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„ Wciągnieciem do partii 

ROK XIV. Nr: 181 (4144) 

_ Stawka na młodzież 
W najbliższych tygodniach a na 

met miesiącach, wydaje się ,że w-zwią 
zku Sowieckim . nie zanosi | na ce- 
sarSkie cięcia a la sprawa Tuchaczew - 
skiego i poprzedzające ją głośne „pro 
eesy trockistowskie. Od dłuższego cza 
gu bowiem trwająca radykalna i sy 
stematyczna czystka wszystkich dzie” 
dzin życia społeczno-ckonomiczńego 
1 polityczno-kulturalnego od różnego 
rodzaju „trockistowsikich szpiegów” i 
„wrogów ludu", czyli ełementów dla 
ustroju z tych lub innych względów 
niepożądanych w ogólnych i zasadni- 
czych zarysach zostzła już zakończe 
na. Obecnie dzielni chłopcy Jeżowa 
zajmują się wylapywaniem i likwido- 
waniem rybek drobniejsz., mniej nie- 
bezpiecznych. Nie jest wszakże wy- 
Kluczone, że w tej czyścicielskiej pra 
gy organy bezpieczeństwa mogą rów 
nież natknąć się i na dobrze zamasko 
wane t. zw. ryby grubsze, Ale na ra* 
zie wylapują į likwidsją po cichutku 
bez hałasu i szumu, rybki drobne. 

Władza centralna natomiast, jesł 
w chwili obecnej zajęta innymi spra- 
wami. Sypie ona różnymi orderami i 
odznaczeniami jak z rogu obfitości, 
ma wszystkich tych. którzy wykazali 

„ się bohaterstwem przy wykonywaniu 
specjalnych poruczeń władzy, t. j. 
przy likwidacji ,„kramoły”. Z dnia na 
dzień prasa drukuje postanowienia 
władz centralnych, przyznające tytu- 

wywuje i publikuje dość ważne po- 
+= stanowienia | dekrelv. datyczące orga 

nizacji całokształtu żvcia, zgódnie ż 
zagądami stalinowskiej: konstytucji 

я W ostatnich dniach czerwca ho- 
"wiem odbvłó się kolejne plenarne po- 
siedzenie Centralnego komitetu partii, 

-ma którym prawdopodobnie 
podsumowane wyniki dotychczasowe: 
czystki i wytknięte zasadnicze linie 
działania na najbliższą przyszłość, 
Sądząc na razie z dość skąpych infor- 
macyj nrasowvch, na czerwcowym ple 
num CK partii została opracowana 
mowa ordvnacia wvhorcza, na podsta 
wie którei maią odbyć się w. jesieni 
wybory do Rady Najwyższej Zwiazku, 
zyli ustalonego przez konstytucję sta' 
linowską centralnego parlamentu Ro- 
sji sowieckiej. Pozostawiając ofnówie- 
"nie nowej ordynacji wyborczej na 
przyszłość. obecnie chcemy zatrzymać 
się nad inną, bardzo doniosłą sprawą, 
która również prawdopodobnie dóść 
szeroko była omawiana na ostatnim 
"plenum CK partii. Mamy. na myśli 
sprawę młodzieżawą. Rye 

Otóż w „Prawdzie” z 1 lipca, uka 
zał się artykuł wstępny p. t. „O wciąg. 
*nięciu komsomolców do _ szeregów 
"WKP (b)”. ,/Trzeba rozwinąć energicz 
“mą pracę — pisze „Prawda” — nad 

Е najlepszych 
* komsomolców, politycznie pewnych i 
zahartowanych w walce z wrogami 

    

zostały. 

łem organu Stalina, które równa się 
"rozkazowi dla wszystkich organizacyj 
partyjnych, została przez CK partii 
powzięta specjalna uchwała o wciąg- 
A komsomolcėw w szeregi WRP 

b) . 

Ta okoliczność, że właśnie obec- 
nie, po wszystkich czystkach najwyż 
sza instancja partyjna, czyli sam Stalin 
oraz jego organ prasowy nawołują do 
wciągnięcia młodzieży .do partii, za- 

słaguje na specjalną uwagę. Świadczy 
bowiem to o tym, że Stalin po wszyst- 
kich operacjach robi wyraźną i zdecy 
'dowaną stawkę na młodzież i że ją 
przede wszystkim chce widzieć 'w sze 
regach monopartii sowieckiej. I to 
jest zupełnie zrozumiałe. 

Partia bolszewicka. została ostat- 
'nie poddana czystće w grudniu 1932. 
Od tego momentu, wstrzymano rów- 
nięż przyjmowanie do partii. Z chwi- 
lą rozpoczęcia czystki, ilość człónków. 
i kandydatów wynosiła 3.200.000: Ta 
ostatnia czystka, która była przepro- 
wadzona przy pomocy różnych me- 

"da 1936 r. i była jedną z najwięk- 
szych i najdłuższych czystek w dzie- 
jach partii bolszewickiej, W rczulta- 

| cie jej wydalono 1.200.000 osób, prze 

go swego rodzaju czystką i to dość 
„radyka!ną, były wszystkie procesy: ró 
żrych „kontrrewolucyjzych: i szpie- 
gowskich centrów*, które rozpoczęły 

się niebawem. po zabójstwie Kirowa 

€ts; kończyły się zazwyczaj egzekuc- 
ją najwybitniejszych i najstarszych 
członków partii bolszewickiej, jako 
zajadłych i nieprzejednanych wro- 
gow stalinowskiego komunizmu. Z 

Pierwszy Kongres. Maryański w 
Wilnie uchwalił wy dn. 3 lipca 1937 r. 
następujące rezolucje: в 

„Pierwszy Kongres. Maryański u 
stóp Najświętszej Maryi Panny na O- 
strej Bramie w dziesiątą rocznicę uro 
czystej koronacji Jej Obrazu dla uba 
miętnienia też 550 rocznicy powsta- 

| mia pierwszej świątyri w Wiłnie pod 
wezwaniem Bogarodzicy czyli obecnej 
Bazyliki Metropolitalnei, po modlit- 
wach i nabożeństwach uroczystych, 
tudzież po pracach w poszczególnych 
sekcjach, wezwawszy poniocy Ducha 
„Świętego i Opieki Matki Najświętszej, 
«uchwała następujące rezołucje: 

1) W-imieniu własnym; swoich ro- 
dzin i całego narodu ślubuje wierność 
Ghrystusowi Panu i Najświętszej Je- 
go Matee oraz posłuszeństwo Kościo- 
"łowi świętemu : Jego Najwyższemu 

| Pasterzowi. 
> "_ 2) Stwierdzając ze smutkiem, że, 

komunizmu” Jednocześnie z tym has niejednokrotnie wiara św kataliek .   
  

Roosevelt bada projekt rozbrojenia 
powietrznego 

WASZYNGTON. (Paf.) Źródła urzę- 
dowe informują, że prezydent Roosevelt 

„bada projekt międzynarodowego układu, 
Neseni „powiefrznego. „dolyczacego 

, Twórcą tego projektu jest Norman Davis. 

j welłług fych satnych źródeł projekt po- 
; wyższy przyjęty będzie przychylnie przez 
większość państw europejskich. Szczegó- 
ły układu trzymane są na razie w fajem 

' nicy,. : 

Sawieij ewakuują wyspy na Amurze 
TOKIO. (Pat.) Z Hsingkingu donoszą, 

łe wojska j kanonierki sowieckie rozpo- 
częły ewakuację wysp Bolszoj I Sennura 
na Amurze. Rząd mandżurski zawiado- 

-mił konsula generalnego ZSRR w Char- 
binie, že funcjonarlusze stacji reflektorów 
na obu wyspach powrócą na miejsce słu- 
žby. 3 

SOS lotniczki Earhardt 
SAN FARNCISCO (Pat) Krążownik 

* anglelski „Chilles" przejął wczoraj o g. 

|. 783 według czasu. Greenwich - sygnały 
° $. ©. $; od Ioiniczki Earhart. Pozycja 
„Achiliesa“ jest nieustalona. Z Honolulu 

  

| do wyspy i natychmiast rozpoczną prze- 
sziikiwanie okolic. 

że jeden z krótkofalowców przejął słabe 
sygnały radiowe na fali 31 mtr., odpowla | udało się w kierunku wyspy Howland -11 

| hydropianów. Dzić wieczorem dotrą one ! dającej długości falį aparatu Earhart, 

tod, formalnie trwałą aż do 1 listopa 

ważnie za £ zw. trockizm. Oprócz te- | 

„w, grudniu 1984 r. Wszystkie te .pro-: 

Z Los Arigeles nadeszła wiadomość, 

„wiadomo. również, że załodzież ta wy 
„dała takich terotvstów iak Nikałajew, | 1.   
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wraz z Kurjerem Wiłeńsko - Nowogródzkim 
  

pośród wybilniejszych członków: par- 
tii Lenina pozostał, rzec można, jedy- 
nie Stałin, Ale Stalin, jak nieraz wska : 
zywaliśmy, odżegnał się nie tylko od 
współpracowników Łenina lecz rów- 
nież i od ich zasadniczych idei i kon- 
cepcyj. Tego „socjalizm w jedńym kra 
ju” to już zupełnie coś innego, aniże- 
li socjalizm Lenina — na całym świe- 
cie. I dziś, kiedy ten socjalizm wed- 
ług oficjalnych zapewnień zóstał.zte- 

alizowany, a wszyscy starsi odsunięci 
zlikwidowani lub zdeptani — Stalin. 
stawia na tych, którzy w duchu jego 
socjalizmu wyrośli i dojrzeli, Takich 
jest w Związku. Sowieckim ol.rzymi. 

odsetek. Większość z. pośród nich zaj 
muję kierownicze -.stanów.ska_ na. 
wszystkich odeinkach życia sowiec- 

kiego. + gc > 
Więc zupełnie logicznym jest dą- 

żenie, żeby oni zapėlnili również sze- 
regi partii rządzącej, partii Stalina, któ 
ra bezwątpienia będzie mu bardziej po 
słuszna, aniżeli niedawno rezgromio- 
ne resztki partii Lenina. 

Stawka Stalina na młodzież świad 
czy niewątpliwie o jego mądrości poli 
tycznej, Lecz w. jakim stopniu ta staw 
ka okaże się słuszną i trafną..w jakim 
stopniu nie zawiedzie oną nadziei Sta- 
lina — pokaże najbliższa przyszłość. ; 
Oblicze bowiem zmom solizowanej į | || 
wychowanej w. systemie, tołalnym |-- 
młodzieży: sowieckiej jest nadzwyczaj. 
trudne do określenia. Wiadomo, że z 
jej szeregów pochodzą tak wierni i od 
dani Stalinowi-ludzie; jak, Jężow. Ale 

który nie zawahał się strzelać, do naj* 
bliższego współpracownika Stalina — 
Kirowa. ` 

2 Zet 

jej dogmaty i zasady morajne bywają 
w sposób niegodny wyszydztne w sło | 
wie i pismie, osoby zaś duchowne, nie 
wyłączając Fviskopatu i Najwyższe” 
go Sternika Kościoła, Kongres niniej- 
szym zakłada najuroczystszy protest, 
a szanując godne poszanowania prze- 
konania innych wymaguć będzie na-. 
leżytego poszanowania dla swoich 
świętości, ° : 

3 Polacy, prawdziwi i jedynie pra 
wi odwieczni gospodarze  w- swoim 
Państwie domagają się poszanowa- 
nia swej. wiary, zagwarantowanego 
przez ustawy państwowe ji nikomu 
nie pozwolą, pod pozorem rzekomo. 
troski © dobro Państwa i Narodu, 
przypisywać sobie jakieś celę politycz 
ne, niezgodne z dobrem Narodu i Pań 
stwa, czy to w stosunku ze Stolicą A- 
postolską, czy też w obronie zasad 
moralności katolickiej, i 

4) Pierwszy Kongres Maryański w 
Wilnie, stwierdzając, że y 

  

  

sprzeczne z rzetelnym dobrem Naro- 

du Polskiego i Państw, składa Bogu 

i Matce Najświętszej hołd. i podziękę 
za uzyskaną wolność | niepodległość 
Ojczyzny ji ślubuje Jej wierność i go- 
towość do obrony jej granie i niepod- 
ległości do ostatniej kropli krwi. 

5) Naród polski i katolicki, jako 
jedyny gospodarz odwieczny swego 
„Państwa, ma prawo domagać się, al.y 
jego młode pokolenie otrzymało wy- 
chowanie, oparte na wierze Św., przez 
nauczycieli tejże samej wi wyd w wa-. 
runkach, odpowiadających religijne- 
mu wychowaniu, potępia wszelkie wy 
stąpienia antyreligijne jak ze strony 
osób pojedyńczych, tak 4 zrzeszeń, tu 
dzież protestuje jak  najkategorycz- 
niej przeciw. narzucaniu | noleeaniu 
młodzieży i dziatwie szkolnej książek 
i pism, pedkopujących wiarę, moral- 
ność i podstawy porządku snołeczne- 
go, tudzież żąda ód czynników miaro 
dzinych, by zrzeszenia, które ulega- 
jac wpływom wrogim wierze.i Ojeczyź 

uie, pochwyciło w swe ręce niepowo 
łane sprawę wychowania, odpowiced- 
nimi środkami doprowadzone zostały 

    

  

  

Kongres Chrystusa Króla składa hołd 
* ы + 7 Ъ i * * „A 

„P. Prezydentowi R.P. 
WARSZAWA (Pat), Pan Prezy- , Rzeczypospolitej pozwalam sobie -prze: 

dent R. P. otrzymał od ks.Prymasa | słać Dostojnemu Panu Prezydentowi wy- 
Polski kardynałą. Augusta Hlonda, ja | razy hołdu w tym przeświadczeniu, żę . 
ko Legata Jego Świętobliwości Piu- | Kongres, przyczyniając się do wzmocnie+ | 
sa XI na Międzynarodowy * Kongres j nia rodzimej religijności narodu į do.roz- 
Ghrystusa Króla w Poznaniu depeszę | woju jego wartości duchowych, słoł. w 
następującej treści: służbie wielkości Polski, do której w tych 

„imieniem Międzynarodowego Kon- dniach zwracają się sympafie i życzenią 

„gresu Chrystusa Króla w Poznaniu, za- świata katolickiego. еа 
szczyconego obecnością. delegata rządu | 1) KARDYNAŁ—LEGAT, 

sa. ° a я ы ® 

Strajk i demonstracja robotnicza 
) ! # { 2 : 

w Ciechanowie 
WARSZAWA. (Pat. Robotnicy pracu- | 

jący na robotach publicznych w Ciecha- 
nowle woj. warszawskiego zorganizowali. 
strajk, domagający się zwiększenia czasu 
pracy lub podwyżki. 

W dniu 2 lipca r. b. strajkujący ze- 
brali się pod gmachem starostwa i nie 
czekając na wynik prowadzonych pertrak 
łacyj z inspektorem pracy, usiłowali włarg 
mąć do wnęfrza gmachu. 

Na wezwanie policji do cofnięcia się 

i rozejścia zebrani podburzenį przez agi 
tatorów obrzucili policję kamieniami orar 
powybijali szyby w oknach starostwa, wo | 
bec czego policja zmuszona była rozpro 
szyć demonstrantów siłą, po czym spokój 
został całkowicie przywrócony. s 

W wyniku zajścia został ranny kamie- 

niem w głowę st. post. Wiśniewski dwie 
zaś osoby lekko pokaleczone. Stan zdro- 
wia st. post.. Wiśniewskiego, którego od 
wiezlono do szpiłała, jest ciężki. 

Trzeba się śpieszyć ze stemplowaniem | 
spo zapalniczek 

(WARSZAWA. (Pat.j W ciągu pierw- | szego terminu, kiedy spodziewać się mo 

szych trzech dni stemplowania zapalnl- | żna większego napływu interesantów. | 

czek za ulgową opłatą 1 zł. od sztuki * Należy podkreślić, że urzędy skarbo- 

śfemplowano ich na łerenię "Warszawy | we słemplują zapalniczki bez żadnych 

4 sztuk. 

  

а , , wlania dowodėw osobistych, świadectwa 

We własnym: inferesie.. posiadaczy ; pochodzenia zapalniczki I f. d. oraz że   
Rezolucje Kongresu Maryańskiego w Wilnie 

(| waną dla młodego pokolenia, opinia 

ra św. ka . 
tolicka i jej nakazy nie. mogą być 

  

niestempiowanych zapalniczek leży. nie- wybijanie stempla odbywa się” bardzo 
odkładanie ostemplowania do później- szybko. RE : а 

  

naszego, zwłaszcza zaś ster robotni< 
czych. : 

10) Pierwszy Kongres Maryaūski 
w Wilnie, najpokorniej prosi Stolicę 
świętą, by, o ile to leży w zamiarach 
bożych, raczyła przyśpieszyć ogłosze 
nie dogmatu Wniebowzięcia N. M. P. 
0:az zezwoliła na szczególniejszy kult 
Miłosierdzia Bożego przez ustanowie= 
nie osobnego święta pod tym tytułem 
w pierwszą niedzielę po Wielkiej No- 

- 6у. : 

do swej właściwej roli i nie wpływały 
'zgubnie jak na wychowanie, tak į na | 
bs odmiennych przekonań nauczyci. 

li. : 

6) Pierwszy Kongres Marynūski 
w Wilnie jak najkategoryczniej potę 
pia łamanie związków i Ślubów mał- 
żeńskich i zobowiązuje się podkreś- 
lać w stosunkach towarzyskich wszel 
kie pod tym względem odstępstwa od 
zasady katolickiej nie krępując się 
nawet stosunkami rodzinnymi, - Wo 
bec zastraszającego bowiem z dnia na 
dzień postępu zbrodni: łamania wę- 
złów najświętszych rodzinnych i roz- 
bijania rodzin ze szkodą niepoweto- 

11) Pierwszy Kongres Maryański 
archidiecezji wileńskiej, uświadłamia= 
jąc potęgę modlitwy przez wstawien= 
nietwo N.M.P. Matki Miłosierdzia w 

walee z bezbożnym komunizmem, 0= | 
wiany prawdziwą miłością. bliźniego 

w stosunku do nieszczęśliwej młodzie 

"ży. bolszewickiej, której dusze zaten 
wa jad bezbożnietwa, postanawia pro 

sić J. F. ks. arcybiskupa Romualda 

„Jałbrzykowskiego, Metropolitę Witeń 
skiego, aby łaskawie zatwierdził, s ad ; 

zatwierdzeniu wyjednał od Jego Św. 

| Ojca Świętego odpust dla aktu stęze- 
listego następujacei modlitwy: „Naj- 

oświętsza Panno Ostrobramska, Maiko. 

Miłosierdzia, przyczyń się do nawró* 

cenia młodzieży komunistycznej da 

Bega“. : 

"Akt ten strzelisty modlitwy zebra- 
ni postanawiają odmawiać na wszyst 

kich zebraniach młodzieży pozaszkoł 

nej. : 

12) Kongres Maryański w przeko- 

nsniu że pod sztandarem Maryi Mat 

ki Miłosierdzia i Stolicy Mądrości naj 

skuteczniej da się przeprowadzić od- 

rodzenie duchowe Narodu, postana- 

wia podjąć skuteczne starania w celu 

zespolenia wszystkich. organizacyj 

maryjnych w kraju i nawiązania łącz 

ności z takimiż organizacjami za gra- 

nicą oraz dążyć do tego, by Kult Ma 

ryi Najświętszej nie po'egał tylko na 

pówierzchownym uczuciowym nabo-- 

żeństwie, lecz zmierzał do naśladowa 
nia Jej erót i przejmowania sią do gie 

bi Jej duchem, który jest najczyst< 

szym wyrazem Ducha Chrystusowega 

społeczna winna wystąpić z 
nowczością. 

7) Pierwszy Kongres Maryański w 
Wilnie najkategoryczniej potępia za” 
pobieganie prawom przyrodzonym w 
"zyciu małżeńskim, przyczynianie się 
"do mordowania poczętego życia ludz 
kiego i apeluje do władz państwo- 
wych, by zniosły hańbiące życie pol- 
skie „Poradnie świadomego macie- 
rzyństwa”, aby twórców į bandlarzy. 
wszelkich środków antykoncepcyj- 
nych pociągały do surowej odpowie- 
działności wobec prowa, jak Zwyk- 
łych zbrodniarzy, jak również, aby 
do takiej odpowiedzialności pociąga- 
ły wszelki zamach na całość rodzin 

chrześcijańskich. 

8) Ponieważ niemoralność pleio- 
wa eoraz więcej porywa ofiar, Kong- 

res Maryański występuje przeciwka 
tej niemorałności w prasie, widowis- 

„kach, w miełscreh kąpielowych, spor 
tach,w strojach it. p. ° ; 

9) Pierwszy Kongres Marynūski w 
Wilnie, zdając sobie sprawę z niez- 

miernej wagi Akcji Kzfolickiej, tak 
zalecanej przez Ojca św. zobowiązuje | 
«się popierać ią najusilniej, jednocześ- 
nie prosi IIPW. Arcypasterza o powo 

łonie przy Instytucji Akcji Katolic- 
kiej Wydziału Społecznego i zlecenie 
mu „prowadzenia akcji, zaznajamia- 
nia z nauką społeczną Kości! 1 katoli 
ckiego szerokich mas społeczeństwa 

całą sta 

  14 Dokończenie na sir. £-ej).  
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Ill-ci dzień Kongresu 
Maryańskiego 

Dzień 3-ci Kongresu Maryańskiego w 

Wilnie rozpoczął się również przy pięknej 

słonecznej pogodzie. 
Od rana przybywały do Wilna dalsze 

pielgrzymki. Ogółem do południa przy- 

było jeszcze blisko 5.000 osób. 
Uroczystości rozpoczęły się nabożeń- 

stwem w  Ostrejbramie, odprawionym 

przez ks. biskupa Lisowskiego. W czasie 

Mszy św. O. Redempiorysta Aleksander 

Piotrowski wygłosił kazanie p. t. „Święci 
Patronowie. Polski - — krėlewskį orszak 
Maryl“. 

Od godz. 11 rozpoczęly obradować 
say Kongresu. 

W Sekcji '"Organizacyj Košcielnych ob 
radom przewodniczył ks. dz. Bojaruniec. 

W Sekcji Społecznej zamiast ks. Józefa 
Lediła wygłosił referat ks. prałat Žeb- 
rowski. 

Reszła sekcyj obradowała w-g poda- 
nego na dz. 3 b. m. programu. 

Na obradach w Sekcji Duchowieństwa 

Świeckiego 1 Zakonnego obecny był ks. 
biskup Michalkiewicz 

Po południu na płacu Katedralnym od 

było. się zebranie plenarne Kongresu, Na 

krótka przed otwarciem zabrania przybyli 

Arcypasterz j Księża Biskupi KUBICKI, LI- 

SOWSKI, MICHALKIEWICZ I NIEMIRA. 

przybył również 'p. wojewoda wileński 
BOCIAŃSKI, dyr. GŁAZEK I inni przed- 
stawiciele władz administracyjnych, samo- 

rządowych 1' wojska. Dostojnicy -Košcicla 

I władze zajęli miejsca na trybunie z pra 
wej strony, z lewej: zaś zasiadło prezy- 
dium Kongresu. Przed trybunami na usta- 
wionych tam ławkach z jednej strony za- 
Jęli miejsca kapłani, z drugiej zaś zakon- 
nicy 1 przedstawiciele duchowieństwa, da- 
lej ustawiły się procesje kościelne i pocz 

— ty sztandarowe organizacyj religljnych, 2 

poza ogrodzonym placem zgromadz!ł. «*- 
- wlełotysięczny tłum pątników. 

Przed obradami orkiestra wojskowa 
ustawiona koło drzwi frontowych Bazyiiki 
wykonała pieśń „kų Na'świetszei Maryi | 

Pannie . 
Następnie marszałek Kongresu dr. 

ŚWIEŻYŃSKI otworzy! obrady I udzielił 
głosu ks. prałatowi Leonowi ŻERROW- 
SKIEMU. Prelegent w dłuższym gleboko 
opracowanym releracje zreasumował wy- 
niki Kongresu | na tym ile wskazał na 
konieczność wa pat z bezbożnym komuniz 

  

mem a i 
Po skończonym referacie ks. prałat ' 

Žebrowski odczytał liczne rezolucie Kon 
gresu, które zebrane tłumy przy зрома- 
"nicznych oklasków uchwaliłv. (Rezolucje 
Koraresu podalemy na str. 1-ej]. 

„Bezpośrednio po obradach procesja 
„Maryaiiska tuszvla do Ostreibramy. Na 

Jei ezele kroczyly procesle z poszczegól 
nych światyń wileńskich. Tuż za nimi po- 

2 suwały się poczty sztandarowa wielu Эт- 
| „ganizacyi religijnych. Nastepnie szło w 

„ dwóch dłuaich szeregach po obu siro- 
nach ulicy duchowieństwo, a za nim po- 

  

   
WARSZAWA (Pat): Dnia 3 lipca 

o godz. 11 przed południem odhyło 
- się-w gmachu Sejmu posiedzenie klu 

i bu dyskusyjnego posłów i senatorów, 
uczestników walk o niepodległość, 
pod przewodnietwem wicemarszałka 
_Sejmu p. Bogusława Miedzińskiego.* 

o szeżegółowym zapoznaniu się z 
biegiem 

c Mi kiego, zebra 
Ч ]юв'яп"чдіи wyrazić 
najostrzejsze potępienie gorszącej sa- 
mowoli ks. arcybiskupa krakowskie- 
ga Sapiehy 1 udzielić rzadowi wszel- 

- kieh pełnomocnietw w kieruaku unie. 
a neżliwi: ; podobnej: samowoli. w 

eelu zebrani podnisali 
— wnióckj o zwołanie nadzwyczajnej se 

sli „Sejmu | Senafu. ponadto unowaž- 
zydiwina. klubu do przedstawie- 

   

    

Jędrzejowska wicemistrzynią świata | 

wtensie || 
— ŁONDYN (Pat). W finale turnieju 

tenisowego 0 mistrzostwo śriata Ję- 
| drzejowska pokonana została przez 

- Angiełkę Round po dramatycznej wał 
w 4 6:2, 5:7. Round zdobyla w ten 

    

"RYGA. (Pał.) W tumiejnu tenisowym 
o mistrzostwo Łotwy Tłoczyński pokonał 
w drugiej rundzie Łotysza Jansona 6:0, | 
6:1, a Czajkowski wygrał z czołową ra- 

o broga Kronbergiem 6:6, 3:6, 6:3 
grze podwójnej para Tłoczyński— 

© A że wielkimi 

Rae „A czystą Panienka — wyciągnij | nad.   
- Największy klub posłów i senatorów 

za zwołaniem zb 

Lieba podpisów pod wsłoskiem 

SPEZWY przeniesienia 

i Sejmu i Senatu, w sprawie samówol- 

"litę Sapichę szczątków Józefa Piłsuds 

'trzeby, aby przebieg sesji wyraził się   

"Polskie sukcesy tenisowe w Rydze 

stępował Arcypasterzz w towarzystwie Księ 
ży Biskupów Lisowskiego i Niemiry. Nie- 
co dalej szły władze na czele z p. woje- 
wodą Bociańskim. Procesję zamykały wie 
lotysięczne rzesze wiernych. O ilości u- 
czestników procesji najiepiej może świad 
czyć to, że gdy jej czoło znajdowało się 
już przy Ostrejbramie, koniec jej dopiero 
skręcał z ul. Magdaleny na ul. Zamkową. 

Procesja przybyła do Osirejbramy, 
gdzie odbyło się końcowe nabożeńsiwo 
kongresowe. Składało się ono z lilanii I 
kazania wygłoszonego przez O. Konstan 

tego Żukiewicza p. t. „Magnificaf”. 
Na zakończenie uroczystości Arcypa- 

sterz. złożył imieniem swoim, duchowień- 

siwa i zgromadzonych wiernych šlubowa- 

nie następującej treści: , 
„Wielka Boga-Człowieka Rodzi- 

- €o Panno Najświętsza. My lud Twój 
padamy do stóp Twoich naiświęt- 
szych j, jak niegdyś krół nasz Jan- 
Kazimierz, Ciebie za Patronkę j za 
Królową narodu dzisiaj ponownie   obieramy, wszystkie ziemie, miasta 

i wsie nasze Twojej osobliwszej ©- . 

piece polecamy j miłosierdzia Twe- 

go w feraźniejszym ufrapieniu po- 

kornie żebrzemy. _ —- 
dobrodziejstwy 

Twymi pobudzeni, pałamy wszyscy 

_ nową I najszczerszą chęcią służenia 

. Tobie, więc przyrzckzm= też i na.] | Е 

+ emu, Panu |. ' „przyszłość Svnoi 
X Naszemu Je” © ©" Chrysfusow!, Kró 
«dowi wieków i narodów» * Tabie 

„ Ja'św'eisza Panno. 7". 
łowo Polski, ża = szą I chwa 
łe brzepo "łe! 2 zawsze po Wsz”sł 

A ;7a naszych Z wielsa ustl- 

' pemnażać. i utrzvmvwač bę-: 

cziemy, stojac wiar”ia przy šwiete] 
sierze Ka*-'='». Katolickieso w sy- 
nawckia* r*infoścj dła Stolicy Apo- 
stolskiej, wiarę swą bronić I według 
nieł rządzić się w życtu naszym oso- 
bistym, rodzinńvm. snałecznym, na- 

redawvm | państwowym. 
в Starać sia te usilnis bedziemy,. 

żebyśmy wsz cv jednym byli ser-. 
cen i ledra | 

    

    

  

   
sławiące, i 

    
    

  

„Szale naszych 3 1 
"polskim 'hefmań, „By wiernie trwały. 
w, twolm ordynansie, jako przednia. 

straż Chrześcijaństwa. Wsiep w ser- 
ca nasze, wyiednaj + nam w oj szyźnie 
wolnej zbożny, pobyt, po żywocie 

: raiski. przebył, Amen“, 
Po šlubowaniu zebrani odźpiewali ra- 

dosne „Te Deum Laudamus“. | 
Kongres Maryański został zakończony. 
Po zakończeniu Kongrasu pielorzymki 

zaczęły się rozieżdłać. Przez całą noc 

odchodziły z Wilna pociągi popułarne. 

Dziś wyjechał ks. biskup Kubicki. 

nia rządowi pogłądów i dezyderatów 
wyrażonych w toku obrad lubų. 

przekroczyła wyme gadą ilość 
WARSZAWA. (Pat). Liczba podpi 

sów, składanych na wniosku, wysu- 
niętym przez krakowską grupę regio 
nałną o zwołanie sesji nadzwyczajnej 

'nego przeniesienia przez ks. metro ? 

kiego, przekroczyła liczbę wymaganą 
przez art. 36 koństytueji. | 

Na terenie izb ranuie poczcie po' 

w skupionej i godnej postawie, odno 
wiadałącej powadze zasadnienia i ro- 

M. którą w tym wypadku =" 

winien spełnie. 

sposób mistrzostwo świata w tenisie. 
Zwycięstwo Jędrzejowskiej jest naj 

większym dot; chezasowym sukcesem 
tenisu polskiego. 

«ka Kró- | SE 

  
Czajkowski pokonała Łotyszów Rosen 

'berg—Mayer 6:0, 6:0. я 
W turnieju o puchar wądrowny ryskle- 

go K. T. Tłoczyński pokonał mistrza Łot- 
wy Berlln-Berztnsa 6:0, 6:0, a Czajkowski 
zwyciężył Łotysza Sieinberga 6:2, 6:3. 

„KURIER: WILEŃSKRE, 4.VJI.1937 r. 

NAJTAŃSZY PRZEWÓZ 

  

      

  

   

  

   
   

  

    

    
     

Putoryzowane 
8 zastępstwo 

  

„AUTO-GARAŽ 

ak 

(mod. 131 H. D). 

Ciągniki Chevroleł, zdałne do przewozu 
ciężaru użyłecznego 6—6'/ ton, amorty. 
zują się szybko, zapewniając swym posia- 

daczom duże dochody: 

© silnik o wielkiej mocy zużywa mało 
paliwa, 

© przyczep, z nadwoziem dostosowanym 
do indywidualnych potrzeb, pozwala na 
dogodne rozmieszczenie ładunku, —. 

© stosując dwa lub więcej przyczepów, 
"oszczędza się czas potrzebny na łado. 
wanie (drobnica), przez co jeden ciqe ': - 
bile zastępuje, kilka ciężarówek. 

ciągnik loco wytwórnia 

Zł 8.400 

66 Wilno, ul. Tatarska 3 
Telefon 17-52 

  

Rezolucje Kongresu Maryańskiego 
i (Dokończenie ze str. depo > 

13) * Kongres - Maryański wzywa 
wszystkięk kafólików w całej Polsce, 

  

teneję wšzystkieh prześladow ych za 
(wiarę w krajach, opanowanych przez 

'bezbeżny komunizm ; masonerię 0- 
raz na uproszenie błegosławieństwa 
Bożego ūla bojowników Sprawy Bo- 

żej w wałce z wrogami Królestwa Bo 

żego. i 
14) Pierwszy "Kontres Maryański 

w Wilnie w przekonaniu, įž jednym z 

najskuteczniejszych czy! nników ugrun 

towania w duszach wiary i przywią- 
zania dó Kościoła, a tym samym do u 

odnornienia jei na szkodliwe wpływy 
hezbożne, jest Duch Apostolski kanła 

nów, zaleca zanoszenie medłów o fi- 
czne i dóbre powołanie duchowne 0- 
ra: nawałułe do popiera afa istniełąc: 

eq w Wiinia Nogetwa Mar“ i Paekiei 

Powołań. którego zadaniem test pra 
ea nad młodzieżą. aanirniaca da stanų 
idnehówriesa Inh nraev w Aketi Kato 

Nieklėj, tudzież do miodlitw 0 wytrwa 
nią przasznm kanłąńskim w Światum 

powelantis | gorliwości ghastolektaj, 

15) Zważywszy, że Encyklika o 

'bezbożnym komunizmie stanowi nie j 

(tylko wskazówki, lecz i cały program 

do wałki z wrogami Kościoła Ken- 

'gres wyraża” 'dezyderat, by ona zosta 

ła jak najszerzej . spopularyzowana i 

dostała się do najszersżych kół społe 

czeństwa polskiego. 

16) Dla podniesienia , kultu Matki Bo 

skiej Ostri ybrami skiej, .która niezliezo 

nymi, łaskamj. dwa swoich czcicieli. 

Kongres  prosi . NPW.. Arcy asterza 

Wileńskiego o wystaranie się podnie- 

sienia uroczystości Matki Boskiej Mi 

łesierdzia do stopnia I klasy z oktawą 

oraz © wyjednania u Stolicy Apostol- 

skiej przywileju odprawiania w ka- 

płiey Ostrobramskiej Mszy św. woty 

wnej wszystkim kapłanom w te dni, 

w które weding ogėlnych ; zasad, woty 
į „riant, 

Dla  podukesienia poziomu moral- 
nego. społeczeństwa. jak również w ce 

iu głębszego zaznajomienia z. życiem 

glębszym chrześcijańskim Kongres 

wzywa społeczeństwo katolickie do 

szerszego zaznajomienia się z żywo- 

'tami Świętych i do popierania m 

świętych swego narodu. 

" 18) Pierwszy Kongres Maryański w 

Wilnie doceniając znaczenic. wszel- 

kich zrzeszeń religijnych w życiu re- 

ł ligijnym i społecznym uważa za wska 

zane zakładanie po parafiach Braetw 

trzecich, trzecich zakonów i słowarzy 

szeń religijnych | zaprawianie ich do 

prowadzenia akeji społecznej i chary 

: \Муппе] w se: o wow 

nie dziątwę 4d młodzież „86 | 
| modlitwy i  przystępowania do Sakra 

| mentu Ciała i Krwi Pańskiej na in- 
ży .katglickiej, a młodzież katelicką 

  

  

w Wilimie 
19) Mająe przekonanie, że odpó- 

wiednie wychowanie i nałeżyta. epie- 
ka nad młodzieżą miože da tylko. od- 
powiednio przygotowanych do życia 
ludzi i odpornych na wszelkie zgubne 
wpływy, Kongre: uważa za nieedzow- 

ne popieranie stowarzyszeń młodzię-.. 

wzywa do niewstępowania do orga- 
nizacyj pod wpływem t. zw. frontu 
ludowego zostających, jako wrogich 
Kościołowi i przygotowujących drogę 
bczbożnemu komunizmowi, a więc 
niebezpiecznych też dia państwa. 

20) Pierwszy Kongres Maryański w 
Wilnie stwierdza, że bezbożny komu- 
nizm, wykorzystując nieświadomość 
jednostek i mas, jak również ciężkie 
wartnki życia gospodarczego dawniej 
jawnie, dzisiaj skrycie i podstępnie do 
staje się do rozmaitych środowisk, do 

organizacyj i związków o charakterze 
ekonomicznym, zawodowym, kultu- 
ralnym i nawet religijnym i usiłuje 
prowadzić w nich swą rozkładową 
praeę i swe niszczycielskie dzieło. Do 
zdecydowanej wałki z tą niszezyciels 

ką robotą Kongres Marvański wzywa 

cały egół polski i katolicki słowem i 
pismem, oraz nrzez rzetelną pracę w 
organizaciach knituralnych, zawado- 

wych i ekonomicznych. 
21 Kongres Maryański p 

že komunizm bolszewicki wypieraj”e 

sie Boga, wałeząe z religią, budząc   „ducha nienawiści, pod. przykrywką. 

rzekomego dążenia do sprawiedliwoś 

ci społecznej, jest jednym wielkim 

kłamatwam. droga nofstęnu. oszustw 

Niemcy damagalą się | 
unieważnienia zawod,   _hsłlanos yk 

BRUKSELA. (Pał.) * Wpłynął _prołest 

Aeroklubu niemieckiego, .domagający: się / 

anulowania tegorocznych zawodów 0.pu- 

char Gordon-Bennetfa w związku ze zmu- 

szeniem aeronautów niemieckich do lądo 

wania przez samoloły czeskie. W Brukseli 

zwracają uwagę na ło, iż nie może być 

mowy o jakiejkolwiek pomyłce ze strony 

Czechów, gdyż nad Czechosłowacją prze 

laływały niemal wszystkie balony i że tyl-' 

ko Niemców zmuszono do lądowania, 

podczas gdy Francuzów i Belgów zosta- 

wiono w spokoju. 

Kntyžydoss: Pus twy ODOW ca 
i ra niemieskim Góry” Śaz n 

BERLIN. (Pat.) W związku z wygaśnię- 
ciem konwencji górnośląskiej z dniem 15 

lipca 1937 r. zostają wprowadzone w nie- 
mieckie] części Gómego Śląska antyży- 
dowskie uchwały norymbetskie, obowią- 

zujące na terenie a Rzeszy. 3 

job zwa szerzy największy RK, 
pozbawieniem - wszelkich  s%wÓŻWÓĘ 4 
u prowadza największą hańb,, bóle” 
wolnietwo:j wyzysk słabszych, nade 
wszystkim zaś klas pracujących, 4 ja | 
kc:przęćiwny ducliowi i naturze Kidz“ 
kiej zasługuje na odrzucenie.- Wobee 
tego: Kóngres wzywa wszystkich Atato 
lików oraz ludzi dobrej woli do Wal- 
ki z propagandą tego największego 0- ° 
szustwa i fałszu, zrodzonego w zepsu 
tym sercu i chorobliwym umyśle ob=-' 
cych j wrogich ehreścijańskiej, zacho”. 
dniej kulturze. 

‚ 22) Kongres Maryański, uznając, 
"iż całe życie człowieka powinno się a 
pierać na niezłomnych zasadach pra 
wa Bożego uznaje za konieczne by ka 
tolicy, biorąc udział w życiu publicz 
rym narodu, wnosii tam zawsze du 
cha chrześcijańskiego i tylko taką ki # 
runek žycia publieznego popierali, ” 
który gwarantuje praworządność, 0- Е 
partą na nrawie Božym i nauce koś- | 
ciała katolickiego, a wtedy tylko za= 
grodzą dostęp. szkodliwym dla он 

czyzny, Jej potegi i rozkwitu sia 

kom. 
23) Kongres Maryański ai: 

na całemu ogółowi polskiemu i kato- 

liekiemu obowiązek przykładania się 
szczerą pracą do stałego pomnażania 
wartości zasobów własnych Orąz 
dóbr narodowych, do potęgowania 
spójni i siły społecznej, opartej na za 
sadach chrześcijańskich, do popiera- 
nia się wzajemnego i do urzeczywist= 
niania w życiu hasła: „Swój do swego. 
ra swoie”. 

| KELIAI 

Niespodzianki 
na mistrzostwach lekkoatle- 

tycznych Polski“ 

„KATOWICE .[Pat.] W sobołę po pos 
łudniu,w Chorzowie. n astadionie P. W. 
i W. F. rozpoczęły się. dwudniowe lekko- 
ailetyczne mistrzostwa Polski panów. 

Na starcie stanęło 710 zawodników ze 
wszystkimi asami lekkiej alletyki polskiej. 
Napliczniej reprezentowane były okręgi 

śdiąski, warszawski | poznański, 
Po pierwszym dniu punktacja drużyno | 

wa przedstawia się następująco: 
4) Warszawianka 77 pkt. 

2) AZS Poznań 45 pkt. - 
3).KPW Toruń 18 pkt. 

14] WKS Śmigły — Wilno. 

Ofary wśród 
pracowników p

edziemi 

LONDYN. (Pat.) Liczba ofiar wybuchu 

w kopalni Brymbo- wzrosła do 30, gdyż 

3 rannych zmarło w szpitalu. Dotychczas 

nie udało ię AE z kopalni ciał is 

| oflar. L 
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Kronika tygodniowa 

„KURJER_WILEŃSKI, 4.VIL.(937 e. 

PO WIZYCIE 
Przebieg uroczystości rumuńskich 

w Polsce jest nie tyłko dużym suk- 
cesem naszej dyplomacji, ale i nasze- 
go życia wewnętrznego. W ciągu dłu- 
giego szeregu lat od czasu odzyska- 
nia Niepodległości uroczystości nasze 
nosiły sztywny, urzędowy charakter. 
Dopiero od paru lat trochę się „roz- 
krochmaliło” nasze życie publiczne. 
Wyrosły młode roczniki, które zrozu- 
miały, że trzeba czasami krzyczeć na 
ulicy, że właśnie brak takiego krzy- 
ku jest niekiedy nieprzyzwoitością. 

Pojawienie się w Polsce tłumu u- 
licznego uważam za b. cenny nabytek 
dnt ostatnich. Milcząca masa b. nie- 
wolników jest zawsze dowodem ol- 
brzymiego dystansu pomiędzy  sło- 
wem ' „demokracja”, a zjawiskiem 
imieniem „demokracja”. 

Paradoks, jeden z niezliczonych 
paradoksów życia, sprawił, że jedną 
z matur demokracji tłum wrzeszczący 
i biłący brawa zdał przed Monarchą. 

Niewątpliwie była w tym nie = 
ko staropolska gościnność, nie tylk 
odczucie znaczenia sojuszów i 16. 
mierzy, nie tylko zachwyt niewiast 
dla urody młodego królewicza, ale i 
odwieczne pożadanie przez tłum blas- 
ku. jaki bije od tronu. Polski tłum uli 
czny przeżył na małą skalę to, co nie 
dawno przeżywał tłum angielski na 
wielką skalę... i na własny rachunek. 

Są to jednak niejako dygresje, ob- 
chodzi nas bowiem inna strona wi- 
zyty Króla Karola II-go, Oto dziś kie- 
dy już ucichły echa uroczystości, jest 
czas na rozważenie innych spraw 
związanych z sojuszem  polsko-ru- 

muńskim. 

Trzeba przyznać, że bardzo słabo 
znamy naszych sojuszników, a zape- 
wme j odwrotnie, Geografia naszego 
sąsiedztwa wygodna politycznie, jest 
bardzo niewygodna dła stosunków 
kulturalnych. Do Rumunii jest dale- 
ko, a „Łot* jest drogi. Bardzo łatwy 
język rumuński jest u nas zupełnie 
niezgąny. O ile wiem, nie posiadamy 
Ponutąznych słowników, gramatyk 
czy.sąjnouczków. W tcatrze sztuki ru 
muńskie grywane su niesłychanie 
rzadko. Nie częsie są wzajemne od- 
wiedziny literackie, artystyczne, 
dziennikarskie. 

Mało znane są arcyważne dla nas 
nastęoje wśród „młodzieży rumuń- 
skiej, zmiany społeczne. gospodarcze 
itd. Nie wiem, jak jest z Polska. w Ra-| 
munii, ale artykuły o Rumunii, z wy- 
Jątkiem politycznych. w prasie pols- 

kie: należą do rzadkości. 
Trzeba te zaniedbania, korzysta- 

jac z pomvślnei aurv tecorocznei, jak 

naipredzej nabrawić. Trzeba przede 
ws7vslikim znacznie obniżvć cenv bi- 
łetów „Totu“. ha nikt w drielaigzvch 

czasach nie bedzie sie tłukł dwie da- 
by do Bukaresztu, warto bv znieść 
wizv | nasznortv Trzeha zwiekszw/ 
ilość maszyn na linii powiefrznej War 

  

bnytewki 
TOLEDO       

Kostiuchnówka 
W związku z rocznicą bitwy pod 

Kostiuchnówką i świętem pułku Zu- 

chowatych, drukujemy poniżej frag- 

menty ze wspomnień jej uczestnika 

dr. Wacława Lipińskiego („Szlakiem 

I Brygady* — Wacław Lipiński „Wiel 
ka bitwa pod Kostiuchnėwką“). 

4 lipiec. — Zaczęło się! 
Zaczął się przewidziany ruch, rozpo- 

Częła się bitwa, bitwa o Jakiej dotąd po- 
Jęcia nie mieliśmy, bitwa najkrwawsza z 
krwawych. Bledną przy niej Łowczówek, 
AOnary, Tarłów, Kukle, blednie ofensywa 

Jesienna na tęž samą Kostiuchnėwkę ze- 
szłego roku, na tęż samą aa Górę"; 
Na słynny „Polenberg”. 

O godz. 6,30 zaczęliśmy wiać, Zie 
Miankę wstrząsnął raz. po- raz ogromny 
Oskot, przeraźliwy grom, co chwila szar- 
Piący potwornym oddechem powietrze i 
łomotały lżejsze, gęste, wysokie huki.   Bije artylerial Senni przewracaliśmy 

z boku na bok, chcąc usnąć, przes- 
Bać ten tomot, lecz nie udawało się! Los 

kai wstrząsnął nie tylko ziemianką, ale i, 

"AŽ: 

szawa—Bukareszt, organizować wza- 

jemne wycieczki dziennikarskie, od- 
Czyty radiowe, trzeba znacznie zwię” 
kszyć kontakt wzajemny organizacyj 
młodzieżowych. 

  

Na zakończenie warto pomówić i 
o innych kontaktach. Ten sam sno- 
bizm ludzki, który każe interesować 
się wszystkim, byle nie tym, co bli- 
skie, utrudnia nasze stosunki z sąs'a- 
dami północnymi. Napróżno walczy 
łem przed kilku laty o równoupraw- 
nienie dla młodej twórczości drama- 
tycznej Litwy, Łotwy i Estonii. Nawet 
względy polityczne w stosunku do 
Łitwy nie powinny przerywać kontak 
tów kulturalnych, tym bardziej, że je 
dnak istnieie tam sporo przekładów 
z języka polskiego. 

I Łotwa i Estonia tłumaczą dużo, 
tym bardziej należy się im rewanż ze 
strony polskiej, Ale poza tym istnie- 
je cała obszerna dziedzina innych 
kontaktów kulturalnych į turystvez- 
nych.-Czy nie ma i tam zaniedbań? 

Nowa polityka, nowa dypłomacja, 
  

nowy splot kontaktów międzynarodo 
wych bardzo mało przypomina już 
czasy przedwojenne, kiedy to starszy 
pan w złotym kołnierzu wypowiadał 
wojny i zawierał pokoje. Ziemia stała 
się ciasna. Narody zbliżyły się niepo* 
miernie via eter i lotnictwo. Tysiącz- 
nymi korzonkami splotty się ze sobą 
kultury i cywilizacje! 

Przykład Hiszpanii jest pod tym 
względem niezmiernie pouczający. 
Oto nikt nikomu jeszcze z racji Hisz- 
panii wojny nie wypowiedział. Dyp* 
lomacja obu Hiszpanij, jest właściwie 
sparaliżowana. .A jednocześnie ludzie 
pieniądze i wpływy kilkunastu naro- 
dów wspomagają obię. strony. Torzy 
się już rok cały Anonimowa Woina 
Europejska. Dyskontowane są zdoby* 
cze i zaniedbania dawnej Hiszpani* w 
każdym niemal zakątku świata. 

Świat. Przyszłości należy do. kul- 
tur wielostronnych, a nie do jedno 
stronnych, . szabłonowych i oficial- 
r:vch. Nie można niczego zaniedhy* 
wać. Każde zaniedbanie może się kie 
dyś zemścić. 

  

„K. Leczycki, 

  

Moment zwiedzania przez Jego Królewską Mość, oraz Jego Królewską Wysokość 
ks, Michała, dziedzińca Biblioteki Jagiellońskiej. 

ROZKAZ 
I Marszałka Polski Józefa Pifsudskiego 

z dn. 11 lipca 1916 r. wydany po bitwie pod Kostiuchnówką: 

  

Żołnierze! 

Najcięższe z dotychczasowych naszych 
bojów przebyliśmy w dnlach ostatnich. 
Ogień arłylerii z nieznaną nam dotąd po 
łęgą szalejący na naszych okopach, ma- 
sowe ataki nieprzyjaciela, przebijanie się 
bagnetem przez piechofę wroga, masowe 

również szarże kawalerii rosyjskiej — 
włeszcie odwrót w nadzwyczajnie cięż- 
kich warunkach — ofo cośmy przeszłi w 
ciągu kilku dni. 

Pomimo krwawych i ciężkich ofiar, 
któreśmy złożyli, cofnęliśmy silę z każdo-* 
razowej pozycji jedynie wtedy, gdyśmy 
byli prawie ofoczeni: schodziliśmy zaw- 
sze ostafni z pola, przeciwstawiając wszę- 
dzie na naszym froncie nowy opór prze- 
mocy. 

Dumny jestem z zachowania się I Bry- 
gady w tych bojach pod Kosiiuchnówką, 
chcę zaś wierzyć, że każdy z nas, jak to 

nami, sypiąc co moment piasek z dachu 
na posłania. 

Zaciekawiony wyszedłem przed zie- 
miankę i aż osadziło mię ze zdumienia! 
Ważył bo się właśnie w powietrzu lekko, 
delikatnie, posuwistym. warkotem . cięż- 
ki pocisk j naraz runął z „Polenbergu“ 
szalonym slupem ognia i dymu i wnet 

_|-jakby trzask pękającej ziemi, rozwalone- 
go świata, przestworza tak wyrżnął stra- 
szliwym łoskotem. Gdyby z ognistego 
krateru wywaliły się w górę potężne kłę- 
bowiska dymu, ziemi, poszarpanej darni 
i zwijały się powoli olbrzymie potwory. 

I tak raz po razu. Co kilka sekund 
rwał słup ognia i dymu z jakiegoś 6 cal., 
10 cal., 15—24 cm, 30 cm granału i wo- 
kół biły bez przerwy mniejsze, małe, bez 
liku... 

Chwilami, gdy dymy pokładły się ni- 
żej, gdy rozwłekły się. dołem — Polska 
Góra znikała zupełnie. W ciężkiej kurza- 
wie błyskały jeno raz wraz języki ognia, 
a dym wlókł się ociężale szary, siwy, ciąg 

„nąc za sobą olbrzymi cień przysłaniający 
słońce... Tal Kd je: >> m4.   

prawemu żołnierzowi przystoi, wyniósł 
z tych dni dużo doświadczenia ji nauki, 
gdy tyle dla siebie nowych rzeczy wi- 
dział, w tylu nowych formach boju brał 
udział. W kilka dni takiego boju rekrut 
staje się starym wiarusem, który ma co 
wspominać I czego uczyć drugich. 

Najcięższe działanie bojowe spadło 
tym razem na pułk 2 mojej Brygady, 
pułk „Zuchowatych” Berbeckiego. Pułk, 
stracił swego dowódcę, ciężko rannego, 
obu komendantów batalionów zabitych, 
więcej niż połowa oficerów | prawie po- 
łowa żołnierzy spłaciły krwią serdeczną 
dług Ojczyźnie I sławie wojska — I po- 
mimo to pułk zmniejszony w składzie, 
wyszedł wyczerpany fizycznie, nie mo- 
ralnie.. ; 

Dziękuję oficerom I żołnierzom pułku 
Berbeckiego... za dzielną pracę i boha- 
terstwo w tych walkach”. 

„Godzina. 7,30 rano. Na nieszczęsny 
„polenbers: granaty rwą z chybofliwym 
świsłem raz po raz, a dwudziestki bezu- 
słanku wstrząsają powietrzem. w pewnej 
chwili stojąc w ganku, załoczyliśmy się... 
Granat runął tuż obok ziemianki z ta- 
kim straszliwym trzaskiem, że zaparło nam 
dech, że rzuciło nami, jakby kto w pierś | 
połężną pięścią grzmotnął z całej siły. 
Za chwilę drugi, trzeci, czwarty,” więcej, 
coraz więcej! Łomot straszliwy wokół, po 
wietrze drą, tną sieką, z przerażającym 
skowyłem pociski całych  bateryj. Raz, 
dwa, trzy — kilka naraz w jeden prze- 
wlekły wstrząsający zlewa się toskoł... | 

Powietrze staje się ciężkie, smrodliwe, 
dym wżera się w piersi gryzący, ostry, 
drażniący, oczy przestają widzieć, uszy 
styszeć — wali się świat... 

„„Ciežkimi również granałami tłuką w 
rezerwę, w Lasek Polski. Tam, gdy gra- 
nat runie w łąkę, w bagno ponad las, 
śmiga w górę cienką smugą wysoka fon- 
tanna czarnej, wilgotnej ziemi. Te zaś 
które biją w las, drą. go olbrzymiemi stu- 
pami szarej, matowej ziemi. 

W południe samo „przez godzinę roz- 
szalał się ogień na placówkę. . Wrócił 
stamtąd Edek, Pfeiffer, zmieniony do nie- 
poznania, pokrwawiony, rozgorączkowa- 

| munikacji, 

, linii lotniczej. 

| transoceaniczne. Uruchomienie komuni- 

| obrośnięte trepy... Czerny—Szwarcenberg   

W 24 godzi ny z Anglii 
do Kanady 

С. D. Howe, kanadyjski minister ko- | 
przemawiający w Monirealu | 

poinformował słuchaczy 0 szczegółach 
organizowanej obecnie fransałlanfyckiej 

Próbne loty rozpoczęły się 24 czer- 
wca. Kończy się już budowa specjalnych 
kanałów w porcie Montrealu, w którym 
będą zatrzymywaly się wodnosamoloty 

kacji lotniczej zredukuje odiegłość Mon- 
frealu do Londynu do 24 godzin. 

Do czasu skonstruowania aparatów, 
kióre byłyby w stanie przelecieć bez lą- 
dowania, samołoiy zatrzymywać się będą 
w Southampton, Limerick w riandii, Bo- 
otwood w Nowej Funłandii 1 w Shediac 
w Nowym Brunszwiku. Dzięki temu naj- 
głuższy odcinek drogi wynosić będzie 
2.010 mil. 

Słynna lotniczka w 
LONDYN, (Pat). Słynna na cały świał 

lofniczka amerykańska Amelia Earhart, 
kłóra 1 czerwca rozpoczęła lot dookoła 
świała, znajduje słę w poważnym nlebez- 
pieczeństwie. Earhart wystartowała wczo- 
raj z Nowej Gwinei, pragnąc dostać się 
ma małą, zaledwie 2 mile długości liczą- 
cą wyspę koralową Howland, położoną 
na Pacyfiku między N. Gwineą a Hont- 
lulu. Z Nowej Gwinei dzieliło Ją do wy- 
spy Howland 2.500 mil Pacyfiku bez moż 
mości lądowania. O północy otrzymano 
od Amelii Earhart radiówkę, donoszącą, 
iż wskutek silnych wiatrów przeciwnych, 
jej zapas benzyny się wyczerpał I że po- 
siada jej jeszcze zaledwie na pół godziny 
lotu. Wobec tego nie ulega wą'pliwości 
że Amella Earhart wraz ze swoim fowa- 

Odlot z Londynu następować będzie 
co wieczór o godz. 20-ej a następnego 
dnia o 5 pp. Poczta będzie w Montrealu, 
tak, że po rozesłaniu listów do miejsc 
przeznaczenia dojdą one adresatów w 
mniej więcej 24 godzin od chwili odlotu 
z Londynu. Z Montrealu odlot będzie na 
stępował o godz. 14 pp. przybycie do 
Londynu nastąpl o godz. 20 następnego 
dnia. 

Wedle obliczeń samoloły będą 1a- 
blerać mniej więcej 4.000 funtów poczty 
1 25 pasażerów tygodniowo. Komunika- 
cja pasażerska rozpocznie się jednak nie- 
co później. 

Samoloty będą leciały na wysokości 
3567 m, która zdaniem ekspertów będzie 
najdogodniejszą. Kanada będzie posiada 
ła 24 proc. udziałów w nowej linil lotni- 
czej, która ma ogromne znaczenie go- 
spodarcze | strałegiczne. 

niebezpieczeństwie 
rzyszem nawigatorem Manningiem mu- | 

siell opuścić się na wodę j obecnie sa- 
moiot Ich prawdopodobnie unos! się 
gdzieś na Pacyfiku. Mają oni w samotocie 
specjalną łódkę z kauczuku oraz pasy 
bezpieczeństwa i w razie gdyby samolot 
nie mógł się długo utrzymać na po- 
wierzchni wody, istnieje jeszcze możność 
ułrzymania się przez pewien czas w kau- 
czukowej łódce bezpieczeństwa. 

Siacja nadawcza straży pobrzeżnej w . 
Honolulu nadała komuńikał, że loiniczka 
»sladta prawdopodobnie na morzu w od- 
"głości około stu mil od wyspy How- 
mnd. O aodx. 20-łai zna'dowała sia ona 
w odległości 170 km. od tej wyspy, a 
arzylot jej na wyspę oczekiwany był 
mniej więcej w godzinę później. 

Sukses malarki polskiej w Brazylii 
W dniu 25 czerwca rb, została otwarta 

w Rio de Janciro wystawa dzieł malarki pol- 
skiej p. Teodorowicz-Karpowskiej. Wystawa 

mieści się w t. zw, pałacu Itamaraty, który 

jest siedzibą min, spraw zagr. Jest to wy- 

slawa artystyczna, ale jednak o charakterze 

politycznym, gdyż złożyły się na nią prze- 

de wszystkim portrety przewodniczących de 

legacyj państw południowo-amerykańskich, 

które brały w grudniu 1936 roku udział w 

pokojowej konferencji panamerykańskiej. 

N'c więc te ździwnego „że wśród znakomi- 

cie uchwyconych głów amerykańskich dy- 

płomatów i mężów stanu na naczelnym miej 

scu znajduje się głowa prezydenta Roose- 

velta, uchwycona podczas otwierania pierw- 

Szej sesji w Buenos Aires, głowa prezydenta 

Brazylii dr Vargasa, który był szefem de- 

leeacji brazylijskiej „mimo, że nie wziął w 

niej osobiście udziału, prezesa delegacji Bra 

zylii min, Macedo Soaresa „obecnego mini- 

stra spraw zagr., dr, Pimentel-Brandae, bra- 

zylijskiego amhasadora w Waszyngtonie A- 

ranha'i, sekretarza stanu St. Ziedn. A, P, Cor 
del Hulla, ministra spraw zacr. Argentyny, 

znanego polityka z działalności na terenie   Lig! Narodów I 40 innych 
L 

Na otwarcie wystawy stawił się korpus 
dyplomatyczny w komplecie, 

Wystawę olworzyła, przecinając wstęgę 

małżonka prezydenta republiki p, Vargas, 

poczym minister spraw zagr. dr. Pimenfał- 

Brandao wygłosił długie przemówienie, pe- 

ine finezji, określające znaczenie konferencji 

ponamerykańskiej w Buenos Aires „oraz ro- 

lę sztuki w życiu i polityce, wyrażające wiel- 
ką radość, że dzieła uwiecznienia uczestni- 

ków.tak ważnej konferencji dokonała Pol- 

ka. Poseł RP, dr, Tadeusz Grabowski od- 

powiedział w serdecznych słowach na mowę 

min. Pimenial-Brandao j równocześnie ude- 

kerował go w imieniu Prezydenta RP or- 

derem „Polonia Restituta”, 

Wystawę uzupełniają także i dzieła p, 

Tecdorówicz-Karpowskiej namalowane pod- 

czas pobytu w Rrazylii, 

O m—— m — —m m BE 

BUSKO-ZDRÓJ 
przywróci zdrowie: 

Kąpiele siarczano - słona | mułowe, › 
Zaklad przyrodo!eczn'czy. 

Kariela słoneczne. 

  

NIESŁYCHAWIE A 
TANIA SPRZEDAŽ POSEZONOWA 

„R A.7 

BEZPRZYKLADNIE NISKIE CENY 
NIE SPRAWIĄ NIKOMU ZAWODU. 

BŁAWAT 
Wilno, 

POLSKI 
WIELKA 28. Tel. 15-92. 

  

ny. Piekłol — mówi — Flojar, Lodek, 
wszyscy, którzy tam są pocharałani. Lipy 
prawie nie widać. Od czasu do czasu 
odsłaniał się tylko dym z nad miazgi 
okopów i drutów. Za chwilę olbrzymia, 
wspaniała lipa, podcięta granatem z trza- 
skiem į szumem swych rozłożystych ko- 
narów — wali na ziemię. 

" Na odcinku 2 kompanii i nawprost ko- 
mendy bałalionu roznosi słą teraz istny 
szał ogni. Nie widać fam okopów, nie wi 
dać drutów, nie widać łudzi, nie widać 
nic — jeden rozwlekły dym, gęsty, czar- 
niawy, nieprzenikniony, a w dymie tym 
słapy, słupy ognial... * 

Atak piechoty będzie zapewne dopie- 
ro wieczorem. Prosimy Boga, aby atak 
szedł tylko na nas, gdyż obawiamy się 
strasznie, że landszturm na „Polenbergu" 
puści. Sakramenckie łam dziady, jakieś 

z 3 kompanii wystawił 10 ludzi, którzy 
-mają ich tam pilnować į o wszystkiem na 

„tychmiast meldowač... 
.„O 4-ej przeniósł się znów ogień na 

„Polenberg“ i na odcinek 1-ej, następ- 
nie całą swą niesamowitą potęgą na re- 
zerwy, na Lasek Polski. Między 56 
znów do nas, a o 6-ej urwał się raptow= 
nie | bił już tylko w rezerwy. Obsadzamy   

  

natychmiast strzelnice. Zaludniły się oko- 
py. Moskale już są. Idą; podsuwają się, - 

wyparli placówkę jedną | drugą... 

Granaty ręczne w pogotowiu, karabi- 
ny w strzelnicach, czekamy, bo jeszcze 
w drutach nie widać nie, a na przedpolu - 
włóczą się dymy. : 

Zatrząsnął się nagle, zachlysnąl od 
gwałtownego ognia karabin maszynowy 
na lewo. Wytężamy wzrok, lecz nic jesz= 
cze nie widać... у 

Biegnę na lewe skrzydło, gdzie już 
wiara bije zapamiętale. Moskale rozwi- 
jają się tu o' 200 kroków z olszynek Ko- 
stiuchnówki i to, wprost z kolumn. 

Okopy trzęsą się od ognia karabino- 
wego. Już i kompania 3 otwiera gwałtów 
ny ogień, jak również i nasz pluton. 

Bijemy w druty. Moskal! mamy o 20— 
30 kroków przy kolkach, przy drutach, 
w trawie, w okopach wedet, „ea przy 
drugim, gęstą masą... 2 

Nic już nie słychać. Jeden NEW 
bełkot karabinów wścieka się wokół, tyl 
ko na prawo, na „Polenbergu”, karabiny, 
maszynowe zawzięcie rozpaczliwie mil- 

CZĄ... 
Artyleria rosyjska umilkta zupełnie, na 

tomiast nasza tłucze teraz straszliwia



        MISZ 
Dziś w Warszawie 

elekcja „króla” Cyganów 
Dziś na Stadionie Wojska Polskiego 

przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie, od 

będą się wybory króla cyganów. Orygi- 
nalna impreza obudziła szersze zainiere- 
sowanie życiem dzłwacznej społeczności 
koczowników, kiórych nawet dokładna 
liczba nie jest znana. 

W związku z „historycznym” wydarze 
niem rozesłcno zaproszenia na uroczy- 
ztości koronacyjne. Zaproszenia ozdobio- 
ne są rysunkiem korony, jaka ma przy- 
ozdobić głowę wybrańca — korony z 
Ji) burbońskich. 

Do zaproszesia dołączono uloikę o 

treści następującej: 
Ё „A-sza w Polsce Uroczystość Koro- 

nacji Króla Cygańskego. Wybór I ko- 
ronacja Króła na stadionie Wojska Pol 
sklego dn. 4 lipca 1937 r. od godz. 
48 do 23.30. Senatorów Cygańskich 
przybyłych z różnych państw, obiera 
z pośród 5 kandydatów. Kandydują: 
1) Rudolf Kwiek, 2) Bazyli Kwiek, 3] 
Janusz Kwiek, 4) Michał Kwiek, 5) Ser 

« giusz Kwiek. 

W programie: głosowanie na wy- 
bór Króla tłumaczone dla Sz, Pubiicz- 
ności I nadawane przez megafony, po 
czym nastąpi koronacja. 

Po koronacji wysłąpi zespół cygań 
ski składający się z 50 osób znanych 
z filmów „Oczy czarne”, „Burłak z 
nad Wołgi”, „Moskiewskie noce” 
pod kierownictwem kandydata na kró 
la Cyganów Sergiusza Kwieka. 

Kapela cygańska, śpiewy, tańce cy 
gańskie, węgierskie, hiszpańskie i ro- 
> wę wykonają słynne cygańskie so 
łistki Jadwiga I Tamara oraz duet fa- 
neczny „Walc stepów”, „Czardasz nad 
czardaszami” wykonają b-cia Kwiek. 
Dochód z uroczystości przeznacza się 
do dyspozycji wdowy po baronie Ma 
teuszu Kwieku. Wstęp od 99 groszy 
nabywać można w kasach w dniu ko» 
ronacji przy wejściu od godz. 11-е} 
rano". 
Biorący udział w elekcji senatorzy ma- 

m być wybrańcami 100-tysięcznej rzeszy 

PLUSKWY 
tępi radykalnie pod gwarancj 

Zakład feziekcnny A 
Fu Fumisatore- imex 
„Wilno, z. S-to Jerski 3—5, tel; 2277 

    

cygańskiej rozsianej po całym świecie. 
Głosowanie elektów odbędzie się w myśl 
przepisów ustawy o stowarzyszeniach. Na 
elekcję przybędą elektorzy ze wszystkich 
krajów, gdzie zamieszkuje ludnošė cy- 
gańska. Największy zjazd spodziewany 
jest z Węgier, gdzie koczuje ok. 30 fys. 
cyganów, z Rumunii, Włoch, Turcji, kra- 
jów nadbałtyckich. Nie przyjadą tylko Cy 
ganie z Litwy. 

lak donosi bowiem Ag. „Echo”..., 
rząd litewki nie uznał za możliwe udzie- 
lenie pozwolenia na wyjazd delegacji 
Cyganów z Liiwy na elekcję króla w Pol- 
sce, motywując powyższą odmowę tym, 
iż Litwa nie może uznać moralnej inge- 
rencji Cygana obywatela Polski na Cyga- 
nów litewskich. 

NIE 

A 

Rok rocznie producenci ustnych harmo- 

nijek rzucają na rynki świała olbrzymią i- 

1086 tych miłych i popularnych instrumen- 

tów muzycznych. Produkcja harmonijek 

wymaga doskonałej znajomości rynku zby- 

łu i orieniacji 7 gustach i upodobaniach 

nabywców. Meksykanie np. kupują tylko 

hermonijki ozdobione barwnymi rysunkami 

krajobrazów, kobiet, żołnierzy, Chińczycy i 

mieszkańcy Ameryki Południowej lubują się 

w harmonijkach zaopatrzonych w dzwone- 

czki. Dla murzyna afrykańskiego harmonij 

ka musi posiadźć łańcrszek, który czarny 

muzyk zawiesza sobie na szyi, by nie zgubić 

cennego instrumentu. Dużym po» odzen'em 

wśród murzynów cieszą się harmonijki mi- 

kroskopijnych kształtów, noszone zamiast 

kolezyków w uchu. Co kraj to imma upodoba   
„Żałujemy bardzo, 

nie potrzebujemy pana trupa“ 
 lastytuty anatomiczne uniwersytetów no- 

$ oh postanowiły nie przyjmować wię 
ej ofert na dostawę trupów za zapłalą. W 
tym cela wydrukowały formułarze z golo- 
mą odpowiedzią na liczne oferty. Odpo- 

- wiedź ła brzmi następująco: „Bardzo żahu- 
Jemy, ale nie reflektujemy na trupa pana". 
_ . Przypomnieć należy „že jeszcze przed kil- 

— № laty zarówno w Europie „jak i w Amery- 
ce uniwersytety odezuwaly brak trupów w 
 prosektoriach, co bardzo utrudniało naukę 
przyszłym lekarzom. W tych czasach przyję- 
ło się zwłaszcza w Ameryce, że rozmaici lu- 
dzie sprzedawali swoje ciała jeszcze za ży- 
cia imstytutom anatomicznym. Umowy za- 
warte w ciągu k'lkn lat między uniwersyte- 

- tami nowojorskimi a „przyszłymi trupami" 
| były tak liczne, że pokryły zapotrzebowanie 
mstytutów anatomicznych na długie lata, 

— mslaitek czego uniwersytety zmuszone były 
_ zaprzestać dalszych „tranzakcyj“, 

Jak się czasy zmieniają! Medycy na słyn 

nym uniwersytecie w Salerno stadiować mu 

sieli anatomię tylko na zwierzętach, ponie- 

waż nie można było w tych czasach dostać 

trupów. Pierwsze sekcje zwłok dokonał pro- 

fesor Mondino de Luzzi w Bolonii w roku 
1306. Trupów dostarczali i jemu i jego na- 

stępcom zbrodniarze, którzy zazwyczaj kra- 

dii zwłoki z cmentarza, Rzecz oczywista, że 

kazali sobie słono płacić za swoje usługi. 

I nie tylko w średniowieczu, ale jeszcze 

w czasach nowożytnych tworzyły się bandy, 

które grasowały na cmentarzach i rabowały 

świeżo pochowane zwłoki, A kiedy władze 
przedsięwzięły energiczną akcję przeciwko 

„hienom cmentarnym“, bandy te zaczeły 

mordować ludzi na ulicy, czy w lesie, byle 

tylko zdobyć trupy i móc je sprzedać. 

Wsirzymanie zakupów trupów przez uni- 

wersytety nowojorskie usuwa osłatnie pozo- 

stałości epoki, w której handel trupami był 

na porządku dziennym. w.   
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|" „KURJER WILENSKI“, 4.VIL1937 r, 

Poszukiwanie meteora pod Ostrzeszowem 
Mała mieścina Ostrzeszów w powie- 

cie Kępno od 1908 roku ma swoją sen- 
sację. Spadł tam wówczas 4 km od O- 
strzeszowa małeor, kłórego od dawna 
szukali badacze i ciekawscy. Długie lata 

| poszukiwań nie dały żadnych realnych 
rezultatów łak, iż meteor do 1935 r. słu- 
żył jedynie za temat do opowiadań. 

We wrześniu 1935 — ponownie zain- 
łeresowano się spadłym meteorem, a mia 
sło Ostrzeszów oplerając się na wskazów 
kach naocznego świadka niezwykłego 
zjawiska spadku mełeoru p. Tautra z Ko- 
blencji rozpoczęło poszukiwania na wła- 
sną rękę. — Siracono dużo czasu, pienię- 
dzy, a poszukiwania mimo fo okazały się 
bezowocne. 

Przed rokiem odżyły wspomnienia o 
meteorze — zawiązało się nawet kon- 
sorcjum, które podjęło się finansowania 
poszukiwań. Najpierw stwierdzono z całą 
dokładnością miejsce włołu meteoru do 

NS 
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„Harmonijka druhna moja...“ 
nia i gusty. Jedynie dźwięk tego popularne- 
go instramen': nie różni s*- wiele w oko- 

licach podbiegunowych w ustach Eskimosa, 

czy pod równikiem w usłach Murzyna, Har- 

honijkę zna cały świat. Tramp amerykań- 

skich pampasów, marynarze wszystkich por- 

tów i okrętów globu ziemskiego, ubogi ku- 

łia Szanghaju, żołnierze, robotnicy, wieśnia- 

cy — dla tych wszystkich mała, ustna kar- 
monijka jest jedynym nieraz synonimem 

muzyki. I w Polsce „organki* zyskały so- 

e od dawna prawo obywatelstwa. Wojna 

zwłaszcza i życie ©kopowe spopułaryzowały 

i zaaklimałyzowały harrzonijkę ustną w 

Polsce. „Harmonijka druhna moja, karabin 

mój druh'* ——mówi znana, żołnierska pio- 

senka, 
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ziemi, które przedstawia się jako owalny 
otwór o średnicy 120 cm. ma 100 cm. Od 
tego otworu w głąb ziemi prowadzi ke- 
nał wytyczny przez mełeor, którego dłu- 
gość wynosi 18 m. Na głębokości łej w 
czasie przekopu i wierceń natrafiono na 
grubą 4 m powłokę twardą jak beton. 
Tuż u powierzchni otworu górna warstwy 
ziemi zawierają wielką iłość spalonego 
drzewa, łuski, zardzewiałe żelazo i spa- 
łony czarnobrązowy piasek. Sam meteor 
znajduje się na głębokości 26 m leży 
w kierunku południowym od wlotu. 

Już tylko kilka dni dzieliło poszukiwa 
czy od dotarcia do meteoru, kiedy przy- 
szło niespodziewane rozporządzenie sta- 
rostwa w Kępnie, cofające zezwolenie na 
prowadzenie dalszej pracy. 

Mieszkańcy Ostrzeszowa robołnicy za- 
trudnieni przy poszukiwaniach oraz przed 
siębiorcy spodziewają się, że zakaz zo- 
słanie cofnięty. 
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Stan zdrowia Metropolity Sapiehy 
Agencja KAP komunikuje: 

__ Wbrew rozsiewanym pogłoskom o po 

gorszeniu się w stanie zdrowia J. E. ks. 
Metropolity Sapiehy, komunikujemy, że 
aczkolwiek stan jest poważny, to jednak 

wydaje się, że niebezpieczeństwo minęło, 

Zgon 

red. A. Piotrowskiego 
Zmarł w Poznaniu redaktor Adam 

Piotrowski były poseł na Sejm. Zmarły 

był znanym działaczem społecznym за 

osiatnio redagował pismo poznańskie 

„Oredownik“. 

  

Ustawa turystyczna polsko - włoska 
W dniach najbliższych wchodzi w życie 

usiawa turystyczna połsko-iłalska zawarła 

w Rzymie, 

Na podstawie tej umowy wyjazdy do 

llalii mogą mieć miejsce bez ograniczeń pod 

warunkiem wykupienia czeków lurystycz- 

nych (akredytyw) w wysokości od 100 do 
500 złotych na każdy tydzień pobytu przy 

wyjazdach indywidualnych i po 75 do 250 

z? na każdy tydzień przy wyjazdach zbioro 

wych, 

W związku z powyższym min. spraw we 
wuętrznych wyjaśnia, ił paszporły do Ita- 
Wi wydawane są, zgodnie z obowiązującymi 
postanowieniami na zasadach przyjętych w 

stosunku do państw (Bułgaria, Jugosławia, 
Rammnia, Węgry), do których środki pat. 
nicze z kraju mogą być wywożone w postaci 

czeków turystycznych (akredvtyw), a nie w 

postaci efektywnej waluty polskiej. 

Warunkiem wydania paszportów do kra-   

jów wymienionych jest obowiązek wykaza- 
nia się wobec władzy paszportowej zaświad 
czeniem upoważnionej instytucji bankowej 
(dewizowej), stwierdzającym wpłacenie od 
powiedniej kwoty na ważny do danego kra- 

ju czek turystyczny (akredytywę) przy czym 

dziecj do lat 4 wolne są od obowiązkn po- 

siadania akredytywy, 

Opłatę za paszporty indywidualne do I- 

tałii nałeży pobierać w wysokości 40 zł za 

€zas ważności paszportn do 2 miesięcy 1 80 

zł, za czas dłuższy aż do jednego roku. 

Opłaty za paszporty zbiorowe pozostają 

niezmienione. 
EERSTE TOS OCZ A OWE ECEZFA 

MAŁE SAMOCHODY. 
Wanda kupuje mały samochód. Z tru- 

dem wciska się do środka, 

— Czy pani czuje się w nim dobrze?— 

pyta sprzedawca. 
— Nie ma pan o pół numern wiekszego? 

  

Codziennie rano 
filiżanka Ovomaltyny. 01 tego należy 

zaczęć. Śniadania z Ovomaltyny natural- 

nej odżywki siłotwórczej, tworzy energię 

i ochotę do pracy na cały dzień. Ovo- 

maltyna przechodzi szybko w krew, 

wzmacnia mięśnie, daje zadowolenie z 

pracy j życia. 

NERTI SR 

Žywe panoptikum 
Niejaki mister Stanes w Nowym Jorku 

założył lokal, który nazwał „Żywe panopli- 

kum”, Prasa nazywa lokal jego „miejscem 

tysiąca sensacyj“. Stanes angażuje na por- 

tierów, kelnerów, muzyków, gardorobiane i 

tp. tylko osoby łudząco podobne do wybit- 

niejszych ludzi czasów obecnych i przesz- 

łych. Rzecz oczywista, że pierwszeństwo ma 

ją sławy fitmowe. Tak więc w lokalu Sta- 

nesa otwiera drzwi sobowtór Clarca Dable'a. 

Garderobę otwiera Marlena Dietrich i Ka- 

tarzyna Hepburn, starszym kelnerem 

sobowtór Gandhiego, którego zresztą ubrano 

w jego prymitywny słrój. Orkiestrą dytygu- 

je sobowtór Jana Straussa, a muzyk łudzą- 

to podobny do Beethovena gra na forte- 

pianie, Majestatycznym krokiem przechodzi 

jest 

    

przez salę Śreta Garbo „która w 

panoptikum* pełni funkcje kelnerki, a sabo 

wiór Jana Kiepury roznosi piwo. Pomysł Sla 

nesa, mały zresztą smaczny, przyniósł mu 

moc pieniędzy. Lokal jego jest stale pełny. 

Dary ludu wielckiego 
Już upłynęło kiłka tygodni od dnia uro- 

dzin następcy tronu bułgarskiego księcia Sy- 

raeona. Mimo to codziennie poczta sofijska 

dostarcza do pałacu królewskiego cenne po- 

darki przekazywane z całej Bułgarii przysz- 

łemu dziedzicowi korony. 

Wśród stosu tych podarków wyróżnia 

się wspaniała strzelba myśliwska ofiarowa- 

na przez łudność zamieszkującą wiełki ob- 

szar leśny w Ichtiman. Cenna strzełba zosta- 

„ła wykonana w jednej z fabryk broni w So- 

fi. według wzorn nadesłanego przez wójta 

z Ichtiman. Na kolbie strzelby zawarte są 

pivknie wyrzeźbione krajobrazy leśne oraz 

serdeczna dedykacja. 

Uwagę dworu zwróciły również pięknie 

haftowana bielizna dziecięca, klatki 4 owie 

czkami ,kurami, gołębiami. Masy tych огу- 

ginainych podarków są żywym, gą odem 

jaką popularnością cieszy się dzisiejizy nie- 

mowlę a przyszły monarcha Bułgarii. 

Medycyna wymasa 
srokoju " 

Naukowe towarzystwo lekarskie w Aie- 

nech zwróciło się do rządu greckiego I 

prośbą o oddanie pod zarząd towarzystwa je 

dnej z wysp na morzu Egejskim. z 

Na wyspie tej Towarzystwo Lekarskie 

zamierza w porozumieniu z wydziałem le- 

karskim uniwersytetu ateńskiego urządzić 

wielką stację doświadczałną o charakterze 

naukowym. W całkowitej ciszy i oderwaniu 

od kłopotów codziennych — grupa lekarzy- 

uankowców zamierza zainstałować badawcze 

sanatorium poświęcone analizie przyrodole- 

czniczej. 

W miarę rozwoju tej jedynej na świecie pla 

cówki naukowej pracującej bez oddziaływa 

nia zewnętrznego towarzystwo lekarskie za- 

m*erza zaprosić do współudziału w pracach 

eksperymentałnych lekarzy wiedeńskich, pa 
ryskich, angielskich i t. d. „Wyspa Zdrowia” 

tak bowiem zamierza ochrzcić zarząd towa- 

rzystwa ateńskiego swą nową bazę naukową 

bedzie mogła wśród idealnych warunków 
przyczynić się do pogłębienia nauki lekar- 

skiej dla dobra strapionej ludzkości 

Di a g ai ii o pi p i i i iii i iii 
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tłaśrinwick nażtlai mnie 

  

"_ Przedpole znika nam zupełnie z oczu. 
Drzewa „Zarošla, gąszcze Kostiuchnówki 
ledwo że majaczą w kurzawie dymów. 
Wokół roznosi się pył, kłóry osypuje 

й : wszystko jakgdyby po wybuchach wulka- 
nu. Promienie słońca nie mogą go prze- 

_ niknąć, ogarnia nas mdły, szary cień... 
Zaczyna się piekło! Przedpole roztrza 

skują błyski szrapnelowe, płomienie gra- 
nałów, dym i kurz coraz bardziej przesła 
niają świał, a loskot, gruchoł, poryw og- 
nia karabinowego rozpętuje się z jakąś 
dziwną, nieprawdopodobną wprost furią. 

- „„Naraz na prawo, obok ganku prowa- | 
a oem się krzyk i ma 

chanie czapką. To Jagmin! 
Pobiegłem co sił: Słuchajcie — krzy- 

czy mi — Moskale zajęli „Polenberg“ i ja 
dam idę — może się uda ca zrobić, a wy 

_axawiadomcie Sława by obsadzono rygiel, 
a Czernego, by dał mi jeszcze ludzi!. 

Skoczyłem do Czernego i powtarzając | 
mu słowa Jagmina, słoję na wysokim zrę- 
bie obserwatorskim. Naraz o 20 kroków . 
przed drutami, w okopu wedeły. widzę 
podnoszącą się jasną czapę i czerwoną 
twarz... Moskał w okopul Granałemi — 
krzyczę w ucho pierwszemu. z brzegu. z 
chybotem poleciał łam granał i pękł w 
samym okopku. 

„Wracam do plułonu. Chłopcy biją. 
lecz strzelnic nic prawie nie widać, gdyż 
mamy lekkie martwe pole — stanęliśmy 
na przepiersiach j klęcząc, bijemy aż 
mdleje ramię. 

A ich jesł jak mrowia. W krzakach 
Kosłiuchnówki, pod drułami, w zbożu 
rzadkiem, gdzie tylko okiem sięgnąć — 
jasno zielone bluzy i czerwone, spocone 

* twarze, Bijemy im wprosł w pyski, cela:e, 
niezawodnie, z chłodnem okrucieństwem 

Oni zaś odpowiadają mało, rzucają 
| nałomiast granałami w okopy. I umiera- 

ją — umierają bez słowa, z jakąś iępą 
sbeztnyślną obojętnością... 

„„Tymczasem Moskale wdarli się już 
| zupełnie na Polską Górę, zajmują gansk, 
zajmują rygiel który łlankuje nasze okopy. 
Widać ich tam mnóstwo, zaczerniała od 

į nich Góra, widać jak kręcą się w rozwia- 
nych płaszczach oficerowie. Za chwilę 
już biją stamiąd ekrażytówkami... 

. „„Kontratak! Na przedzie linia ofi- 
cerów. || 

Ślepe na wszystko z odwagi. 
Z rozkrzyżowanymi rękoma, wołaniem 

_ osłatnim prowadząc do kontrataku — po- 
, da Sław, kulą ugodzony w serce. 
| Walka na śmierć i życie. 

| 
Chamska, zacięta pasja. 

Tam Mazur-$ękara, podporucznik, nie | 
strzela już, lecz kolbą tłucze, bułami ko- 
pie z obłędnej, wściekłej pasji, że musi 
się cofać, uciekać! 

Tam Hajec porucznik, szpicrutą na wo 
łanie — zdajsia — siecze po twarzach 
chłopów. 

Kolbami po łbach, po ramionach, strza 
łami, ogniem prosto w twarz. 

Aż odepchnęliśmy Hum... 

Trzy razy zrywał się nasz konirałak, 
trzy razy osadziliśmy wraży tłum, że jeno 

, z krzykiem į strzelaniem szedł ku nam, 

| 
nie śmiejąc dopaść... 

Załupołał wreszcie dylami wyłożony 
most, przez bagno rzucony. 

Cofamy się do Lasku Polskiego, od- 
wracając się co chwiła i bijąc w tył. 

Powietrze napełnia nieustanny, wyso- 
ki jazgot, trzask piekielny pękających 
ekrazytówek. Wokół na bagnie, na trzę- 
sawiskach zdradnych, wyciągnięte ramio- 
na, osłałnie, ślepe wysiłki łonących... 

Na mostku trup pada gęsło. Przeraźli- 
wy trzask ognia miesza się z rozpaczliwym 
jękiem, wołaniem rannych. 

Omdlewamy z wyczerpania. Moskale 
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wloką się za nami w odiegłości 50—100 
kroków, strzelają tylko gęsto. Co chwila 
też osuwa się kłoś na ziemię. Spojrzałem 
w pewnej chwili w tył. Okopy na górze 

| mrowiły się jak od robactwa. Od drutów 
szły kolumny czwórkowe i ciężko, nie- 
zgrabne rozwijały się. Co za mrowie, co 

za mrowiel... 

„Wstał szary świł 5-go lipca. Szept 
się przenosi przez okopy, że: dwie kom- 
panie Wyrwy i dwie 6-go pułku zaraz 
ruszą do konłrałaku. Prowadzą z il bata- 
lionu Tunguz i Konieczny — porucznicy. 

„Świt już pobielił pola I łąki — jak 
ruszył kontratak pod górę. Ruszył śmiało, 
mocno, nieustępłiwie. 

Ruszył, dopadł do okopów I nie 
| wrócił. 

Przyjęła ię garstkę — cztery kompa- 
nie — masa iłumu z urągliwym woła- 
niem. A gdy się z krzykiem wiara na nich 
rzuciła, ołoczono ją i wybiło omal że do 

nogi. NA 
Mało kto wrócił, ale ci co poumierali 

bili się twardo. Po dziesięć moskiewskich 
trupów na jednego z nich wypadło. 

Został na górze Tunguz, dowódca 
kompanii i porucznik Konieczny Włodzi- 
mierz, przez: żołnierzy swych uwielbiany   

oficer. Został Styczyński podporucznik. 
Zostali inni... 

Rozjaśnił się dzień. Wysoko się słońce 
| podniosło, gdy na miałkie, w piachu po 
pas zaledwie skopane okopy w Lasku 
Polskim — zwalač się poczęły z gwizdem 
przeraźliwym 18-ki i ciężkie granaty. Roz 
juszyły się wizgiem przerażającym i ma- 
szłowe, wielkie sosny ponad las wysoko 
wyrzucać poczęły. Oblekły las obłokami 
potężnymi, wydmuchami wielkiemi pia- 
sku, ziemi j dymu, żelazem i ogniem go 
zarzuciły. 

Rozjęczały się w powietrzu ostre od- 
łamki. 

Na krwawą miazgą rozdzierały, nu- 
rzały się we krwi, bijąc w żywych, bijąc 
w umarłych, rozszarpując groby WaS 
cmeniarzyka, gdzie chowano 

Legł Hajec porucznik, poległo wieża 
innych, bitnych, starych, żołnierzy. A naj- 
więcej tam kości z 
1 2 Hajecowej... 

Do 6-ej wieczór drugi już dzień, w 
upale piekielnym I w ogniu — przetrwa 
liśmy niezłamani... O tej godzinie zmie- | 

Зва nia nas 1 pułk... 

1 Narbułła kompanii |   
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Przez pierwsze dnį lipca Wilno žy 
ło pod wrażeniem Kongresu Maryań- 
skiego, który przybrał imponujące ro 
zmiary, zamieniając się w potężną 
manifestację uczuć religijnych ludno 
ść; Ziemi Wileńskiej. Już w przed- 
dzień otwarcia Kongresu ściągać za- 
częły do Wiłna wszystkimi drogami i 
traktami prowadzącymi do miasta ty 

> siączne rzesze pielgrzymów. Wieś wa 
= iiła ławą. Wszystkie prawie powiaty 

j gminy Ziem Północno- Wschodnich 
były tu reprezentowane. Przychodzo- 
no i przyjeżdżano zdaleka. Niektórzy 
pątnicy j pątniczki przebyli pieszo po 
nad 100 kilometrów. Tłum chustecz- 
kowy zapełnił ulice miasta. Koło pa- 
rafij, koło kościołów, a zwłaszcza u 
stóp „Tej. co w Ostrej świeci Bramie" 
pelno było wieśniaczek, nieco mniej 
wieśniaków. Tłumy roztarasowały się 
na chodnikach. 

Fakt odbywania się Kongresu 
potwierdzały nie tylko olbrzymie tłu 
my w Ostrej Bramie, nie tylko monu- 
mentalny pochód katolickiego Wil- 
na j zaplecza, nie tyłko podniosłe uro 
czystości na Placu Katedralnym, na 
tle pięknie udekorowanej Bazyliki, 
nie tylko doniosłe słowa mówców, po 
tęgowane głośnikami, lecz i cały wy- 
glad miasta: flagi o kolorach ikościel 
nych i państwowych, obrazy Matki 
Bożej w oknach, mastrój, a przede 
wszystkim tłumy wieśniacze. 

Pątnicy czuli się w Wilnie wy- 
Śmienicie. Jnż po otwarciu Kongre- 
su, kiedy zmierzch ofulił Plac Kate- 
dralny i tak efektownie wyglądała rzę 
siście oświetlona Bazylika. a na iej 
tle dekoracja trybun, zbliżyła się do 
mnie jakaś kobiscina — staruszka w 
EEST 
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> Zjazd Zw. Pracowników 
Miejskich 

Dnia 3 bm. rozpoczął się w Katowicach 
= dwudniowy ogólnopolski walny zjazd dele- 

gatów Zrzeszenia Związków Zawodowych 
Pracowników Miejskich RP,, na który przy- 
było ok. 200 delegatów. O godz. 9-cj odpra- 
wiona została uroczysta Msza św. w koś- 
ciele Najśw, Marii Panny, na której byli 
obecni delegaci związku z prezydentem dr. 

Kocurem na czele, po czym uczestnicy zja- 
zdu ze sztandarem udali się na plac wolno 
ści gdzie prezes związku dr, Baryszewski 
słażył wieniec na płycie Nieznanego Pow- 
Słańca. 

Obrady zjazdu rozpoczęły się o godz, 11 
w. sali teatru im. Wyspiańskiego. Przewod- 
niczącym wybrany został prezes miejscowe 
go Związku Zrzeszenia Pracowników Miej- 

„Skich Franciszek Ludwik, Następnie po u- 
konstytuowaniu się prezydium i Po pĘzemó- 

—wieniach powitalnych wygłoszono szereg re- 
feratów, 

Nansść na g"fra 

Ubsznier>3!ni 
mA Goniec Ubezpieczalni Społecznej w Wil- 

nie Piotr Dąbrowski zam. przy ul, Subocz 
59, padł, jak zeznał w policji, ofiarą nies- 
Podziewanej napaści. : 

Na polecenie Wydziału Egzekucyjncgo 
Ubezpieczalni miał doręczyć upomnienie pła 

„tricze Tzaakowi Galpernowi ,zam, przy uł 
w. Pohulanka 18, któremu oświadczył. że 
jeżeli nie ureguluje należności, Ubezpieczal 
nią przystąpi do zwózki jego rzeczy. Upo- 
mnienie podziałało na Galperna tak, że rzu- 
Cił się na gońca z wyzwiskami į uderzył go, 

400 
Wycieczka z Polesia w liczbie 400 osób, 

zorganizowana przez spółdzielnie turystycz- 
N(-wypoczynkową „Gromada*, wracając z 

Е Luskowa z wystawy „Praca j Kultura Wsi“, 
zwiedziła w dniu 2 lipca br. Warszawę. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili: Zamek 
Królewski, Dom Spółdzielczości Rolniczej 
Przy ul. Wareckiejj Muzeum Narodowe i 

R Wojskowe, Stare Miasto, Katedrę św, Jana 
k L Ogrėd Zoologiczny oraz przez półtorej so 

„dziny objeżdżali Warszawę tramwajami. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki byli przyj 
Nowani obiadem przez p. premierową w sto 
łówce dla bezrobotnej inteligencji, prowa- 
Ūzonej przez p, Składkowską. 

Uczesthicy wycieczki, odjeżdżając z dwor 
RA, wileńskiego, wiwatowali na cześć P. pre- 
miera i spółdzielni „Gromada”. 

     
Zachwyceni Warszawą i przyjęciem ucze 

<inicy wycieczki wystosowali do p. Premie- 

Ta list następującej treści: 

Wilno w dniach Kongresu 
Maryańskiego 

białej chustce na głowie, w dużych, 
męskich pantoflach. Zapytała, którę* 
dy iść do kościoła św. Jana? Skorzy- 
stałem z okazji by nawiązac rozmo- 
wę. Wieśniaczka po raz drugi w ży- 
ciu była w Wilnie. Pr'ed tym 10 lat 
temu przybyła na koronację Cudow 
nego Obrazu Panny Ostrobramskiej. 
Jest zachwycona Wilnem į niepomier 
nie szczęśliwa, że przypadł jej zasz- 
czyt udziału w tak doniosłych uroczy 
stościach. 

— Ja, panoczku, do grobowej des- 
ki o tym nie zapomna... 

Pątniozka miała łzy w oczach. Z 
przejęciem w prostych słowach opo- 
wiadała» jak ogromne wrażenie wy- 
warły na niej uroczystości, jak zapom 
niała o zmęczeniu, mimo, że przeszła 
wraz z pielgrzymką przeszło 50 kilo 
metrów i mimo, że nocowała w przej 
ściu kaplicy Ostrobramskiej. Była za 
dowolona i szczęśliwa. 

Nie jest ona wyjątkiem. Wszyscy 
przybyli do Wilna na uroczystości 
kongresowe wyjeżdżają pełni podnio- 
słych wrażeń. Opuszczają nasz gród 
pokrzepieni na duchu, z wiarą, że 
„Ta, eo w Ostrej świeci Bramie', ieli 
nigdy nie opuści. 

Wczoraj wieczorem część wycie- 
czek i pielgrzymek owuściła Wilno. 
Reszła wyjeżdża w dniu dzisiejszym. 
Dziś już nie zobaczymy takiej ilości 
chust wiejskich i szarych siermięg na 
ulicach miasta. Jutro — zupełnie już 
wsiąkną one w zwykły, codzienny 
tłum miejski. Wiłno wraca do swego 
normalnego wyglądu. 

IT długo zapewne nie zobaczymy u 
siebie tylu tak miłych i rzadkich goś   
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Znowu! 
Wilno słaje się niebezpiecznym. Mia- 

sto o najmniejszym nasileniu. ruchu koło- 
wego, a w szczególności "motorowego 
wśród stolie dzielnicowych Rzeczypospo- 
litej, przynosi największą ilość wypadków 
z powodu nieosirożnej jazdy. 

Wczoraj na moście Zielonym, gdzie 
obowiązuje, jak wiadomo, „jazda stępa”, 

most Malwinę Słuptową (Pióromont 11), 
58 lat. 3 

Przejechana doznala ogėlnych obra- 
żeń. Pogolowje przewiozlo ją do szpi- 
tala. 

Wielka ilość wypadków samochodo- 
wych słaje się zjawiskiem zastraszającym. 
Należałoby położyć temu kres przez za- 
ostrzenie kar na gapiowałych kierowców. 

Z siekierą w ręku 
Stefan Wojnicz (Środkowa 18) przed kil- 

ku miesiącami dopuścił się karygodnego czy. 
nu. Spiłował w lesie państwowym i przywła 

szczył dąb, Dowiedział się o tym Władysław 
Komar, zam, Droga Hrybiska 13, į doniósł 
polieji. Wojnicz stanął przed sądem j ską- 
zany został na kilka miesięcy więzienia. 

Wojnicz wiedział, że „zasypał* go Komar, 
ło też po odzyskaniu wolności „postanowił 
pomścić krzywdę. W tym celu wczoraj w 
nocy, uzbrojony w nóż i siekierę usiłował 
wtargngė do mieszkania Komara, Napastnik 
wybił szyby i ramy okienne, po czym zaczął 
welić w drzwi, Wszczęty przez domowników 
alarm posłyszeli znajdujący się w pobliżu 
żołnierze, którzy po krótkiej walce obezwład 
nib Wojnicza i oddali w ręce policji. 

Wojnicza osadzono w areszcie. 

  
Inka ZST i 

poleszuków zwiedziło Warszawę 
| „Uprzejmie dziękujemy panu Premie 

rowi za udzielenie nam pomocy przy zwie 
dzaniu pamiątek Warszawy, które n»m 
się głęboko wryły w serca I mózgi oraz 
za serdeczne przyjęcie przez gospodarza 
Rządu Rzeczypospolitej, jak również dzię 
kujemy za okazywaną pomoc przy orga- 
nizowaniu spółdzielni turystyczno-wypo. 
ezynkowej „Gromada”. 

Wycieczka nasza z wyżej wymiento- 

mych powiatów „licząca 400 osób, wraca- 

jąc do swych wsi poleskich 1 podlaskich 

będzie starała się podnieść kulturę gos- 

podarczą”, 

Warszawa dnia 2 lipca 1937 r. 

Nastepuje 400 nieczytemych podpisów mie- 
"sekaūcdw pow, Prużana, Kobryń, Kosów, 

Wicdawa i Brześć n. Bugiem. 

Podobne podziękowanie przesłali uczes- 

tnicy wycieczki również j na ręce prezyden- 
ia m, si, Warszawy. $   

mołocyki najechał na przechodzącą przez. 

  

  

  

„KURJER WILEŃSKI", 4.VII.1937 r. 
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SOLANKOWE 
BOROWIROWE 
KWASQGWĘSLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIGM. 

IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA. 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE, 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. , 
Inform: Dyrekcja Zakładu | Komisja Zdrojowa w Druskłenikach, Związek 

Uzdrowisk w Warszawie oraz wszystkie placówki 
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„Orbisu“ w kraju i zagranicą 

  

  

Nowa ustawa 
usoszżeniową 

Tygodnik urzędniczy „Jedność” poda- 
je następujące szczegóły z nowej ustawy 
uposażeniowej: 

„Przede wszystkim obecne pobory ma- 
ją ulec zasadniczej przebudowie w tym 
kierunku, że pobory zasadnicze ulegną 
dalszej redukcji, przy równoczesnym za- 
stosowaniu pewnych dodatków, które w 
sumie z poborami zasadniczymi dadzą 
kwotę nieco wyższą od obecnych. 

„Dodałki fe jednak nie będą brane w 
rachubę przy przejściu w słan spoczynku, 
t. j..na emeryturę. 

„Jeżeli chodzi o usławę emerytalną, 
ło dekret emerytainy ze zmianami, wpro: 
wadzonymi przez posła Osłtafina wejdzie 
w całości”. 

| ii 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. BMAKOJRIK 
PROJEKIY WNĘRZ > 

(mieszkania, biura, skiepy 1 L. d.) я 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23-77 

  

  

W granicach „Wielkiego 
miasta Wilna” 

Przed kilku dniami miałem przyjem- | stwierdzić trzeba z przyjemnością, że Ko 

ność spędzenia kilku godzin w towarzy- 

stwie wiceprezydenta m. Wilna p. Teodo- 

ra Nagurskiego. Byliśmy tuż zaraz za Ko- 

lonią Magistracką, która z roku na rok 

coraz bardziej rozbudowuje się. Pan pre- 

zydent z dumą podkreślał, że znajdujemy 

się, mimo wszystko, w obrębie „Wielkie- 

go Miasta Wilna”. e 

Granice Wilna zakreślone zosłały rze- 

czywiście szeroko. Miasło nasze nie koń- 

czy się za słupami wjazdowymi na Wiel- 

kiej Pohulance, ani łeż tuż za kościołem 

Św. Piofra I Pawła na Antokolu. Warto 

byłoby jednak, by oprócz granic miasto 

rozszerzało również na przyległe tereny 

pewne świadczenia... 

Chcę mówić o potrzebach Kolonii Ma 

gistrackiej, która rozpocżyna się zaraz za 

torem wyścigowym na Pośpieszce, a obej 

muje m. in. Wołokumpię i inne pobliskie 

miejscowości, aż po Giełwadziszki. 

Patrząc z perspektywy minionych lał, 

Teatr Lutnia 

Dzwony z Carneville 
Piątkowa premiera w „Lułni” zapoznała 

publiczność wileńską 2 opereiką Plan- 
quefłe'a pod tym tytułem, cieszącą się 

swego czasu ogromnym i — dodajmy — 

słusznym powodzeniem na miejskich sce- 

nach. Niezaprzeczenie ten właśnie jej roz 

głos ściągnął tyle publiczności, która — 

zdaje się ło nie ulegać wąłpliwości—do- 
cenia fakt istnienia sceny muzycznej w 
Wilnie. „Dzwony z Comneville" posiadają 
bogatą oprawę muzyczną, o większych po 
pisowych ariach, wymagejących rułynowa 
nych śpiewaków, Z fabułą libreita zwią- 
zany moływ dzwonów jest ciekawym uroz 
maiceniem faktury muzycznej. Orkiestra 
„Lułni” miała łu do pokonania ważną 
sprawę — zaopatrzenia się w odpowiedni 
iustrument — dzwony. Pozałem — w nie- 
pełnym jak zwykle zespole — zbyt duża 
rola przypadła foriepianowi, z oczywistą 
szkodą dla barwy muzycznej całości. Nad 
stroną muzyczną czuwał — jak w po- 
przednich szłukach A. Wiliński, 

Reżyseria spoczywała w ręku B. Fo- 
lańskiego. O ile dobrze zinterpretowana 
zosłała jego bardzo trudna pod wzglę- 
dem śpiewaczym i akłorskim — rola, o 
tyle reżyserii dałoby się zarzucić całkiem 
niepotrzebne wyjaskrawienie scen zbioro 

wych. Momenty przestrachu zaakcentowa« 
no efektami głosowymi rażącymi swą nie- 
nałuralną przesadą. Podobny zarzut dało- 
by się zrobić M, Nochowiczównie, której 

klasa aktorska nie dorównuje kunsztowi 
śpiewaczemu. Lepiej wypadła rola wspa- 

niałomyślnej Germainy odtworzona przez 
B. Halmirską. 

Rola naczelna przypadła Dembowskie- 
mu, cieszacemu się niezmiernym powo- 

dzeniem. K, Chorzewski — poza paru mo 
menłami chwiejności głosowej — miałby 
wcale dobry wieczór, gdvby nie zaciążvł 
na nim ooólny ton przesadnej reżyserii. M. 
Tatrzeński nie miał zbył efektownej roli. 
Zespół dopełniali: Z. Kalinowski i S. Bru- 
sikiewicz. 

Balef w opracowaniu J. Ciesielskiego 
pokazał w IV akcie łańce ludowe (czy 
były one zarazem utrzymane w stylu? — 
zdaie sie že nie). 

Tu właśnie można by zrobić mały za- 
rzuł pod adresem dekorałora j reżysera 
zarazem: niedociągnięć oprawy scenicz- 
nej. Nie chodzi o wierność antvkwarycz- 
ną, ale jednolitość wyrazu. Brakło tego 
w dekoracjach E. Grajewskiego, w szcze- 
aółach kostiumów. A szkoda, ogólne wra 
żenie byłoby na łym niezaprzeczenie zys 
kało i zapewniło trwałe powodzenie wi- 
dowisku, hhk.   

lonia Magistracka zaczyna robić miłe 
wrażenie. Sosnowe lasy, porządek, uro- 
cze brzegi Wilii — ło wszystko składa się 
na piękno łej miejscowości wypoczynko- 
wej. Pozazdrościć jej nam może niejed- 

no miasto. 

Obok tych naturalnych, że tak po- 
wiem, plusów są jędnak i minusy. Są po- 
ważne trudności nprz. ze światłem elek- 
trycznym. Te wszystkie nieco dzikie jesz- 
cze dzisiaj ulice Kolonii Magistrackiej 
powinny jednak być lepiej oświetlone. 
Chodniki nie są tułaj może najpilniejsze, 
ale światło jest potrzebne, bo „ciemności 
egipskie” stwarzają szereg ułatwień dla 
złodziei, których tutaj wyjątkowo pełno. 
Miejscowi mieszkańcy narzekają poza 
łym na brak posterunku policyjnego. 

Jeżeli się nie mylę, ło ostatni poste- 
runek lotny w obrębie „Wielkiego Miasta 
Wilna“ jest na Pošpieszce, a tamte dal- 
sze kilometry pozosławione są na łaskę 
losu j.. zdolności samoobronnych let- 
ników. 

W okresie lała posterunek policyjny 
jest tutaj koniecznie poirzebny. Potrzeb- 
ne są również lołne inspekcje policyjne. 
Mieszkańcy powinni mieć jaki—taki spo- 
kój o całość swego mienia. Nie można 
stwarzać nastroju ciągłej obawy. Jesłeśmy 
qłęboko przekonani, że sprawa ła nie zo- 
słanie bez rozpałrzenia i nie dojdzie do 
-bierania podpisów przez mieszkańców 
Kolonii Magistrackiej, proszących władze 
o opiekę i pomoc. 

W kilku miejscach a nie w jednym 
powinny również bvć usławione aułoma- 

ty telefoniczne. Słałe korzysłanie z czy- 
jejś grzeczności, krępuje człowieka. 

Jest to apel do Dyr. Poczt i Telegra- 
fów. Wydatek minimalny, a udogodnie- 
nie ogromne. Sam byłem świadkiem, jak 
przy jednym z prywatnych telefonów w 
Kolonii Maoisłrackiej stał długi ogonek 
złożony z pań i panów. Czasami trzeba 
czekać godzinami, zwłaszcza jeżeli roz- 
mawiają panie. 

Te wszystkie uwagi, które nasuwają 
się w związku z Kolonią Magistracką da- 
dzą się niewątpliwie przenieść I na inne 
miejscowości, należące do Wielkiego 
Miasta Wilna. 

W Kolonii Magistrackiej szerzy się w 
zastraszający sposób nożownictwo. Moc 

  

  

  

jesł wieczorami pijaków, kłórzy niezaw- 
sze zachowują się przyzwoicie. Jest fo. 
jeszcze jeden ergument za tym, że posłe- 

runek policji jest koniecznie potrzebny. : 

A teraz inna bolączka. Przed kilku 
laty władze bezpieczeństwa ustawiły ta- 
blice nad brzegami Wilii ze wskazówka- 
mi, gdzie można się kąpać, a gdzie nie. 
Tablice te stoją, ale nikt nie przestrzega 
porządku. Dlatego też moc jest najroz- | 
maiłszych wypadków j katastrof. Jak rzad 
ko, w tym roku mamy bogałą stałystykę 
ułonięć. Nic nie pomagają bezpłatne kur- 
sy pływackie. Nic nie pomagają tablice 
i obosłrzenia. 2 

Ludzie lazą do wody i topią się, jak 

muchy w tałerzyku z trupią główką. Trze- 

ba temu słanowczo jakoś zaradzić. Ale 

jak? Mam wrażenie, że przez zwiększenie 

- posterunków policyjnych nie tylko na sa-- 

mej wodzie ale i na brzegach rzeki. 

Człowiek w granałowym mundurze z pal 

ką gumową i ż numerem na piersi działa 

jednak na psychikę obywatela. Ustaną mo 
że tak niebezpieczne swawole rozwese- 
lonej w wodzie młodzieży. ‚ ф 

Wspominając o Wilii i o kąpielach w 

rzece, trzeba nadmienić coś niecoś o kul 

turze ludzi, zamieszkujących nad brzega- 

mi Wilii. Do rzeki wyrzucane są wszelkie- 
go rodzaju odpadki. Wylewane są wiadra 
z pomyjami. W wodzie moc jest najroz-| 
maitszych puszek od konserw i, co gor- - 

, sza, tłuczonych bułelek. Odpadki te po- 
wodują choroby, skaleczenia, zakażenia. 
Trzeba załroszczyć się o podniesienie kul | 
łury nadbrzeżnych mieszkańców. Czyż tak 
bardzo trudno jest wiadro z brudem wy-. 
lać gdzieś opodał do jakiejś jamy, żeby 
wsiakało ło wszystko do ziemi? Czyż tak | 

trudno jest wyrzucić puszkę od konserw 
i szkło nie de wody, a do słojącego w. 
podwórku śmietniska? : 2 
Tułaj wiele do powiedzenia miałaby k: 
misja sanitarna, która nie powinna ogra- | 
niczać się do przeprowadzenia lustracji 
tylko w piekarniach i fryzjerniach, ale rów - : 
nież przespacerować się od czasu do 
czasu brzegami Wilii. 4 R - 

Zanim jed»*++  komisia sanitarna wy- | 
bierze się nad brzegi Wilii, to radzimy 
jei przespacerować się przez sławne Ka- 
rolinki 1 zwiedzić rów u wylofu ul. 

Dzielnej... z 

  

I. Nieciecki. 
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Pomik Marszałka Piłsudskiego w Rudach, 
pow. wilejskiego 

W związku z likwidacją Komitetų 
Budowy Pomnika Marszałka Piłsud- 
skiego w Bućkach, pow. wilejskiego, 
przytaczamy poniżej w skrócie tekst 
z księgi pamiątkowej budowy pomni- 
ka: 

W żałobnym roku 1086, po zcealizowa- 

miu budowy publicznej szkoły powszechnej 

w Bućkach powstała myśl uczczenia pamię- 

gł czynów i zasług Wielkiego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego. W odległości 700 

metrów od szkoły znaleziono wielki 2 m kw. 

głaz, z którego postanowiono zbudować po- 
mnik. Mieszkańcy wsi Bućki i okolic razem 

z żołnierzami KOP wydobyli kamień z zie- 

mi i własnymi siłami przeioczyli na okrąg- 

ych belkach na miejsce budowy do szkoły. 

Został wybrany Komitet Budowy Pomni- 

Ka Marszałka Józefa Piłsudskiego w Buč- 

kach w składzie następującym: L. Borowski, 

M. Surynt, S. Kaczanowski, B: Urbański, 

K Szachura, A: Surynt, J. Chawecki. Na pre 

„mesa honorowego Komiteiu wybrany został 

p starosta wilejski W. Henszel, na członka 
honorowego — p. dowódca KOP w Kraś- 

mym. 

Dnia 12 lipca 1935 roku Urząd Wojewódz 

ki Wileński decyzją Nr. K. S. 1 1/8 zatwier- 

dził projekt pomnika „sporządzonego przez 

S Kaczanowskiego kierownika  pubłiczi 

szkoły powsz. w Bućkach. Wykonał .pomnik 

mrister 2 Radoszkowicz p. A, Aduekiewicz 

Dnia 16 czerwca 36 roku został uroczyście 

poświęcony kamień węgielny przez ks. pro- 

boszcza F. Cybulskiego, 

   

Dnia 15 listopada 36 roku w obecności 

przedstawicieli władz, wojska, wielkich rzesz 

wieśniaczych ,dziatwy szkolnej i nauczyciel- 

stwa pomnik był uroczyście odsłonięty przez 

pylk, dypl. J, Gaładyka. Й 

Na budowę pomnika zużyło 25. m sześc. 

kamienia polnego Ludność wsi Baśki, Ka- 

puścino, Połanka Kotowszczyzńa przy bu- 

ŻNIWIARKI 
i KOSIARKI orva. szwedzkie 

мЕМЕЛ © 
nainowszych modeli z trybami w oliwie 
stalowym stołem oraz części do nich 

poleca 

Centrala Sp. Roln. Handl. 
w Wilnie, uł. Mickiewicza 19, tel. 2-56 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
| Warszawa Chmieina 81 

Dia pp. czytelników „Kurjera Włleńsk," 
15%, rabatu 

  

  

   

    

      

      

  

   

      

    

  

  

dowie pomnika ofiarowała 57 furmanek i 89 

dui pieszej pracy, jak również ofiarnie pra- 

cowali żołnierze KOP oraz dziatwa szkoły 

powsz, w Bućkach. 

Przychód: 1) Imprezy 253 zł, 36 groszy. 

2) Od Korpusu Ochrony Pogranicza —228 

rt. 10 gr., 3) Ogiary —148 zł, 65 groszy; 4) 

Od S. Kacranowskiego tytułem pożyczki — 

62,65 zł, 5) Od Banku Spółdz. w Radoszko- 

wiczach 50 zł.; 6) Od nauczycieli gminy cho 

cieńczyckiej B1 zł. 60 gr.; 7) Od Związku 

Strzeleckiego w Bućkach I Chocieńczycach 

Meeting Zw. Jeździec 
kiego w Baranowi- 

czach 
Staraniem Wschodnio-Kresowego Klubu 

Jazdy w Baranowiczach, na własnym torze 

w dnia 2 bm, rozpoczął się czwarty cztero- 

dniowy meeting popularny Polskiego Žwigz- 

ku Jeździeckiego i zawodów Wschodnio-Kre 

sowego Klubu Jazdy. 

Wyniki są następujące: 

PZJ — Pokaz konia wierzchowego (u- 

dział wzięło 13 jeźdźców). 

1 nagroda por. Wojciechowski Albert na 

koniu „Bubuść; 

2 nagroda — por, Brzozowski Ilipolit na 

koniu „Cierpliwa”; 

3 1 4 nagrodę (otrzymali jednakową ilość 

pucktow) por, Czyrnyszewicz Antoni na ko- 

niu „Damoran* i rtm, Rojcewicz Henryk na 

koniił „Brawura II“. 

PZJ. Otwarty konkurs w skokach przez 

przeszkody (udział wzięło 96 jeźdźców), 

Przyznano 6 nagród niżej wymienionym 

jeźdźcom, którzy otrzymali jednakową i- 

teść punktów: 

rtm, Kapuściński Janusz na koniu „Tur- 

„niej F*; por. Nowakowski Antoni na „Za- 

mość II"; rtm. Rożałowski Szczęsny na RAR 

zi II“; rim. Kulesza Seweryn na „Ben Hur*; 

por, Bukowski Mieczysław: na „Tarzan*; 

pcr, Rylko Aleksander na koniu „Bimbus“. 

PZL. Konkurs w skokach przez przeszko 

de dla pań i jeźdźców cywilnych — Jekki. 

(Udział wzięło 6 jeźdźcówĄ, т 

1 ; + nagrodę otrzymai Płater-Zyberk 

Wojciech na koniach „Basior“ i „Domino“; 

a į 3 — nagrodę otrzymała Kraińska Ma- 

rin na koniach „Chicago“ i „Lady Agnes“. 

ków WKKJj. Udział wzięło 14 jeźdźców. 

1 nagroda por, Borździłowski Konstanty 

na koniu „Aldona Czamara“; 2 — por. Ger- 

lecki Tadeusz ni. koniu „Aria“; 3 — rtm. 

" Ortowski Zygmunt na koniu „Zalana“. 

Wołożyn 
|  — Urlop starosty, Z dniem 2 bm. starosta 

wołożyński p. Wiesiołowski rozpoczął urlop 

fupkcje raś starosty powierzone zostały p. 

+ Gladkowskiemu, zastępcy naczelnika wydzia 

į tu społeczno-politycznego w Nowogródku. 

EMI 

  
Wątroba jest filtrem dla krwi 
Zanieczyszczona krew może powo- 

dować szereg rozmaitych dołegliwoś- 
ci, bóle artretyczne, wzdęcia, odbija- 
nia, bóle w wątrobie, niesmak -w- 
ustach, płamy i wyrzuty na skórze 
CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERII NISZCZĄ ORGANIZM I PRZY- 
ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. : 

Racjonalną, zgodną z naturą ku- 
racją jest normowanie czynnóści wą- 
troby i nerek. Dwudziestoletnie doš- 

wiadczenie wykazało, że w chorobach 
na tle złej przemiany materii, chro- 
"nicznego zaparcia, kamieniach źółcio 
wych, żółtaczce, artretyzmie ma za- 
stosowanie „Cholekinaza* Н. №ето- 
jewskiego. 

I Broszury bezpłatnie wysyła labor: 
| fiz. chine. Cholekinaza H. Niemejew- 
| skiego, Warazawa, Nowy Šwiat 5 oraz 
apteki i składy apteczne. 

WKKI. Bieg na przełaj — lekki (dla człon- + 

20 zł. Razem 789 zł, 35 gr. 

Rozchód: 1) Za robotę pomuika 565 zł. 

25 gr.; 2) Projekt pomnika 30 zł,; 3) Ce- 

ment 45,60 zł,; 4) Krzyż Virtuti Militari — 

40 zł. 70 gr. 5) Zwrot pożyczki 62 zł. 56 gr 

6: Druki, poczta i inne wydatki 54,46 zł,; 

7: Pozostałość na dzień 1 czerwca 1987 r. 

10 groszy. Razem 780 zł. 85 gr, 

Nadmienić należy, że pomnik znajduje 

się na gruncie ofiarowanym Komitetowi 

przez miejscowych rolałków rati Suryn- 

tów, 

REMOTE OCET ZAEDY OBEC IST ETYCE OTETY RARE RZEC 

  

Z powodu remontu w czasie 
ferii fetniei 

KLINIKA WEWNĘTRZNA 
i KLINIKA CHIRURGICZNA 

Ч U.:5. B. na Antokolu 
przerywają przyjęcia chorych. 

od dnia 1 lipca r. b. 

Opieka nad Matką 
i Dzieckiem w woj. 

nowog'ódzkim 
W trosce o wychowanie dzieci, podnie- 

sienie zdrowotności wsi, oraz o opiekę w 

okresie żniw, Wojewódzka Organizacja Rół 
Gespodyń Wicjskich zakreślita szeroki plan 

Pracy. 
Na terenie woj. nowogródzkiege urucho- 

miona 48 dziecińców sezonow . W posz- 

czególnych powiatach iłość dziecińców wy- 

nosi: w bdzkim —5; barauowickim — 4, 

nieświeskim — 9; stołpeckim —8, szezuczyd 

skim — 8; wołożyńskim — 6, stonimskim— 

3, nowogródzkim — 5. 

Oprócz lego w pow. lidzkim, baranowie- 

kim, nieświeskim, szezuczyńskim i wołożyń- 

skim prowadzi się 10 stałych rocznych Og- 

nisk Matki i Dziecka. Dwa tysiące dzieci 

w wieku przedszkolnym będzie miało zape- 

wnioną opiekę lekarską i dożywianie. 

We wszystkich powiatach Pow. Organ. 

KGW nawiązały kontakt z lekarzami powia 

towymi, komitetami pomocy dzieciom i mło- 

dzieży, samorządami gminnymi I powiato- 

wymi, uzyskując pomoc materialną £ współ- 

pracę. 
Kierowniczki dzieoińców, przeważnie ab- 

selwentki seminariów ochroniarskich, prze- 

szkolone na kursach PDOK, pracuiąc nad 

dziećmi, jednocześnie przez wywiady I od- 

wiedziny w domach, zebrania rodzicielskie, 

pogawędki, w dużym słopnia wpłyną na nod 

niesienie kafturntne naszej wsl. S. K. 

      

   

  

Oryvęłanak w Įagūdro 

Dyrekcja Okręgowa. Kolel w Wilnie 

podaje do wiadomości, że od dnia 4-go 

lipca ustalony został postój na niecałą 

minutę dla wszystkich pociągów na przy- 

słanku osobowym na szlaku Porzecze— 

Druskieniki. 

Oszmiana 

— ŚMIERE W STAWIE. W dniu 29.V1 

rb. Kozłowski Stanisław. miaszkaniec wsi 

Łubianka, gm. graużyskiej kąpiąc się w 

sławie natrafił na giębine j utonął. 

— ŚMIERTELNA BÓJKA NA ZABA- 

WIE. Na zabawie taneczne! we wsi Mik- 

szany, qm. polańskiel wynikła sprzeczka 

pomiędzy  Makarewiczem.  Dealesiem, 

Hołubem a Czajewskim, która w"rótce 

zamieniła się w bó'kę, w czasie której 

został zraniony nożem Czalewski. Czaje- 

wski został przewieziony do szpiłała w 

| Oszm!anie, gdzie w nocy z 30 crerwca 

"na 1 lipca zmarł.     
  

Zwycięska załoga Chevroleta-Master Sedan, Mazurek (przy kierownicy) z mecha- 

nikiem, która zajęła w X Międzynarodowym Raidzie A. P. I miejsce w Ка!едот! 

dużych wozów. 

STS ESI TE EDI INIT S TENISAS INTO, TSRS SIPSIS M 

KURJER SPORTOWY 
Dziś zawody lotn cze 

na Porubanku 
W niedzielę 4-go lipca o godz. 14,20 па 

Forubanku odbędą się na Lotnisku I Wi- 

feńskie Zawody Lotnicze połączone z uro- 

czystością poświęcenia i przekazania Aero- 

klubowi Wiłeńskiemu samolotu RWD-8. u- 

fundowanego przez Okręg Kolejowy LOPP. 

Program przewiduje poświęcenie samolotu. 

próby piłotażu, loty szybowca i zwiedzanie 

portu, 

Dojazd do stacji Porubanek pociągarał © 

godz. 13,30, 11.60 i 15.35, Powrót z Porul:an 

ka o godz 18,47, Składy pociągów zostały 

odpowiednio zwiększone fak, że podróżni 

wygodnie będą mogli dojechać do Poruban- 

ku i powrócić. 

Osnisko — Fiektrit 

Dziś, t. j. w niedzielę da. 4 bm. na 

boisku Makabi przy ul. Wiwulskiego 'od- 

będzie się mecz piłkarski! o mistrzostwo 

kl, B Ognisko—Elektrit, 

Początek meczu o godz. $ po poł. 

zawody Konne 
fi zabawy ułańskie 
Komitet Wykonawczy Obchodn. fyged- 

nia Morza w Wilnie podaje do ogólnej wia- 

domości, iż staraniem ułanów zostaną zor- 

ganizowane w dniu 4 bm na płacu koszaro 

wym p, ułanów (Rynek Kalwaryjski) zawo- 

dy konne i zabawy ułańskie pełne odwagi, 

sprytu, zręczności i brawury, wywołujące 

dreszcze grozy i wybuchy, śmieci. 
Na program złożą się: 1) Konkurs hippi- 

Czny z paniami parami. 2) Kadryl konny; 

3) Turniej rycerski; 4) Bieg sztafetowy; 

5) Wesele krakowskie; 6) Wolty*erka humory 

styczna; 7) Bieg z wiadrami; 6) Załoty ułań. 
skie; 9) Walka francuska; 10) Epizod wo- 

Jenny; 
Początek o godzinie 15-ej. Geny biletów* 

siedzące groszy 75, wejściowe 25. Dochód 

przeznaczony na Fundusz Obrorty Morskiej. 

  

AKARAAŁAA 

Z książek pochodzi 
inteligencja narodu. 

A. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
wiino, Jaglellotska 16 

Czytelnia Nowości 
Wielki wybór książek 

Now ści, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe i w obcych językach 

Czynna od 12—18. Warunki przystępna 
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Zawsze w świetnej 
formie 

W. klubie sportowym „Korona. szumno 

było i gwarno. Przed pół , „dzin: drużyna 
klubu ze Świelnym bramkarzem  Waligórą 
wygrała chwalebnie arcytrudny mecz cou- 
tra arni“, Zebrani + gorących słowach 

podziwiali chlubny wyczyn Waligóry, pod- 

nosząc ze specjalnym naciski . zawsze świe 

tną formę tego niczwyciężone,» asa druży- 

ny i szukając tajemnicy owej świetnej for- 
my, wolnej od śla: w jakiegokolwiek znuże- 

nia, Wtem na sali pojawił się sam bohatec 
— Waligóra, uf. iechnięty, zadowolony. Rzu 

cono się ku niemu i zasypano gradem pyłań: 

Jak ty to robisz? Jak wygr, wasz mecz bez 

trudu, bcz jednej kropli potu? Jaki taliz- 

man posiadąsz? A Waligóra rzecze: —Moim 

tal'zmanem jest słynny Sudor —płyn wy- 

robu firmy Ap. K wal.ki, przed meczem a- 

plikuję go sobie 1 jemu zawdzięczam 90% 

    

sukcesu! 

Wi łacy oszczędacś"iowe P.K.0. 
"w. tzerwon 1937 r. 

W miesiącu czerwcu wkłady oszczędnoś- 

ciowa, jak również liczba oszczędzających, 

wykazują znaczny wzrost. 

Stan wkładów zwiększył się o 11.721.460 

osiągając na dzień 30 czerwca 1937r. sumę 

115.812.767 złotych. 

Jednocześnie. ze wzrostem wkładów OSŁ- 

czędnościowych zwiększyła się wstym Qzasie 

i liczba oszczędzających w PKO.vsW- ciągu 

czerwca br. PKO wydała 53.785 nowych ksią 

żeczek oszczędnościowych, osiągając na dz. 

30 czerwca 1937 roku ogólną ilość 2.551.889 

czynnych książeczek ie o 

sb 

Dziecko pod kołami 

peciagu 
W dniu 2 lipca na stacji kolejowej Lida 

dostała się pod manewrujący tabor kole- 

jowy Helena Wiśniewska, lat 7, doznając 

zmiażdżenia lewej nogi. Po udzieleniu 

pomocy przez lekarza kolejowego, po- 

szkodowaną przewieziono I umieszczono 

w szpitalu mieiskim. Po wypadku okaza- 

ło się, że Wiśniewska była umysłowo 

chorą, pozostawioną bez opieki i to by- 

ło przyczyną nieszczęśliwego dostania 

się pod manewrujący tabor. 

Iresstowan'e młycarsa pod 28710-, 

эт nsłłowania wręszania Japówki: 
Wczoraj z polecenia władz śledczych z0- 

stał aresztowany w Wilnie właścicieł młyna 

zy ulicy Kwaszełnej 21, W. Kerlin, które- 

mu zarzuca się usiłowanie wręczenia łapów*, 

      

  
p”zez niego obowiązków służbowych, 

1 Kerlina osadzono w areszcie. (e) 

ki jednemu z urzędników w czasie pełnienia — 

Hignon G. ГУ 
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LIN... 
PACJENT | 

Na te słowa adwokat pani Harrigan nachylił się 

Aikatną chusteczkę, a piełęgniarka przydana jej do bo- 
ku, puściła w ruch złożoną ». wachłarz gazetę. Dr 
Kunce nachylił się do sierżanta, który 7 kolei poszep- 
tał coś z koronerem. Reporterzy przygłądali się z sen- 
nym zainteresowaniem. a Ladd patrzył prosto przed 
siebie, udając, że nie widzi, iż jest pod specjalną ob- 
serwacją, chociaż wyraz oczu miał cokolwiek nieprzy 

.jemny. Niezręczna telefonistka jeszcze pogorszyła 
sytuację niespodziewanym wyrwaniem się: 

— Pan dr Kunce nie pozwala nam rozmawiać 

o pacjentach i gościach, ale jak można się nie intere- 

sować, jeżeli młody człowiek przychodzi tak często, 

ito z kwiatami i z... 
— Więc tego wieczora pani wcale nie widziała 

pana Ladda? — przerwał koroner. 
— Wcale, proszę pana. Wcale. 

— (zy, gdyby kto wyszedł potem, kiedy się pani 
już dowiedziała o morderstwie toby go pani za- 
uważyła ? 

— Och, absolutnie! — wykrzyknęła, zapominając 

znów o reporterach. 
Zapytano ją jeszcze o mój telefon alarmowy, któ- 

rego czas oznaczyła dokładnie na dwunastą trzydzie* 
ści dwa, ; odprawiono. 

Po niej wybadano krótko panią Jones o to, kiedy 
; telefonowała po posługacza. 

— Pacjent umarł o dwunastej — zaczęła wystra- 
szonym głosem. — Zaraz zatelefonowałam po posłu- 

„gacza i zeszłam na dół na kolację. 

jedna z moich pielęgniarek, powiedziała mi. że Teuber     (zjawił się w jakieś pięć miąut. , Musiał zaczekać na 

nad nią pośpiesznie, ona podniosła znów do oczu de-. 

Panna Leming, з 

mnie — na papiery, polecenie do przedsiębiorcy po- 

grzebowego i inne. Pan dr Kunce badał murzyna wie- 

czorem, kiedy już było wiadomo, że umrze, tak, że 

już: akt zejścią był w porządku. Przygotowanie tych 

/ papierów, po.powrocie z kolacji zajęło. mi trochę cza- 

. su,tak-że Teuber.odszedł z naszego oddziału na krótko 

przed wpół do „pierwszej. Pamiętam dlatego, że było 

z tym.dużo zachodu, a miałyśmy tej nocy dużo roboty 
: — Na krótko przed wpół do pierwszej — to zna- 
zy na iłe minut? 

— Na dwie — trzy najwyżej. Stałam w drzwiach 

i widziałam, jak pchał wózek korytarzem i jak-spotkał 
się koło windy z panną Keate i one zatrzymała go. 
coś powiedziała i potem pochyliła się nad wózkiem, 

a ja wróciłam do roboty. 

Teuber. ogromnie przygnębiony i straszliwie. za- 
dyszany, potwierdził zeznania panny Jones, zabezpie- 

czając jej w ten sposób świetne alibi, gdyby tego po- 
.trzebowała. Dodał, że kiedy on jechał z wózkiem do 
windy ciężarowej, ja szłam na górę. 

— Musiałem użyć windy ciężarowej — rzekł to- 
nem usprawiedliwienia, spoglądając na d-ra Kunce'a. 
— Narobiłem hałasu, ale jak miałem dostarczyć ciało 
`па dół? Wiedziałem zresztą: że przedsiębiorca przyśle 
po nie odrazu. Panna Ash widziała mnie we wschod- 
nim skrzydle — dodał niespokejnie — i może po- 
świadczyć, że nie. takiego nie robiłem. Panna Blanc 
w południowym skrzydle zapytała mnie, dlaczego bio- 
rę ciężarową windę, kiedy nie wolno. Powiedziała, że 
obudzę jej wszystkich pacjentów. Odpowiedziałem, że 
główna winda utknęła, a ja muszę zwieźć ciało na dół. 

: — Jak prędko po telefonie z oddziału dla bied- 
nych znałazł się pan na drugim piętrze?     

— M... musiałem się wpierw ubrać i iść do- sali 

ambułansowej po wózek. Zajęło mi to pięć do dziesię- 

ciu minut. 
: 

— Pojechał pan na drugie piętro główną windą ?,, 

— Tak, proszę pana. 

— Nie zauważył pan nic nienormalnego? 

— Nie: proszę pana — zaniósł się kaszlem, po 

chwili otarł spoconą twarz chustką i mówił dalej: — 

Nic takiego nie zauważyłem. Na drugim piętrze wy- 

prowadziłem wózek z windy na korytarz i pojecha- 

łem z nim na oddział dla ubogich. Po drodze nie spot- 

kałem nikogo. 
— €zy we wschodnim korytarzu nie było nikogo? 

— Nie było żywej duszy. 

— Jak prędko zjechała winda na parter, kiedy 

pan po nią zadzwonił? Idzie mi o to, z którego piętra 

zjechała ? 
— Hm — na 

zakłopotanie w połączeniu ze 

myśli — trudno powiedzieć, 

młodej twarzy Teubera odbiło się. 
skwapliwym wysiłkiem 
ale chyba z trzeciego, 

piętra, bo za długo czekałem, żeby z pierwszego. Tego — 

jestem pewny. Tylko nie jestem pewny, czy zjechała 

"z drugiego, czy z trzeciego. Е 

— Napewno było pięć po dwunastej. kiedy pan 

dzwonił na windę? Napewno nie wcześniej? 

— Nie sądzę, bo przecież musiałem się ubrać i to 

wszystko. Ale przysiąc nie mogę. RSE 

— I winda była pusta? 
— Pusta. 

A A AA AA disas 

: — I ponownie zbliżył się pan do włndy dopieró 

około wpół do pierwszej — z pełnym wózkiem i wtedy 
SPOSA 

' spotkał pan pannę Reate? : 

(D. c.n.J. | AV 

  
  

 



Driš  Jėzefa Kalasantego 

Jutro Antoniego Zakkaria 
  

     
| Wschód słońca — g. 2 m. 51 

| Niedziela R zachód słońca — g. 7 m. 55 Łaga 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie * dn. 3.VN. 1937. r. 

Ciśnienie 766 
Temperatura średnia + 18 
Temperatura najwyższa - 22 
Temperatura najniższa -- 10 

E Opad: — 
21 Wiatr: pold, - zach, 

Tendencja: lekki wzrost. 
Uwagi: Pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody według 

PiM'a do wieczora dnia 4 b. m. 

Słonecznie z przejściowym zachmurze 

niem. Lekka skłonność do burz. Rankiem 

miejscami mgły. 
Ciepło. 
Słabie wiatry miejscowe. 

WILEŃSKA 
I DYŻURY APTEK. 

: Dziś w nocy dyżurują riastępujące ap- 

„deki: 

Mańkowicza (Piłsudskiego 30), 3) Chróś- 
cickiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 
‘25), 4) Filemonowicza. i Maciejewicza 
(Wielka 29) i Sarola (Zarzecze 20). 

Ponadio stale dyžurują następujące ap 
feki: Paka (Antokolska 42), Szantyra (Le 
"gionów- 10) | Zajączkowskiego (Witoldo- 

: "wa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

LE MIEJSKA 

— W związku z rozbudową lotniska 
<.na Porubanku magistrat wydzierżawił 

wojsku 16 działek w majątku miejskim 

Kuprianiszki. „Działki te władze wojskowe 
wkrótce nabędą na własność. 

3 „— Nowe žiobki dzienne subsydio- 

R * -wahik-przez miasto. Zarząd miejski uchwa 
Е "Hi mudzieliė subwencji wwysokošci 60 

"grółzy 'dziennie'na każde dziecko. dla 
*Żłobka Dziennegó przy 'ul. Fabrycznej 36, 

> uruchomionego « -przez: Wileńskie -Towa- 
': rzystwo Opieki 'Nad Dziećmi (liczy .25 

dzieci) oraz dla Żłobka Dziennego, pro- 
wadzonego przez Związek Pracy Oby- 

„ wifelskiej Kobiet na tyleż dzieci pod wa- 
runkiem, że ten- osłatni zosłanie w ciągu 
3 najbliższych miesięcy przeniesiony do 

,.. Jnnego lokalu tak, aby mógł obsługiwać 
, ludność dzielnic Nowy Świat i Nowe Za- 
budowanie. 

GOSPODARCZĄ 

— Podwyższenie ; zryczałtowanie stówek 
podatku hotełowego. Magistrat postanowił 

pobierać podatek od wynajmu lokali lub 

„ki części w hotelach „pensjonatach, zajaz- 

„dach 1 t. p, w formie ryczałtowej, za wyjąt- 

kicm hotelu „Bristol”, który nie zgodził się 

na zryczałtowanie podatku i od którego po 

_ latek ten będzie nadał pobierany protenio- 

wo i wymierzany na podstawie prowadzo- 

' mych ksiąg handlowych, Stawki podatku 
ryczałtowego zostały w większości wypad- 

* sków nstalone w normach wyższych o około 

14/15 do 20 procent 'w stosunku do roku ub. 

**' Normy podatku zostały ustalone w porozu- 
Ke 5 meniu: ze Związkiem Przedsiebiorstw i Pra- 

Vo townikėw Hotelowych w Wilnie. 

    

  

. Bopierajcie pierwszą w Kraju Śpół 
Pzielnię Przeciworužliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

1) Jundziłła (Mickiewicza 33), 2)“ 

| by zaprezentować się znacznie lepiej. 

NIKA 
Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 

— Prezes T-wa „Mens* i Wil. Oddziału 

Twa Eugenicznego prof. Zygmunt Hrynie- 

wicz rozpoczął z.dniem 4 lipca urlop wypo- 

czynkowy „który potrwa do 15 sierpnia. 

— Na inieneję sprawy rzemieślniczej z 
iniejatywy Związku Rzemieślników i Cechów 

Rżemieślniczych chrześcijańskich w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąta o godzinie li-ej 

odprawia się w kościele św. Ducha Współ- 

na Msza Święta. 

NOWOGRÓDZKA 
— W wyniku przetargu rzeźnia miejska 

wydzierżawiona została p. J. Szymelowi, wła 
šcicielowi jatki mięsnej, za sumę 8120 zł. 

Dotychczas rzeźnię dzierżawił p Wolfowicz 

za cenę 8100 zł. rocznie. е 

— Wynik egzaminów do gimnazjum. — 

W ubiegłym tygodniu zakończone zostały: e- 

gzaminy do pierwszej klasy gimnazjum koe 

dukacyjnego Adama Mickiewicza. Wpłynęły 

153 podania, w tym około 30 ze świadectwa- 

mi.o niedostatecznych kwalifikacjach. (W 

rezultacie zdało egzaminy 162 kandydatów, 

z czego przyjęto 73. 

Jednocześnie odbyły się egzaminy do li- 

ceum. humanistyczno-przyrodniczego. Na ra- 

zie jest 26 uczni. W jesieni przybędzie chyka 

jeszcze. kilku. ' 

Liceum mieścić się będzie w tym samym 

gimnazjum, zanim Zarząd Miejski nie wy- 

kończy budynku b. bursy białoruskiej przy 

ul. Zamkowej. i 

cza mieści się w gmachu po-klasztornym, zu 

pełnie nie nadającym .się pod zakład nauko 

kalwiek kredytach na budowę gimnazjum. 

— Zabawa nad Świiezią. Związek Strze- 

lecki postanowił urządzić dziś (o ile będzie 

pogoda) zabawę ludową nad Świłezią. Przy- 

grywać będą dwie orkiestry. 

   
ki „Syrena wystawił we czwar 

vie. Do kasy wpłynęło 108 zł, Trochę 

za mało jak na Nowogródek, chociaż często 

bywało, że przyjezdne twupy i tego nie mia- 
ły. Zawiodly t. zw. wyższe sfery nowogródz 

ki bowiem pierwsz: rzędy kizęsęł świeciły 

piistkami (Zresztą świeciły” pustkami w A 

„Swięta 'Morza* i w kościele. 

golówkowy, a częściowo i 

jest wzgłędny. Komiiet LMK zrobił chvba 

wszystko, co od niego zaležalo, Ale ježeli 

chodzi 6 stronę artystyczną rewii | wykona 

nie można By dużo wysunąć pretensyj. Zes- 

Pół o takich zdolnościach i aspiracjach mógł 

    
  

    

   

  

      
   

  

   

Bo egzaminów 
„przygotowuje doświadczony b. naucz., 
gimn. w rakręgie. programu. nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: pol, 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidna. Opłała przystępna. 
Zgłoszenia: do Teualkcja „ata jo 77 
leńskiego" po godz. 7,30 wiecz. kib 
aa Ę nr. 4—84, Peta 45, od 

5 3 rano do 

Sfałszował weksel? 
* ffelena Romanowska (ul. Słoneczna 6a) 

    

Kcóskiej N, Rabinowicza 0 sfałszowanie we- 

ksla. W swoim czasie meldująca nabyła. w 

sklepie Rabinowicza meble na 320.zł. i wyć 

stawiła weksłe. Obecnie, jak, (twierdzi Roma 

nowska, Rabinowicz przerobił na jednym z 

tych weksli sumę, znacźnie ją podwyższa-   S. (e) : 

RZEMIEŠLNICZA | 

Jak wiadomo gimnazjum A Mickiewi: 

wy. Niestety, na razie nie słychać o jakich- 

— Rewia. Staraniem Komitetu LMK, ze- | 

Prop słowy : 

Kaz, | 

_czenle reprezenfanta "„Arbonu“ 

oskarżyła. właściciela sklepu mebli przy ul, |   

 RURJER -WILEŃS i“, '4.VII.1937 r. 

W przeddzień święta Pułku „Zuchowatych“ 
W przeddzień rocznicy sławnej bi- 

twy pod Kostiuchnówką pułk Zucho- 
watych 1 Bryg. Leg. obchodził w'dn. 
3 lipca święto pułkowe. 

W pierwszym dniu święta na sta- 
dionie im. Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego odbyły się liczne zawody i po- 
każy sportowe, po czym nastąpiło roz 
danie nagród i defilada „No za* 
wodników. 

O godz. 16-ej pułk Zuchowatych 
udał się na cnientarz Rossa w celu 
złożenia hołdu Sercu I Marszałka Pol- 
ski Józefa Piłsudskiego. 'Na Rossę 
przybyfi delegaci pułków i formacyj 
wojskowych. Gdy padła komenda 
„baczność! jg istawione naprzeciw 
mauzoleum oddziały wojskowe spre- 
zentowały broń, delegacja pułku Zu- 
chowatych złożyła wieniec na płycie, 
pod którą spoczywa Serce Wodza Na-   

rodu. Na szarfie wieńca o barwach 
Virtuti Militari widniał napist: „Ko” 
mendantowi — Piątacy”. Po złożeniu 

wieńca nastąpiła dwuminutowa cisza 

ku uczczeniu pamięci Marszałka: a 

następnie cały pułk wraz ze swym do . 
wódcą przedefilował przed cmenta- 
rzem. 

W godzinach wieczornych na pla- 
cu koszar I Brygady odbył się apel 
poległych. 

Dn. 4 b m. w ramach święta puł- 
ku Zuchowatych odbędzie się nabo- 
żeństwo polowe na placu zbiórki I-ej 
Brygady, odczytanie rozkazu pułko- 
wego i rozdanie odznak pułkówych, 
poświęcenie instalacji radiowej-pułku, 
defilada pułku w rejonie koszar I Bry: 
gady, wspólny. obiad žolnierski i na“ 
zakończenie program uroczy: stości wy 
czerpie przedstawienie dla żołnierzy. 

Raid kolarski podoficerów 
„Wilno — żułów | 

W dniu dzisiejszym rozpoczął się w 
Wilnie raid kolarski podoficerów garni- 
zonu wileńskiego na historycznej trasie 

Wilno—Zułów. 
W. godzinach przedpołudniowych  u- 

czestnicy raidu około 70 osób udali się 
ze sztandarem WKS Śmigły na cmentarz 
„Rossa w celu złożenia hołdu Sercu Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Po raporcie, 
który odebrał płk. Janicki, delegacja rai- 
du złożyła wieniec na płycie, a następnie 
odbyła się dwuminutowa cisza. Po prze- 

. defilowaniu przed mauzoleum kolarze- 
podoficerowie. odjechali do pierwszego 
etapu raidu z Wilna do Niemenczyna. 

W niedzielę rano ao wyja   

dą z Niemenczyna, udając się do Zuło- 
wa, gdzie właściwie nastąpi zakończenie 
drugiego i ostatniego etapu tej imprezy. 
W Zułowie po złożeniu hołdu i zwiedze- 
niu miejsca urodzenia Marszałka delega- 
cja raidu wręczy Komiletowi Odbudowy 
Zułowa płytę pamiątkową, kiėra po za- 
kończeniu prac odbudowy Zułowa zosta- 
nie wmurowana. 

Na zakończenie raidu kolarze wyjadą 
do miejscowości wypoczynkowej podofi- 
cerów garnizonu wileńskiego — Nowicz. 
W Nowiczach nasłąpi uroczyste otwarcie 
domu wypoczynkowego, a ponadło odbę 

dzie się wiele atrakcyjnych imprez $рог- 
towych. 

Charakterystyczne metody p postępowania 
W „Tommaku'? 

z książki protokułów wyrwano i zniszczono ee 
"dyr. Jankowskiego . 

Na margkaasia. strajku personelu tech-. 
nicznego. „Tommaku“ wychodzą obecnie 
„na jaw „niezwykłe pikantne i charaktery- 
styczne szczegóły. 

* Przed 3 łaty, gdy obniżano 6 20 proc. 
pobory pracowników, zwóływane było w. 

| związku pracowników zebranie, na które 
przybył dyrektor „Tommaku” 'p. Jankow- 
ski i zapówniał pracowników, że obniżka 
jest tylko chwilowa, co najwyżej na 6 mie- 
sięcy, że należy ją traklować raczej jąko 
pożyczkę pracowników dla przedsiębior- 
stwa j że z chwilą poprawienia się koniun 

kłury I interesów finansowych przedsię- 
biorstwa zostanie nawet pracownikom w 
odpowiednich rafach zwrócona. Oświad- 

zostało 
zaprotokółowane I było przechowywane 
w książkach protokółów zebrań pracow- 
ników. Tymczasem na krótko przed stra]- | 
klem jeden z pracowników, kiėry mia? 
stały wgląd do ksiąq związkowych w lo- 
kalu dyrekcii wyrwał i zniszczył w obec- 
ności świadka kartę, zawieralącą oświad- 
czenie złożone przez dyr. Jankowsk'ego. 

Pracownicy dopiero teraz przekonali 
się o popełnionym nadużyciu. W zwiazku 
z lym niezwłocznie złożono ódpowied- 
nie zameldowanie władzom poticyinym, 
kfėre zalnteresowaly się tą sprawą wysoce 
charaktervstyczna dla stosunków panują- 
cych w „Tommaku“. 

Jak nas“ informulą, ostafiia wizyta 
przedstawicieli władz policyjnych na te-- 
renie garaży samochodowych łaczy się 
właśnie z fym sensacyjnym meldu*klem. 
Kslażka z protokółami zebrań została do- 
Bin zbadana { "| przez władze, 

  

"Szlakiem biedy ! 
И’зроіс.ип:ле zaciera amtaegomizrniuyj rasowe 

1 już przed 6. tygodni mąż mój, blachasz i Pray ul Zawalnej 57 w domu p. An- 
© fonłewicza, rozegrywa się już od sześciu 

fygodni osobliwy dramat. 

* +, Biedna rodzina żydowska. Drejzingie- 
rów, składająca się z 6 osób, została 
przez 6-ma tygodniami wyeksmitowana z 

    

- smałego mieszkania | znałazła chwilowe | 
schronienie wpierw w stajni końskiej, a 

* hastępnie w małym składziku. W tym 

  

   
   

    

dotąd. 

AU W Halach Miejskich głośno o tym wy 
padku, Wszyscy straganiarze wiedzą, że 

ё w czasie deszczu nieszczęśliwa rodzina 
'* tłoczona jest kałużami wody, obficie 

przedosfającej się przez zepsuty dach, że 
nie tylko. w nocy, lecz nawet w dzień 

- ogromne szczury skaczą na głowy mie- 
szkańców tego „domu mieszkalnego”. 

4 A Onegdaj, jako w dzień rynkowy, zna-     
  

  

- dających w halach swe wyroby, zauważy 
poruszenie. Jakiś rzemieślnik zbierał 

Wszyscy dawali chętnie.   

składziku mieszka rodzina Drejzingera 

= Jazłem się. w Halach Miejskich.. Wśród rze. 
2. mleślników-chałupników chrześcijan, sprze... 

| — Na Jaki cel zbieraciei 
_ — Dla wyeksmitowanej rodziny. Pro- 

. szę zajrzeć . 
—odezwał się kwestujący, wskazując bra- 
mę domu Nr. 57. — Przekona się Pan 
naocznie, có się tam "dzieje. | 

Batdzo obszerny dziedziniec domu p. 
Antoniewicza zastawiony Jest furmankami. 

, Pachnie mocno końskim, nawożem. за 
kaš kobiecina z zakasanymi zękawami na 

chyla się ii wyprostowuje przy pompie 
„ podwėrzowej studni. | 

Pytam, gdzie mleści się wyeksmitowa- 
na rodzinał ' 

| "=A won tam pańoczku,—wskazuje rę 
ką. na. róg dziedzińca. в 

„ Przez ažurowe, drewniane kraty drzwi 
widzę małe robiące wrażenie wilgotnego | 
legowiska, zarzucone jakimiś ' szmata- 
mi. Obok drzwiczek stol starsza: żydówka ы 

{ — Jak to byłoł 3 

dzie ludzkiej. 
—żeby pan widział, jak dzieciaki žmo: 

“kly, Jak te pacuki skaczą nam na glowy * 

na podwórko lego domu, 

Słucham zwykłej opowieści o ble: |   

udzkiej... 

nie nie może zarobić, gdyż właściciel do 
mu nie, pozwala rozpalać maszynki, w 
obawie by nie zapaliły. g składziki. © 
„niemy... 

— A lak opieka społeczna! 

— Gmina żydowska dała., 10 zł. Ma- 
gistrat nie nie dał Sąsiedzi trochę zebrali. 
Mam już 23 zł, a pofrzebne jest do wy- 
najęcia mieszkania 69... : 

- Chrześcijańscy rzemieślnicy pod wpły 
wem widoku tej nędzy zainicjowali zbiór 
kę. Widok nieszczęśliwych zatazł wszel- 
kie antagonizmy rasowe, 

Krępy Polak-szewc zebrał dla biednej 
rodziny 5 zł. Żydówka ociągała się: 
wziąć czy nie wziąćł: |. 

' =—Weż, kobieiko!-—wepchnął jej szewę 
zebrane pieniądze. — Weź, a my za kil 
ka dni przyniesiemy jeszcze. Sześcioro 
ludzi nie moe zginąć z o = 

"46 zł. 
Tak mówil łudzie „prošei“, porusžerd 

"nieszczęściem. | „le.     

które prowadzą obecnie dochodzenie. 
Przeż policję zbadany został również pra 
cownik, który dopuścił się aktu tego na- 

Ą dużycia. 
„Przytoczony | powyžej. "wypadek. ma 

swoją charakterystyczną. wymowę I zdaje 
się, że komentarzy. nię, potrzebuje. : = 

GRYPA. PRZEZIĘBIENIĘ 
BÓLE GŁOMŁY ; ZEBÓW 

„BIAŁY TARZANG 
t „PIEŚNIARZ "WIEDNIA*, 

р (Pan) a 

Amatorzy kowboyskich os zna'dą |- 
w tym dosyć wiernym odcinku życia na far- 
mie dużo brawurowej jazdy na koniach 1 
„wiele pięknych rasowych rumaków, Obck 
tego naturalnie momenty. grozy, . które tu 

reprezentuje nie „tyle drąpieżna puma, ile 
mistrzowskie okładanie . „się pięściami. 

Ken Maynard jest w swoim żywiołe, Tro-; 
„chę niepotrzebnie tylko. dokazuje „cudów”*, 
W trick z jazdą .na sznurze za koniem sie 

wierzy nawet licznie „zebrana nieletnia, puj. 
bliczność. 

Scena poskramiania rozszalałego. by 
doskonała. 

„Całość — utrzymana w. typie, to anaczy 
nie odbiega od. serii kowbojskiej. ы 

„Piešniarz Wiednia“ — wnosi na ae 
dużo poogdy i dobrego dowcipu, Należy do 
tego rodzaju filmów. które nie potrzebują 
grzeszyć logiką i prawdą, 

Wystarczy, że mały Mircha ślicznie śpie 
wa i że z woli scenariusza koleje jego losu 
bawią widownię! | 

Opiekun chłopca, zapoznany talent szo- 
ferski z „kompleksem** samochodowym, jest 
doskonałym komikiem w każdym ruchu. 

Willa ze szczątków automobilowych — dów 
cipna i fotogeniczna. 

- Mnóstwo bajecznych scenek i starannie 
dobranych typów epizodycznych — ożywia 

Tilnt, który przypomina dobre czasy wie- 
deńskich komedyj — t który wyprowadzić 
może z ponurej równowagi zaprzysiężonego 
śledziennika, 

*- Nadprogram PAT _nieświeży, ale elekawy 
oraz mniej udany od innych z cyklu— 

sa ia na eu 

| nada”. W- przerwie ok. 

| niewa Foleiewskieso — „W kotle mandźur- 

  
  

|wab; razy w ciągu Teka szk. po: 

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 3 lipca 1937 r. 

8.00 — Sygnał czasu i pieśń; 8:03 — 
Dziennik poranny; 8:15 — Gazetka rolnicza; 
8:35 — Muzyka na dzień dobry; 8:50 — 
Informacje rolnicze dłą Ziem Północno: 
W.schodnich;. 9:00 — Regionalna transmisja 
4 Chełmna; Nabożeństwo i reportaż. 11.10— 
Marszałek Edward Śmigły Rydz w Lisko- 
wie; 11:57 — Sygnał czasu i hejnał; 12:03— 
Dzień letni — poranek mnzyczny w wyk. 
orkiestry symfonicznej PR. pod dyr. Fitel- 
berga; 13:00 — W perspektywie tygodnia — 
felieton Eugeniusza Gulezyńskiego; 13:10— 
Fragment koncerlu Indian amerykańskich 

„Pow-Wow* Transmisja z Ameryki Północ- 

nej; 18:40 — Koncert rozrywkowy z Warsza 

wy. Zespół i soliści; 14,40 — Chór akademie- 

kich rewelersów; 15:00 — Audycja dla val 

1 Przegląd rynków produktów rolnych; 
Wióczorem przed kaszubską chatą i 

38: Sportowa pogadanka;, 16:01 — Polska Ka- 

pela: Ludowa; 17:00, — Oczepiny = „obraz 

z wesela na Górnym Ślasku; 17:30 — Re- 
portaż z życia; 18,00 — Podwieczorek przy 

mikrofonie Transmisja z kaw*"rni' „Fspła- 
SĘ felielów Zh'g- 

skim* z Wilna; 20:00 — "Wśród liarcerskich 

namiotów — transmisja z regionalnegc zło 

tu harcerskiego. Reportaż prowadzi: Tadeusz 

    

    

  

   

  

Buylsiewicz: 20:35 — Wileńsk': wiadamaści 

вр 20:40 — Przegląd politveznv: 20-56— 

Dziennik wiecz. 21 :00 Pod achami "War 

"85 Syrena; *2:400— *Wiado- 

portowe ze' wszystkich: rozęłośni:— 

22:00 — Recital skrzypcowy Szymona .Gold- 

berga; 22.30 — Pieć pieśni Adolfa Jensena 

w wyk. I Mennert: 22:50 — Ostatnie wiado 

i;'23:00 — Program na poniedziałek: 

2305-—23:30 — Koncert życzeń. | 

  

PONIFDZIAKRK, dnia 5 linea 1937 „roku. 

$ ; 6:18 — Gimnasty 

ka; 6:38 — Muzyka z płyt: 7:00 — Dzien- 

nik poranny; 7,10 — Muzyka z płyt; 8,00 — 

11:57 — Przerwa; 11:57 — Sygnał czasu i 

hejnał; 12:03 — Dziennik pc/udniowy; 12, 15 

Chwilka społeczna LOPP Kolejowego; 12.25 

Ludwik van Beethoven — Sonata cis mell; 

12:40 — Audycja poświęcona, rzemiosłu dru- 

karskiemu; 13.00 — Muzyka popularna: — 

14:05—15:00 — Przerwa; 15:00 —' Wesoły 

fortepian; 15:10 — Życie kulturalne; 15:15— 

Sprawa Edyty— Taylor-Relidzyńskiego; — 

15:25 — Koncert rozrywkowy: 15:45, Wia 

domości gospodarcze; 16:00 — Gdy wielcy 

ludzie byli mali — Wielki Rórsykanin — 

audycja -dla dzieci starszych; 16:1 ; Ut- 

wory fortepianowe na 4 ręce J. Zarąęmbskie 

go. 16.45 — Tajemniczy człowiek—pułkow- 

nik Ławrence — fel.; 17:00 — Koncert ork. 

17:50 — Świętojańskie ziele — pog--dr;Ko- 

łodziejczyka; 18:00 — Z naszego kraju — 

„Szlakiem Batorego i Napoleona ku *czetwo- 

nej granicy — pog.: Wład. Mazura: 18:10— 

  

  

K Debussy — Kwartet D-moll: 18,46 Рто- — 

gram na wtorek; 18: :45 3 "Wileńskie wiado 

mieści: sportowe: ‹ 18:50 — Pogudanka 4klu- 

alna;- 19-00. — Ritwa pod Kostiuchnówka— 

audycja żołnierska; 19:30 — Po szóstym bie 

gu kolarskim: dookoła Polski — po$g.: 19: 40 

Pływactwo polskie na nrzełomie —-póeźdan 

ika wportowa:-19:50-— Wiad. sportowe: 20-00 

Kencert rozrywkowy; 20:45 — Dziennik wie - 

Czerny: 20:55 — Pogadanka. qltinatna: 21:00 

W sełną rocznice urodzin W Żeleńskies0— 

w'wyk. orkiestry Połskieco Radia t solist6w 

   

W nrzerwie ok. 21:45 Wiełki świat Cavowie 

— Jana Lama — recytacja; 2750 —Ostat- 

nia: wiad.; 23:00 — 23:00 — Tańczymy. W 

przerwie ok. 23:10 „Fraszki n Arhranoc". 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

* pO-BERNADRYŃSKIM. 

— Dzisiaj w niedzielę na popołudnio- 

wym przedstawieniu o godz. 4,15 '.wie- 

czorem o godz. 8,15 po cenach propa- 

gandowych koneęh Cailiavef'a i Flers'a 

„Zakochani“. 

W przygotowaniu oryginalna > 

Palaka-Amerykanina E. Folnada p. t. 

„Bessie”, z kłórej próby odbywają się 

  

„pod kierunkiem Kazimierza Koreckiego, 

KINA I FILMY | 'znańeg
o aktora i reżysera. 

"TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

Dziś Teatr Muzyczny „Lułnia” czynny 

będzie dwukrotnie, a mianowicie 6 godz. 

"4 pp. operetka "Johanna Straussa „Baron 

Cygański”, o g. 8 m: 15 klasyczna ope- 

reika R. Planguetia ERY z Seoiae: 

vilie“, 
Ada Sarl w „Łutni”. Na > Teatr й 

!.ціта udzielił gościny e $pie- Ч 

waczce Ady Sari. : 
„Froniem do radości”. 

    

w esi, а 
'8 b. m. „Cyrulik Warszawski” wystąpi raz 
jeden tylko w przebojowej  akfualnej 

„ewii: „Frontem do radości”, pióra Tu- 3 
wina, Hemara i Minkiewicza. ' 
…' 

‚ Ргума!те Dokształcające 
| KURSY ' 

,\м IEDZA“ 
Kraków, ul. Pierackiego 14. k 

przygotowują na a zbiorowych w Kra 
*kowie, oraz w drodze korespondencji, ха ро- 
mocą, przystępnie i wyczerpująco, эртасо- 
wanych skryptów, pragramów i miesięcz 
nych tematów, do 

dj egzaminu dojrzałości gimn. stacego | ` 
typu, 

2) s zakresu I i II kl. gimn. nowego ua 

troju, : 
3) do egzaminu = 4-eh klas Z 

now ustroju, oraz В: 
4) do az a T-mhu kl. szkoły pow 

szechnej. 

Przyjmują wpisy na nowy rok szkołuy | 
1937—38. + 

Wykładają najwybitniejsze siły fachowe. | 
UWAGA! Uczniewie kursów korespon- 
202 otrzymują co miesiąc oprócz 

itego materiału naukowego, tematy . 
górnych PES opracowa- 

Wi      A Na 

%                    



mie przemówienie prezesa związku 

8 

® е Г4 a Ę ` 

Wiadomości radiowe 
DZIŚNIEŃSZCZYZNA 

TO KRAJ BARDZO CIEKAWY, - 

: Dziśnieńszczyzna — obszar o pięknych, 
tgzotycznych niema! krajobrazach, pełen pa 

miątek po minionych czasach, miejsc do któ 

rych przywiązane są rozmaite legendy no 

1 — okazów rozmaitych zwierząt i roślin, 

niespotykanych gdzieindziej w Polsce. Toć 
to przecie „najpółnocniejsza" kraina Rze- 

czypospolitej. Mówić będzie o tym raju dla 

turystów przez wileńskie Radio Władysław 

Mazur, dnia 5 lipca (poniedziałek), © godz 

15-ej w felietonie pt. „Szlakiem Batorego 

$ Napoleona ku czerwonej granicy*. 

WYBÓR KRÓLA CYGANÓW. 

Transmisja dla, radlosłuchaczy ; polskich 
1 amerykańskich, |: | Я 

Dnia 4 lipca tj. w nicdzielę odbędzie. się 

na Stadionie Wojska Polskiego oryginalna 

uroczystość — wybór króla Cyganów: Pol- 

skie Radio wprowadza do swego programu 

ię ciekawą audycję, transmiiując ją o godz. 

20:00. Reportaż zaznajomi słuchaczy z rie- 

kuwymi zwyczajami. Cyganów, przynosząc 

jednocześnie egzotyczne melodie i, piosenki 

łego plemienia. O zainteresowaniu,  jekie 

wzbudziła ta audycja, świadczy fakt, iż po- 
stanowita ją transmitować również Amery- 
ka, dla której reportaż przeprowadzi w ję- 

zyku angielskim red. Zygmunt Cithurus. Dia 

słuchaczy polskich — Adam Galis. 

Polskie Rad'p transmiłuje 

1-szy ZLOT ŚPIEWAKÓW POLSKICH 

W CZESKIM CIESZYNIE. 

Z okazji 10-lecia istnienia Związku Pal- 

sk'ch Chórów w Czechosłowacji Połskie 

Radio transmituje w dn. 4 pca o godz, 13.36 
frogment z pierwszego Zlotu Śpiewaków Pol- 
skich w Czeskim Cieszynie, Program cbej- 

Piotra 

Feliksa oraz część koncertową. 

"© WARSZAWSKIE PODWÓRZE OŻYJE 
w „Wesołej Syrenie*, - -. 

Któż nie zna ciasnych podwórków war- - 

Jeśli na bramie < azawskich w śródmieściu? 

nie wisi groźny napis „Handlarzom i muzy- 

kantom wstęp wzbroniony”, ileż dźwięków 

4 tonów przepłowa wtedy przcz fakie pad- 

wórze, ileż biedaków przyjdzie ta po fro- 

sre, które im mieszkańcy: wyrzucą z okien— 

zu piosenkę, za naprawę "garnka, krzesła 

lip, Podwórko werszawskiej kamienicy to 
miewyczerpany rejestr rodzajowych obraz- - 

ków z życia: Piosenka miesza się tutaj z 
plotką, a ulatując wraz z nią, wypełnia po- 

wietrze dzielnicy miasła. 
Oto treść wesołej audycji pt. „Pod dacha 

m! Warszawy”, którą napisali: Zdzanna Gia - 
tzanka I Ańdrzej Nowicki, zapowiedzianej 

na dzień 4 lipca 6 godz. 21.00. W audycji | 

wezmą udział: Tadeusz Olsza, Stefcia Gór- 
ska. Mieczysław Borowy, Tre: 1 Kylatkow- 

ska I inni. BATE ООННВ 

JUBILEUSZOWY ZLOT HARCERZY 

WILEŃS "ICH. 

26 lat to kawał czasu. Organizacja, któ- 

ra taki okres przeżyła i rozwija się nadal, 

wystawia sebie świadectwo wysoce dodatnie, 

W tych właśnie warunkach jest Harcerstwo * 

ma terenie Wiłeńszczyzuy, które powstało 

już w 1912 roku, a dziś, po 25 latach wytę- 

żonej pracy. zdaje rachunek z0 swych doko- * 
nań na Złocie Jublieuszowym kok wsi Gicł- 

wadziszki w okolicy Werck. Jak to jest na 

tym Złocie, usłyszą radiosłuchacze w, niedzie 

lę 4 lipca ,o godz. 20 z reportażu Tadeusza 
Pulsiewicza. т 

  

ROZKŁAD JAZDY STATKU 
„PAN TADEUSZ" 

KURSUJĄCEGO MIĘDZY 

WILNEM a WERKAMI 
"z przystan. w Pośpieszce, Woło* 

kumpii, Kalwarii i plaży werk. - 
M Od dnia 22-g0 czersyca 1987 r, 

W niedziele 1 Święta przy słoneczno-ciepłej 
‚ ž pogodzie. 

Odjazd z Wilna: 7,55; 0,86; 11,45; 
18,85; 19,00. Nh 

Odjazd z Werek: 8,45; 10,45, 13,00, 
15.30, 18.00; 20,20, i 

W razie chłodu iubdeszezu statek kuc- 
sować będzie według. rozkładu na' dzień 
powszedni. 

W dni powszednie bez względa na po 
god;.. 

Odjazd z Wilna: 0,10; 16,10; 10.45, 
Odjazd z Werek: 8,00; 10,20; 18,30. 
W dni powszednie przy większej frek- 

%encji, godziny dodatkowe: 
Z Wilna: 11,30; 14,00. 
Z Werek: 12,30; 15.10. : 
Wszelkie informacje co do kursowania 

siałku oraz zamówienia na wycieczki przyj 
muje się na 1-szej przystani statku J Bo- 
rowskiej przy ul. Kościuszki, tel. 15-06. 

    

       
     

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

Ceatrala — Wilno, cl. Biskupa Bendarskiege 4. 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po potudnio 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 | Peześstawicieles Kleck, Nieswież, Stonim, 
Dratarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

3 „Wydawuctwo эКицев Wileński” op. 6 0, 0, 

Mile   

„KURJER_WILEŃSKE, 4.VILA93T 

  

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Franciszek Paszkiewicz (Tatarska 50) do 

zorca cegielni Purty, padł wczoraj ofiarą 

nieszczęśliwego wypadku. Zwożąc furę pia- 

sku z Góry Trzykrzyskiej spadł z wozu tak 

nieszczęśliwie, że został stratowany - przez 

konia, Ponadto dwa koła przeszły przez nie 

go 1 zgniotły klatkę piersiową i żołądek. W 
stanie ciężkim przewieziono go do szpitała, 

8 Ki ei 

Seria nieszczęśliwych wypadków z powo 

du nieostrożnej jazdy nie ustaje, Wczoraj 

auto nr 8003 jadąc szybko ulicą Antokolską 

nujechało na rowerzystę Stanisława ' Mażu-' 

lajtisa (Kolonia Magistracka 16). Rower zo- 

stał roztrzaskany, rowerzysta pokaleczony. 

s ż £ 

Zatrzymano nieletniego F, Szturlisa, któ- 

ry wykradł z kasy piekarni A. Lejfera (W, 

Pobulanka 13) —20 zł. | К 

* * #   

Na rynku Łukiskim zatrzymano Józcfa 

Szmilgina, na gorącym uczynku kradzi 

  

  
„stan praw 

20 złotych na szkodę przybyłego do Wilna 
rolnika Jana Adamowicza (Kolonia Wier- 

szowa). „1 ž 

a * * 

Kelnor restauracji „Bristol* Wacław A- 
łasiewicz złożył skargę w policji przeciwko 

niejakiemu H, Rutkowskiemu (Antokotwka 
41), który, jak wynika ze skargi kelnera, 

odmówił mu uregułować rachunek w wyso- 

kości 7 zł, z groszami za spożytą kolację. 

# * * 

Policja aresztowała Marię Войко, ‚ Ве? 

stałego miejsca zamieszkania, która przez 

otwarte okno przedostała się do mieszkania 

Mikołaja Podaczyka (Wiłołdowa 35) ! skra- 
dła garderobę wartości »00 zł. 

* * * 

„Franciszek: Zawadzkt, właściciel domu 
przy zaułku Dobrej Rady 6, chcąć pozbyć 

się łokatorki. Marii Przymuszałowej —korzy 

stającz jej nieobecności samowolnie „wy; 

eksmitował" jej rzeczy. Półicja przywróciła 
: NE (e) 
r 

  

  

Ze 

  

$wiede ЁЕЙ па нн 

Jeannete: Mac Donald į Gene Raymondna ślubnym kobiercu, ' 

  

1) Przy wypełnianu przekazów 
prosimy 0 czytelne podawanie imie- 
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 0 
zmianie adresu prosimy podawać 
obok adresu nowego także i adres 

as ORD 

P 
A 
н 

Dwa filmy w jėd- 
nym programie: 1) 

świata, fenomenalny Mircha w we- 
sołym, pełnym sentymentu filmie 
oraz 2) Wielki fascy- 

©d Administracji 
dotychczasowy, gdyż spis prenume- 
ratorów prowadzony jest nie według 
nazwisk, lecz według. miejscowości 
(poczt). 3 

3)-O przerwie i zaprzestaniu pre 
zumeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło- 
cznie pismo pod naszym adresem z 
dopiskiem „Nie przyjęto”. 

  

Dziś. Nile zważając na sezon letni — wyjątkowy pierwszorzędny program 

Szoeke Szakal! oraz atrakcja najwięk- 
szych -music - hałów 

Piešniarz Wiednia 
  

HELIOS | 
  

nujący sensacyjny fllm „BIAŁY TA RZ. AM ** 

Najwspanialsza epopea romantyczna, jaką znają dzieje ludzkie 

„MAYERLING" 
Monumentalny film, ilustrujący „dzieje miłości najpiękniejszej pary kochanków arcyksięcia 
Rudolfa Habsburga i baronówny Vetsery, W rol, gł: Charles Boyer : Danleile Darrieux 

į Przepyszna wystawa. * Nad program: ATRAKCJE. 

  

SALA MIEJSKA (Kino „MARS%) Ostrobramska 5 
TYLKO DZIS, w niedzielę 4-go lipca 

ościnnie wystąpią najlepsze damskie rewellersy, znane z warszawskiego radia TRIO F.F. 

Umbientca Wilna MARIA ŻEJMÓWNA, Irena Rewiczówna,- Wala Żejmówna, Antont Jak- 
sztas, Ryszard Radwan, Sebastian Cash w przebojowym artystyczno literackim programie 

RAKIETĄ DO MARSA) 
W 2-ch częściach — 16 obrazach. — Codziennie 2 przedstawienia o godz. 7 i 9.30 wiece, 

W niedzielę 3 przedstawienia o godz. 5-ej, 7.30 i 9.30 wiecz. — - 

Adolf DYMSZA 
DODEK NA FRONCIE 

ROWER — 
CENA PRENUMERATY miesięcznie: £ od- 
noszeniem do domu w kraju—3 zł. za grae 

atcą 6zł. £ odbtórem w administracji zł. 2.50, 

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

arzęda pocztowego ani agencji zł 260. 

POLSKIE KINO DZIŚ 

SWIATOWID | анн 
w Rie polskiej 
komeil wojskowej p. t. 
Nad proaram: ATRAKCJE. 

LATO kupując 
dobry spędzisz 

   

Odattaty: Nowogródek. ul. Kościelna 4 
Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowices 70 

* Szeruczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, 

Balkon 25 gr. 

Sala dopize wentylowana 

największy 
wybór w f-e 9) 

Rozkład jazdy statków 
„Šmigty“, „Kurjer“ i „Grodno“ 
odchodzących z Il przyst. statków 

J. i A. Janowiczów 
OD DNIA 25 CZERWCA RB, W DNIE 
ŚWIĄTECZNE, SOBOTY I NIEDZIELE: 

Odjazd z Wilna: 7:05 ; 
10:45; 11:15; 12:25; 13 
16-05; 17:15; 17:50; 1 25*, 
Odjazd z Werek: 8:15+; 90:40; 10:15; 11:25; 
11:55; 12:30; 13:35; 14:15; 15:00; 16:15; 
16:55; 17:25; 18:30; 19:05; 19:50 i 20:45*. 

UWAGA: * dodatkowe przy większej fre- 
kwencji pasażerów. В 

W. dnie chłodne luh dźdżyste statki będą 
kursować według rozkładu na dzień pow- 
szedni. О > 

OD DNIA 25 CZERWCA RB. W DNIE 
POWSZEDNIE: 

Odjazd z Wilna: 8:40; 10:00*; 

13:00*; 15:40, 18:00*; 19:25; 
Odjazd z Werek: 7 
18:15%; 14:15%; 17:50; 20: 

UWAGA: * dodatkow 
frekwencji pasażerów, ‚ 

Wszelkie informacje co do kursowania 
stątków ora ; zzamówień na wycieczki ч 

dziela się ną I przystani statków. przy ul, 
Tad. Kościuszki, (el 25-19, 

   
   

    

10:50; 12:10* 

   

   

11:15, 12:05; 

   

    

przy większej 

  

wsuwa ból, pieczenie, nobrzmienie nóg, zmiękcza 
wdciski, które po tej kąpieli dają się vsunąć, nawet 
paznokciem. Przepis wżycia na opakowanio, 

  

Przetarg 
Zarząd Micjski w Wilnie ogłasza przetarg 

n'cograniczońy nia remonty w szpitalach 

3 motejskich,* Ośrodku Zdrowia oraz Miejskiej 

Pracowni Badania Żywności. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 

1937 roku o godz. 0,30, 

Informacyj udziela Wydział Zdrowia i 

Qpicki Społecznej (ul, Dominikańska 2, ой 

супа III — pokój. Nr. 102). 

ZARZĄD MIEJSKI W WILNIE. 

       

  

     

+, sią : 

pav PRZE ZIEBIENIU 
GRYPIE;KATARZĘ 

Uwaga woo aa ao 
zienia, fabryki, warsztaty pracy, szkoły, 

stowarzyszenia, ochronki itp, 

NOWOOTWARTA 
CHRZEŠCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wlino, ul. Wielka 27 m. 6. 

Przyjmuje zamówienia na wykonanie 
wszelkiego rodzaju ubiorów 1 bielizny 

  
  

  

    

4 

Myśi prosta 
a Szczeia, jak pianino 
— to tyiko „Arnolda 

Fibigera* 
Kalisz, Szopena 9. 

Ceny niskie 
Dogodne spłaty 

Przedstaw.: N. Kremer 
Skład Fortepianów 

Wilno, Niemiecka 19 

Motacyki 
„Praga” z przyczepką 
w b. dobrym stanie 
do sprzedania. Infor- 
macje: uł. Mickiewi- 

cza 29—2 w.g. 16—17 

SPRZEDAM 
1 rozparceluję 

folwark. 123,5 ha, 16 
km. od Wilna, pięk- 
nie położony nad brze 
iem Wilji i nad srosą 
ilno, Połocka 9—9 

Likwiduje się 
'ały lot ok. 80 Sztuk 

gołębi rasowych: 
Tranzulskie t. zwane 
strejzendery, bociany 
blałe i holenderskie, 
<zerwonowolce (kasz- 
tany lub.t. zw. pru 
заК!). Nabyć można 
parami wraz z mio- 
dymi lub w całym 
iocie po b. niskiej 
cenie. Wiadomość u 
dozorcy: ul. Szeptyc- 

kiego 10 > 

    

Sprzedam plac 
domex ietnisko 
Nowoświęciany 
ul. Majowa 8 
ia 

SPRZEDAM 
osobniak murowany 
5.ciopokojowy z og 
rodem, Soltaniska 4-b 
Oglądać od 4—T-ej 

Działka 
zabudowana w. Ko- 
lonii Miejskiej przy 
szosie b. tanio do 
sprzedania. — Dowie- 
dzieć się: ul. M ckie- 

wicza 51—5, 

Doodstąpienia. 
z powodu , wyjazdu 
zakład fryzjerski z Ca- 
łym urządzeniem, do- 
brze prosperujący — 
Troki, Wiłeńska 21 

LETNISKO 

      

nowy. aom w' iesie 
sosnowym, rzeką o- 
bok, łódź własna, do- 
jazd autobusem Wil- 
no— Podbrodzie, trzy 
kim. od Podbrodzia, 
od szosy pa'ę kroków, 
od stacji Podbrodzie 
dwa kim. Informacje 
bliższe: Wilno, Bak= 

„| szta 2--10, lub folw. 
Trokinie kolo Pod 
brodzia u p. Wisz- 
niewskich i Saw cz 

МАВАМа 
2 pokoje z kuchnią 
centralne ogrzewanie 

do wynajęcia 
ul. Wielka 10 

MIESZKANIE 
4-pokojowe w osob- 
nym domku z wszel- 
kimi wygod., ogródek 
do wynajęcia od da. 

  

Jacka 6, Dowiedzieć 
się na miejscu u wła- 

šciciela domu _ 

Która z mitych 
inteligentnych pań ao 
lat 22 zechce poka- 
zać przyjezdnemu 
sympatycznemu stu- 
dentowi Wilno i oko- 
lice, łaskawie napisze 
Poste Restante, do- 
wód osobisty 675758 

  

  
DO WYNAJĘCIA 

1 sierpnia—ulica Św. |-   

DOKTÓR MED, 

J. Anforowicz- 
Szczepanowa 
Choroby . skórne, we- 

neryczne, kobiece 

Pa 3 9, 12—1 

Zamkowa 3—9 
  
  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, syfilis. 
narządów moczowych 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobieca, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. 12—2 1 4-7 
ui, Wileńska 28 m. 3 

telefon 2-77 

  

  

  

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. t moczopiciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm 12—2 I 4 

NOKTÓR + 

   

  

Blumow.cz 
Cho.oby weneryczne, 
skórne i moczoplc, 
Wielka 21, tel, 921 

Przyjm od9— 1 i 3—7 
w niedzielę. 9—1 

  

| AKUSZERKA 
Marija 

Гакнего на 
Przyjmuje od 9 rano. 
do 7 wlecz. ul, J. Jas | 
sińskiego 5—18: róg ' 
Ofiarnej (ob, Sądu) 

AKUSZERKA | 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Koame-| 
tycz. odinładzanie ce- 
ry, usuwanie zmarsz- 

czek, wągrów, piegów, 
brodawek, łupieżu, ; 
usuwanie tłuszczu £ 
bioder i brzucha, kre- 

  

* my ZŁ. 
mJ T a! 
tryzacja. Ceny prz 
stępne Porady dE 
tne, Zamkowa 26—8 
—- 

AKUSZERKA 

M. brzęzina 
masaż ięzy 
„tei 

„ul, Gro h 27 
(Zwierzyniec) ° _ 

MIESZKANIE: 
2 pokoje, . kuchnia, 
łazienka, żyszelkie wy» 

gody, wolęgzod po- 
datku—do a 

Tartaki 34-2 .. 

Nauczycielki, 
bony. wycnowawczy- 

  

| nie f wszelkiego *to- 
dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 
12-06, czynnt od g. 

* do 15-ej. 
  

Energiczny 
i zdolny administra- 
tor poszukujć admi- 
nistracji domu — za 
mieszkanie. Referen-, 
cje na żądanie. Ofer- 
ty do redakcji pod 

„Energiczny“ 

  

* Potrzebna 
służąca do wszystkie- 

lo, Zgłaszać się tyl- 
o z poleceniami w 
Jodz. 4 — 5 po poł. 

Boniteekóka 10—1 

Zbłąkana 
taksica z (jamników), 
maści czarno podpa- 
lanej do odebrania 
przy uł, św. Filipa 2, 

u dozorcy, 

    

WĘGIEL kamienny Górnośląski, K O KS, 

DRZEWO opałowe ; 
cenach konkurencyjnych poleca 

* nowootworzona firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 

  

OGNISKO |. dzinie komedii 

Orkan tańca. Orgia melodyj 
Nad program UROZMAICONE DODATKI.   

     

      

  

       

   
       

  

     

  

     

    

Do tych cen dol 

    

        

  

Uruk. „ausa“, Wilno, ub. bk, bandu.skiego 4, tel, 4-40, 

Dziś, Ostatnie słowo w dzie* 

Film waszych marzeń p. t. 
° № rolach głównych: Fred Astalre, Ginger Rogers, irena Dunne 

Wuikan humoru. Film doewoiony dla osób od lat“14-tu 

RADIO-MOTOR“ 

muzycznej. 

WILNO, ul. Zygmuntowska 24, — Tel. 20-82. 

ROBERTA 
Pocz. senasów © 6-0], w niedz i św. o 4-0] 

WIELKA 
Wilno, tel. 24-01 10 

CENY OUŁOSZEŃ: Za wiersz milimett. preed tekstem 76 gr., © tekście GU gr, 
ta tekstem 30 f: w cedakc, | Ka a gi. to ae 

|cza za ogłoszenia cyfrowe tabelartyczne 507/, _<gieo 

szeń w tekście 5-cio Ukówyę to tekstem IO-łamowy. Za treść ogłoszeń $ 
brykg „nadesłane” rerisk:ja nie odpowiada. Aoministracja castczeyga subte 

| gmiany terminu druku ogłoszeń t ale pri 
* szenia SĘ przyjmowane © godz. 

wiersz 

  

dE I SKC 
Kedakioi odp, Zygmumt Babicz 

|   
!


