, która miała jeszcze 
4 spólników. W trzecim ciągnieniu wprowa- 
dziła ona w błąd swoje dwie spólniczki, któ- 
re ustąpiły ze spółki, po czym przyjęła ona 
do spółki inne osoby. Kiedy dowiedziano się 
o wygranej, zgłosili się w kolekturze wszys- 
cy współnicy w liczbie 7. Kolektor, nie wie- 

_ dząc co począć, udał się samolotem do War 

| dvedzieščia funtów szterlingów; 

szawy, aby poinformować się w centrali. 
Pieniądze zastaną prawdopodobnie złożone 

Чо depozytu sądowego. 

PARYŻ. (ATE). „United Press* do- 
nosi z granicy francuskorhiszpań- 
skiej: Krążą pogłoski, że samolot, да 
którym poniósł śmierć dowódca fron 
tu północnego wojsk powstańczych, 
gen. Molo uległ katastrofie nie z po- 
wędu nieszczęśliwego wypadku, lecz 
wskutek zamachu. 

Tak więc według tych informacyj 
gen. Molo został zamordowany. Koła, 
które rozpowszechniają te wiadomoś 
ci zaznaczają, że w pobliżu miejsco= 
wości Briviesca, gdzie nastąpiła ka- 
tastrofa nie ma wysokich wzgórz, О 
które mógł się rozbić samolot. W po- 
bliżn tej miejscowości znajdują się 
jedynie niewielkie pagórki. 

Krążą pogłoski, że katastrofa z0- 

BERLIN (Pat) — Miarodajne czynniki 
niemieckie zachowują całkowite milcze- 
nie co do treści odpowiedzi niemieckiej 
na propozycje Londynu w sprawe wzno 

wiedź ta została przekazana w sobołę te- 
lefonicznie do Londynu, a równocześnie 
wręczona ambasadorowi w Berlinie Hen- 
dersonowi. Według oświadczenia kół 
miarodajnych tekst odpowiedzi nie zosła 
nie podany do wiadomości publicznej 

Szybkość, z jaką Rzesza udzieliła Lon 
dynowi odpowiedzi na jego środowe pro 
pozycje, dowodzi, że Niemcy pragną po- 
rozumienia i gotowe są wziąć udział w 
solidarnej akcji mocarstw europejskich z 
chwilą, gdy założone zostaną fundamenty 
bezpieczeństwa jednostek kontrolujących 
Według dalszych wynurzeń kół politycz- 
nych, Rzesza uważa propozycje Londynu 
za niewysłarczające w kilku punktach, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawę narad 
komendantów Jednostek kontrolujących 
na wypadek ałaku. Rząd Rzeszy, kierując 
się doświadczeniem z pancernikiem 
„Deułschland”, słoi na słanowisku, że w 

dowych donoszą, że poseł niemiecki 
von Papen odjechał do Ratysbony, 
gdzie spotka się z kanclerzem Hitle- 
rem. Okazję do tego spotkania dało 
święto muzyczne ku czci Bucknera. 
na które przybyło wiele wybitnych 

W Janowie Miejskim w pow. katowickim 
wydarzył się niezwykły wypadek. 

W chwili, gdy przez miejscowość tę prze- 

jeżdżał samochód, którym jechał dyrektor 

kopalni „Giesche”, Lebiodzik, pod samochód 

rzucili się dwaj bezrobotni, Paweł Brombosz 
i Franciszek Ożegłowski. W ostatniej chwili 

kierowea samochodu skręcił w bok i wóz 

W piątek, 4 b. m. w godzinach rannych 

na niezwykle ruchliwym punkcie Krakowa, 

a mianowicie u zbiegu ul. Lubicz i Potoe- 
kiego, doszło do nieszczęśliwego wypadku 
samochodówego. 

W pewnym momencie ciężarowe auto 
wojskowe Nr. 5413 najechało z tyłu na 31-   letniego posterunkowego, Mariana Jakėb- 
czaka, regulującego ruchu i stojącego na 

  

Bilans i szczęście 
„ / Zwyczaj. zapisywania ciekawych myśli i 
powiedzeń, jakie spotyka się w książkach, 
jest swego rodzaju manią, ałe manią poży- 
teczną, bo z tej skarbnicy przeróżnych mąd- 
rości niejednokrotnie można zaczerpnąć ra- 
śły i otuchy w wielu okolicznościach życia. | 
Qtv, eo przed chwiłą przeczytałem pod na- 
główkiem: „Bilans i szczęście* z „Dawida 
<opperfielda* Dickensa: „Dochód roczny: 

rozchód 
roczny: dziewiętnaście funtów szterlingów, 
qziewiętnaście szytingów, sześć pensów i sal- 
do — szczęście. Dochód roczny: dwadzieścia 
funtów szterlingów; rozchód roczny: dwa- 
Gzieścia funtów szterlingów, sześć pensów; 

« salda — nieszczęście". 3 
„Dodajmy do tego komentarz polski: jeżeli 
ktoś zarabia np. 6.000 złotych rocznie, a wy- 
daje — 5.099 złotych | 90 groszy, ten może 
nazwać siebie szczęśliwym, kto zaś zarabia 
6.000 złotych, a wydaje 6.001 złotych, ten 
jest stracony. 

"Tak, niezaprzeczalnie, organizacja finan- 
scwa rodziny, czyli t. zw. bnchalteria do 
mowa jest jedną z podstaw szczęścia rodzin- 
nego Łatwo. je zburzyć, jeśli się nie umie 
żyć „z ołówkiem w reku“ lnb jeśli się nie 

* umie znaleść rady wiedy, Kiedy i ołówek 
wypada z ręki... 

Oto mój kolega biurowy ożenił się, Miał 
trochę zaoszczędzonych pieniędzy, ona — 
nic. Na mieszkanie nie stać ich było, więc 
wynajęli pokój. Minęło kilka miesięcy. Anl 
się spostrzegli, jak na książeczce oszczęd- 
nościowej zostało zaledwie kiłka złotych i, 
c gorsza, trzeba było brać zaliczki w Liu- 
rze. 

Więc co dalej? Pożyczać od znajomych? 
Trzeba później oddać. Szukać dodatkowej 
pracy? Jak ją znaleść, kiedy zastępy bezro- 
botnych czekają na najmarniejsze posadzi 
ny. 

Na szczęście, mój kolega okazał się dob- 
rym buchalterem nie tyłko w biurze, ale i w 
życiu. Zaczął odkładać codziennie po 35 gro- 
szy. Niby nie, tylko 10 zł. miesięcznie, ale 
tę zdawałoby się nie nie znaczącą sumę 
umiał odpowiednio zużytkować. Po prostu 
ulokował ją... w losie loterii państwowej. Czy 
grał szczęśliwie? 

Na to odpowiedź wam dadzą szpaly 
wygranych loteryjnych, wśród których był 
i jego numer i wśród których mogą znaleść 
się numery wszystkich, ale tylko tych, któ- 

rzy mają zaufanie do losu! A wiedy bilans 
! znów będzie z saldem dodatnim, innymi sło- 

wy* znów szczęście! 

wienia kontroli wybrzeży Hiszpanii. Odpo | 
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Gen. Molo zamordowano ? 
Maszyna piekielna w samolocie 

stała spowodowana przez maszynę 
piekielną, która eksplodowała pod- 
czas lotu. Zniekształcone w straszny 
sposób zwłoki gen. Molo zdawałyby 
się potwierdzać to przypuszczenie. 

Koła miarodajne podkreślają, że 

w ten sam sposób zginął gen. narodo 

wy San Jurio, który wyjechał z Liz- 

beny do Hiszpanii, aby stanąć na cze 

le wojsk powstańczych. 

GEN. DAVILA DOWÓDCĄ ARMII 
KANTABRYJSKIEJ. 

VITORIA. (Pat.) Przybył tu i ob- 

jął dowództwo armii kantabryjskiej 
gen. Davila, mianowany na to stano- 

wisko po tragicznej śmierci gen. 

Mola.   
Noty Niemiec i Włoch w sprawie Hiszpanii 

wręczone Anglii 
łakim wypadku komendanłom jednostek 

| kontrolujących należy bezwzględnie przy 

| znać prawo natychmiastowego zbrojnego 

! działania, nie czekając wyniku narad. Jak 

, słychać, Anglia zasadniczo uznaje ło sia 

nowisko Niemiec, przeciwsławiając się 

jednak represjom, podejmowanym ewen 

łualnie wobec ludności cywilnej przez 

| jednostki flot wojennych, sprawujących 

kontrolę. 
Równocześnie z odpowiedzią niemiec 

ką nadeszła do Londynu odpowiedź 

| Włoch. Wobec łakiego stanu rzeczy — 

| oświadczaja w Berlinie — Anglia jest o- 

becnie stroną, kłóra winna sprecyzować 

swe zapatrywania. 

Ze wszystkich tych wynurzeń wynika 

jasno, że Berlin przewiduje dalsze szcze 

| gółowe rozmowy na temat syłuacji, jaka 

wytworzyła się w Hiszpanii. Stanowisko 

ło potwierdza fakt, że ambasador Rzeszy 

w Londynie Ribbentrop w parę aodzin po 

telefonicznym przekazaniu odpowiedzi 

niemieckiej do Londynu — przybył sa- 
| molofem do Berlina. 

Von Papen spotka się z Hitlerem 
WIEDEŃ. (Pat.) Ze źródeł urzę-8 Sosobistości niemieckich i austriac- 

kich. Rozmowy polityczne tam pro- 
wadzone niewątpliwie dotyczyć będą 
ostatnich polemik prasowych austri- 
acko-niemieckich i oświadczenia 6 so 

Išdarnošci z klerem niemieckimi, zło- 
żonego wczoraj przez kard. Innitzera. 

WEED 

Pod limuzynę dyrektora 
rzucili się dwaj bezrobotni 

wpadł do rowu. $ 

Obaj robotnicy złożyli zeznanie, że zre- 

dukował ich dyr. Lebiedzik i pomimo kt*ka- 

krotnych próśb nie przyjęto ich do pracy. 

Wobec tego nie pozostawało im nie innego 

jsk popełnić samobójstwo. Dla zadoknmento 

wania swej krzywdy postnowiłi zginąć pod 
samochodem dyrektora. 

Samochód przelechał posterunkowego 
regulującego ruch uliczny w Krakowie 

wysepce. Posterunkowy został wywrócony, a 

przednie koła auta przejechały mu przez 
pierś. 

Do nieszczęśliwego wezwano natychmiast 

pogotowie ratunkowe, którego lekarz zarzą- 

dził przewiezienie rannego do szpitała Św. 
Łzizarza na oddział chirurgiczny. Posterun- 

kowy doznał poważnych obrażeń. 

Zwycięstwo Kuchar- 
skiego w Monzchium 
MONACHIUM (Pai) — Podczas dzi- 

slejfszych zawodów lekkoailetycznych w 

blegu na 800 metrów. płerwsze miejsce 

zajął Polak —-Kucharski w czasie 1.55,6 

I Niemcem Dessekerem [1.56,2). 

W blegu na 5000 m. pierwsze miejsce 

zdobył niemiecki zawodnik Maks Syring 

w czasie 15:10,6. Drugie miejsce zajął 

Noji mając czas 15:5. Jako trzeci przybył 

do mety Niemiec Osterlag w czasie 

15:34,8. 

Na wysnie Rudolfa 
| MOSKWA (Pat) — Dziś o godz. 330 

wysłartowały z obozu na biegunie pół- 

nocnym 4 samoloły, udając się na wyspę 

Rudolfa. 
Trzy z tych samolołów piłołowane 

przez Wodopianowa, Mołokowa i Mozu- 
ruka wylądowały po kilkugodzinnym lo- 
cie szczęśliwie na wyspie. lotnik — Ale 
ksiejew lądował na lodowcu. Nawiązano 

„z nim łączność radiową.   
przed Austrlakiem Eichbergerem (1:55,7) į 

    

  

URZĘDOWĄ FABELĘE 
wygranych 4 ej klasy 38 loterii już można przejrzeć w kolekturze 

    

WIELKA 44 
Polecamy 

wiino 
szczęśliwe 

JROGA m SZCZĘŚCIA 
MICAIEWICZA 1€ 

losy | klasy 

Zwolniono tylko poetę Putramenta 
i studenta 

Wczoraj we wymianee O aresztowaniu 

«ra Henryka Demhtńskiego, mgr. Jędry- 

chowskiego i innych, zaznaczyliśmy, źe część 

aresztowanych została wieczorem zwolniona. 

Istotnie, po przesłuchaniu przez sędziego 

śledczego p. Abramowicza, zostali zwolnieni 

poeta Jerzy Patrament i student Władysław 

Borysowicz. 

Henryk Dembiński oraz Stefan, Jędry- 

Borysowicza 
nym do decyzji władz sądowo-śledczych. 

| ehpwski pozostają nadal w areszcie eentraln. 

W mieście wiadomość o powyższych are- 

sztowaniach wywarła wielkie wrażenie. Hen- 

ryka Dembińskiego zatrzymano o godz. $ 

rano w enkierni Rujniekiego, po powrocie 

z Warszawy. 

Szezegóły sprawy (rzymane są narazie 

w tajemniey. : 

KITT 
we Francji 

WARSZAWA (Pat) — Dziś w czasie 

ogólnopolskiego zjazdu koleżeńskiego 

żołnierzy b. armii polskiej we Francji, w 

godzinach rannych odbyło się uroczyste 

nabożeństwo polowe na Placu Józefa Pił 

sudskiego. 

Q godz. 9 rano przy dźwiękach hym 

nu narodowego przybył p. Mamrałek 

Śmigły - Rydz, witany przez przedstawi- 

cieli Komiłełu Obchodu z prezesem Fe 

deracji PZOO gen. Góreckim i min. Wie 

lowieyskim na czele. 

P. Marszałek Śmigły-Rydz przeszedł 

przy dźwiękach hymnu narodowego 

przed fronłem zebranych oddziałów, w 

towarzystwie ministra spraw wojskowych 

ge. Kasprzyckiego, dowódcy OK gen. 

Trojanowskiego, oraz przewodniczącego 

Komiłefu Wykonawczego obchodu gen. 

Góreckiego. 

Po przejściu przed frontem oddziałów, 

p. marszałek Śmigły-Rydz zajął miejsce 
w fotelu przed oltarzem. 

W pierwszym rzędzie obok welera- 

nów 63 roku miejsce. zajęła pani Marszał 

kowa Aleksandra Plłsudska. 
Po nabożeństwie ks. kanclerz Mauers 

berger wygłosił kazanie, w którym mó- 

wiąc o dzisiejszej pamiętnej rocznicy 

wspomniał, jak 20 lat temu Polacy, za- 

mieszkali we Francji, z Murmanu, z ko- 

lonij afrykańskich, Holandii, Belgii, z obo 

zu jeńców armii niemieckiej i austriackiej 
z Kanady Stanów Zjednoczonych, zjedno- 

"czyli się ożywiein jednym duchem, jed- 

nym pragnieniem. stworzenia armii pols- 

kiej dła walki o niepodległą Polskę. 

W walkach tych armia, złożona z przesz 
ło 80 tys. osób, straciła na polach biłew 
307 oficerów, 7493 szeregowych. W bo- 

Miecz rzymski dla Naczelnego 
: Wodza 

  

Podobizna słarożytnego miecza rzymskie 
go, kłóry włoski ałłache wojskowy płk. 
Mario Marazzani, na specjalnej audien- 
cji wręczył Panu Marszałkowi Polski Ed- 
wardowi Śmigłemu - Rydzowi, jako dar 
od wojska włoskiego. 

Wręczając miecz Panu Marszałkowi, 
wygłosił płk, Marazzani, przemówienie, 
w którym podkreślił moralne znaczenie te 
go daru, jako symbolu czynów bojowych 

i obrony kultury łacińskiej. 
Pan Marszałek odpowiedział w ser- 

decznych słowach, dziękując za cenny 

dar, będący szlacheinym wyrazem przy 

jaznych słosunków między wojskiem ie 

talskim i polskim. S $ 

jach zdobyla armia blękilna 1031 odzna- 
czeń | Virluti Militari i 5614 odznacze6 
Krzyża Walecznych. 

Po nabożeństwie przedstawiciele Ka- 
mitelu Obchodu z gen. Góreckim oraz 
min. Wielowieyskim złożyli wieniec na 
grobie Nieznanego Żołnierza. 

Następnie odbyła się defilada, którą 
przyjął z trybuny, usławionej przed pom- 
nikiem — Marszałek Śmigły Rydz w to- 
warzysiwie ministra spraw wojsk. gen. Ka- 

sprzyckiego. 

Po defiladzie nastąpił pochód ulicami 
miasta do Belwederu, gdzie uczestnicy 
Zjazdu złożyli u stóp pałacu belweder- 
skiego wieniec z liści dębowych i biała- 
czerwonych kwiatów z napisem na błęki 
inej wstędze: „Wielkiemu Marszatkowi— 
żołnierze Błękiłnej Armii”. U stóp Bel 
wederu jednominufową ciszą uczcili pa- 
mięć Wodza Narodu jego dawni żołnie- 
rze. 

Następnie pochód ruszył ulicami mia- 
sła na póle mokołowskie na miejsce, 
gdzie obok kopca, na którym stała trum 
na Marszałka Józefa Piłsudskiego prze- 
chodzić będzie ulica, łącząca Aleję Nie- 
podległości z dzisiejszą autostradą. 

Tak odbyła się uroczystość nadania fej 
ulicy nazwy „Błękitnego Żołnierza”, Obe 
cnie widnieć łam będzie tablica z napi 
sem: „ulica Błękitnego Żołnierza —7.VI. 

| 1917—19.VIII 1920 r.“. 

.Po tych uroczysłościach w godzinach 
.po południowych odbył się obiad żoł« 
nierski dla uczestników Zjazdu. 

Wręczenie nagrody 

literackie] 

J. twaszkiewiczowi 
WARSZAWA (Pat) — Wczoraj w ho 

telu „Bristol“ odbyto się doroczne śnia- 

danie Związku Autorów Dramatycznych 

Polskich. W czasie tego śniadania prezes 

Związku, p. Wacław Grubiński wręczył 

łegorocznemu laureałowi. nagrody dra- 

małycznej imienia Leona Reynela, p. Ja 

rósławowi Iwaszkiewiczowi, pamiątkowy 

medal brązowy za „Lato w Nohant”, uz- 

nane za najlepszy utwór sceniczny obie 

głego sezonu. i 

Strajk polician*ów 
PARYŻ (Pat) — W miasieczku Laval 

położonym w pobliżu Rennes,, wybuchł 

oryginalny strajk, mianowicie strajk poli- 

cjantów w stosunku do władz miejskich, 

które używały ich do roznoszenia wszyst 

kich pism, wysyłanych przez magistrat. 

(LLR UPS PRZ TROWDECZOUAWA 

(al świał za : 

PROSZKI 
US 292 
NERVOJIN 
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ZYGMUNT NAGRODZKI 
(Sylwetka niepożytego pracownika wileńskiego) 

Już trzeci miesiąc mija, jak społe- 
czejistwu wileńskiemu i kresowej dziel 
nicy naszej, ubyła jedna z najgoręt- 
szych i, bez ohyby, najzasłużeńszych 
jednostek, którym dobro oświaty i 
kułtury ludu zawsze leżało na sercu, 
a której jednak dotychczas nie poś- 
więcono w prasie tutejszej obszerniej 
szego wspomnienia, a nałeżytej przy 
tym oeeny. 

Oczywiście, nie jest rzeczą łatwą 
ujęcie w artykule prasowym wielolet- 
niej działalności tego niezmiernie 
skromnego, nie uprawiającego autore- 
klamy, a tak jednak bardzo wybitne 
go działacza społecznego, którego ty- 
tuły zasług mogli najlepiej pamiętać 
liczni jego starsi współpracownicy. ja 
kich znaczna większość już odeszła i 

spoczęła, przeważnie, na cmentarzach 

Wiłna i wsi naszej. 
Tymczasem, już sam rok obecny, 

upamietnionv być winien jako czter- 
dziestolecie doniosłych poczynań zbio 

rowvch, tych poczynań, w których Ś. 
p Zygmunt Nagrodzki bral udział naj 

"wszv, bedąc naiczęšeiej spraw tveh 
inicjatorem. Intensywna działalność 
š p Z. Nasrodzkiego datowala sie iuż 
od łat naiwcześnieiszej jego młodości. 
Głęboko odczuwał On potrzeby oświa 
tv Imdu naszego, z którego sam no- 
chodził, tudzież kupca i rzemieślnika 
wiłeńskieso, w jakiej to mionowicie 
sferze do końca życia najchetniej pra 
cował, pozyskuiac zaufanie i ponarcie 
ludzi z innvch stanów. wśród których 

znalazł i zrozumienie dla swvch szczy 
Ynych asniracyvi obywatelskich. 

Ś. p. Nagrodzki, osiadłszy w Wil- 
nie około roku 1880, jako młodocianv 
pracownik branży kupieckiej miał 
sposobność poznać zarówno wady 
naszego handlu „jak i niski poziom 
kulturalny i umvsłowy ówczesnych 
warstw rzemieślniczych wileńskich. 

bedocyv wynikiem ucisku władz zabor 
czych. 

Uświadomienie narodowe 4. p. Na 
grodzki zawdzięczał zarówno zacne- 
mu swemu oicu, którv był ofiejalistą 
w Zułowie, iak i naibliższemu otocze 
niu samego dwarn Pokochawszy ksią 

żkę polską, oddał się namietnie lek- 
turze. ułatwiającej samokształcenie. 
Rvchłe zbliżenie sie Jego do młodzie. 
Žv kształcacei sie w wvższych zakła 
dech naukowych i okoliczność. że nai 
łatwiei stykać sie z nia mósł w stoli. 
cv nadnewskiej, odzie nrzelał sie ide- 

olocią nolskiej stndenetiaj młodzież 
postepowej — wvznawców unowszech 
niałacego się wówczas pozytywizmn, 
posłehiał on przy nich swój intelekt, 
nahowajac nrzy fvm w tvm realu nką. 
zvinie nie tviko nowe, ale i stare drie- 
Ia nolskie historyczne 1 popularno-na 
ukowe, 

W Petersburgu pracował on kon- 
sptracvinie na niwie oświatowe!, rów 
nież wśród woiskowych Polaków, na 
Tazfwszy sie 7a ta na kara wiezienia, 

$. p. Nagrodzki. osiadł na stałe w 
z aa. nafpierw zarzadzał du 

sklenem kolonialno-snožvwez ' į możywczym 

  

   

spółki pracowników Banku Ziemskie- 
go. Później jednak, przerzucił się Z. 
N. do handlu w innej branży, pracu- 
jąc w wielkim magazynie, pod finną 
„Pług, należącym do ruchliwych 
przedsiębiorców wiłeńskich: Ign. Par- 
czewskiego, Ant. hr. Tyszkiewieza i 
innych, w którym później miał rów- 
nież swój udział, pozyskując zupełne 

| zaufanie i kredyt, również wśród fa- 
brykantów narzędzi rolniczych Do 
chody ze swego udziału w „Pługu* a- 
bracał on często na potrzeby kultural 
ne i społeczno-oświatowe ludu wiej 
skiego, nie zaniedbując wypuszczania 
w Świat swoich nakładów  książko- 
wych bardzo popularnych i tanich, 
do roku 1908, o następujących tytu- 
łach: „O cholerze”” (dok. Druczejko), 
„O konstytucyjnej formie Rządu”, „O 
prawie wyborezem“, „Gedali" (El. O- 
rzeszkowej), „Antek” (B. Prusa), „Pio 

| senki ; Gawędy” (Syrokomli), „Rady 

  

  

dla pszczelarzy samouków” (Ant. Ber 
natowiczówny), „Z chłopskiej doli” 
(E. Orzeszkowa). Zaś potem 1920: 
„Jak odzyskaliśmy niepodległość” (H. 
Romer). 

Należąc do organizatorów „Kurje- 
ra Wileńskiego”, przygodnie umiesz- 

| czał w nim swe prace, z których wię 
ksze, jako to: „Ze wspomnień oświa- 
towca“ (druk 1920 r.), „Wyprawa 
wileńska roku 1919 we wspomnie- 
niach cywila“. (druk. 1933 r.) i „Ro- 
la duchowieństwa katolickiego w go- 
dzinie prób i cierpień na terenie Li 
twv i Bialej-Rusi (1863—1883). (druk. 
1935 r.) zostały wydane oddzielnie. 
Przez wypuszczenie w świat w roku 
1928 takich rzeczy jak: „Najpiękniej- 
sze bajki polskie..." Syrokomli, zys- 
kał szczere uznanie wielbicieli talen 
tu tvch ulubionych piewców ziemi 
naszej. 

Zasilajac niekiedy zbiorowe wvda 
wnictwa okolicznościowe. umieścił Śp. 
Z. Nagrodzki w księdze „Wilno— Le- 
gionv" (druk wil. 1928r.) artvkuł p. 
t.: „Kilka nieuporzadkowanvch wspo 
mnień z lat przeszłych”. Ta ostatnia 
praca pośrednio wiaże się z działalnoś 
cią obywatełską Jego w dziedzinie 
spraw wałki o naszą niepodłegłość. 
Staraniem N. w roku 1921 ukazała się 
zbiorowa ksiażeczka „ Wianki” na 
rzecz PŻP. Jak wiadomo, w swoim 
czasie śp. Nagrodzki odznaczony 70- 
stał Krzyżem Oficerskim „Odrodzenia 
Polski". Jako Polak-patriota nie mógł 
śp. Naerod7ki nie przeimować się naj 

goręcej sprawami udziału młodzieżv z 
Indu w rzeczach obronv i tu wnłvw 
Jego skutecznie oddziaływał na sfery 
rzemieślnicze. Nie mało interesnią- 
cvch szczegółów umieścił on w swej 
książeczce. amawiałacej wyprawę woj 
ska nolskiego na Wilno. 

Czasu wożnv, wsnśłczując niedoli 
głodujacei Indności Wilna. zorganizo 
wali p Zvemuntostwo  Naorodzev, 
przv pomocv ad hoc wvlonionego ko 
mitetu ze snołeczeństwa naszeto. dwie 
tanie jadłodajnie, z których jedna słu 
żyła najuboższym. 

——— 2 

Kalašnonipara. Winasorow stołogratowane po. uroczysłościach „ślubnych na zamku 
„ „Canda, | Ża6 : : 

Po odzyskaniu niepodległości gdy 
z polecenia Naczelnika Państwa, Jó- 
zefa Piłsudskiego, zapoczątkowaną zo 
stała sprawa wskrzeszenia Wszechni- 
ey Stefana Batorego, do komitetu or 
ganizacyjnego obok doktorów Józefa 
Ziemackiego i Stanisława Władyczki, 
mec. Alfonsa Parczewskiego i artysty 
małarza Ferdynanda Ruszczyca, inż. 
Jana Latwisa i Bronisława Umiastow 
skiego, powołany został i Zygmunt 
Nagrodzki. 

Jeśli potrzebom bardziej oświeco- 
nego rolnika mogła zadość uczynić 
działalność Nagrodzkiego, jako właś- 
ciciela dużego składu narzędzi rolni 
czych i materiałów budowłanych, pro 
wadzonego z rzetelnym zapałem j sa 
mozaparciem się aż do samego schył 
ku Jego życia: to założenie przez nie- 

go „Spółdzielczego Banku Rzemieślni 
czego” w Wilnie, wydatnie wspierało 
ekonomicznie rzemiosło tutejsze. Pla- 
cówka ta ostatnia wciąż się pomyślnie 
rozwija. Śp. Z. N. był również jednym 
z organizatorów Wil. T-wa Bazaru 
Przemysłu Ludowego. 

Komuż z wilnian i obywateli Zie- 
mi Wileńskiej nie była znana działal- 
ność Ś. p. Z. Nagrodzkiego, jako orga 
nizałora kół oświatowych, propagu- 
jących celowe upowszechnianie odpo 
wiednio dobranych kompłetów książ 
kowych wśród ludu? Ciekawe szcze- 
góły o rzeczonej aikcji konspiracyjnej 
podał Z. N. w pracy swej p. t. „Ze 
wspomnień Oświatowca'*. 

Bieżący miesiąc łatwo przypomni 
starszemu pokoleniu wilnian dzieje, 
zapoczątkowanej z inicjatywy znane- 
go z ofiarności działacza społecznego, 
š p. Stanisława  Bułharowskiego, 
sprawcy wielkich wystaw sztuki pol- 
skiej w Wilnie. Owóż, głównym or- 
ganizatorem Komitetu pierwszej eks- 
pozycji obrazów współczesnych i da- 
wnych malarzy, również wileńskich 
z Rustemem, Rafałowiczem i Bohusz- 
Siestrzeńcewiczem na czele. był nie- 
zmordowany Ś. p. Zygmunt Nagrodz* 
ki. Wystawa ta otwarta została I ma 
jo 1897 r. W r.'1899 na drugiej, po- 
dobnej wystawie, Wilno miało spo- 
sóhność pozna najpierwsze prace pej 
zażowe Fer. Ruszczyca. Te ostatnią 
ekspozveie i następne wspierał rów- 
nież 4. p. Z. N. 

W bieżącym miesiącu. zwyczajem 
dorocznym, Wilno zamewne_ bedzie 
ohchodzić „Świeto Wianków*, które 
przed czterdziestoma latv zanoczatlcn 
wane zostało zabiegami Nagrodzkie- 
go. Dzieki temu ostatniemu zwolna 
powstawać zaczeły kółcą Snpiewacze. 

przeważnie z rzemieślników złożone. 
kfóre, pod hafntą niektórych organi. 
stów wileńskich. uczesniczyły zarów 
na w świecie Krmałv. tak | w innvch 
ołchodach narodawveh urządzanych 
jaż droca konsniracvjna. — 

Ś.p. 7 Nagrodzki oreanizowa? na 
cele oświaty. wiaczorki rzamieślni- 
cze, przedstawienia amatorstia | inne 
imnrasv kulfuralne Wazczenie namie 
ci Wł Svrokomii, zarówna w Wilnie 
jak i w Roreftowszczvśnie odpowied 

nimi pamiątkami odhvła się z inicja 
tywv 6. р. 7. Nagrodzkiego I 6 p 
Alajzeso Perzanowskieso, twórcy 
T-wa Šviewaczego „Lutnia“ i 

Miłość dla uciskanego przez wła- 
dze rosyjskie ludu, najstuszniej po- 
budziła swego czasu 6. p. Z. Nagrodz- 
kiego do przyjścia z wydatną pomocą 
sądzonym w Wilnie, za sprawę Kro- 
żańską, chłopom i drobno-szlachec- 
kiej braci. 

Równocześnie z oddawaniem się 
sprawom humanitarnym i kulturalno 
oświatowym, oddawał się Nagrodzki 
gorliwie i sprawom komunalnym, po- 
zostając przez lat dwadzieścia kilka 
nader czynnym radnym m. Wilna. 
Qczywiście wszelkie poczynania ko- 
mitetów organizacyjnych w Wilnie 
dia podniesienia zapoznawanych do- 
tąd potrzeb wiedzy krajoznawczej, 
niuzealnictwa i t. d. zawsze mu leżały 
pa sercu i były przez niego najgorli- 
wiej popierane. 

Pamięć o nieodżałowanym Zyg- 
mumcie Nagrodzkim „jako o człowie- 
ku i obywatelu wygasnąć u nas nie 
powinna. Kolebką jego bvł Zułów, a 
spoczął on w grobach rodzinnych na 
pięknym cmentarzu Rossa w wieku 
lat 71. Diaułos, 
EET 

Q©d Admaimisteac ji 
1) Przy wypełnianu przekazów | dotychczasowy, gdyż spis prenume- 

Prosimy o czytelne podawanie imie- | ratorów prowadzony jest nie według 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie 
nienie na odwrocie, na jaki cel pie 
niądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłoszenia i t p. 

2) Przy komunikowaniu nam o   zmianie adresu prosimy podawać 
obok adresu nowego także i adres 

| poświęcenie i otwarcie nowowybudowa- 

Wielka 44. WILNO 

  

Mickiewicza 10 

GDYNIA, Św. Jańska 10. — SŁONIM, Mickiewicza 13 

Otwarcie nowego mostu na Wace 
W dniu 6 bm. odbyło się uroczyste 

nego mostu na rzece Wace na drodze 

między Ludwinowem a -Waką. Most ten 

został wybudowany na miejsce zniesione 

go podczas tegorocznych roziopów wio- 
sennych. 

Nowowybudowany most długości 50 
metrów został całkowicie wykonany przez 
saperów wileńskich w ciągu 20-fu dni. 

Budulcu w stanie nieobrobionym dostar- 

czył samorząd  wileńsko-irockiego po- 

wiatu. 
Uroczystość otwarcia mostu poprze- 

dzona zosłała nabożeństwem w kaplicy 
majątku Waka pp. Tyszkiewiczów. Po na- 
bożeństwie akiu poświęcenia mostu do- 
konał ks. kapelan Tyczkowski i wygłosił   okolicznościowe przemówienie. Po prze- 

mówieniu ks. Tyczkowskiego wojewoda 
Bociański dokonał otwarcia mosłu i prze 
cięcia wstęgi. 

Następnie słarosta powiałowy Niedź- 
wiecki podziękował wojsku za współpra 
cę przy budowie i wzniósł okrzyk na 
cześć saperów. Ppłk. Damrosz podzięko 
wał miejscowej ludności za życzliwą opie 
kę, jaką otaczali żołnierzy w czasie bu- 
dowy mostu. 

Na zakończenie uroczystości pp. Tysz 
kiewiczowie podejmowali przybyłych 
przedstawicieli władz oraz żołnierzy śnia 

daniem przy stołach ustawionych na no- 
wowybudowanym moście. 

Podkreślić należy, że w urcozysłości 
poświęcenia mostu wzięło udział około 
2 tysięcy okolicznych mieszkańców. 

„Swieto Pieśni w Wilnie 
Dnia 6 bm. tradycyjnym  zwyczaiem 

odbyło się „Święto Pieśni” uczenic i ucz- 
niów wszystkich szkół m. Wilna. 

Uroczystość poprzedzona zosłała na- 
bożeństwem w kościele św. Jana podczas 
którego połączone chóry wykonały kilka 
pieśni religijnych. 2 

O godz. 9.30 nastąpił przemarsz chó 
rów i orkiestr z kościoła św. Jana do par- 
ku sportowego im. gen. Żeligowskiego— 
gdzie rozpoczęły się właściwe uroczysłoś 
ci. Połączone wszystkie chóry i orkiestry 

ZRZEWETETIEWIPASETTSE RTS ZE TER O OEOBKCA 

Ksiaże” nadesłane 
dn Redakc'i 

1) A. Gierant „Zjednoczenie 
Mieszczaństwa Polskieqo' — Skład Głów 
ny Bibl. Polskiej w Warszawie. 

2) Alfred Ludzak — „Gdy masz la- 
tarnie lila* ——Udziałowa Spółka Wvd. 

3) M. J. Milopolska — „Józef Pił- 
sudski w życiu codziennym”. Druk Naro 
dowa w Krakowie, Gł. Księg. Woiskowa. 

4) Ks. Dvmarski i Z. Hoffmann — 
„Paryž I okolice“ — Polski Przewodnik 
Turystyczny. Nakt. ks. Katolickiej Funda- 
cji Twadowskich. 

5) L. Wybieralski — „20 domków 
o cenie od 2000—30.000 zł.” — Nakł. 
Księg. Wł. Kilak w Poznaniu. 

6) S'misłars Renfsek — „W polu” 
opowieść. Instytut Wydaw. „Biblioteka 
Polska w Warszawie. 

7) Mieczysław Rybczyński „Wisłą od 
źródeł do morza”. 

V) F. Śliwiński — „Jaką wybrać szko 
tę" — praktyczne informacje dla rodzi- 
ców i młodzieży. 

c) Tadeusz Dybczyński — „W pol 
przek Sybiru” — powieść podróżnicza. 

d) Ewa Śliwińska — „Historia naszych 
zbóż”, 

e) Gustaw Andrzej Mokrzycki „Skrzy- 
dlata Ludzkość” tom I i Il. 

f) Adam Schmuck — „Z Pińska do 
Augustowa kajakiem". — Państwowe Wy 
dawnictwo Ksiażek Szkolnych we Lwowie. 

8) Przeglad Współczesny — miesię- 
cznik Nr. 6 (182) czerwiec 1937 r. 

9) a) Edmund Ginalski —„Na froncie 
I na tyłach”. 

b) „Doradca żołnierza" —-praca zbio 
rowa. — Wydawnictwo Wojsk. Inst. Na- 
uk.-Ośw. 

10) Marian Kubicki — „Pieśni bose”,   Nakładem Biblioteki „Ugorów”. 

nazwisk, 
(poczt). 

3) O przerwie i zaprzestaniu pre 
numeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło- 

lecz według miejscowości   c:nie pismo pod naszym adresem £ 
dopiskiem „Nie przyjęto”, ‹ 

szkolne w ilości 3 tys. osób pod dyrekcją 
B. Reszkego wykonały: a) Hymn państwo 

wy, b) „Dabrowa“ i „Wiošna“ — Sta, 
Moniuszki, c) "Przyszła wiosenka“ i „Szyb 
ko jaskółeczko* ——Sł. Niewiadomskiego 
oraz: „Pierwszą Brygadę". t 

Z kolei międzyszkolny chór dzieci _ 
szkół powszechnych m. Wilna pod dyrė 
kcją J. Żebrowskiego wykonał dwie pieś 
ni ludowe wileńskie w układzie A. Nebel 
skiej m. in. „W głuchą ciemną nockę” 
oraz St. Niewiadomskiego „Dobranoc cl 
pani wiosno” i F. Nowowiejskiego „Jak 
szumi Bałtyk”, 

Trzecią cześć programu wypełniły fań 
ce ludnwe wykonane przez zespoły szko 
lne. Odłańczono walca „oberka, polkę, 
krakowiaka i lawoniche. 

„Świeło Pieśni* zakończył koncert or 
kiastry szkoły powszechnej nr. 1. pod dy 
rekcia J. Kondratowicza, na który złoży: 
ło sia. kilkat uworów, X 

Uroczvstošciom orzvaladata sie licznie 
zaromadzona publiczność, która raz po 
raz aoraco oklaskiwała młodnriąnuch dan 
biułanłów śpiewu i tańca, wvkazujac fvm 
zrozumienie i daiac całkowiłą satvstakcję 
zarówno organizałorom jak i wwkonaw- | 
com za dobre przygotowanie udanej, jak 
się okazało, imprezy. 
in ROZ o SE ETD OS 

- SŁYNNY DACTOD. 

  
Pastor kościoła anglikańskiego — Robert 
Anderson-Jardine, który udzielił ślubu ka 
ścielnego eks-królowi Edwardowi Vill U! 

„ „miss Werlield, ‹
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Pigužki „Kola - Dultz“ 
Przez dłuższy czas zastanawiałem 

się czy warto wogóle coś jeszcze pi- 
sać o naszych lekkoatletach, którzy 

| k sromotnie w Królewcu. 
Wpadłem jednak na myśl, raczej na 
pewną formę specjałnego reportażu, 
klóra niewątpliwie zainteresuje czy- 
teiników a jeżeli któryś z zawodników 
nie daj Boże obrazi cię, niech 
przyjmie pod uwagę, że ja go ze skru 
chą z góry przepraszam i oświad- 
czam publicznie, że nie chciałem ni- 
xomu zrobić przykrości. 

A więc zaczynajmy po kołei od 
ustawionych w rząd reprezentantów. 
Chłopcy wyglądają uroczyście. Czer- 
wone spodenki. Białe koszułki z ma- 
lymi tarezkami na piersiach, w któ- 
rych widnieje Orzeł Polski. 

Leon Wojtkiewicz -rowadzi zu- 
chów Połski Północno-Wschodniej na 

*boisko. Popularnie zwany Wojtek 
przestał grać na harmonii. Ma minę 
uroczystą. Twarz ściągnęła się gry- 
masem. Rzuca kułą bez powodzenia, 
Ble w oszczepie chce rozłożyć gru- 
bego Weimanną. Zabrakło jednak 
2 mtr. 26 ctm., a w pojedynku z Mik- 

— ты!ет przegrywa różnicą 1 mtr. 49 
 głm. Wojtek był podporą drużyny. 

Jego „oszmiańska* ambicja zapew- 
niła zdobycie pierwszego miejsca w 
konkurencji, a razem wziąwszy wszy- 
stkieh mistrzów z Finlandii i Nie- 
miec, to nasz Wojtek znałazł się na 
4 miejscu. 

„„Ojeem zadžumionych“ byl' Jan 
Wieczorek. Przegrał fatalnie nłotłki. 
Nie mógł darować, że biegł 10 min. 
przed płotkami w sztafecie i to jest 
Jego jedyne usprawiedliwienie. W 
dwóch poprzednich meczach był 
pierwszy, a teraz ostatni. Wieczorek 
zezem patrzył na wszystkich zawod- 
ników, tak jakby przypominał swe 
dawne zmierzchłe obrazy sławy spor 
towej. To co było nie pisze się w re- 
jestr. W skoku wdał składał się jak 
scyzoryk, ale i tutaj skok 6.32 zapew 
nił mu tylko czwarte miejsce. Do 
Polski przywiózł kiłka niemieckich 
ołówków dla dzieci, które może w 
Przyszłości napiszą wspomnienia oj- 

‚ £A 0 przeżyciach sportowych, ale je- 
żeli „chłopcy Wieczorka pisać będą 
to niech dobrze zaostrzą ołówki. 

Rekordzistą okazał się Jeczys, 
zwany Ovcnsem. Sam sobie wybrał 

o RS ь PE 
am się umył do šiawnego С dig 

Fama głosi, że Joczys w biegu na 
116 mtr. przez płotki przewrócił 11 

_ płotów i wpadł nie jak wojewoda do 
altany, ale jak maruder pa dawno 
przerwamą taśmę. Joczys pobił re- 
gord jeszcze pod względem punktual 
ności w ten sposób, że go nigdy nie 
było tam gdzie powinien był być. Nie 
też dziwnego, że gdy w biegu na 110 
mtr. przez płotki Niemcy rwali zwy* 
cięsko taśmę Joczys się spóźnił i tym 
razem. 

„Jerzy Kępiński w hotelu pokazał 
mi język, Język pokazał nie ze złości, 
ale z rozpaczy. Był biały jak ННа 
wodna. Zawodnik t'n przeżył trage- 
dię, a na domiar złego w drodze po- 
wrotnej zaniemówił. Nie pomogły 
świetne pigułki Aspirin Bayer. Mimo 
wszystko Kępiński w sztafecie biegł 
jak młody bóg. Wyłaził ze skóry i od- 
dał pałkę pierwszy. Okazało się póź- 
miej, że wysiłek jego nie przydał się 
nikomu, bo to co Żylewicz i on za- 
robili to Zasłona i Żyliński przepili. 

Zasłona, który biegał w Atenach 
i który zwyciężył przed Popkiem 
przegrał jednak w Królewcu z Wol- 
fem, który uciekł mu z przed nosa 
na samym starcie, Zasłonie trzeba 
było też dawać pigułki, ale Zasłona 
nie chciał łykać bo pigułki osłabiają 
organizm. Niemcy uważali go za ży” 
da ze względu na ciemną cerę i silny 
zarost. Nie też dziwnego, że zwycię- 
stwo Wolfa było pdwójnie oklaski- 
wane. 

Edzio Zieniewiez zwany pechow- 
cem nie potrafił podbijać rekordów, 
więc zadowolił się podbijaniem serc. 
Szło mu o wiele łatwiej niż na boisku, 
zwłaszcza mając ograniczone pole 
działania, bo tylko koło, względnie 

_. ścieżkę do rozbiegu w oszczepie. Hu- 
_" mory łałał nam wszystkim miłym 

śpiewem. Była to rodzynka w butelce 
kvasu, która wybuchła dopiero na 
dworcu w Białymstoku między niżej 

— podpisanym a p. Ludertowiczem, któ 
"remu nie podobały się moje sprawo- 
zdania telefoniczne w prasie. Pobłaż 
liwe spojrzenie i machnięcie ręką 
wystarczylo na uśmierzenie „wroga. 

| Żylewiez zwany żył, żyłował jak 
w jatkach rytualnych metr po metrze 
i pozostawił po sobie jak najlepsze 
wrażenie. Był najniższym zawodni- 
kiem na boisku, a najbardziej ambit 

‚ вут z polskich. : 
Żyliński mia] nowe pantofle i ż0- 

  

400 mtr. biegł jak cień, a przy stole 
zachowywał się jak kangur. Małżeń- 
stwo cieszyło się powodzeniem. Ży- 
lińskiemu smakowało wyśmienite 
wino. 

Półtorak śmiał się przez zęby i 
liczył w pamięci kołu. Na mecie jed” 
nak uśmiechać się przestał, bo poplą- 
tał się w obliczeniach i był wściekły 
na siebie, że nie zdał egzaminu z ma- 
tematyki, ale gdy usłyszał wynik ni- 
żej 16 minut to znów uśmiechnął się 
i powiedział Karwowskiemu, że nie- 
żie się biegło. 

Karwowski jest mieszkańcem Gra 
jewa. Jemu do Królewca było naj- 
bliżej. Skromny ten zawodnik biegł 
wogóle trzeci raz w życiu, a zawsty* 
dził swoim talentem tych wszystkich, 
którzy biegają od szeregu lat, a nie 
mogą przekroczyć 16 min., to znaczy 
tej symbolicznej granicy, która dzieli 
tłum od elity. Karwowski okazał się 
doskonałym skrzypkiem. Na bankie- 
cie w Park-Hotelu wydębił z orkiest- 
ry skrzypce i rźnął od ucha do ucha, 

przypominając Janka Muzykanta. 
Malinowski .był beniaminkiem i 

pupilem całej drużyny. Miły ten 
sprinter cieszył się przyjaźnią z re- 
kordzistą Longiem. Oglądał mistrzów 
bieżni ze wszystkich stron. Może za 
Jai kiłka oglądać tak będą Malinow- 
skiego. 

Hanke z Warszawy zaprzyjaźnił 
się z naszymi zawodnikami. Skakał   

„KURJEN WILENSKI“ 7,VI 1837 r. 

jak anioł aniołkowym stylem, a gdy 
zawisnął nad poprzeczką dzielącą wy 
sokość 180 mtr. to z radości zatarł 
ręce i pogładził sam siebie. Ten stu- 
procentowy sportsmen był okrasą re- 
prezentacji. 

A traz słów kilka o ofiejelach. 
Prof. Ludertowiez popularnie zwany 
Maksem kłaniał się grzecznie i robił 
dobre wrażenie. St. sierżani Kłaput 
miał kłopotów wiele. W cywilnym 
ubraniu czuł się jak w nieswojej skó 
176 i ezasami zapominił, że przestał 
być wojskowym, każąc stawać do ra- 
portu jednemu z najbardziej wygolo- 
nych reprezentantów, który nie po- 
sładał na ramionach belek ani też 
artyleryjskich wężyków. 

O sobie nie piszę. Powiem tyłko 
jedno, że w czasie zawodów zjadłem 
pudełko doskonałych pigułek Kola- 
Dreltz. Po osłatniej pigułce, która u- 
grzęzła mi w gardle akurat w czasie 
kończenia sztafety olimpijskiej mia- 
łem wrażenie, że wygraliśmy mecz. 
Wzrok mój spoczął jednak na prze- 
klętej tablicy, na które* rozkrzycza- 
ne niemiecką radością słowa mówiły: 
Ostnreusen — Nordosł Polen 83:50. 

Wynik ien tkwi mł w głowie jak 
złamany uchnal w podkowie kuleją- 
cego konia. W każdym bądź razie 
drugi raz nie chciałbym lego wszyst 
kiego przeżyć eo w duiu 30 maja 
1937 roku w Królewcn.   J. Nieciecki. 

Obozy W. F. 
Kiėž z nas nie zna Werek. Tej prze- 

ślicznej miejscowości położonej o kilka 
kilometrów za Wilnem na prawym brzegu 
Wilii. Przez Werki jedzie się na Zielone 
Jeziora, ale nie o Zielonych Jeziorach ma 
"my dzisiaj mówić, lecz właśnie o Werkach 
gdzie mieszczą się obozy wychowania fi 
zycznego i przysposobienia wojskowego. 

Władze sporłowe wpadły na bardzo 
mądrą myśl wykorzystania tej prześlicznej 
miejscowości na prowadzenie szeregu 
kursów i obozów. Młodzież w Werkach 
ma pierwszorzędne warunki wypoczynko 
we i techniczne do prowadzenia szeregu 

- najrozmaitszych ćwiczeń. 

Na samej górze mieści się dom miesz- 
kałny. Okna są szeroko otwarte. Ranek o. 
budził ze snu 150 uczestników kursu. Mo- 
dlitwa, raport, śniadanie a potem wymarsz 
w teren. Porządek jest Idealny. Młodzież 
cały dzień spędza na świeżym powiefrzu. 
Opodał w drugim budynku mieści się ku- 
chnia, W dwuch ogromnych kotłach gotu 
je się obiad. Pytam co się daje na obiad: 
bigos, gularz, kotlety, zupa i łegumina, a 

na śniadanie kawa z mlekiem względnie 
herbata, dwie różyczki masła podane na 
fistkach leszczynowych ' chleb. Apetyty 
są wyśmienite. Większość zjada po dwie, 
trzy porcje. Nic też dziwnego, że humory 
są wspaniałe, 

"Chłopcy są rozweseleni. . Nie widać 
zmęczenia, a gdy nadejdzie wieczór i za- 
płonie ognisko ło gdzieś hen daleko roz- 
chodzi się echo obozowej piosenki. Mło 
dzież komponuje na poczekaniu. Przy 
ognisku nie tylko się śpiewa. Wygłasza- 
ne są podadanki, a zdolniejsi deklamują 
wiersze. Słowem po całodziennym dniu 

  

  

Na płaży. 

  

Kompromitujące mecze z Bordeaux 
Dwa dni gościli w Wiłnie emeryci z 

Francji, którzy w barwach drużyny Bor- 
deaux przypominali swe dawne lata, w 
jaki sposób kopali w piłkę I zapewne 
sami przyszii do przekonania, że poziom 
1 forma znacznie upadły. 

To, że ktoś kiedyś, był gwiazdą spor- 
fową, nie znaczy bynajmniej, że stale do 
końca życia ma dobrze grać. Trudno, ale 
zmuszeni jesieśmy użyć tu dość ostrych 

określeń. ' 

Ci maruderzy, ci wydrwigrosze [za- 
płacono 2500 zł. gotówkąj, myśleli zape 
wne, że Wilno to Pipidówka, że publicz- 
ność wiłeńska nie pozna się. na tandecie 
1 podziwiać będzie patalachėw. Na szczę 
ście WKS Śmigły zerżnął skórę, wbija 

«Jąc 3 bramki I kneblując usta fym wszyst- 
| klm reklamowanym Murzynom, | Arabom, 
czy wiedeńczykom. - 

Protestujemy stanowczo przeciw temu, 
łeby w przyszłości mialy do nas przyje- 

'łdżać tak tandetne drużynki zagraniczne. 
Jest to antypropaganda sportu. Że publi- 
'cznęść poszła na mecze — to tylko dla- 
tego, że ufała organizatorom i nie znała 
dobrze formy piłkarzy, którzy grali na po 
ziomie wiłeńskiego Hapoelu. 

Murzyn Gongon, o kiórym rozpisywa 
li się menażerowie, wprowadzając w błąd 
dziennikarzy sportowych, okazał się ta- 
kim, który nie umiał, ani biegać an! grać, 
a ograniczył się do statystowania. Gon- 
gon sprzedawał włdocznie dotychczas 
kawę, albo reklamował z nalepka murzy 
na koniak. 

Słyszeliśmy, że pośredniczył w spro- 
wadzeniu Bordeaux p. Singur, który w ro- 
ku zeszłym bawił w Wilnie. Warto tym 
panem zalnieresować się błiżej. Co on ro 
bi w Polsce I z czego żyje, bo jeżeli do   chody swoje opiera 'ylko na stręczeniu 

ug. Pzezenowaj się sjanowezo, Na słabych drużyn, fe możemy wszystkich za 

  

  

pewnić, że nie pójdziemy mu nigdy na į 
rękę | zawodów propagować nie bę- 
dziemy. 

„Trzeba mieć tupef, trzeba być bez- 
czelnym, żeby wybierać się za granicę, 
nie umiejąc grać. 

Jesteśmy oburzeni z tego względu, że 
za 2500 złotych można bylo sprowadzić 
dobrą drużynę, od której gracze nasi cze 
gośkolwiek mogliby słę przynajmniej na- 
uczyć. ; | 

Cieszymy się tylko z jednego, że dziel | 
ni chłopcy z WKS Śmigły wygrali mecz 

  

3:0 tym samym potwierdzili, że dla dru- 
żyny Bordeaux drzwi do Wilna są zam 

knięte. : : 
Mecz sobofni przegrany przez Maka 

bi 1:2 był parodią sportu piłkarskiego, a 
i wczorajszy z WKS Śmigły nie młał nic 
wspólnego z piękną grą. 

Na fym kończę. Ci, którzy chcą konie 
cznie zobrezyć człowieka w czarnej skó 
rze — nie mającego nic wspólnego ze 
sportem ——mogą ciekawość swoją zaspo 
kolė w plerwszym lepszym kabarecie. 

3. N. 
  

Sans 

w Werkach 
pracy obozowej, ognisko jest najmilszym 

odpoczynkiem. 
W Werkach młodzież korzysta nie tyl- 

ko ze świeżego powietrza i z pięknych o- 
kolic, ałe również i z Wilii. Rzeka przepły 
wa przecież tuż u samych podnóży zielo 
nej góry Werkowskiej. W prowizorycz- 
nym baseniku pływackim przeprowadza- 
ne są kursy pływackie. Młodzież uczy się 
pływać i opala się na słońcu. 

Nie dla jednego obóz wychowania fi- 
zycznego czy przysposobienia wojskowe: 
go jest dobrodziejstwem. Słatystyka wy- 
kazuje, że prawie wszystkim uczestnikom 
przybywa na wadze. Pod tym względem 
są już pewne rekordy. 

Trzeba wziąć pod uwagę, że przeważ- 
nie na obozy dosiaje się młodzież nie 
zamożna, wycięczona pracą zawodową 

względnie umysłową w zakładach nau- 
kowych. 

W Werkach przez cały sezon letni od 
bywać się będą kolejno obozy. Za kilka 
naście dni gościć będą pracownice fizy- 
czne zgłoszone z poszczególnych fab. 
ryk. Program dzienny obozu dla dziew- 
cząt przewiduje tylko ćwiczenia gimna- 
słyczne. Nie może więc być mowy o prze 
męczeniu. 

Nic łeż dziwnego, że frekwencja jes* 

rekordowa. Powsłał przed kilku dniam: 
projekt żeby Werki wykorzysiane zosiały 
również i w sezonie zimowym. Jeżeli uda 
się usunąć kiłka przeszkód technicznych, 
to w słyczniu w Werkach zamieszkają nat 
ciarze. Tymczasem jednak mamy lało i z 
lata tego musimy się cieszyć. Trzeba przy 
puszczać, że lada dzień nasłąpi ocieple- 
nie, a w Werkach będzie cudownie. 

Warło więc któregoś pięknego dnia 
wybrać się do Werek by między innym: 
zwiedzić obóz wychowania fizycznego 
Obóz znaleźć jest bardzo łałwo. Przed 
domem stoi wysoki białoczerwony maszt, 

a na górze powiewa flaga narodowa. 
Przed tym właśnie masziem młodzież od 
mawia rano i wieczorem pacierz, śpiewa 
„Kiedy ranne wsłają zorze”, albo „Wszysł 
kie nasze dzienne sprawy”. Przed łym 
maszłem składane są raporły i wydawane 

komendy. 
Dyscyplina iście wojskowa. Ale nie 

czuć silnej ręki komendanta, bo wszyscy 

rozumieją połrzebę karności. _ Wszyscy 

młodzi, tak zwani junacy, wiedza, że kar 

ność ło pierwsze przykazanie życia oko- 
zowego. Na posłuszeństwie i sumiennoś- 
ci opiera się katechizm wychowania f'zy- 
-cznego. 
ROTRA 

| AK.$—w'eła 4:2 
Wczorajsze mecze piłkarskie © 

mistrzostwo Ligi przyniosły  nastę- 

pujące rezultaty: 

AKS-—-Wisla 4:2. 
Pogeń—Ruch 2:1. 
LKS-—-Warszawianka 5:0. 

Zasługuje na uwagę zwyciestwo 

AKS iak również Pogoni nad Ru- 
„ Chem. 

Warsz»w»_ Poznań 
20.78 

Międzymiastowy mecz lekkoatle- 
tyczny Warszawa-Poznań zakcń- 

| еху? się zwycięstwem Warszawy 

86:78. 

Obie reprezentacje wystąpiły w 

osłabienych składach. 

Popek w biegu na 180 mir. uzy- 
skał czas 10,8 sek. wyrównywując 
rekerd Poznania. 

Admira—Cracrv'a 1:0 
W ramach pięknego jubileuszu jed 

nego z ma ch klabót sporto- 

wych Polski Cracovia rozegrała mecz 
ze zmaną drużyną Admirą. 

Mecz zakończył się zwycięsewem 

| Aūmiry 1:0, 
PTSS 

  
A. Rostworowski zdoby! nagrode wojew. Wład. Raczkiewicza 
Wczoraj przy wspaniałej pogodzie 

słonecznej otwarty został na Popiesz: 
ce sezon wyścigów konnych. Na to- 
rze zgromadziło się sporo publiczno- 
ści (przeszło tysiąc), a między innymi 
zauważyliśmy: gen. Skwarczyńskie- 
go, płk. Janickiego, insp. Jacynę i in 
nych. 

Wyścigi były b. interesujące, Star 
towało dużo koni, Przypomnieli nam 
się starzy znajomi, jak: rtm. Neato- 
rowicz, rtm. Cierpicki i t. d. Szkoda 
wielka, że nie widzieliśmy na koniu 

por. Goszczyńskiego ze Lwowa, który 

przez kiłka lat startował w Wilnie. 
Kilka krytycznych uwag należy 

skierować pod adresem pp. organiza- 
torów. Wszelkie zmiany, dotyczące 
programu, powinny być ogłaszane 
głośno i to wyraźnie i wówczas, gdy 
nie gra orkiestra. Druga uwaga do- 
tyczy punktualności. Biegi odbywały 
się ze znacznym opóźnieniem. Punk- 
tualność powinna być przestrzegana 
bo jeżeli wyścigi będą się wlec nie- 

miłosiernię długo, stracą na swej at-   

rakcy jności. 
Sądzimy, że te życzliwe i słuszne 

uwagi przyjęte zostaną do wiadomo- 
ści i w przyszłości pójdzie wszystko 
składnie. ; ‚ Е 

Powodzeniem cieszył się w*zoraj 
totalizator, który „za 5 zł. wypłacł w 
drugiej gonitwie za Bagahlę 74 zł. 50 
gi. Jest to tegoroczny rekord. Pobić 
go będzie trudno. 

Pocieszającym objawem jest fakt, 
że w poszczególnych biegach starto- 
«ało sporo koni. Dochodziło do 11 
siartujących. ; 

Wyniki techniczne przedstawiają się 
następująco: ё 

Gonliwa z przeszkodami nagroda Im. 
19 Dyw.: Piechoty. Pieniężna 800 zł. Dy- 
stans 3600 mtr. 1] Violetia — kpt. Žwan; 
2) Równy — por. Domański. 

Wojskowy błeg naprzełaj o nagrodą 
Im. 4 płk. U. Zaniemeńskich. Pieniężna 
300 zł. Dystans 3000 mir. 1) Bagatela — 
rim. Kalinowski; 2] Aktor — ppor. 
(Chrząszcz; 3) Cyrkówka — por. Wołkow 

skt. e ` Ugo + 

| Gonitwa z przeszkodami o nagrodę 
į im. wojewody Wł. Raczkiewicza. Pienięż 

na 1500 zł. Dystans 4200 mir. 1) Wizzard 
— Rostworowski; 2) Bakarat —rtim. Cier 
picki; 3) Facet —por. Żwan. Była to naj 
clekawsza gonitwa. Do ostatniej chwili 
nie można było przewidzieć, który z ko- 
ni wpadnie pierwszy na metę. 

Bieg naprzełaj o nagrodę im. p. ign. 
Bohdanowicza. Pieniężna 400 zł. Dystans 
5000 mir. 1) Bańczuk — por. Szmiglero, 
2) Amper — por. Wojnarowski; 3) Życz- 

liwy -—ppor. Szamota. 
Gonitwa z przeszkodami. Nagroda iz 

by Rólniczej. Pieniężna 600 zł. Dystans 
3200 mir. 1) Soriilege — por. Wołkowicz 
2) Atleta —por. Wiewłórkowski; 3) Tra- 
buko — por. Proshiski. 

Bieg naprzełaj o nagrodę Północnej 
Grupy Kawałerli KOP. Pieniężna 500 zł. 

Dystans 5000 mir. 1) Heron —por Of- 
fiński, 2] Gorglas —por. Chiliński; 3) 
Zalotna ——por. Szamota. 

Następny dzień wyścigów we 
czwartek 10 czerwca. Przed wyściga-   mi odbędzię się konkure hippiezny
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RONIKA 
Dziś Robe:ta Ob. 

Jutro Maksyma, Medarda 
  

  

$ Wschód słońca — g. 2 m. 47 
|Foniedzistek Zachód słońca —:g. 7 m. 47: 

Spostrzeżenia. Zakładu Meteorologii UUSŚB 
w Wiinie z dn: 6,Vl:- 1937 .r=* 4 ab 

Ciśnienie 7707 
Temepratūra šredūia Ą- 15 
Temperatura najw žsz2 + 19 
Temperatura najniższa. F 3 
Opad — ZSP: 
Wiatr pón.-żachodni 
eTnd.: wzrost, potym stan stay 
Uwagi: pogodnie, ; 

  

WILEŃSKA 
DYŻURY: APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują nasiępujące ap- 
teki: 

1) Sapoźnikowa (Zawalna 4t); 2) Ro- 
dowicza (Ostrobramska 4); 3) S-ów Augu 
siowskiego (Mickiewicza 10); 4) Narbutta 
(św. Jańska 2); Zasławskiego (Nowogródz 
Ка`89). 

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

ROZNE 

— Wycieczki. W Wilnie bawi szereg 
wycieczek. Zwracała powszechną uwagę 
wycieczka kobieł ze Śląska dzięki swym 
barwnym strojom. ' Poza tym bawiło w 
Wilnie szereg innych wycieczek z dal- 
szych i bliższych dzielnic Polski. Wycie- 
czki zwiedzały miasto zaznajamiając się 
z jego zabytkami historycznymi. 

— Dzieci polskie. z Łotwy. Wkrótce 
przybędzie do Wilna 30 dzieci polskich 
z Łotwy, Dzieci te spędzą wakacje w ko- 
loniach letnich w Leoniszkach, urządzo- 
nych przez zarząd miejski. 

LIDZKA 
— 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA ROZ-- 

BUDOWĘ LIDY. Bank Gospodarstwa Kra- 
jowego przyznał na pożyczki budowlane 
dla m. Lidy na rok 1937 — kontyngent 
w sumie 50 fysięcy złotych. 

Kredyt z przyznanego kontyngentu u- 

dziełlany będzie na budownictwo mlesz- 
kaniowe I remonty. kapitalne, przy czym 
a.pomocy kredytowej korzystać będą w | 
pierwszym rzędzie mieszkańcy Lidy, któ- 
rzy jeszcze w latach poprzednich rozpo 
częli budowę domów, zawierających ma 

łe I średnie wyposażone mieszkania, a 
nie mogli Ich wykończyć z powodu fru- 
dności uzyskania kredytu budowlanego. 

Maksymalna wysokość kredytu wynosi 
dla budownictwa Indywidualnego 4 tys. 
złotych. 

Na budynki zawierające najmniej dwa 
samodzielne mieszkania kredy! może być 
zwiększony do 6 tys. zł. 

Osoby zainteresowane winne wnieść 

| HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny. = Ceny przystępne 
Telefanv w pokojśch. Winda osobowa      
  

do Komitetu Rozbudowy miasta podania 
_w ierminie do dnia 20 bm. 

— „ARDAŁ”' WYPOWIADA PRACĘ 
ROBÓTNIKOM.: W dniu 5 bm. dyrekcja 
fabryki wyrobów -gumowych „Ardał'* wy- 
powiedziała robotnikom pracę w związku 
z zamierzonym. remontem maszyn. Fabry 

„ka do remontu maszyn ma przystąpić za 
dwa tygodnie; remont"zaś ma potrwać kił 
ka fygodni. З 

1 Powiatowy Komitei Pomocy Ро- 
"gorzelcóm ż 'Bielicy, W dniu'4 bm. pod 
przewodnictwem  słarosty powiatowego 
odbyło się posiedzenie organizacyjne 
Pow. Komitetu Pogorzelcom z Bielicy. Jak 
wiadómo Mm. Bielica zosłała w roku bie- 
żącym dotknięta dwukrotnie klęską wiel- 
kiego pożaru, którego ofiarami padło 
ponad 110 rodzin. Pan starosta zagaił ze 
branie obrazując rozmiary klęski i apelu 
jąc do humaniłarnych uczuć obywateli. 

Na zebraniu został wyłoniony specjal 
ny Komiłeł pod przewodnictwem prezesa 
sądu p. Selensa, jako wiceprezesi do ko- 
miłełu weszli wicestarosta W. Dziadowicz 
i dziekan ks. Bojaruniec, sekrełarz —p. 
Korzeniewski, skarbnik Michałowski, p. 
sędzia Popkowski przew. sekcji finanso- 
wej, p. insp. szk. A; Kozłowski — przew. 
sekcji dożywiania dzieci, p. Bieńkowska 
przew. sekcji zbiórki w nafurze. 

Doraźna zbiórka pieniężna na zebra- 
niu organizacyjnym Komitetu dała w 
wyniku około 150 zł. 

— Uwadze hodowców koni. Jak nas 
informują w roku bieżącym „dzień ko- 
nia" połączony z pokazem koni odbędzie 
się w dniu 20 bm. 

— lednodniówka LMK w Lidzie. Wy- 
szła z druku | jest do nabycia bogało 
ilustrowana jednodniówka obwodu LMK 
w Lidzie. Cena numeru może nieco za 
wysoka wynosi 1 zł. Całkowity dochód 
ze sprzedaży „Jednodniówki” zosłał prze 
znaczony na Fundusz Uczczenia Pamięci 
gen. Gustawa Orlicz-Dreszera i FOM. | 

— Usiłowanie zabójstwa.  Arseniusz 
Sielewicz. mieszkaniec gm. -wawi6rskiej 
stara łsię w swoim czasie o rękę córki 
Teodozji Klimowiczowej i otrzymał od- 
mowę. Chcač ńasłępnie zemścić się na 

niej wdarł się do jej mieszkania w dniu 
3 bm z zamiarem popełnienia morderstwa 
Klimowiczowa zdążyła uciec do swego są 
siada Klimowicza Pawła, który stanął w 
jej obronie. 'Sielewicz oddał strzał. do 

odwieziono do szpitala. | 
B ET RISE EDTA 

ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA POL- 

SKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. 

Jedna z absolwentek gimnazjum s. s. Na- 

zaretanek w Wilnie, która w ciągu 7 lat 

normalnie przechodziła z klasy do klasy, 
została ścięta na egzaminie maturamym. 

Zrozpaczona dziewczyna, po powrocie do 

demu, usiłowała zażyć strychninę. Na szczęś   Klimowicza raniąc go w nogę. aRnnego |   

  

URJER_WIEEŃSEG 7.VE 1837 +. 

Inspekcje p. Wólewódy 
W dn. 5 b. m. wojewoda wileński 

w towarzystwie nacz. Jasińskiego 
przeprowadził inspekcję trzech gmin 
pow. brasławskiego, t. j. gminy: dryś- 
wiackiej, smołweńskiej i turmonc- 
kiej. 

"Tydzień P. C. K. 
"W ramach programu Tygodnia Polskie 

go Czerwonego Krzyża w dniu 6 bm. od 
było się w Wilnie uroczysie nabożeństwo; 
w. kościele św. Katazryny, na które przy 
byłi członkowie Zarządu Oddziału Okrę 
gu i Rady Okręgowej, drużyny ratowni 
cze, siostry i młodzież czerwonokrzyska. 

*Po' nabożeństwie uformował: się po- 
chód, który przeszedł ulicami: Wileńską, 
Mickiewicza, Zamkową, ' Ostrobramską i 
udał „się: na cmentarz 'Rossa,: gdzie człon 
kowie PCK złożyli: hałd: Sercu -Marszaika 
Piłsudskiego, a na płycie grobowca — 
wiązanki kwiatów. ‚ 

W gadzinach poludniowych.. przelaty 
wał: nad miastem.;samolot sanitarny..PCK 
i rozrzucal ulotki/propagandowe. + 

Po. południu w różnych punktach mia 
sła odbyły się pokazy. rafownicze przeciw 
gazowe przez drużyny” rałownicze PCK. 

Komitet ukwiecenia 
m. Wilna 

wzywa mieszkańców do wzięcia udziału w 
kenkursie zdobienia okien i balkonów. — 

Niech zachętą będzie szereg nagród ufun- 

dowanych przez Zarząd Miejski i organizacje 

społeczne. Zgłoszenia. przyjmuje Wileńskie 

T-wo Ogrodnicze (w lokalu Okręg. Towarz. 
Kółek Roln.) ul. Wileńska 12 od godz. 9 do 
14. Telefon 3-32. 

Komitet Kwiecenia m. Wilma podaje do 
wiadomości, że według niżej podanego cen- 
nika można zakupić kwiaty do obsadzenia 

okien i balkonów we wszystkich zakładach 
ogrodniczych. 

Pelargonia bluszczowa 1 szt. 75 gr. Pełar- 

gomia pasiasta 1 szt. 50 gr. Petunia 1 szt. 
05 gr. Befonia semperflorens 1 szt. 07 gr. 

Nasturcja 1 porc. 15 gr. Fasolłe tureckie 1 

pore. 15 gr. Ziemia do skrzynki 1 zł. 

TEATR I MUZYKA 
MIEJSKI TFATR LETNI W OGRODZIE 

3 PO-BERNARDYŃSKIM. 
— Dzisiaj w poniedziałek wieczorem (o 

godz. 8,15) na przedstawieniu, po cenach pro 
pagamdowych, powtórzenie cieszącej się peł- 
nem powodzeniem, sensacyjnej nowości re- 
pertuaru, emocjonującej i trzymającej wilza 
% wielkim' napięciu, współczesnej sztuki 
„Jutro niedziela“ 

"TEATR" MIEJSKI NA-PORULANCE. 

> Dzisiaj w poniedziałek wieczorem (o 
godz. 8,15) na przedstawieniu, po cenach 
propagandowych, dalsze powtórzenie cieszą- 
cej się pełnym powodzeniem przemiłej i za- 
bawnej komedii B. Forzane „Od wieczora 
do poFanka* w świetnym wykonanin twós- 
cow głównych ról pp.: Ściborowej i Ścibora, 

  

Po ścięciu się na maturze 
usiłowała popełnić samobólstwo 

cic ojciec w ostatniej chwili udaremnił za- 

mdar, i 
Zarówno maturzystka, jak i jej rodzice 

twierdzą, że ścięcie na egzaminach matural- 

nych nastąpić miało rzekomo na tle jakichś 

porachunków osobistych. (e) 

  

Ne wileńskim bruku 
DŁUGI TRZEBA PŁACIE.. 

Gdy Jan Czapliński (Raduńska 20] wra 
cał wieczorem do domu na ulicy Piłsud- 
skiego napadło go znienacka 8. osobni- 
ków, którzy otoczyli go. ze wszystkich 
stron i zażądali zwrotu 5 zł., klóre pozo- 
stał winien: swej b. sublokaiorce Elżbie- 
cie Kiszko. 3 a 

Napastnicy, grożąc pobiciem, urządzili 
t. zw. sztuczny tłok, podczas którego z 

kieszeni marynarki „zaginęło”  Czapliń- 
škiemu 18 zł. _ Poszkodowany. oskarża 
wspomnianą Kiszko, že byla organizator 
ką napadu. Wytoczono przeciw niej do- 
chodzenie. | : 

PIENIĄDZ LEŽY.NA ULICY... 
Luba Galecka [Makowa 16), będąc na 

rynku w Halach Miejskich, wypuściła z 
rąk sakiewkę. Na cemeniowej podłodze 
zabrzęczały mońefy. W chwili, kledy Ga- 
lecka zaczęła zbierać rozrzucone pienią- 
dze, niejaka Paulina Timofejewa" (fak przy 
najmniej twierdzi. poszkodowanaj poch- 
wyciła 2 złote 1.20 groszy i zbiegła. (<) 

KRADZIEŻ BRYLANTOWEGO 

PIERŚCIENIA. “| 
Z mieszkania p. S., siostry jednego 1 

wiceprokuratorów, zam. przy uk. Mickle- 
J ' 62, skradziono: wczoraj brylantowy 

pierścień, wartości.1000 zł... | 
   

    

      
    
     * "Wczoraj policja aresztowała posżuki- 
wanego oddawna niebeżpiecznego wła- 

gu większych włamań I kradzieży w Wil- 

nie. : : 
I Przed kilku tygodniami Stankiewicz 
został aresztowany I doprowadzony do 
komisariatu. Wówczas Jednak udało mu 
się zbiec przez okno. Od tego czasu 
złodziej ukrywał się w melinach, które 
opuszczał jedynie zrzadka w nocy. Poll- 
cja, chcąc frafić na jego ślad, ustaliła, że 
przy ul. Piłsudskiego mieszka jego przy- 
jaciółka, która dostarcza mu do melin 
żywność. Nad przylaciółką ukrywającego 
się złodzieja roztoczono obserwację, któ- 

| ta doprowadziła do zatrzymania Stankie 
wicza. Osadzono go w areszcie central 
nym. 

| mywacza E. Stankiewicza, sprawcę szere 

KRWAWA BÓJKA NA LIPÓWCE. 
Wczoraj po południu na Lipówce do- 

szło do krwawej bójki, podczas której zo 
stali porznięci nożami: Aleksander Minkle 
wicz, szawc z zawodu (Hryblszki 13) oraz 

,30-letni Józef Szostak, robotnik (Starogro 
dzieńska 4). Minkiewicza w stanie cięż- 
„klm przewieziono do szpitała św. Jakuba. 
Z zeznań Szostaka 
Ich bez powodu Jacyś nieznani ossbnicy. 

W DRZWIACH BARU. 
Przy ul. Szopena 4 do piwiarni Tomkie- 

wiczowej wszedł kulawy jegomość w towa- 

rzystwie niewiasty i zażądał obfitej ,„zakra- 
ianej' kólacji. Po wypiciu i zjedzeniu zamó- 

  

św świecie opuścić restaurację, nie 'płacąe 

śchtmku. Zatrzymano go: *- drzwiach. Wy 
wiązta się Bójka, podczas których 'amator 

*beźpłanych kolicyj został tal dótkiiwie po” 
ity, żoszdszła potrzeba przewiezienia go do 

"szpitala w. Jakibw:=" 
    

  

wynika, że napadli. 

„wieńych potraw, gość chciał” najspokojniej 

     

Tam stwierdzono, że nazywa się Edwar- 

dem Michałem Kuksą. 

„Pódczas hójki ucierpiała również właści- 
Gie'ka baru, którą opatrzyło pogotowie ra- 
tunkowe. — .. so) 

NIEOSTROŻNA JAZDA. 
W Wilnie mnożą. się nieszczęśliwe wy 

padki z powodu nieostrożnej jązdy, przy 
czym nie zawsze winę. ponoszą „kierowcy 
pojazdów. Nasza publiczność nie liczy się z 
żadnymi przepizami frzy przechodzeniu 2 
jednego chodnika na drugi i t, d. ‚ 

Nie liczą się również wcale z przepisami 
| o ruchu kołowym szoferzy-amatorzy, cykliś 

ci i motocykliści. Powoduje to zwiększną 
Ilść nieszczęśliwych wypadków. Wczoraj za- 

notowano w Wilnie trzy tego rodzaju -wy- 

padki: ь ы sky 

Przy zbiegu ul. Hetmańskiej i Wielkiej 

Tedeusz, Janiszewski (Sokola 16) prowadząc 

motocykl, najechał na cyklistę Jana Badera, 

który doznał ogólnych. potłuczeń ciała. 

Samochód prywatny. Nr. 9031, prowadze 
ny przez Jana Zawiszę (Kalwaryjska 4) zde- 

rzył się na ul. Miekiewicza z autobusem Miej 
skiej Komamikacji. Samochód został poważ 

nie nszkodzony. 2 ża Abo 

Trzeci z rzędu wypadek przytrafił cię 

„motocykliście Kazimierzowi Janowskiemu 

(Wiwalskiego 14), który wymijając dorożkę, 

spadł z maszyny, doznając ogólnych obrażeń 

"Aula, 
Pierwszej: pomocy udzieliło mu -pógoio * 

wie, : od p te) 

F TAK CZASAMI ŻONY POSTĘPUJĄ. 
Roman Szarejko (Jelenia 15) zameldował, 

  

ci Kopernika, „Camera. obscu   

   

  

gofiachnie odkładając kup los 1-eį klasy. - 
439 Lot. Poństw. Spiesz się z nabyciem losu, gdyż: - Yody 
tok, jak“ w poprzednich lołeriach, losów może = i 

rakagė w naszej szczęśliwej kolekturze. . 

  

Ciągnienie rozpoczyna się 22 czerwca. Zamówienie zamiejsc. załatwiamy odwrotnie 

Wiadomości radiowe 
WESOŁE OPOWIADANIE DYGASIŃSKIEGO 

Adolf Dygasiński zdobył trwałą pozycję 

w literaturze polskiej, jako twórca „Godów 

życia" £ jako znakomity znawca I miłośnik 

rwierząt. Ale do literackiego, trwałego do- 

robku należy kilkanaście noweł, opowiadań 

t obrazków z życia wsi, przeważnie kielec- 

kiej. Żeromski uważa tę właśnie stronę twór 

crości Dygasińskiego za najświetniejszą, ze 

względu zwłaszcza na autentyczny, pełen 

ekspresji i prawdy język chłopski tych no- 

wel. „Jazda z Zturdamką”, prócz powyżej 

wymienionych załet _ odznz.cza się jeszcze 

niefałszowanym, słonecznym humorem, któ 

ry jest zjawiskiem tak rzadkim w naszej li- 

teraturze. To wesole opowiačanio będzie na- 

dane przez mikrofon po raz pierwszy w ca” 

łeści w dniach: 7, 8, 9-,10- czerwca o godz. 

21,55. i 

„PIEŚNI STUDENCKIE“* 

Audycja chóralna ze Lwowa. 

Szereg wesolych pieśni studenckich usły- 

szymy w poniedziałek dn. 7.VI o godz. 1760 

w wykonanin Lwowskiego Chóru Akademie 

kiego Studentów Uniwersytetu Jana Kazimie 

rza pod dyr. Fr. Rylinga. W programie pieś- 

at układu dyrygenta chóru Fry Rylinga i 

dyrygenta Józefa Kwiatkowskiego. „Gandea- 

mus“, „Użyjmy dziś żywota” į inne pieśni 

£ najmiłszych lat akademickich, przypomną 

ivchaczom wesołe życie młodzieży. 

ROLNICY DLA ROLNIKÓW. 

Dla rolników są bardzo nietylko wska- 

zówki fachowców, dotyczące rozmaitych 

działów pracy ra roli. Niemniej ważny jest 

rzęstokroć głos wytrawnego praktyka, który 

dzieli się z ludźmi swego zawodu nabytym 

deśiadczeniem. Takim właśnie głosem bę: 

dzie pogadanka przez radio rolnika z pow. 

dziśnieńskiego Balesław” Zapyra p. L. „Dla- 

czego cenimy małego konika?*, która zosta 

nie wygłoszona w piątek 11 czerwca 0 godz. 

12,15. 5 

WŚRÓD PISM 
Nr. 24 „Wiadomości Literackich" przy | + 

nosi szkic.o procesie rodziny Franco w 

Hiszpanii średniowiecznej, dalszy artykuł 

Boya-Żeleńskiego z. cyklu Marysieńka”, | 

recenzje z nowości zagranicznych a 

Parandowskiego, Błeszyńskiego 'i 

  

ma, oraz Z nowości: polskich. pióra Zawo |     
skie     dzińskiego, Breilera, Rogoża i D 

go „uwagi prof. Harileba_z oka 
   

  

     

  

mnienie Pruszyńskiego o śp. Anfo! 

aupre, wywiad:z aułorem sztuki „Pow. 

rót Przełęckiego” — Zawieyskim, frag- 

menł z mającej się ukazać ksiażki Parńic | 

kiego „Aecjusz — osłatni Rzymianin”, kro 

nikę tygodniową i recenzję teatralną Sło- 

nimskiego, przegląd. filmowy Zahorskiej, . 

teliełon sportowy. Malczewskiego, notat.* 

kę polemiczną Jeremiego Wasiutyńskiego 

w sprawie rzekomego, znieważenia pamię 
, obfia 

koresbondencia z listami Amt jczyńs 

kiej (w sprawie żydowsk.), Tuwima, prof. . 

  

  

   

ubile- | 
uszu Polskiego Tow. Hisłoryczneg po, ` 

* radiowego;   Grabowskiego, Rulikówskiego, męcenasą 
Jarosza, Pruszyńskiego. Zawodzińskiego. 

Er 

  

   

Porńńik PowitSAŁÓw "zka Białce" + pod 

  

RADIO 
FONIEDZIALEK, dnia 7 czerwca 1937 roku. 

6,15 Pieśń poranna; 6,18 Gimnastyka; 6,38 
Muzyka (płyty); 7,00 Dziennik poranny; 7,10 
Muzyka (płyty); 7,15 Audycja dla poboro- 
wych; 7,35 Muzyka (płyty); 8,00 Audycja dla 
szkół; 8,10 Przerwa; 11,30 Audycja dlą szkół: 
Pogadanka i muzyka z plyt; 11,57 Sygnał 
czysu i hejnał; 12,03 Dziennik południowy; 
12,15 Ghwiika społeczna Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża; . 12,25 Muzyka z płyt; 12,40 
Od warsztatu do warsztatu — aud. poświę 
сопа masarzom i wędliniarzom; 13,00 Mu- 
zyka popularna; 14,05 Przerwa; 15,00 Me- 
lodie cygańskie; 15,10 Życie kulturalne mia 
sta i prowincji; 15,15 Fragm. powieści „Krzy 
żewcy' Z. Kossak-Szczuckiej; 15,25 Muzyka 
operetkowa; 15,45 Wiadomości gospodarcze; 
16,00 Mój Żoko — przygody małpki — pog. 
dit dzieci starszych; 16,15 Zespół mandoli- 
nistów „Kaskada”* pod dyr. Edwarda Ciuk- 
szy; 16,45 500 lat polskiej gościnności — 
felieton; 17,00 Pieśni studenckie -— aud. chó- 
ralna w wyk. Lwowskiego Chóru Akademic- 
kiego Studentów U. J. K.; 17,20 Antoni Aren- 

ski — Trio d moll w wyk. tria; 177,50 Miko- 
łajek nadmorski — pog. przyrodnicza; 1800 
Po zjeździe kół krajoznawczych w.Pińsku— 
pog. Zofii Domaniewskiej; 18.10 Miłość ra- 
kekowa amd. muzyczna ż cyklu „Fortepian 
i książka w oprac. Stanisławy Harasow- 
skiej; 18,40 Program na wtorek; 18,45 Wil. 

wiad. sport. 18,50 Pogadanka aktualna; 19.00 ' 
Pogrzeb rekruta — aud. żołnierska w oprac. 
kpt. Jarem-Mirskiego i kpt. Ginalskiego; 
19,30 Transmisja z otwarcia Zjazdu Między- 
narodowego Komitetu. Ołimpijskiego; 19.55 

Wiadomości sportowe; 20.00 Koncert muzyki 

lekkiej z okazji „Dni Krakowa”; ok. 20.45 

Dziennik wieczorny i pog. aktualna; 2155 
Jazda ze Ziurdanką — humoreska Dygasiń 

skiego; 22,10 Koncert solistów; 22.50 Osłat- 
rie komunikaty; 23.00 Tańczymy; W przer- 
wie ok. 23,10 „Fraszki. na dobranoc”. 

WTOREK, dnia 8 cezrwca 1937 r. 

8,15 Pieśń; 6,18 Gimnastyka; 6.38 Muzyka 

(płyty); 7,00 Dziennik poranny; 7,10 Muzyka 

(płyty); 7,15 Audycja dla poborowych; 135 

Huzyka (płyty); 8,00 Audycja dla szkół: 8,10 

Przerwa; 11,30 Audycja dła szkół: „Przy 

gody świerszcza*; 11,57 Sygnał czasu; 1200 

Hejnał; 12,03 Dziennik południowy; 12.15 

Sznury czy chutory — pogadanka Eugentu- 

sza Mejera; 12,25 Koncert orkiestry dętej 

pod dyr. kpt. Zygmunta Grabowskiego; 13.08 

Muzyka popularna operowa fpłyty); 1403 

Poyadanka Zw. K. K. O. 14.03 Przerwa; 15.00 

Fcha ze świata (płyty); 15,10 Życie kultu- 

:alne; 15,15 Codzienny odcinek prozy; 16.25 

'Metodie z fiłmów dźwiękowych (płyty); 15 45 

Wiadomości gospodarcze; 16.00 Audycja dla 

dzieci: 1), Rozwiazani zagadki historycznej 

* dnia: 12.V 1937 r. ieśńi 1 ace kur- 
wskie w wi enie i 

Lady powszechnej: Nr. 1 De 16.25 

  

    

      

     

    
  

   

       
   

      
   

   
   

   

    

     

    
   

   

miu kompozytora; 
r pogadanka w Jó: 

a rozrywkowa : (pły 
nka turystyczna 
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. cert -Orkiestry Wił pod 
Szczepańskiego; 22.50 „Osta 

gląd prasy: 2300 Ti 
godz. 2310 „Fraszki ni 

Białą Podlaską, *który w 'ostatm jerrdntadi: i 
zostal urdežyšeie odsloniejy. 

i



«Ćwiczenia w skokach ze spadochronem Ą 

  
Wojewódzki Okręg LOPP w Kielcach wy budował spadochrono- wieżę skoków 

'wych, która stała się ośrodkiem ćwiczebnym w skokach spadochronowych dla 

młodzieży całego województwa. Na zdję ciu skoczek w momencie dokonywania 

skoku ze spadochronem. 

  

Premiera. 
Piękna gwiazda 

wielkim 
filmie PAN) KAY FRANCIS" 

„Napietnowana“ 
Ona została oskarżona o morderstwo, a jej dziecko urodziło się za kratami z piętnem 

wiecznej hańby na czole. 
Nadprogram wspaniały dodatek w 2 aktach p. t. „SKRADZIONY P' POMYSŁ''_| aktualie t aktualia 

Ke MARS| e MARIA STUART Monumentalny epos  his'oryczny 

w ralach ałównych oai F_-burn I Fredric March 
Ceny popularne Balkon 30 gr 

2 D Z i K į E S Ci E K | parter 50 groszy na wszystkie 
seanse 

Dziś premiera, Wielki 

  

DOETÓR MED. | S[ZJ=N=WsJ[S[E | MIESZKANIA jStudent U.S.B 
J. Piotrowicz DOKTÓR 2 w we udziela lekcji i przy- Jurczenkowa Zeld i dami; - suse; ztapie gatowojo do EQZAmI | ONNZZNANNNNZZA 

Ordynator Szp. $. ow cz słoneczne widokiem |”, е zpoyc w tac "Chóroby mowę Chorobv skórne, na odród Bernardvń- Dosledsieć "ala: oby 3 
weneryczne kobiece | weneryczne, syfilis. | ski. UI. Zarzeczna 16 |ųl, M ckiewicza 8 m. 4 narządów moczowych 

od g. 9—1 I 5—8 w 

  

Wileńska 34, tel, 18-60 w godz. popołudn. 
Przyjmuje od 5—7 » 8 3 Z powodu wyjazdu 

    

DOKTOR sprzedaje się Młody 

AKUSZERKA Zeldowiczowa SKLEP eneraic ny kawaler 
M Choroby kobiece, | Spożywczy z całko-|lat 27 poszukujs Ja- 

L k aria skórne, weneryczne, Z OZON kieikolwiek pracy, ul. 
narządów moczowych | na b. dog warunkach | Kole'owa 5—9, Jan akner owa |nzzadów moczowy | Nekas Syn - 

Przyįmuie od 9 rane 
do 7 wiecz. ul. J. Je 
sińskiego 5—18 róc 
Ofiarnel (ob. Sądu! ! | 

ul. Wileńska 28 m. 3 DIANA DOOST ESET RRT STT 
telefon 2-77 

"FIFIFIFIFIE) | Popieraieiė Przemys! Krajowy! 

    

|- owsa i wyki. Nasioria te mają być zwró-. 

  
  

se: WIT ENSKI“ 7 VI 1887 p. 

| Gtenokie | 
— POMOC DLA ROLNIKÓW. { 

W. celu -przyjścia z- pomocą rolnikom 

gminy szarkowskiej, nawiedzonym w ub. 

miesiącu klęską gradobicia 1 umożliwienia 

Im obsiania zniszczonych przez grad zasie 

wów, Wydział Powlałowy w Głębokiem 

uchwalił udzielić pomocy kredytowej w 

posłaci nasion,. Udzielono poszkodowa- 

nym rolnikom 15 tonn nasion. jęczmienia, 

Nieśwież 
— Tydzień Strzelca w Kletka Odział 75 

w Klecku, pow. "niešysieskiogo, przy iaska-. 

wym współudziale 9 Baonu KOP „Kleck 

i kierownika szkoły powszechnej p. Fr. Bro- 

dzińskiego, komendanta ZS wządził w dniu 

23 ub m. Święto P. W. i W. F. połączone 

ze Świętem Młodzieży. Program: 030 nabo 

eżństwo, 10,30 defilada, 11,20 10 6trzałów 

ku chwale. Ojczyzny na rynku. Na placu 

poszpitalnym: gimnastyka pokazowa, zawo 

dy tekkoatlctyczne, próba P. O. S., siatków.- 

ka. inscenizacje, . deklamacje, chóry, o godz. 

20 na targowicy ognisko i rozdanie nagród. 

Przygrywała orkiestra wojskowa. Wstęp bez 

płatny. 

cone w nafurze jesienią rb. 

— KKO NABYŁA TRZY DOMY. - 
Dyrekcja Komunalnej Kasy Oszczęd-. 

ności w Głębokiem na zasadzie pozwo- 
lenia władz nadzorczych nabyła dla wlas 
nego użytku nieruchomość: w Głębokiem, |. _ 
składającą się z.3 domów i placu o po- > 
wierzchni 2 tys. m. kw. W najbliższych 
dniach KKO przeniesie się do zakupione 
go domu. Dyrekcja na nabytym placu za 
mierza - wybudować... duży / murowany 
gmach. Nabycie nieruchomości jest dal 
szym zabezpieczeniem nieruchomości, któ 
te sięgają obecnie 600.000 zł. 

Wilejka pow. 
— SPÓŁKA RYBACKA. 

Z inicjatywy burmistrza Wilejki Zuble 

wicza odbyło się organizacyjne zebrania 

rybaków zawodowych i amatorów, na któ 

rym postanowiono założyć spółkę rybac 

ką. Na członków tego nowego zrzesze- 

nia zapisało się dotychczas około 150 o: 

sób. Spółka zamierza wydzierżawić w 

Wilejce I w pobliżu miasta 9. obwodów 

rybackich, obejmujących Wilię i jeziorka. 

Prezesem obrano Kaczmarczyka. 

Oałoszeniea 
Q PRZETARGU 2 

Naczelnik Więzienia w Baranowiczach 
niniejszym ogłasza na dzień 18 go czerwca 
1887 r. na godz. 11-fą przetarg nieograniczo- 
ny na dostawę artykułów żywnościowych 
dla potrzeb więzienia. 

Informacji o ilości i rodzaju artykułów 
spożywczych udzieli dział gospodarczy tegoż 
więzienia. 

Oferty należy składać w kopertach zapie 
czętowanych i zalakowanych z dołą 
kwitu Urzędu Skarbowego na zło wa- 
dium w gotówce lub papieraca war*oście 
wych w wysokości 5% sumy oferawsnej 
względnie przedłożyć wadium Komisji gos 
podarczej w dniu przetargu z dołączen' em 
jednocześnie próbek odmośnych artykułów 
żywnościowych. 

Więzienie zastrzega sobie prawo dowol- 
nego wyboru oferenta, zmniejszenie lub zwie 
kszenie zakupu artykułów żywnościewycu 
i unieważnienie przetargu. 

O wyniku przetargu poszczególni oferenci 
zostaną powiadomieni. 

Baranowicze, dnia 3 czerwca 1937 r. 

w/z Naczelnika Więzienia 
(—) A. Zrojek 
Aspirant $ W 

   

    

  
  

filmy w jednym programie. — Podwójnv oroaram przebojów 
1) Genialny komik, władca humoru Joe Brown na czele 

HELIOS | 2 SFTTK m=" laka. Alta! w knmadii s-alnnvch n* nazignał 

GRZESZNIK MIMOWOLI 
©) Nalwiętsza aktorka Ameryki MAŁŻENSTWO Z POZOE U 
BETTE DAVIS w filmie miłosnym 

Extrawagancje ameryk. milarderek. Nad program: Aktualia, 
  

JL. Jaseno wau 
ul. Ludwisarska 4 We sofy wsze ZAB 

Puczątek o godz. 7 i 9.15 BA iść uliczyciiej 

Wielka epopea miłości i. obowiązku--na tle życia polskie 
ya wojennej 

44 

T kapyolia bały 
W rolach gł. wybitni artvści ekranu polskiego! M. Bogda, B. Orwid, A. Brodzisz, 

M. Cybulski, J. Warr i inni. Nadprogram Rtrakcje 

OGN SKO Dziś piękny poemat miłosny, zrealizowany wśród niebotycz- 
nych gór w Tyrolu p. t. 

SYN MARNOTRAWNY" 95 
W rolach głównych Lu s Trenker i Marian Marsh Nad program: Urozmalcone dodatki, 

Film dozwolony dia osób od lat 7 miu. 
Poczntek o nodzinia 6, vw nad'lele i świeta n лт> 

    
  

SWIATOWID | 

  

„4 pa Dal,   

  

Obwieszczenie 
° "O LICYTACJI 5 

w myśl $ 83 rozporządzenia: Rady 
strów z dn: 25.V1-1932 r. 6: postępo i 
egzekucyjnym. W?adz Skarbowych (Dz. U. R. 
P. Nr'62, poz. 580), Urząd Skiirbowy w 
Lidzie podaje do ogólnej wiadom. ; 

czerwca 1937 r. © godz. 12 w lokalu przy 
Urzędzie gminy w m. Bieniakonie, celem 
uregulowania zaległych należności Urzędu 
Skarbowego w Lidzie, Urzędu Opłat Stemp- 
lewych w Wilnie, Zarządu gminy Bieniako- 
nie, P..Z. U. W. i Ubezp. Społ. w Lidzie 
Iouwalda Witolda odbędzie się sprzedaż z 
licytacji niżej wymienionych ruchomości: 

5 krów dojnych czarne z białym holen- 
derki — 500 zł, 2 krowy holendetki po 2 
lata — 200 zł., 6-jałówek hołend. do 2 lat— 
300 zł., buhaj 2 lat — 100 zł. 

Z uwagi na to, że licytacja wyznaczona 
w pierwszym terminie na dzień 2R maja 
1937 r. nie doszła do skutku, . wymienione 
wyżej przedmioty, w myśl a 92 powołanego 
va wstępie rozporządzenia mogą być sprze- 
dane za cenę niższą od oszacowania 

Zajęte przedmioty można oglądać 
23 czerwca 1937 od godz. 10 do godz 

  

    

   

      

    

dnia 
13 

  

na miejscu licytacji w m. Rieniakanie. 

c. Dolaciński 
Kierownik Działu Egżekucy jnego. 

  

Obwiesrrzapie 

© LICYTACJI: 

W myśl $ 83. rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dn. 25.VI 19: . © postepowaniu 
egzekncvyjnym W?adz rbowveh (Dz U R. 

        
P. Nr 62, poz. 580), hawv w 
idzie nodaie do ogólnej wiadnm ci że dn 

22 czerwca 1937 r. o godz. 10 ei w lokaiu 
Jassowicza Wincentego w Boładziach, em. 

  

    
owania zaległych na 

ieżności Urzędu Skarhowego w T'dzie. 7a 

rzadu Gminv eiszv j.P. ZU W w Sło» 

nimie Jassowicza Wincentego i Józefa odbę: 

dzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienio- 

asg? ruchomości: 

kiej celem u 

  

    

    

2 krowy czarne z białym — 240 zł.. z ja- 
świa. ?-latnie — 180 7. 4 świnie — 2 pa 2 

iate 192 po roku — 240 zł : 
Zaiete przedmioty można Akis dnia 

99 czerwca 1937 r. od godz. R-ej rano u z0- 

tcwiązanego 
Kierownik Urzedu Skarbowego 

(podpis nieczytelny). 

  

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI 

W. myśl $ 83. rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dn. 25.VI 1932 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz U R. 
P. Nr 62, poz. 580), Urząd Skarbowy w 
Lidzie podaje do ogólnej wiadomości. że dn. 
23 czerwca 1937 r. o godz. 11 w łokalu przy 
Urzędzie gminy w m. Bieniakonie, celem 
uregulowania zaległych należności Urzęstu 
$kacbowego: w Lidzie, Urzędu Opłat Sten:p- 
lowych w Wilnie i Zarządu Gminy. Bienia 
konie Houwalda Witolda odbędzie się sprze- 

daż z licytacji niżej wymienionych ructo- 
mości: 

3 krowy czarne z białym holenderki — 
500 zł, 5 jałówek holend, 1 rocz. —'500 sł., 

K-cielaków holend. tegorocz. — 300 zł 4 
wieprze białe roczne — 150 zł. 2 świnię 
białe roczne — 70 zł, wałach oniadv cy, 
14 1 — 80 zł. wałach gniady hezadmiany 
20 1. — 70 zł, wałach skaro-eniady 21 I — 
70 zł. wałach skaro-gniadv 19 L — 70 zł, 
wa? wroni 18 1. — 70 zł 

ete przedmioty można os'adać dnia 
23 czerwca 1937 r. od godz. 10 do godz 11 
na miejscu licytacji w m Rienialanio 

C. Dolaciūski 
Kierownik Działu Egzekucy jnego. 

   

   

  

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM POTSKIE 
GO CZERWONEGO KRZYŻA? 

  

Mignon G. Bbortari |     

I | 
Ino 
[UN 

27   
    

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312 

Centrala — Wilno, ul. Biskupe Bandurskiego 4. 
„Redakeja“ tel. 79—godziny przyjęć I—3 po południo 

tel. 99—czynna ad godz. 9.30— 15.30 
Drotarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

Administracja. 

  

* Siąjiącn „ya 

  

„jak stwierdziłam kóreczek od „butelki z lekarstwem 

Wydawuiciwo Kuijes Wilenski" dp. © Ф i 

  

Wózek zabrano i sale „operacyjne świeciły pust- 
ką, czystością, porządkiem i spokojem. Wszystko sta- 
ło na swoich miejscach. Z za szyb hermetycznie osz- 
klonych szafek błyszczały instrumenty chirurgiczne. 

Nagle uprzytomniłam sobie, poco przyszłam. Pół. 
ka z nożami mieścia się pod działem nożyczek wszel- 
kiego rodzaju i kształtu. Popatrzyłam uważnie wzdłuż 
rzędu lancetów i znalazłam lukę. Starannie uszerego- 
wane instrumenty nie były wcale poruszane w cełu 
zamaskowania tej luki. Nałuralnie przed sprawdze- 
niem inwenterza narzędzi operacyjnych, nie można 
było mieć żadnej pewności, ale ja byłam poprostu 
przekonana, że narzędzie zbrodni pochodziło z tej pół- 
ki. Później okazało się, że miałam rację. 

Obejrzałam się bacznie naokoło. Pomimo, że za- 
paliłam jasne sufitowe lampy, wielka cisza sali budzi- 
ła we mnie wyraźny niepokój. Wszak niewiele godzin 
temu. te. czyste białe ściany były świadkami dziwne- 
go i „strasznego . dramatu. Czułam koło siebie mord 
i grozę, jak coś dotykalnego, co zagnieździło się zło- 
wrogo w tej sali. 

Głęboko w uliey zabrzmiało słabo ostre echo am- 
bilansowego. dźwonka, „Odzyskałam poczucie rzeczy- 

wistości. Nie było. sensu medytować tu w ciszy na- 
próżno, 

'__ Gasząc, światło, nadepnęłam na.coś elastycznego. 

który wys oczył mi. z pod nogi. jak żywy. Zapach 
miał silny, i „jakby znany ałe chociaż go wąchałam 
długą chwilę, nie mogłam sobie przypomnieć, co to ta- 
kiego mogło być. Schowałam go tedy do kieszeni far- 
tucha, wytarłam chustką nos i usta, zamknęłam drzwi 

  

na i lepka i niesłychanie gładka. 
Telefonistka widząc, że nadchodzę, rzekła: 
— A, to pani! Dr Kunce prosi panią do swego ga- 

binetu. 
— Dziękuję — odparłam. — Niech pani będzie 

łaskawa powiedzieć pannie Bianchi, że główna sała о- 
peracyjna jest otwarta. 

— Powiem, powiem! — rzekła z drżeniem. — A 
tam tyle tych noży i instrumentów! — Majstrując przy 
centrali patrzyła na mnie ciekawie. — Czy to nie stra- 
szne, proszę pani? Mówią, że pani znalazła trupa. — 
Jak wyglądał? 

Niemożliwa dziewczyna! Na nieszczęście nim zdą- 
żyłam jej odpowiedzieć do słuchu, ak jak na to zasłu- 
giwała, drzwi gabinetu d-ra Kunce'a otworzyły się i 
w. progu stanął on sam. 

‚ — 0! ряші —rzekł. — Proszę do mnie. 

Gabinet d-ra Kunce'a pieści oko ładnym urządze 
niem. Orzechowe półki na książki i takież biurko po- 
„łyskujące Iśnieniem, dywany są grube i miękkie, a me- 
„bl obite zieloną materią, imitującą stary aksamit; 
chociaż od czasu gdy kot ostrzył na nich pazury, mo- 
żna to nazwać jak kto chce, tylko nie aksamitem Ale 
i tak zniszczone obicie wygląda niemał luksusowo i 
biała, skulona, czerwonooka figurka Ellen Brody wy: 
dała mi się na tym tle zupełnie nie na miejscu. 

W gabinecie znajdował się również sierżant 

Lamb. Patrzył surowo na Ellen, ale i sam wyglądał 
na znękanego. 

— Proszę, niech pani siada 
Kuńce. Na mój widok Ellen rozjašnila się na moment   i żesz. am > na parter, Poręcz była trochę wilgot- 

0a ztałyi Nowogródek. ul. Kościelna 4 

Lida, al. Zatnkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 

Przedstawicieje: 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilej 

     
     

     

      

    
    

  

Kleck, Nieśwież, Słanim, 

i zgasła. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

„qoszeniem do domu w kiaju—3 zł., za gra. 

nicą 621. 4 odbiorem w administracji zł. 2.60, 

aa wsł, w miejscowościach, gdzie ate ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 260. 

70 

ka. 

      
e ` + 

*( w Wiinis. 
Ą   

—rzekł do mnie dr   
szenia €3 przyjmowa 

— Ależ pani SRAWSZAEĆ jest nilnować, żeby 
wszyscy goście wychodzili — mówił ostro doktór, 
kontynuując is rozmowę, przerwaną mojem 
wejściem. 

— Wiem — odparła jękliwie Ellen. — Tak bvła 
jak opowi adam, panie doktorze. Panna Page powie- 
działa, że już jest wpół da dziewiątej, żebym zakomu- 
nikowała gościom, że już mają odejść. Mieliśmy w na« 
szym skrzydle tego wieczora pana Ladda, który bvł u 
pani Harrigan, pana Courta Melady'ego, który był u 
żony, matkę 304 i siostrę 301. Więcej gości nie było. 
Matka i siostra 304 i 301 odeszły zaraz. Widziałam jak 
odchodziły. Panowie Ladd i Court Melady powiedzieli 
że zaraz odejdą. Ale zaraz zaświecił sygnał u 301 w 
koncu korytarza. Pobiegłam, bo to straszny tetryk į 

nie widziałam, jak ci dwaj odchodzili. Wiem, że panna 
Page też była wtedy zajęta, bo widziałam ją u 302, 
po drugiej stronie korytarza. Ale to się częste zdarzą, 
panie doktorze. Goście zawsze odchodzą punktualnie, 
Nigdy się jeszcze nie zdarzyło ,żeby gość chciał zostać 

wbrew .. 
— Nigdy, to kawał czasu —przerwał z ostrą u- 

kładnoświą dr Kunce — a paktykantki powinny słu- 
chać zwierzchności. 

Z oczu Ellen wytrysnęły dwie łzy i potoczyły się 
za poprzedniczkami. Ścisnęła w ręku mokry głębek 
chusteczki i opadła jeszcze głębiej między poduszki 

fotela. : 
— Przepraszam, doktorze, ale ja uważam.. — 

zaczęłam. Nie pozwolił mi dokończyć. Zazwyczaj jest 
sprawiedliwy. | * \ 

AA (C. d. n.) 

    

CENY ew Za wietsz milimetr. przed tekstem 75 gr., © tekście GU gr, 
ta tekstem 30 
Do tych cen do! [ka Się ta ogłoszenia cytrowe tabelaryczne 50%, Układ ogtos 
szeń w tekście 5-cio lamowy, ca tekstem, 10-łame 
brykę „aadesłane” cedakcja nie odpowiada. Admintsttacja zastrzega pca” Ozi 
zmiany terminu druku ogłoszeń t nie prz = zastrzeżeń au to 

„ kronika redakc, I komiunikaty 60 gt. ta Wiersz jednoszp, 

  

y. Za treść ogłoszeń | rq 

  

w godz. — 16.30 4 17. — 1 

> „ Redaktus oup,. Zygmunt Babicz -


