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Marszałek $migły-Rydz 
na święcie pułku strzelców konnych 

Ziemi Łęczyckiej 
PŁOCK. (Pat.) W dniu wczoraj- 

szym Płock obchodził święto okryte- 

go chwałą pułku Strzelców Konnych 
Ziemi Łęczyckiej. 

W uroczystościach tych wziął u- 
dział Marszałek Śmigły-Rydz. 

O godz. 10 do miasta wjechał sa- 
mochód Marszałka, którego entuzja- 
siycznie powitały zgromadzone na uli 
cach miasta tłumy. 

Po zameldowaniu się Naczelnemu 
Wodzowi dowódcy pu.ku Strzelców 
Konnych, prezydent miasta Stanisław 
IWasiak przyjął Pana Marszałka chle- 
bem i solą, po czym Pana Marszałka 
powitała młodzież szkół średnich i po 
wszechnych. Samochód Pana Marszał 

/ ka wśród entuzjastycznych okrzyków 
na cześć dostojnego gościa zarzucono 
kwiatami. : 

Bezpošrednio po powitaniu przez 
młodzież Pan Marszałek udał się na 
lotnisko na Kostrogaju, gdzie oczeki- 
wały Naczelnego Wodza: pułk strzel- 
ców Ziemi Łęczyckiej oraz formacje 

. Wojskowe i organizacje społeczne ze 
sztandarami. 

A Na lotnisku zebrały się wieloty- 
Sitczne tłumy, witając niemilknący- 

. mi okrzykami Pana Marszałka. 

l Po mszy św. polowej, JE. ks. bis- 
kup Wetmański wygłosił serdeczne 
przemówienie, po czym poświęcił 
sztandar ufundowany pułkowi przez 
społeczeństwo Ziemi Łęczyckiej. 

Podniosłe chwile przeżyli zgroma- 
dzeni, kiedy Naczelny Wódz wręczał 
dowódcy pułku nowy sztandar. W 
krótkim przemówieniu Pan Marsza- 
łek złożył życzenia pułkowi. 

Następnie odbyła się uroczystość 
przekazania 4 ciężkich karabinów ma 
szynowych dla armii, ufundowanych 
również przez społeczeństwo Ziemi 
Łęczyckiej. Po dekoracji odznaką puł 
ku strzelców konnych, wojskowych i 
przedstawicieli społeczeństwa cywil- 
uego odbyła się defilada wojska, któ- 
rą przyjął Pan Marszałek w asyście 
p. ministra Spr. Wojsk. gen. Kasprzyc 
kiego oraz generałów Trojanowskie- 
go, Neugebauera i Zahorskiego. 

Z lotniska udał się Pan Marszałek 
na ratusz, gdzie wręczono mu dyplom 
obywatela honorowego m. Płocka i m. 
Łęczycy. 

Po śniadaniu w kasynie oficerskim 

zaszczycił Pan Marszałek swą obecno 

ścią wraz ze świtą obiad żołnierski 
oraz zawody konne.   

Min. Beck wrócił do Warszawy 
WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj wie- 

*zorem przybył ze Stokholmu p mini- 
ster Beck wyraz z małżonką. Na dwo- 
szec przybyli celem powitania poseł 

Szef sztabu 
z wizyta 

BUKARESZT. (Pat.) Wczoraj rano 
opuścił Bukareszt, udając się z oficjal 
ną wizytą do Polski szef sztabu ru- 
muńskiego gaa. Stefan Jonescu w to- 

Warzystwie gen. Sanatescu oraz kilku 
wyższych oficerów. 

szwedzki Łagerberg, attache wojsko- 
wy szwedzki, personel poselstwa oraz 
wyżsi urzędnicy MSZ z p. wicemin. 
Szembekiem na czele. 

rumuńskiego 
w Polsce 

Odjeżdżającego szefa sztabu żeg- 
nali na dworcu attache wojskowy 

przy ambasadzie R. P. w Bukareszcie 
płk. Zakrzewski oraz radca ambasa- 
dy Poniński, 

  

WYNIKI WYBORÓW 
w Czechosłowacji 

PRAGA, (Pat). Nieoficjalne wyniki wy 

borów do dzielnicowych zarządów miej- 
skich w Pradze brzmią jak następuje: 

(pierwsza cyfra oznacza ilość głosów od- 
danych w wczorajszych wyborach, druga 
w wyborach do centralnego zarządu miej 
skiego, które odbyły się ubiegłej niedzie 
li): narodowi socjaliści — 151 tys. (142 
tys.), komuniści 99.689 (89.500), socjał- 
tłemokraci 75.700 (77.000), stronictwo rze 
mieślnicze (żywnostnicy) 35.000 (33.000), 

agrariusze 28.600 (27.700), stronnictwo su 
decko-niemieckie 10.879 (15.351), Liga 

Narodowa (stronnictwo posła Strybrnego) 
21.190 (29.000), faszyści 4.504 (7.819). 

Jak wiadomo w Pradze o mandaty ubie 

gało się 20 ugrupowań, powyższe więc wy 

Niki obejmują tylko najważniejsze stron- 
hictwa. Brak jeszcze danych m. in. co do 
iłości głosów oddanych na demokratycz- 
hy blok niemiecki i na listę żydowską. 

PRAGA, (Pat). Pierwsze wyniki wybo- 
ze 104 gmin, o większości niemiec- 

kiej: stronnictwo  sudecko-niemieckie 
Sirzymato 1897 mandatów niemieccy so 

Raniono milicjanta 

cjal-demokraci 185, czeskie stronnictwo 
259, komuniści 160 i niemieckie stronnict 

wo mieszczańskie 2. ` 
PRAGA, (Pat). Z ogólnej ilości 2459 

gmin, w których na dzień wczorajszy roz 
pisano wybory do zarządów gminnych, 
było według oficjalnych obliczeń 1656 
gmin z większością czeską lub słowacką, 
720 gmin-z większością niemiecką, 22 
gminy z większością polską, 53 z rusin- 
ską, i 8 z węgierską, 

Na podstawie ustawy pozwalającej na 
niedokonywanie wyborów w. tych gmi- 
nach, w których złożono tyłko jedną li- 
stę wyborczą, wybory nie odbyły się w 
1052 gminach, z tego w 699 z większoś 
cią czeską, lub słowacką, 347 niemiecką 
i 6 rusińską. 

Odroczono wybory w 42 gminach z 
czego w 36 z większością czeską i 6 z 
większością niemiecką. Zatem wczoraj od 
były się wybory w 1365 gminach, z czego 
w 921 z większością czeską lub słowacką, 
367 w większością niemiecką, w 22 z więk 
szością polską, 47 rusińską i 8 z węgier- 
ską, 

i kilku zwolenników 

  
partii niemiecko - sudeckiej 

PRAGA, (Pat). Biuro prasowe partii 
Nlemiecko-sudeckiej donosi, że ubiegłej 
Nocy w Elchenber komuniści I socjal-de 
Mmokraci napadli“ na milicjanta partil nie- 
miecko-sudeckiej I strzelili do niego. Zo- 
stał on ranny w brzuch I przewieziony do 
Szpitala. Posłowie partii niemiecko-sudec 
klej udali się na miejsce wypadku, aby 
Hspokojć ludność. * RC 

PRAGA, [Pat]. Czechosłowackie biuro 
Prasowe donosi że w nocy z soboty na nie 

dzielę w gminie Tisowa (Wichenberg) w 
pow. kraslice doszło do bójki I wymiany 
strzałów rewolwerowych pomiędzy zwo, 
lennikami partii sudecko-niemleckiej, a 
zwolennikami innych stronnictw niemiec- 
kich. Jeden zwolennik partil sudecko-nie- 
mieckiej został poważnie ranny, a trzy in 
ne osoby odniosły lekkle rany. Władze 
przywróciły porządek i rozpoczęły docHo. 

| dzenie. Aresztowano 75 osób.  - 
  

  

W Rottortanie został zabity . опп 
Zamachu dokonał agent G.P.U. Ukrainiec Waluch 
AMSTERDAM, (Pat.) „Holender- 

ska Agencja Telegraficzna* komuni- 
kuje: Obeenie stwierdzono już, że wy 
buch bomby w Rotterdamie dnia 23 
maja był zamachem politycznym. 

Ofiarą zamachu jest ukraiński puł- 
kownik Eugeniusz Konowalec. 

Sprawea zamachu nazywa się Wa- 
Juch. Jest to agent sowiecki, który 
prawdopodobnie zdołał opuścić Ho- 
landię tegoż dnia kiedy został doko- 
nany zamach. 

HAGA. (Pat.) Jak donosi „De Te- 
legraaf* ofiarą wybuchu bomby na 

PCMS 

Program Czechosłowacji w sprawie 
mniejszości 

arzywiózł poseł Osusky do Paryża 
PARYŻ. (Pat.) Mimo pewnego od- 

prężenia w sytuacji politycznej w Eu- 
ropie, z uwagi na dzisiejsze wybory 
*v Czechosłowacji, minister Spr. Zagr. 
Bonnet, który miał wziąć udział w nie 
dzielnych uroczystościach b. komba- 
tantów na prowicji z udziałem mar- 
szałka Petain'a, pozostał w Paryżu i 
urzędował przez cały dzień na Quai 
d'Orsay. Min. Bonnet przyjąć miał w 
n'edzielę po południu posła czecho- 
siowackiego w Paryżu i min. Os1- 
sky'ego, który powrócił po kilkudnio 
wym pobycie w Pradze do Paryża. 
Według informacyj kół politycznych, 
pos. Osusky przybył do Paryża, aby 
poinformować min. Bonneta o reak- 

cji Pragi na propozycje francusko- 
angielskie w sprawie statutu dla 
mniejszości Czechosłowacji. 

Według informacyj paryskich kół 
politycznych, poseł Osusky przywieźć 
miał do Paryża program rządu pras- 
kiego w sprawie mniejszości, którego 
szczegóły trzymane są w tajemnicy. 
Plan czeski ma być skonfrontowany 
w Paryżu i Londynie z radami, udzie 
lonymi przez Anglię i Francję i do- 
piero w świetle dokumentów Paryż 
będzie mógł się przekonać w jaki spe 
sób Praga zamierza zastosować się 
do rad koniecznego kompromisu, dyk 
towanego prezydentowi Beneszowi 
przez rządy brytyjski i Francuski. 

„Z lasów trzynieckich 
będą robione szubienice dla Polaków" 
MOR. OSTRAWA. (Pat.) Wcezoraj- 

szy Dziennik Polski stwierdza, że te- 
ror przedwyborczy, zorganizowany 
przez agiłatorów czeskich w powiecie 
frydeckim uniemożliwił w całym sze- 
regu miejscowości, a przede wszyst 
kim w Szonowie i Śląskiej Ostrawie 
(dawniej Polskiej Ostrawie) wysta- 
wienie list polskich. 

Z kół wyborców polskich — pisze 
Dziennik Polski — oświadczono, że 
Polacy nie mogli ośmielić się na jaki- 
kolwiek ruch organizacyjny bez na- 
rażenia swej egzystencji. Polakom, 
którzy by się odważyli podpisać pol- 
ską listę, czy w ogóle kandydować, 
grożono już ze strony czeskiej utratą 
pracy na kopalniach, sankcjami finan 
sowymi, zamknięciem jedynej pol- 
skiej szkoły w Śląskiej Ostrawie. Prze 
ciwko terorowi—pisze Dziennik Pol- 
ski — podnosimy stanowczy protest, 
a ludność polską w powiecie frydec- 

kim wzywamy do niezniechęcania się 
i do wytrwania, gdyż prędzej czy póź 
niej i tu doprowadzimy do naszego 
zwycięstwa. 

MOR. OSTRAWA. (Pat.) Wczoraj 
w dniu wyborów, ukazał się „Dzien- 
nik Polski* moeno „wybielony* przez 
cenzurę. Szereg artykułów wybor- 
czych uległo konfiskacie w całości. 
W sumie skonfiskowano dwie pełne 
strony dziennika. M. in. skonfiskowa 
no także sprawozdanie z manifestacji 
w Trzyńcu z okazji urodzin prezyden 
ta Benesza i artykuł, protestujący w 
związku z tymi manifestacjami prze- 
ciwko prowokacyjnym, antypolskim 
wystąpieniom czeskich działaczy. 

Jak wiadomo, na wiecu w Trzyńcu 
przemawiał szowinistyczny działacz 
czeski z Opawy nazwiskiem Spawitel, 
który oświadczył, że „z lasów trzy-   nieckich będą robione szubienice dla 
Polaków*, ta 

Japonia wystąpi aktywnie przeciw Sowietom 
Tego zadania ma się podjąć nowy rząd 
LONDYN, (Pat). Według doniesień 

korespondentów prasy brytyjskiej z, To- 
kio, utworzenie nowego rządu japońskie- 
go oznacza wyraźne wejście Japonii w 

fazę bardziej aktywnej polityki przeciwko 
Sowietom. Fakt, iż w skład rządu japoń- 

skiego wchodzi pięciu wojskowych, oce- 

niany jest jako wyraźna manifestacja prze 
ciwko Sowietom. Ustąpienie min. Hiroty, 
którego ugodowa polityka wobec Sowie 
tów, a zwłaszcza pewne zwroty w osłat- 
nim expose wskazujące na chęć niezadraż 
niania stosunków japońsko-sowieckich, by 
ły żywo krytykowane przez wojskowe ko 
RZEZTREPATECH 

| ła japońskie — uważane jest za najważ- 
niejszą zmianę, jaka nasłąpiła w japoń- 
skiej polityce zagranicznej w ciągu ostat 
nich dwóch lat. Podobno wojskowe sfery 
japońskie miały dojść do przekonania, iż 
szybkie zakończenie konfliktu na Dalekim 
Wschodzie byłoby niemożliwe bez podję 
cia zdecydowanych kroków przeciwko So 
wietom, celem odcięcia pomocy wojsko- 
wej dla marszałka Czang Kai Szeka. W 
kołach obserwatorów zagranicznych w To 
kio wyrażane jest przypuszczenie, że w 
najbliższych tygodniach mogą zajść decy 
dujące posunięcia w tej dziedzinie. 

Na froncie Teruel 
SALAMANKA. (Pat.) Wielka kwa- 

tera główna gen. Franco komunikuje, 
że wojska rządowe bezskutecznie ata 
kowały na odcinku Tremp. Natarcia 
te odparto z wielkimi stratami dla 
przeciwnika. 

Na froncie. Teriiel- *wojska*::gen. 
Franco zajęły Aldehuela, Los Mochue 
los, Lomos i przełęcz górską Escau- 

don. Straty nieprzyjaciela wynoszą 
445 zabitych. Wzięto 330 jeńców. 
RENZORZECHECA 

  

Coolsinghu w Rotterdamie w ubiegły 
poniedziałek był płk. Eugeniusz Ko- 
nowalec. ; 

Zamachu dokonał agent sowiecki, 
niejaki Waluch, Ukrainiec z pochoż 
dzenia, który zdołał zbiec. 

Aresztowany po zamachu niejakł 
Bora nazywa się w istocie Władysław, 
Baranowski. Pełnił on służbę kuriera 
przy Konowaleu i wezwany został 
przez niego z Wiednia do Rotterda- 
mu. 

Ciało zamordowanego zostało już 
pochowane w obecności członków ro- 
dziny, przybyłej z Berlina. 

BERLIN. (Pat.) Dzienniki ogłasza« 
ją następujące szczegóły zamordowa- 
nia płk. Konowalca. 

Ukrainiec nazwiskiem  Waluch, 
który dokonał zamachu, występował 
w podwójnej roli: działacza ukraiń- 
skiego i Agenta GPU. Podczas spotka- 
nia Waluch wręczył Konowaleowi 
paezkę, która miała zawierać pienią 
cize, a w której w rzeczywistości znaj- 
dowała się bomba zegarowa. Wybuch 
tej bomby zabił Konowalca. 

Doniesienia w prasie niemieckiej 
zwracają uwagę, że w czasie, gdy Ko- 
nowalec został zamordowany, w Rot- 
terdamie stał okręt sowiecki „Mien- 
żyński, który nazajutrz po zamachu 
odpłynął do Leningradu. 

Istnieje, zdaniem prasy niemiec- 
kiej, prawdopodobieństwo, że spraw- 
ca zamachu zbiegł na okręcie sowiee 
kim. 
RESTA TS SEAT 

Min. Roman w Berlinie 
BERLIN. (Pat.) Ambasador R. P. 

Lipski podejmował wczoraj obiadem 
p. min. Przemysłu Handlu Romana 
oraz jego małżonkę. W obiedzie wzię- 

li udział minister Skarbu Rzeszy i 
pani hrabina Schwerin von Krosigk, 
podsekretarz stanu Ministerstwa Spr. 
Zagr. Woerman, ambasador Rzeszy w 
Warszawie von Moltke, radca min. 
Spr. Zagr. Schurre, radca min. Spr. 
Zagr. Flips, radca Boiltze, radca am- 
basady Behr, szef gabinetu Ministra 
Przem. i Handlu R. P. Dietrich, człon 
kowie ambasady R. P. i przedstawi- 
ciele Izby Rzemieślniczej. 

Po obiedzie odbył się raut, w któ- 

rym wzięły udział sfery gospodarcze 
i towarzyskie Berlina. 

Inauguracja prac OZN 
w Poznaniu 

POZNAŃ, (Pal). Wczoraj odbyła się 
w sali Domu Rzemieślniczego uroczysta 

inauguracja pracy obwodu OZN na m. 
Poznań, transmitowana przez Polskie Ra- 
dio na wszystkie rozgłośnie polskie. | 

Swięto WFiPW 
w Warszawie 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj stolica 
obchodziła uroczyście święto Wychowa- 
nia Fizycznego i Przysposobienia Woj- 

skowego. 
Święto wczorajsze było sprawdzianem 

wyników pracy w zakresie wychowania fi 
zycznego i sportu, prowadzonej w huf- 
cach PW oraz organizacjach i klubach 

sportowych stolicy. 

Żydzi emigrują 
z Austrii 

WIEDEŃ, (Pat). Ostatnio wzrasta ilość 
wyjazdów Żydów z Austrii. Kierują się 
oni głównie do Francji i Belgii, ale rów 
nież i na Węgry. Większość usiłuje jed- 
nakże dostać się do Ameryki. 

Pod Laufeng poległo 20 tys. chińczyków 
TOKIO. (Pat.) Agencja Domei do- 

nosi, iż wojska japońskie, które zaję- 
ły Laufeng stoczyły zaciętą bitwę z'si- 
łami chińskimi, które w liczbie 20 dy-   wizyj atakowały Laufeng od połud- 

ria. Straty chińskie obliczają na 20 
lysięey zabitych, ° -
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Uroczystošci ku czci Biskupa Band 
| w Waślmie W dniu 29 maja br. z inicjatywy 

Komitetu Uwiecznienia Pamięci Bis- 
kupa Dra Władysława Bandurskiego 
odbyły się w Wilnie uroczystości ku 
czci Biskupa Bandurskiego: uroczy- 
stuść odsłonięcia pomnika-nagrobka 

Biskupa, poświęcenia kamienia wę- 
gielnego stanicy harcerskiej jego imie 
nia oraz uroczysta akademia. 

Odsłonięcie pomnika-nagrobka w Bazylice 
Uroczystość odsłonięcia pomnika- 

ragrobka w Bazylice wileńskiej po- 
przedziła msza św., na którą przybyli: 
pan minister W. R. i O. P. prof. Woj- 
ciech Świętosławski, który reprezen- 
tował Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej i rząd, marszałek Senatu Aleksan 
der Prystor, gen. bryg. Józef Kwaci- 
szewski, reprezentujący wojsko, szef 
Obozu Zjednoczenia Narodowego gen. 
St Skwarczyński, wiceminister W. R. 
i O. P. Jerzy Aleksandrowicz, woje- 
woda wileński Ludwik Bociański, 
dyrektor departamentu W. R. i O. P. 
prof. Józef Patkowski, rektor U. S. B., 

" prezydent miasta, członkowie Komi- 
„tetu Uwiecznienia Pamięci Biskupa 
„Dza Władysława Bandurskiego, przed 
stawiciele władz państwowych, samo- 
rządowych, społecznych i akademic- 
kich, poczty sztandarowe związków 
kombatanckich oraz wszystkich cho- 
rągwi harcerskich woj. wileńskiego i 
nowogródzkiego, kompania honorowa 
pułku piechoty legionowej ze sztan- 
darem oraz liczne społeczeństwo wi- 
leńskie. 

_ Po nabożeństwie, jakie odprawił 
kanclerz kapituły ks. prałat Sawicki, 
okolicznościowe kazanie wygłosił ka- 
pelan garnizonu wileńskiego ks. dr 
Sledziewski, charakteryzując postać 
Biskupa jako kapłana-patriotę w cięż 
kiej słażbie w odzyskaniu niepodleg- 
łości. „Za to zaś wszystko, co dob- 
rego i miłosiernego uczynił w swoim 
długim czynnym życiu aż do roku 
1932, roku swego zgonu, niech Mu 
światłość niebieska przyświeca i niech 
Jego cześć i pamięć świeci na wieki 
w narodzie naszym chrześcijańskim 
it katolickim* — mówił kaznodzieja. 
Ks. Śledziewski, kończąc swe kazanie 
w imieniu duchowieństwa złożył po- 
dziękowanie komitetowi, wojsku i 
społeczeństwu za prace i ofiarność 
w dziele uwiecznienia pamięci Bisku- 
pa Bandurskiego. 

_ Po kazaniu odbyła się uroczystość 
edsłonięcia pomnika-nagrobka w kap 
licy Biskupa Bandurskiego, która znaj 
duje się w lewej nawie Bazyliki. 
Odslonieęcia dokonał pan minister 
Świętosławski. 

Akt poświęcenia i krótkie modły 
cdprawił ks. prałat Sawicki w towa- 
rzystwie ks. biskupa Michalkiewicza, 
reprezentującego metropolitę wileń- 
skiego ks. arcybiskupa Jałbrzykow- 
skiego, który wyjechał na zjazd eu- 
charystyczny do Budapesztu. 

Wieńce złożyli: Obóz Zjednocze- 

nia Narodowego i Komitet Kanoniza- 
cji Królowej Jadwigi, którego założy- 
cielem i gorącym rzecznikiem był 
ks. Biskup Bandurski. Następnie wie 
le wieńców i wiązanek kwiecia zło- 
żyły organizacje społeczne i poszcze- 
gólne osoby. 

Pomnik-nagrobek przedstawiają- 
cy całkowitą postać Ks. Biskupa Ban- 
durskiego (o wysokości 2,2 m) stojącą 
na postumencie, jest wykonany z je- 
nego wielkiego bloku granitu polnego 
o odcieniu ciemno czerwonym i właś- 
ciwościach granitu finlandzkiego. Gra 
nit ten pochodzi z pól z okolic Nowo- 
gródka. Pomnik został wykonany 
przez artystę rzeźbiarza , Stanisława 
Horno-Popławskiego, wykładowcę na 
Wydziale Sztuk Pięknych U. S. B 
P. Horno-Popławski pracował nad 
swym dziełem ponad 2 lata. Pomnik 
ustawiony jest na czarnym granito- 
wym postumencie-nagrobku, wyko- 
nanym według projektu prof. U. S. B. 
inż. Narębskiego. Postument zawiera 
epitafię: Š. p. biskup Władysław Ban- 
durski 1863—1932.  Ornamentacja 
frontowa zawiera dwa skrzyżowane 
sztandary legionowe i orły legionowe. 

Cała kaplica, w której znajduje się 
pomnik-nagrobek, a w podziemiach 
jej doczesne szczątki Biskupa — bo- 
hatera narodowego, została przebudo- 
wana z kaplicy pod wezwaniem Św. 
Piotra w okowach według projektu 
prof. urb. inż. arch. Narębskiego. Kap 
lica ta jest utrzymana w stylu kla- 
sycznym o sklepieniach beczkowa- 
tych i bogatej malaturze freskowej, 
w wiązaniach zaś bocznych posiada 
4 medaliony. Mensa wykonana jest z 
granitu czarnego, ołtarz zaś zdobi 
krzyż dłuta artysty rzeźbiarza Godzi- 
szowskiego. Całkowitą przebudowę 
kaplicy i wykonanie nagrobka doko- 
nał. Komitet Uwiecznienia Pamięci 
Biskupa Dra Władysława Bandurskie 
go. Kaplica jest oznaczona zewnątrz 
tablicą pamiątkową marmurową, 
wmurowaną w 1932 roku, z napisem: 
Ś. p. Ks. Biskup Władysław Bandur- 
ski, nieustraszony szermierz słowem 
i czynem za honor narodu, krzepiciel 
jego ducha w ciężkich ezynach nie- 
woli, zasnął w Panu w dniu 6 marca 
1932 r. Śmiertelne Jego szczątki do 
czasu erygowania stałego grobowca 
zostały złożone w krypcie dolnej. 

Kaplica Biskupa Bandurskiego jest 
miejscem licznych pielgrzymek, szcze 
gólnie dzieci i młodzieży z całej Pol- 
ski. 

  
Z serii „mających szczęście” 

W. ostatnich dniach ciągnienia czwartej 
Klasy czterdziestej pierwszej Loterii Klaso- 
wej, niezależnie od miliona, o którym poda- 
my wkrótce szereg szczegółowych informa- 
cyj, padło kilka większych wygranych. Oto 
współwłaściciele losu nr 33611, którzy po- 
dzielili się wygraną 75.000 złotych: 

  

p. Zofia Muszyńska, księgowa w jednej z 
instytucyj warszawskich. Pani Muszyńska 
Inajdowała się w ciągu ostatnich lat w na- 

der przykrych warunkach materialnych; 
przypadek zrządził, że spóźniła się z kup- 
nem numeru losu, na który grała zwykle, 
wzięła więc inny, pierwszy, jaki jej wpadł 
w rękę. Przypadek okazał się szczęśliwy i 
dziś kłopoty pani M. należą już do przyk- 
rych wspemnień. A była to właśnie „piątka" 
E, na którą przy dawnym podziale losów 
na cztery części nie można byłoby wygrać, 
bo nie istniała ona wcale, 

| Panie Józefa Kurek, Marta Rudowska, Anna 
Szczur i Julianna Maj są robotnicami dniów 
kowymi. Nie stać je było każdą z osobna, 
ra kupno całej „piątki*, złożyły się więc 
we cztery po półtrzecia złotego i dziś każda 
z nich jest posiadaczką trzech tysięcy zło- 
tych. Opłacił się wydatek! 

  

  

  

p. Kazimierz Samotyja jest technikie.1 z za- 

wodu i mieszka w stolicy. Wygrane 12.000 

ziotych pozwolą mu na samodzielną pracę 

zawodową. 
Wszyscy wymienieni gracze jednogłośnie 

wyrazili swe uznanie dla nowego podziału 

łusów na pięć części, rozumiejąc, że szczęś- 

cie swe zawdzięczają w znacznej części 

wzmożeniu się w ten sposób szans wygrania. 

Kto zaopatrzy się w los do pierwszej kla- 

sy czterdziestej drugiej Loterii, będzie mógł 

rćwnież skorzystać z tych szans już w roz- 

poczynającym się 22 czerwca rb. ciągnien'u.   
  

  

„KURIER“ (4465]. 

Poświęcenie kamienia węgielnego stanicy 
harcerskiej im. Biskupa Bandurskiego 

na Górze Bouffałowej 
O godz. 10.30 w dniu 29 maja rb. | 

na Górze Rouffałowej u wylotu ulicy 
Kamiennej, skąd roztacza się prze- 
cudny widok na panoramę Wilna i 
okalające go wzgórza, odbył się akt 
poświęcenia kamienia węgielnego i 
wmurowania dokumentu erekcyjnego 
stanicy harcerskiej im. Biskupa Ban- 
durskiego. 

Na placu przed stanicą ustawiły się 

poczty sztandarowe związków kom- 
katanckich oraz hufce harcerskie ze 
sztandarami. W uroczystości tej wzię 
li udział: minister W. R. i O. P. Świę- 
tosławski, marszałek Senatu Aleksan- 
der Prystor, wiceminister W. R. i O. 
P. prof. Aleksandrowicz, wojewoda 
Bociański, gen. Dreszer, przedstawi- 
ciele władz państwowych, wojsko- 
wych, szkolnych, społecznych oraz 

liczne grono społeczeństwa. Na uro- 
czystość tę przybyły władze harcer- 
stwa polskiego z szefem głównej kwz 

tery H. P. Tadeuszem Borowieckim 
Warszawy, władze zarządu okręgu 
wileńskiego H..P. z dyrektorem de- 
partamentu WR i OP prof. Józefem 
Patkowskim, przewodniczącym okrę- 
gu na czele. ‚ 

Akt erekcyjny stanicy harcerskiej, 
który został podpisany przez przyby- 

łych dostojników państwowych i wła 
dze harcerskie, stwierdza m. in., „że 
gmach ten po wieki będzie wyrazem 

niewygasłej wdzięczności serc na- 

tz mrokach niewoli i w dniach walki 
natehnionym słowem wieszcza i pro- 
roka do czynu zagrzewał, budził su- 
mienie narodu i wiarę w zwycięstwo. 

Niech w tych murach krzepną i 
szlachetnieją i do służby wiernej Oj- 
czyźnie się sposobią rzesze harcerskiej 
młodzieży, przez Biskupa Władysława 
Bandurskiego tak ukochanej, na po- 
żytek, wielkość, wspaniałość i chwałę 
najjaśniejszej Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. 

Akt ten został wmurowany w ścia- 
nę hallu stanicy. Pierwsze cegły wmu 
rowali p. minister Świętosławski, mar 
szałek Prystor i wojewoda Bociański. 

Po tej uroczystości przemówił z 

okna stanicy do zebranych harcerzy 
ks. prof. Tyczkowski, kapelan harcer 

stwa wileńskiego. W przemówieniu 
swym ks. Tyczkowski podkreślił ten 
niezwykły dzień w historii harcerst- 

wa wileńskiego oraz wskazał na do- 

niosłe znaczenie stanicy, w której w 
myśl wskazań Biskupa Bandurskiego 

będą wykuwane silne, jak złom gra- 
nitowy, charaktery, które, jak On, 
niezłomnie pracować będą dla chwa- 
ły Polski. 

Po przemówieniu ks. Tyczkow- 
skiego zebrani zwiedzili stanicę, któ- 
rej budowa ma się już ku końcowi. 

Należy podkreślić, że plac pod bu- 
dowę stanicy harcerskiej o powierzch 
ni 6.500 m kwadratowych ofiarował   

szych Wielkiemu Kapłanowi, który 

Akademia w Tea 
O godz. 12.15 w Teatrze Miejskim 

na Pohulance odbyła się uroczysta 

| akademia ku czci biskupa dra Włady 
sława Bandurskiego. : 

W pośrodku sceny ustawiono na 

wysokim cokole popiersie biskupa 

Bandurskiego. Na tle dekoracji o bar- 

wach krzyża Virtuti Militari i krzyża 

Niepodległości. Scena bogato dekoro- 
wana zielenią i kwieciem. Obok popier 
sia półkolem ustawiły się poczty sztan 
darowe organizacyj kombatanckich, 
harcerswa i korporacyj akademic-- 
kich. 

Na uroczystą akademię przybyli 
wszyscy dostojnicy państwowi z p. 
ministrem  Świętosławskim na czele, 
przedstawiciele władz, wojska i organi 
zacyj, którzy wzięli udział w poran- 

nych uroczystościach ku czci biskupa 

Bandurskiego. Piętra górne teatru wy 
pełniła młodzież harcerstwa. 

Akademia rozpoczęła się hymnem 

narodowym, poczym harcerze odśpie 

wali hymn harcerski „Wszystko co na 

sze dla Polski oddamy*. 

Jako pierwszy na akademii prze- 

mawiał przewodniczący komitetu u- 

wiecznienia namięci ks. biskupa dra 

Władysława Bandurskiego — proł. dr 

Aleksander Januszkiewicz, który scha 

rakteryzował działalność komiteu od 

jego powstania do dnia dzisiejsz. W 

przemówieniu swym prof. Januszkie 

wicz podkreślił ofiarność społeczeń-   stwa, która wyraziła się w zebranej 
na cele komitetu kwocie 129.206.92 zł. 
Z sumy tej wypłacono harcerstwu wi- 

leńskiemu na stanicę 70 tys zł, wyda- 
no na remont kaplicy i podziemia 
oraz na pomnik-nagrobek w Bazyli. 
ce zł 32.500, na rachunku bieżącym 
pozostało do dyspozycji komitetu zł 
3500, resztę zaś zużyto na wydatki 
związane z prowadzeniem komitetu, 
nagrody za prace konkursowe, nekro 
logi i nabożeństwa żałobne, urządza- 
ne rokrocznie wspólnie z wojskiem w 
dniu 6 marca, rocznicę zgonu, i w dn. 
27 czerwca, w dniu imienin Biskupa. 

Następnie przemawiał mjr dr Wa- 
cław Lipiński, docent UJK, dyrektor 
Instytutu Józefa Piłsulskiego w War- 
szawie. W dłuższym przemówieniu 

„NIEBIESKIE RÓŻE” 

Tango — wyk. M. Fogg 

„TAKIE BLADE MASZ USTA” 
Slow-Fox — wyk. M. Fogg 

„ZAKOCHANY ZŁODZIEJ” 
Slow-Fox — wyk. M. Fogg 

Najnowsze przeboje na 
najlepszych płytach 

„SYRENA“ 
Do nabycia we wszyskich sklepach 

muzycznych   

Zarząd m. Wilna. sai 

rze na Pohulance 
mjr dr Lipiński dał rys historyczny 
postaci biskupa Bandurskiego od 
wczesnej Jego młodości, omawiając 
środowisko rodzinne przesiąknięte at 
mosferą powstań narodowych, w ja- 
kim wychowywał się przyszły złotou 
sty kaznodzieja legionów. 

Następnie wiąże całą działalność i 

Jego sylwetkę duchową z pracami 

obozu niepodległościowego, kierowa- 

nego przez Józefa Piłsudskiego, od 

związku walki czynnej, drużyn strze- 

leckich, poprzez legiony aż do czasu 

zgonu. 

W przemówieniu swym mjr dr Li 
piński ujawnia bardzo mało znany 
szczegół z pierwszych dni niepodległo- 
ści, kiedy to na początku 1919 roku 
po ustąpieniu: rządu Moraczewskiega 
ks. Biskup Bandurski był kandyda* 
tem Naczelnika Państwa Józefa Pił- 
sudskiego na premiera. Trudności sko 

Obrady 

IW niedzielę 29 bm. rozpoczął swe 

obrady Synod doroczny Kościoła Ewan- 

- gelicko-Reformowanego. 

Synod poprzedziło uroczyste nabożeń 

nym, odprawione przez ks. Jana Kumatow 

skiego, który również wygłosił kazanie. 

Władze reprezentował naczelnik z 
Urzędu Wojewódzkiego p. Pawlikowski. 

Po nabożeństwie, około godz. 13, na 

stąpiło otwarcie obrad Synodu przez ks. 

Kurnatowskiego, w zastępstwie chorego 

ks. M. Jastrzębskiego, superintendenta 

Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 

Polsce. 
Po otwarciu obrad odczytano list po- 

witalny księżniczki Ludwiki Karoliny Ra- 

dziwiłłówny, po czym przystąpiono do 

wyborów. Na przewodniczącego czyli 

tzw. dyrektora Synodu wybrano mec, Bo 

lesława  Szyszkowskiego, na cenzora 

obrad ks. J. Kurnatowskiego, na notariu- 

sza kanonów i memoriałów — mec. T. 

Ižyckiego. 
Następnie mec. Szyszkowski imieniem 

Synodu i mec. Iżycki imieniem Konsysto- 

rza powitali przybyłą z Litwy delegację 

tamtejszego Kościoła Ewangelicko-Refor 

mowanego z ks. Jakobenasem, superinten 

|-„dentem w Birżach, po czym zredegowa- 

no powiadomienie do p. ministra WR i 

OP. o czasie i miejscu otwarcia Synodu. 

Po krótkiej przerwie, w czasie której 

złożono wizytę ciężko choremu superin- 

tendentowi ks. M. Jastrzębskiemu, przy- 

stąpiono do dalszych obrad, 
Synod uchwalił wysłać depesze hoł- 

downicze do Pana Prezydenta R. P. Prof.   Ignacego Mościckiego oraz do Pana Mar 

„go wniósł nieprzemijające ‚ wartości, 

  
stwie w kościele ewangelicko-reformowa | 

    

4. ъ > - 

munikowania się z Biskupem, prze- 
bywającym w tym czasie w Wiedniu, 
uniemożliwiły zrealizowanie tego za- 
miaru. Na zakończenie swego prze- 
mówienia mjr. dr Lipiński przytacza 
słowa Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go, który na  40-lecie kapłań- 
stwa ks. Biskupa w depeszy wysła* 
nej do Niego stwierdza „iż żołnierz 
polski zawsze pamiętać będzie, kto 
złotoustymi słowy rozpalał jeszcze w 
dniach niewoli serca ludzkie, każąc 0 
świętej miłości Ojczyzny i kto z żoł 
nierzem tym w dniach wielkiej wojny 
szedł do rowów strzeleckich, krzepiąc 
go słowem pociechy”. 

Przemówienie swe mjr dr Lipiń 
ski kończy słowami: „Czyn życia, 
piękno duszy i urok serca Biskupa 
Bandurskiego pozostanie nazawsze 
wzorem, do którego dążyć  kędzie 
duch ludzki, wpatrzony w oblicze Bo- 
ga”. 

Skolei odczytane zostały przez ar 

tystę Teatru Miejskiego p. Kozłowskie 
go list Biskupa Bandurskiego do Bry- 
gadiera Piłsudskiego, po bytności w 
roku 1916 w okopach I Brygady na 
Wołyniu oraz list do harcerzy pod ty 
tułem „W harcerskiej służbie — co ty, 
robisz orle młode?*. 

Prezydent dr W. Maleszewski prze 

mawiał w imieniu m. Wilna, którego 

ks. Biskup Bandurski jest honorowym 

obywatelem. Omawiając żywy udział 

ks. Biskupa w życiu społecznym i re- 

ligijnym m. Wilna prezydent dr Male 

szewski podkreślił wielkie wartości 

moralne, jakie wnosił do pracy społe 

cznej Biskup Bandurski, które mu za 

skarbiły powszechną i głęboką sympa 

tię i cześć całego społeczeństwa wileń: 

skiego. 

W imieniu wileńskiej chorągwi har 

cerskiej przemówił jej komendant dr 

Paweł Puciata, wspominając kilka 

charakterystycznych momentów 

współpracy Biskupa Bandurskiego Z 

harcerstwem polskim, którego był On 

najgorętszym orędownikiem i opie* 

kunem. W ciągu 8-letniego przewod=, 

nictwa harcerstwu okręgu wileńskie- 

które stały się wzorem dla wszystkich 
pokoleń harcerzy. Wyznawane prze” 

harcerstwo polskie przykazanie są 
dziełem Biskupa Bandurskiego, któ 
remu wdzięczne harcerstwo _połskie 
nadało tytuł honorowego Натсегла 
Polskiego. 

W imieniu korporacji Cresovia, 

której honorowym  filistrem był ks. 

Biskup Bandurski — przemawiał fili 

ster mgr Ryńca, przypominając wska 

zania Biskupa Bandurskiego dla kor 

poracji, które nakładają obowiązek 

korporacji pielęgnowania  najszczyt- 

niejszych haseł Obozu Niepodległoś- 
ciowego i ofiarnej pracy dla Polski 

Odśpiewaniem pieśni harcerskiej 

przez chór harcerzy zakończono uro* 

czystą akademię. 

Synodu 

  
Kościoła Ewangelicko - Reformowanego 

w Wśilmie 
szałka Edwarda Śmigłego Rydza z wyraza 
mi hołdu i gofowości do wiernej służby 
Rzeczypospolitej, po czym obrady odro- 

czono do dnia 30 bm. 
Po południu odbył się w hotelu Geor- 

"ges'a obiad z okazji przyjazdu delegacji 

z Liiwy. 
UTT SSSR EEEST TA 

Nowe dźwigi na nadbrzeżu rumuńskoy 

w Gdyni, przy nowozbudowanych mag" 

z nach portowych. я 
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Miesiąc poradnictwa 
Zawodowego 

Wybór zawodu po ukończeniu szko- 
ły powszechnej jest dziś ze względu na 
skomplikowane stosunki gospodarcze i 
społeczne bardzo ważnym. 

Niestety, młodzież nasza opuszczając 
szkołę powszechną, pędzi w pierwsze oł 
warłe drzwi jakiegokolwiek warsztatu, po 
zostawiając czasami wybór zawodu śle- 
pemu przypadkowi. 

Rodzice i opiekunowie także nie zaw- 
«sze zdają sobie dokładnie sprawę, jak 

wielką ponoszą odpowiedzialność wobec 
młodzieży, doradzając jej obranie sobie 
tego, czy innego zawodu. 
‚ — Odpowiedni wybór zawodu dla mło- 
dzieży, wstępującej w życie nie jest spra 
'wą obchodzącą tylko daną jednostkę, 
lecz jest to zagadnienie natury głębszej, 
dotyczące strony socjalnej i gospodarczej 
całego kraju. Nie jest bowiem obojąt- 
nym ze stanowiska ogólno-społecznego, 
jaki procent pracowników zawodowych 
lej lub innej gałęzi pracy jest odpowied- 
mio do swych zdolności i udopobań za- 
trudniony. Obok zagadnień natury czysto 
ekonomicznej wyrasta zagadnienie so- 
cjalne. Zastosowanie dewizy „właściwy 
człowiek na właściwym miejscu” nietylko 
podnosi zdolność wytwórczą danego 
społeczeństwa, lecz sprzyja wzajemnemu 
ułożeniu się naturalnych warunków posz- 
czególnych grup społecznych, zmniejsza 
bowiem ilość malkontentów * życiowych, 
wyrosłych na gruncie niezadowolenia z 
pracy, której się poświęcili, 

Przecież różne są rodzaje pracy za- 
wodowej, a każdy innych wymaga od nas 
właściwości fizycznych, umysłowych i psy 
chicznych. Odmienna także jest konstytu 
cja każdego człowieka. Idzie więc o to, 
>: m osobnik obrał sobie taki zawód, 

lo jaki: z natury swej najlepiej iest do ry swej najlepiej į 

Umożliwić każdemu osiągnięcie ma- 
ximum wysiłku skierować właściwego czło 
wieka na właściwe stanowisko oto jest 
zadanie poradnictwa zawodowego — fo 
jest zadanie miesiąca poradnictwa zawo- 
dowego, który wzorem lał ubiegłych or- 
pz w Rzemieślnicza w Wilnie, ul. 

ańska w i — odd e czaie od 1—25 czerwca 

Ze względu na doniosłe znaczenie po 
radnictwa zawodowego jest bardzo wska 
zanym, żeby w przeciągu miesiąca po- 
z a, zgłosili ię do Iz- 

„DV cl wszyscy, którzy pragną wstąpić do 
Ša zawodu, a częstokroć nie orien 
we Zupełnie co do swoich zdolności, 
dę radą do jakiego zawodu najlepiej 

nformacji edziela Izba Rzemieślni, w Wilnie każd : B lego dnia w zinach dowych pokój Nr. 7. > Sz         
Wszędzie i zawsze przyda się 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 
OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne literatura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 
Kaucja 3 zł. 

Wysyłka na prowincję. 

REEPIZYCEZCYZH 

Nowinki radiowe 

Udział Białorusinów 
w powstaniu 1863 r. 

Udział mniejszości białoruskiej w powst. 83 roku jest słabo znany wśród szerszej pub- liczności, A jednak jest to właśnie to, o czym > przypominać jak najczęściej. Wieki 
istnienia Rzplitej wytworzyły cenne pokłady 
Przywiązania do polskości, zarówno w ser- 
<ach chłopów żmudzkich, jak i u Bialgrusi- 
Rów, Audycja pod powyższym tytułem była 
Pczycją b. cenną w repertuarze R. W. a 
hymn „Jeszcze Polska nie zginęła" po bia- łerusku, nie powinien utonąć w ogóle w nie- 
Pamięci. 

  

* * * 

W niedługim czasie zostanie zorganizo- 
wena w Warszawie Wystawa Radiowa. Pod- 
<zas wystawy będzie uruchomiony cały sze- 
Tee pociągów popularnych z różnych okolice 
kraju. Miejmy nadzieję, że i nasza wieś nie 

" zostanie zapomniana przy obsadzie pocią- 
Bow. 

* * * 

W prędkim czasie zacznie kursować na 
Wsi samochód-poradnia R. P. Oprócz mon- 
towania aparatów, tam gdzie ludność samą 
Anie może sobie dać rady, będą się odbywały 
Koncerty bezpłatne. Miejmy nadzieję, że ino- 
wącją ta spotka się z serdecznym przyję 
ciem na wsi. 

* * * 

Pierwszą wielką transmisję z prowincji 
będzie transmisja ze Święta Pieśni w Osz- 
tanie w pierwszej połowie czerwca. W tym 
śnią cała Oszmiańszczyzna będzie słyszała 
Mew swojej dziatwy. Trzeba dodać, że obec 
= transmisje mogą byč częstsze, gdyž R. W. 

nało aparat do nagrywania płyt, co 
< Acznie ułatwia pracę na prowincji, gdzie Bizewody telefoniczne są zwykle w nieświet- 
Ym stanie, 2 ` 

  

Kurjer Sportowy 

Wilno — Bialystok 83 i 51 
W Bialymstoku przy padającym 

deszczu odbył się międzymiastowy 
mecz lekkoatletyczny Wilno — Bia- 
łystok. W punktacji ogólnej zwycię- 
żyli wilnianie 83:51. 

Wyniki techniczne przedstawiają 
się następująco: 

110 mtr z płotkami 1) Wieczorek 
(W) 17,4 sek., 2) Rymowicz (W) 18,1 
sek., 3) Półtorak (B). 

100 m: 1) Zasłona (B) 11 sek., 
2) Żyliński (W) 11,4 sek., 3) Szczer- 
bicki (W). 

800 m: 1) Żylewicz (W) 2.02,5 sek., 
2) Krym (W) 2.05,4 sek., 3) Sołowiej 
(B). 

Pchnięcie kulą: Łomowski (W) 
13.68 m, 2) Wojtkiewicz (W) 12,41 m. 
3) Kozłowski (B) 12,11 m. Poza kon- 
kursem startował Fiedoruk, który u- 
zyskał wynik 14,10 m. 

Skok wzwyż: Macinkiewicz (B) 
174 cm, 2) Giedgowd (W) 168 em, 3) 
Marcinkiewicz (B). 

Dysk: 1) Zieniewicz (W) 39,81 m, 
2) Kozłowski (B) 39,39 m, 3) Sawicki 
B). 
A wdal: Wieczorek (W) 6:60 m, 

2) Szczerbicki (W) 6.44 m, 3) Macin- 
kiewicz (B) 5.99 m. Poza konkursem 
Rymowiez (W) skoczył 6.80 m. 

Sztafeta 44100 m: 1) Wilno 45 
sek., 2) Białystok 46,3 cek. 

Oszczep: 1) Wojtkiewicz (W) 
56.92 m, 2) Szekest (B) 54.34 m, 3) Wo 
roszyłło (W) 53 m. 

5000 m: 1) Herman (W) 15.41,9 

(nowy rekord okręgu wileńskiego), 
2) Półtorak (B) 16.26,3, 3) Cybulski 

„KURIER“ [4465], 

400 m: 1) Žyliūski (W) 55,8, 2) 
Bobrowicz (W) 56 sek., 3) Macinkie- 
wicz (B). 

Trėjskok: Oleszezuk (W) 12.59 m, 
2) Macinkiewicz (B) 12.53 m, 3) Ry- 
mowicz (W) 12.37 m. 

Sztafeta olimpijska: 
2) Białystok. 

Fiedoruk startujący poza konkur- 

sem w dysku uzyskał najlepszy wy- 
nik zawodów mając 44 m 32 cm. 

Po zawodach tych ustalony został 
ostatecznie skład reprezentacji Polski 
Północnej na mecz z Prusami, klóry 
się odbędzie 5 czerwca w Wilaie 

Skład przedstawia się następująco: 
100 m: Zasłona, Dunecki (Żyliń- 

ski); 
400 m: Gąssowski, Żyliński; 
800 m: Staniszewski, Żylewicz; 

5000 m: Herman, Półtorak (Karwow- 

1) Wilno, 

ski); 
110 m przez płotki: Wieczorek, 

Durecki; 

wdal: Hoffman, Wieczorek: 
trójskok: Hoffman,  Luckhaus 

(Oleszczuk); 

wzwyż: Chmiel, Gierutto (Marcia- 
kiewicz); gó : 

kula: Gierutto, Fiedoruk; is 
dysk: Gierutto, Fiedoruk; ” 
oszczep: Wojtkiewicz, Szelesf; 
4X100 m: Żyliński, Szczerbicki, 

Zasłona, Dunecki; 
sztafeta olimpijska: Staniszewski, 

Gąssowski, Dunecki, Zasłona 
Wilnianie wygrali więc w Riałym- 

stoku niemal wszystkie konkureneje. 
Cieszy nas, że Herman stale popra-   'W), 4) Adamek (B). 

Otwarcie szkoły szybowcowej 
w Ausztagirach 

Pod Wilnem w Ausztagirach mieści się 
od kilku lat prowadzona przez Koło Kole 

jowe LOPP szkoła zwa V szkole 
tej otrzymują początki młodzi icy. 
е уу Ау:;:і@ігась mieści się nowowybu 
dowany budynek. Lokal jest pierwszorzę 
dny. Z roku na rok zwiększa się ilość szy 
bowców, Słowem szkoła w Ausztagirach 

ma wszelkie widoki po temu, by rozwijała 
się pomyślnie. Młodzież garnie się chęt- 
nie do tego pięknego sportu, zwłaszcza, 

mając tak troskliwych opiekunów. 
Szybownictwo w Polsce stoi na wyjąt 

kowo wysokim poziomie. Ausztagiry prze 

szkalają tyłko w kałegoriach początkują 

cych. Chcąc uzyskać wyższy awans, irze- 
ba przenosić się do innej szkoły, położo 

nej na Podkarpaciu. 
Wczoraj mieliśmy właśnie w Auszta- 

girach piękną uroczystość otwarcia sezo 
nu | poświęcenia nowego gmachu. W 
Ausztagirach zebrało się sporo publicz- 
ności. Odprawiona została Msza połowa, 
a następnie ks. Świątek przemówił do ze 
branych, zwracając uwagę na hartowanie 

nietylko ciała, lecz i charakteru. Po po- 

Herman i Żyliński ch 
„ Polski Związek Lekkoailetyczny wy- 

znaczył z Wilna dwuch czołowych za- 
wodników na mający się odbyć obóz tre- 
ningowy przed ustaleniem ostatecznego 
składu reprezentacji Polski na mecz z Fran 
cją. Wyznaczeni zostali: Herman i Żyliń 
ski. S 

Herman brany jest pod uwagę do bie 
gu na 3 fysiące mir Zz przeszkodami, 
względnie do biegu na 5 tysięcy mtr. 
Hermanowi bardziej odpowiada bieg na 
5 tysięcy mtr. 

Żyliński próbować będzie szczęścia w 
szłałecie 4 razy po 100 mtr. Jeżeli potrafi 
powtórzyć swój wynik z przed trzech ty 
godni i uzyska niżej 11 sek, to będzie 
walczyć ze ształetą Francji. 

Obóz ma się rozpocząć 1 czerwca. 
Wiilnianie wyjadą jednak do Warszawy 
dopiero po meczu lekkoatletycznym Pol 

cą walczyć z Francją 

  ska Północno Wschodnia — Prusy Wscho 
    

wypadki zaś na 
Niepewna majowa pogoda trzymała w 

szachu w ciągu ostatniego tygodnia mi- 

łośników sportów wodnych. Wczoraj jed 

nak majowe słońce znowu się uśmiechnę- 
ło i rzesze zapalonych sportowców, pły 

waków i kajakowiczów podążyły na Wi- 

lię. 

W związku ze wzmożonym ruchem 
na rzece, zanofowano wczoraj kilka wy- 
padków, które na szczęście, nie zakończy 
ły się tragicznie. W pobliżu plaży na Wo 
łokumpii tonął młody chłopiec, kłórego 
zdołano uratować. Identyczny wypadek 
wydarzył się koło plaży Tuskulańskiej. W 
rejonie Pośpieszki kajak zderzył się ze 
statkiem, lecz kajakowiczowi nic złego się 
nie stało. M lė E y m 

Wilno nie nosiada policji rzecznej 

„ I nej będzie uruchomiony. 

wia swój wynik w bicgu na 5000 m. 

święceniu nowego lokalu wygłoszone zo- 

stały przemówienia okolicznościowe. 

Pięknie wypadły lofy propagandowo- 
pokazowe. Loty bardzo krótkie. Nie prze 
kraczaly 2 minut. Między innymi latał p. 

Szydłowski, instruktor szybowcowy, któ- 

ry prowadzi sporo kursów w Polsce, a 
osłałnio był w Ameryce, gdzie zapocząt 

kował ten tak piękny sport. O Szydłow- 
skim prasa amerykańska rozpisywała się 
tak jak my w prasie sportowej rozpisuje- 
my się o Kolczyńskim, czy Kusocińskim, 

Szkoła szybowcowa w Ausztagirach 
ma ten wielki plus, że jest blisko Wilna. 
Komunikacja jest łatwa i tania. Wpływa 
to w dużej mierze na zwiększenie frek- 

wencji. JST" 
Wspaniałe wypadł konkurs modeli la- 

tających, Z przyjemnością pafrzyło się na 
tych młodocianych chłopców, którzy peł 
ni zapału rywalizowali między sobą o 
długość trwania lotu. 

Możemy być spokojni o przyszłość na 
szego lotnictwa. Idzie ono właściwie obra 
ną drogą i rozwija się coraz bardziej. 

dnie, to znaczy najwcześniej 5 czerwca 
wieczorem. 

Jednocześnie Polski Związek Lekkoatle 
tyczny zawiadomił okręg wileński, że dru 
żyna Polski Północno Wschodniej wzmoc 
niona zostanie następującymi zawodnika 
mi: Gąssowskim, Duneckim, Staniszew- 
skim, Hoffmanem, Chmielem, Gieruttą i 
Fiedorukiem. Reszta zawodników rekru- 
tować się będzie z Białegostoku i Wilna. 
Jeżeli rzeczywiście przyjadą ci wszyscy za 
wodnicy, to 5 czerwca na stadionie repre 
zenłacyjnym w Wilnie będziemy mieli 
pierwszorzędną imprezę sportową o zna 
czeniu międzyn wym. 

Mecz z Niemcami będzie bardzo cie- 
kawy. Pod względem sportowym słać on 
powinien na wyjątkowo wysokim pozio- 
mie. W dużej mierze zależeć będzie od 
stanu boiska i od pogody. Reprezentacja 
Prus do Wilna przyjedzie w sobotę 4 
czerwca wieczorem. 

Wilii mneżą się 
Pod względem przestrzegania przepi 

sów o ruchu na rzece, panował wczoraj 
na Wilii prawdziwy rozgardiasz. Kajaki 
pływały nieprzepisową stroną, kąpano 

ssię w miejscach * zakazanych, ignorując 
wszelkie przepisy. Przy tym dało się zau 
ważyć brak wszelkiej opieki policyjnej. 
Jak się okazuje w tym roku dofychczas nie 
został jeszcze w ogóle uruchomiony po- 
sterunek rzeczny i policji rzecznej de fac- 
fo w Wilnie nie ma. 

Podobno na przeszkodzie do urucho 
mienia posterunku rzecznego  słanął... 
brak odpowiedniego lokalu. Argument 
dość dziwny. Sądzić jednak należy, że 
w dniach najbliższych menkament ten zo- 
stanie usunięły i posterunek policji rzecz- 

Reklama przyszłej Olimpiady 

  

  

  

Japończycy, pomimo wojny w Chinach, nie zaniedbują wielkiej propagandy na 

rzecz swego kraju — dowodem tego jest przeprowadzana na szeroką skalę rekla« 

ma najbliższej Olimpiady, która ma się odbyć w Tokio w roku 1940. 

  

I Tydzień TOM-u 
Pod protektoratem p. ministra WR i OP 

prof. dr Wojciecha  Świętosławskiego, 
przy współudziale Komitetu Honorowego 
w Składzie: J. E. Ks. Biskup Kazimierz Mi 
chalkiewicz, gen. Lucjan Żeligowski, sen. 
Witold Abramowicz, p. Helena Romer 
Ochenkowska, rektor USB prof. ks. Alek- 

sander Wóycicki, prezydent dr Wiktor 
Maleszewski, prof. Witold Staniewicz i 
prof. Marian Zdziechowski, odbędżie się 
w dniach od 29 maja do 6 czerwca rb. 
na terenie całego województwa wileń- 
skiego | Tydzień Towarzystwa Opieki nad 
Zdolną a Niezamożną Młodzieżą Szkol- 
ną „TOM”. 

Zdaniem | Tygodnia TOM-u jest: jak 
najszersze rozpowszechnienie działalnoś- 
ci TOM-u, zainteresowanie  najszerszych 

warstw społeczeństwa zagadnieniem 
kształcenia zdolnych jednostek, zjednanie 
dla pracy TOM-u (na cz'onków i wycho- 
wawców) możliwie największej liczby 
osób, zainteresowanych sprawą kształce- 
nia zdolnej młodzieży, oraz zdobycie jak 
największych sum na Fundusz Słypendial 
ny TOM-u. | 

Hasłem | Tygodnia TOM-u jest: „Roz 
winięcie zdolności ludzkie, ale i warłość 
charakteru to największe bogactwo 
Narodu i Państwa”. 

W związku z organizacją | Tygodnia 
TOM-u zostały powołane we wszystkich 
miastach powiatowych i ośrodkach gmin 
nych lokalne Komiłety Tygodnia TOM-u. 
Zadaniem Komitetów Powiatowych i 
Gminnych Tygodnia TOM-u jest przepro 
wadzanie akcji Tygodnia na terenie wsi. 
Na terenie m. Wilna właściwa akcja Ty- 
godnia odbędzie się w dniach od 13 do 
15 czerwca rb., podczas której zostanie 

przeprowadzona zbiórka pieniężna, roz- 
sprzedaż chorągiewek, mareczek na ok- 
na, cegiełek itp. Natomiast w dniach od 
29 maja do 6 czerwca włącznie będzie 
prowadzona tylko akcja propagandowa, 
które osiągnie punkt kulminacyjny w dniu 
5 czerwca, kiedy zostanie zorganizowana 
akademia poświęcona zobrazowaniu ce- 
lów, zadań | dotychczasowego dorobku 
TOM-u. 

TOM zwraca się do  najszerszych 
warstw społeczeństwa o wzięcie czynne 
go udziału w akcji Tygodnia. Ponadto 
w ramach Tygodnia w dniu 6 czerwca rb. 
Polskie Radio nada wieczorynkę pn. 
„Chała TOM-u na antenie”. Początek wie 
czorynki o godz. 20. 

Myślą przewodnią, działalności TOM-u 
jest hasło p. ministra WR i OP prof. Woj 
ciecha Świętosławskiego, rzucone na kon 
ferencji poświęconej kulturze wsi w 
dniach 28 i 29 maja 1937 r. zawarte w sło 
wach: 

„Wylawianie najzdolniejszych jedno- 
stek ze szkół powszechnych, stworzenie 
warunków, aby jednostki te mogły 
przejść do szkół średnich i akademickich, 
jest zadaniem naczelnym, nad którego roz 
"wiązaniem pracować muszą wszyscy: rząd, 
samorząd, organizacje społeczne i poje 
dyńczy ludzie dobrej woli”... 

Od czterech lat TOM realizuje swój 
program przez Koła Powiatowe i Gminne 
na. terenie województwa: wileńskiego, 
nowogródzkiego i białostockiego. 

Dorobek TOM-u w ciągu czterech lał 
istnienia charakteryzują następujące cyfry: 

w pierwszym roku istnienia: 2 stypen- 
dystów, 583 zł 04 gr obrotu. 

w drugim roku (rok szkolny 1935-36) 
— 17 stypendystów, 5767 zł 37 gr obro- 
tu, 2767 zł 40 gr wydanych stypendiów, 

w trzecim roku istnienia: 37 stypendiów 
(rok szk. 1936-37), 28268 zł 37 gr obrotu, 
7639 zł 33 gr wydanych stypendiów. 

Wreszcie w czwartym roku pracy do- 
robek TOM-u zamyka się w liczbach: 96 
słypedniów,  kształconych w szkołach 
średnich i ogólno-kształcących, zawodo- 
wych oraz akademickich, przeszło 30 tys. 
zł, wydanych stypendiów, 4 bursy prowa- 
dzone dla niezamożnej młodzieży wiej- 
skiej. 

Dorobek ten, oparty wyłącznie na 
pracy, wypływającej z dobrej woli społe- 
czeństwa i ze zrozumienia ważności kształ 

cenia najbardziej wartościowych  jedno- 
stek wymownie świadczy o potrzebie 
działania tej organizacji na terenie Ziem 
Północno-Wschodnich Polski.   

Kto będzie dyrektorem teatru w Wilnie? 
Powtórne przesilenie teatralne, ja- 

kie przeżywa obecnie Wilno, nie prze 
staje interesować szeroki ogół oby- 
wateli naszego miasta, a przede wszys 
tkim jego sfer artystycznych i teat- 
ralnych. Fakt  niezaakceptowania 
przez Radę Miejską wyboru na dyrsk 
tora dra Jerzego Bujańskiego wywo- 
łał zrozumiałą sensację i odbił się 
głośnym echem, budząc przeróżne ко- 
mentarze i przypuszczenia na temat 
rozwiązania wytworzonej sytuacji. 

Jak zdołaliśmy się dowiedzieć. Ma 
gistrat zamierza w najbliższy czwar- 
tek zwołać ponownie nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Miejskiej, na kt5. 

  

liość kradzieży 
ale łobuzerka 

Stan bezpieczeństwa w Wilnie znacz 
nie się polepszył. Statystyka policyjna wy 
kazuje ogromny spadek ilości popelnio+ 
nych kradzieży, zaś ubiegły dzień rynko 
wy (piątek) może się poszczycić rzadko u 
nas notowanym rekordem. W ciągc tego 
dnia, kiedy ilość kradzieży zwykle jest 
największa, zanotowano wszystkiego jed- 
ną i to bardzo drobną. Zmniejszyła się 
również ilość oszustw. Aferzyści rynkowi 
którzy oszukiwali dziesiątki osób zostali   

(0. : 
prawie całkowicie wytępieni. 

Natomiast kwitnie w Wilnie nadal ło- 

| rym wystąpi jaż z gotowym wnios- 
kiem. 

Ze źródeł nieoficjalnych komuni- 
kują, że mimo niezaakceptowania wy . 
boru dra Bujańskiego, kandydatura 
jego nie przestaje być aktualną i jest 
całkiem możliwe, że Magistrat doko- 

aa powtórnego wyboru dra Bujań- 
skiego. W przeciwnym razie wzięte 
bedą pod uwagę ponownie wszyscy 
kandydaci, którzy złożyli swe oferty. 

„Sprawa ta ma już wyjaśnić się w 
najbliższych dniach. Będzie rozważa- 
La na najbliższym kolegialnym po- 
siedzeniu Zarządu Miejskiego. 

zmniejszyła się 
uliczaa kwitnie 
buzerka uliczna. Fakty pobicia przechod 
niów bez wszelkiego powodu są u nas 
zjawiskiam systematycznym. 

Wczoraj wieczorem został napadnięty 
i pobiły niejaki H. Abramowicz (ul. 
pówka 2). 

Poszkodowanego przewieziono da 
ambulatorium pogółowia, gdzie udzielo- 
no mu pierwszej pomocy. 

Jak słychać władze administračyjne 
postanowiły zaostrzyć kary w stosunku ( 
tej kategorii łobuzów. . SE |
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KRONIKA 
Dziś; Feliksa I Ferdynanda 

Jutro: Aqieli i Petroneli 
  

Wschód słońca — g. 2 m. 55 

Zachód słońca — g. 7 m. 38   
Poniedziałek 

  

Spostrzeżenia Zakładueorol Metogii USB 
w Wilnie z dn. 29. v. 1938 r. 

- Ciśnienie — 758 
Temp. średn. --17 
Temp. najw. --20 
Temp. najn. 4-7 
Wiatr — wschodni 
Tend. barom. — bez zmian 
Uwaga — dość pogodnie 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
A Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
eki: 

Jundziłła (Mickiewicza 33), Mańkowi- 
cza (Piłsudskiego 30), Chróścińskiego i 
Czaplińskiego (Ostrobramska 25), Filemo 
nowicza i Maciejewicza (Wielka 29), Sa- 
rola (Zarzecze 20). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42), Szantyra 
(Legionowa 10) i Zajączkowskiego (Wi- 
toldowa 22). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Sprawa Św. Stanisława Szczepanow 

skiego, Biskupa i Męczennika, Patrona 
Polski. Dziś, w poniedziałek punktualnie 
o godz. 20 prof. dr Jan Józef Adamus w 
Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej 
(Zamkowa 8 — I p.) wygłosi odczyt pł.: 
nSprawa Św. Stanisława Szczepańskiego, 
Biskupa i Męczennika, Patrona Polski“, 
Temat jest aktualny ze względu na nie- 

przychylną interpretację niektórych hi- 
storykėw kroniki Galla w sprawie przy- 
czyn tragicznego załargu Św. Biskupa 
Krakowskiego z królem Bolesławem Śmia 
łym. Prelegent podzieli się wynikami naj 
nowszych badań naukowych których do- 
tychczas drukiem jeszcze nie ogłosił. Na 

'łomiast prelegent odczyt na ten temat 
już wygłosił w Towarzystwie Naukowym 
we Lwowie, w Warszawie i Poznaniu, 
gdzie wywołał żywe zainteresowanie. 
Niewątpliwie odczyt zainteresuje history= 
ków i gorących czcicieli Świętego Patro- 
na Polski. 

Goście mile widziani. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

VETERINARINĖ LSS YES 

DZIŚNIEŃSKA 

— Poświęcenie fundamentów pod 
gmach KKO. W dniu 27 bm. dziekan głę- 
bocki ks. Antoni Zienkiewicz w obecności 
przedstawicieli władz i społeczeństwa do 
konał poświęcenia f:ndamentów pod 
gmach Komunalnej Kasy Oszczędności w 
Głębokiem i wmurowanie aktu erekcyjne- 
go, poczem dyr. KKO Wł. Czarny wrę- 
czył 12 robotników, zatrudnionym przy 

    
    

        

„KURISA“ [4465]. е 

Echa rewizji w lokalu Z. N. M. S. 
Za co aresz owano studenta Józefą Schusa 
Niedawno donosilišmy o aresztowaniu | tej organizacji obrazów | antyreligijnych, 

b. współoskarżonego .w procesie dr H. 
Dembińskiego, b. działacza Zw. Niezależ 
nej Młodzieży Socjalistycznej studenta Jó 
zefa Schusa. 

Schusa aresztowano w związku z do- 
chodzeniem prowadzonym _— przeciwko 
ZNMS-owi o przechowywanie w lokalu 

propagujących bezbożnictwo. 

Szczegóły dochodzenia w tej sprawie 
trzymane są w tajemnicy. 

Obrazki te, jak wiadomo, znalezione 
zostały w lokalu ZNMS-u podczas rewizji, 
przeprowadzonej w lutym br. (<) 

budowie, jako premie, książeczki oszczę 
dnościowe KKO z wkładami oszczędnoś 
ciowymi. Zaznaczyć należy, że KKO 
wznosi piętrowy gmach murowany o 
trzech kondygnacjach ze specjalnie zb_- 
dowanym skarbcem, kosztem około zł 
60.000. Piętro tego gmachu będzie użył 
kowane przez KKO, na parterze zaś są 
przewidziane pomieszczenia dla sklepów. 

POSTAWSKA 
— Walny Zjazd Zw. Osadników. 26 

bm. odbył się w Postawach walny zjazd 
Zw. Osadników pow. posławskiego. Na 
zjazd przybył w charakterze przedstawi- 
ciela władz centralnych poseł Władysław 
Kamiński. Po powitaniu zjazdu w imieniu 
władz powiatowych przez  wicestarostę 
Białkowskiego i przedstawiceili organiza 
cji wysłuchano sprawozdań ustępującego 
zarządu i dokonano wyboru nowych 
władz. Związek w pow. postawskim liczy 
116 członków, zrzeszonych w 13 ognisk- 
kach. Z osiągniętych wyników prac na 
specjalne wyróżnienie zasługuje założe- 
nie i utrzymanie bursy uczniowskiej w Po 
stawach, co słanowi wielką pomoc dla 
miejscowego gimnazjum. Zjazd był wyjąt 
kowo liczny. Wzięło w nim udział ok. 100 
osadników , * 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

Wiadomości radiowe 
SZWAJCARSKI SKRZYPEK PRZED MIKRO- 

FONEM. 

W poniedziałek dn. 30 maja o godzinie 

22.20 usłyszą radiosłuchacze skrzypka szwaj 

carskiego znanego już z poprzednich wystę- 

pów przed mikrofonem Roberta Soetensa. 

Zagraniczny gość wykona tym razem utwo- 

ry francuskich mistrzów dwóch różnych e- 

pok' Leclair'a — staroklasyczną sonatę, De- 

bussy'ego impresjonistyczną sonatę oraz Mil- 

baude utwór modernistyczny. 

„PO STAROPOLSKU* 

bawią się radiosłuchacze. 

W poniedziałek, dn. 30 maja obok po- 

godnych audycyj rozrywkowych nadaje Pol- 

skie Radio o godz. 19.30 przeszło godzinny 

Koncert w wykonaniu Małej Orkiestry i Chó 

ru Polskiego Radia oraz solistów: Janiny 

Godlewskiej, Tadeusza Łuczaja i Janusza 

Strachockiego. W przerwie koncertu, jak to 

jest przewidziane w sezonie letnim nadana 

zostanie audycja słowna — tym razem aneg- 

dota szlachecka pt. „Przygoda we dworze". 

  

  

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, w poniedziałek dn. 30 maja o 

godz. 8.15 wiecz. powtórzenie wodewilu w 3 

aktach ze śpiewami i tańcami K. Krumłow- 

skiego „Królowa przedmieścia* w insceni- 

zacji i reżyserii Legna Schillera. Udział bie- 

rze cały zespół i liczni statyści. Dekoracje 

projektu K. i J. Golusów. Tańce układu Ta- 

cjany Wysockiej. 

— Reprezentacyjny Balet Polski w Teatrze 
na Pohulanee! W środę dn. 1 i w czwartek 

dn. 2 czerwca — o godz. 8.15 wiecz. w Te- 

atrze na Pohulance wystąpi tylko dwa razy 

leprezentacyjny Balet Polski. Dyrekcja arty 

slyczna i choreografia — Bronisławy Niżyń- 

skiej. Ceny miejsc specjalne. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 
— Występy Janiny Kulczyckiej. Ceny 

propagandowe. Dziś ulubiona, o pięknych 

melodiach i dowcipnej treści operetka „Нга- 

bia Luxemburg*, w której popisowe partie 

i role mają J. Kulczycka, B. Halmirska, K. 

Dembowski, W. Szczawiński i M. Dowmunt, 

który tę operetkę wprowadził na scenę. 

— Jutro po cenach propagandowych „Ks. 

Czardasza. 

— „Miłość eygańska*, Reżyser Wyrwicz- 

Wichrowski gbecnie kieruje ostatnimi pró- 

bemi z zapowiedzianej w końcu tygodnia 

premiery wartościowej i pięknej operetki 

Lehara „Miłość cygańska" wystawieniem któ 

rej Teatr Muzyczny „Lutnia* pragnie zdo- 

być wielką pozycję artystyczną przed uda- 

niem się na czas dłuższy na występy do Kry- 

n'cy. 1 

— Występy zespołu „Cyrulika Warszaw- 

sklego“ w „Lutni“. Slynny ten na całą Pol- 

skę zespół Teatru „Cyrulik Warszawski" ze 

swych śmiałych, pełnych ciętej satyry i hu- 

mcru występując w dniach 2 i 3 czerwca za- 

produkuje się w „Lutni* w repertuarze na*- 

nowszym i w Wilnie nieznanym ujętym w 
wielką rewię satyryczną „Jarmark śmiechu". 

TEATR „QUI PRO QUO*, 
— Dziś w poniedziałek premiera wesołej, 

pcinej humoru wielkiej rewii p. t: „Wilno 

na sprzedaž“, 

Udziat-biorą: M. Žeįmėwna, I. Rewiczów- 
na, Mary Wyględowska, Wala Żejmówna, 

A. Bożyński, Art. Wyględowski, Ant. Jak- 

sutas, Br. Wyględowski, Wł. Ukraińczyk, Ad. 
'Wyględowski i in. 

W programie najnowsze przeboje, jak: 

Mój chłopiec, Zaloty kanarków, 3 pacjen- 

tów, Parada zapałek, Kobiet, akch kobieta, 

Hcllywood i in. Ceny propagandowe — bal- 

kon 25 gr, parter od 54 gr. Pocz. o 7.15 i 9.30 

wiecz.   

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 30 czerwca 1938 roku 

7.00 Pieśń poranna. Muzyka z płyt. Gim 

rastyka. Dziennik poranny. Koncert -poran- 

ny w wykonaniu Orkiestry Rozgłośni Wileń- 

skiej pod dyr. Wł. Szczepańskiego. 8.10 A- 

udycja dla szkół. Muzyka wakacyjna. 8.55 

Program na dzisiaj. 11.00 Audycja dla pobo 

rowych. 11.15 Audycja dla szkół. 11,40 Od 

warsztatu do warsztatu: Dekarstwo — trans 

misja z budowy gmachu. 11.57 Sygnał czasu 

i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 

Fcpułarna muzyka operowa. 14.00 Muzyka 

pcpularna. 15,15 „Co by było, gdyby...?* — 

audycja dla dzieci. 15.30 „Księga o ludziach 

i zwierzętach” — fragment z książki Axela 

Munthe. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 

16.00 Koncert rozrywkowy w wyk. Orkiest- 

ry Rozgł. Lwowskiej. 16.45 Cejlon — wys- 

pa herbaty i kwiatów — odczyt. 17,00 Chwił 

ka tatarska. 17.05 Koncert symfon. 17.45 

Strzynka ogólna — prowadzi Tadeusz Ło- 

paiewski. 17.55 Program na wtorek. 18.00 

Pogadanka sportowa. 18.10 Dzieci Wilna 

śpiewają pieśni ludowe. 18.30 Muzyka ope- 

rctkowa. 18.45 Wileńskie wiadomości spor- 

tuwe. 18.50 Audycja Legii Akademickiej. 

19.20 Pogadanka aktualna. 19.390 „Po staro- 

polsku* — koncert rozrywkowy. W. przer- 

wie: „Przygoda na dworze* — anegdota 

szfachecką. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 

P-ęadanka aktualna. 21.00 Audycja dla wsi. 

2110 Muzyka taneczna. 21.50 Wiadomości 

sportowe. 22.00 Pieśni Izaaka Albeniza w wy 

kenaniu Tatiany Nolier-Mazurkiewiczowej. 

29.20 Recital skrzypcowy Roberta Soetensa. 

22.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 

2505 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 31 maja 1938 roku. 

6.15 Pieśń poranna; 6.20 Muzyka; 6.45 

Gimnastyka; 7.00 Dziennik por. 7.15 Koncert 

w wyk. orkiestry pułku Strzelców Kaniow- 

sk:ch; 8.00 Audycja dla szkół; 8.10 Muzyka 

wakacyjna; 8.55 Program; 9.00 Przerwa; 

11.00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy- 

cia dla szkół; 11.40 G. Hindel; Concerto 

grosso N. 3; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 

12.03 Audycja południowa; 13.00 Muzyka ba- 

1etowa; 14.00 Muzyka popularna; 14.15 Przer 

wa: 15,15 „Przygoda Marcelianka Majstra- 

Klepki* bajka dla dzieci; 15.35 Przegląd ak- 

tualności finansowo-gospodarczych; 15.45 

Wiad. gospod. 16.00 Koncert rozrywkowy w 

wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej; 16.45 

Jan Matejko — opowieść biograficzna; 17.00 

„Narocz bez różowych szkieł* — pog. Fry- 

deryka Łęskiego; 17.10 Ze Świata dziecię- 

cego; 17.55 Program na środę; 18.00 „Świet- 

jik 1 jego latarka" — Axela Stjerny; 18.10 
Koncert muzyki gruzińskiej; 18.45 „Pod pio- 

runami“ — opowiadanie Józefa Weyssen- 

hoffa; 19.00 Recital fortepianowy Ernesta 

Kreneka; 19.20 Pogadanka aktualna; 19.30 

1000 taktów muzyki; W przerwie: „Ząb 

szczęścia” — skecz; 20.45 Dziennik wiecz. 

20 55 Pogadanka aktualna; 21.00 Audycja dla 

wsi: Nasze świątynie — pogadanka; 21.10 

Gawoty i Metnuety; 21.45 Wiadomości spor- 

lawe; 21.55 Wil. wiad. sport. 22.00 Finał kon 

Kursu dla pianistów. Transmisja z Brukseli; 

23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty; 

23405 Zakończenie programu. 

  

Popieraicio Przemysł Krajowy! 
  

Nieodwołalnie ostatni dzień 
Dwa pierwszorzędne filmy w jednym programie ! 

1) Najweselszy polski film dla wszystkie 

  

Szczęśliwa 13-ka 
z Siełańskim i Grossówną na czele zespołu 

2 Danielle DARRIEUX i Albert Prejean 
w najnowszym filmie „„EDIEBDIE< 
  

Ostatni dzień CASINO | 
1) Piękny wesoły film 
2) Najwspanialszy 

film dżunglowy 

  

Podwójny program dla wszystkich 
W rol. gł: Loretta 

Niewinnie się Zaczęło szym =me 
„ZEMSTA WAFRZAW/A< 

W. rol. gł: Tarzan — Glenn Morris, mistrz dziesięcioboju; Elinora — Eleanor Holm — 
olimpijska mistrzyni pływacka. : 

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 
Emocjonujący i dowcipny 

film kryminalny jiertoch Holmes ldr Walton 
W rol. gł. genialny HANS ALBERS, wybitny HEINZ RUEHMANN i urocza HANSI KNOTECK 

Początki seansów 5, 7 I 9. W niedziele i św. od 1-ej < 
  

Teaitr ,„„Oui Pro Ouo““ Ludwisarska 4. Tel. 26-87 
Dziś w poniedziałek premiera arcywesołej wielkiej rewii p. t. 

WILNO МА SPRZEDAŻ 
Udział bierze cały zespół artystyczny na czele z M. Żejmówną i A. Jaksztasem w naj- 
nowszych przebojach jak: Mój chłopiec; Zaloty kanarków; 3-ch pacjentów; Parada zapałek; 
Kobieta ach, kobieta; Hollywood i In. Ceny propadandowe 25 gr. balkon, parter od 54 gr. 

Początek o godz. 7.15 i 9.30 wiecz.   
Dziś poraz pierwszy razem jako kochankowie 

OGNISKO [ (lark Gabla i Jeanstte Mar Donald w płomiennym ro- 
mansie filmowym 

„SAN FRANCISKO 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI, Pocz. seans. © 4-ej, w niedz. I św. o 2-ej. 
  

  

PAŠAAMAAAMAAAAAAA, 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

występy Janiny KULCZYCKIEJ 
Dziś po cenach propagandowych 

0g.815 HR. LUKSEMBURG 
WYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYY: 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3 

Kino A 

  

w Baranowiczach 

Potęžny wstrząsający dramat 

Oskaržam cie, 0jcze 
(Winowajca) 

W rol. głównych: Piere Blanchar 
Madeleina Ozeravy i in. 

TYYYYYYVYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVYYVYVYT   

AAAAAAAAAAAAAAAAAADAAALAAS ASS ARA AAM A 54 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziš o g. 8.15 w. 

po cenach zwyczajnych 

Królowa przedmieścia 
*YYTYWYYYYYYYYVYYYYYVYVYVYVYYYYYYYYYYVYYYYT 

A DAAKAAAAAA AAAA A AAAA AAA AAAA AAAA DAG AAAA AA 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Pełen zgrozy i tajemniczości dramat 
serca ludzkiego › 

„Postrach opery” 
W roli gł. BORYS KARLOFF i in. 
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Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

na miesiąc czerwiec i wyrównanie zalegiości. 
Do numeru dzisiejszego załączamy naszym prenumeratorom 

zamiejscowym blankiety przekazów rozrachunkowych, przy których 
urzędy pocztowe od wpłacających nie pobierają żadnych opłat.   

Autobus najechał 
na dorożkę 

Wczoraj wieczorem na «licy Zawalneł 
autobus „Arbonu” najechał z tylu nt 

dorożkę Feliksa Ośiecimskiego  (Belwe- 
derska 26). Dorożka została uszkodzona, 
a dorożkarz Oświecimski doznał lekkich 
obrażeń ciała. (c) 

Ši = 
Ki 

Esencją octową 
i Įodyną 

Wczoraj wieczorem w Cielętniku zna4 
leziono młodą kobietę z objawami zatru 
cla się esencją octową i jodyną. Okaza: 

ła się nią kobieta lekkich obyczajów. Pa 
przewiezieniu do szpitala uporczywie bł: 
gała, by ją nie ratować. 

Prośby jej nie usłuchano i prawdopo 
dobnie desperatka będzie żyła. tel 

Miłośnik tul panów 
Przy szarym bloku gmachu Izby Prze- 

mysłowo Handlowej znajduje się ogró- 
dek, w którym kultywowane są tulipany. 
Od pewnego czasu znalazł się jednak 
amator na te kwiaty. Przedostawał się on 
przez ogrodzenie i kradł systematycznie 
tulipany. ! 

Ogrodnik był z tego powodu bardza 
zmartwiony. Postanowił  czatować przez 
całą dobę i przyłapać złodzieja. Udało 
mu się to dopiero wczoraj wieczór, 
Schwytał on na gorącym uczynku kradzia 
ży tulipanów niejakiego Wacława Tusza 
sa, nie posiadającego stałego miejsca zas 
mieszkania, : я 

Miłośnik tulipanów osiadł w areszcie, 

(U Ż/ 
  

  

       

  

   

No 
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Z KOGUTKIEM 
iwa bół, pieczenie, nabrzmienie nóg, smiękc: 

оь ...23 
Ц 

  

Przezoriia gospodyni 
FARBKĘ 

do bielizny tylko 

Z ZŁOTYM 
DZWONEM 

AMAAMAAAMAAAAS 

"LEKARZE 
DOKTOR 

Janina 

    

"Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
przeprowadziła się 

na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. / 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skėrne, wenervezne, syfilis, narzą+ 
dów moczowych, od godz. © -1 i 5—8 w. | 

DOKTOR r 
Zeldowiczowa 

Choroby kokiece, skórne, weneryczne, narzą* 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, uk 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

AAAADAAA DAŁA AAAA AAAA AA ADA AAAA ŁAAAAAAAADAAŃ 

AKUSZERKI 
TWYYYYYYYYYTYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYY 

AKUSZERKA и 
Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. Y ran» do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3, róg ul 

3-go Maja obok Sądu. 

  

  

AKUSZERKA 37 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanić 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczą 
z bioder i brzucha, kremy odmł..dzającą 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przył 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 2 

  

PYYYYVYYYWYYYYYYYYVYYYYW OJ 

Kupno i sprzedaż 
TYYYVYYTYYP"YYYYP"YU"WYTYTYYYYTYTYTYYYYYYĆ 
SAMOCHÓD 6-osobowy w dobrym stanif 

sprzedam, ul. Wileńska 48—7. 

  

— 

niem natychmiast do sprzedania z pow! 
wyjazdu z wyrobioną klientełą bardzo tani 

SKLEP spożywczo-tytoniowy z zd 

UL. Wiwulskiego 22, róg Archanielskiej. J. 

   
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel, 79. Godziny przyjęć 1—3 po południa Przed 
Administracja:. tel. 99—czynna od godz, 9.30—15.30 
Drukarnia: tel, 3=40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

Wydawnictwo „Kurjei Wileński* Sp. z 0. 0, 

    

   
Ułańska 11; = 
Pińsk, Dominikańska 40. 

     
   

   
   

Suwałki — Em. Plater 44, Ri 
Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ol. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 

stawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6,. 

wne — 3-go Maja 13, 

Druk. „Znicz, Wi 
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CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
8 zł. za granicą:6 zł., 2 odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
"scowościach, gdzie niema, urzędu po- 

> €ztowego ani agencji :zł, 2.50, 

;z6l-Bisk. Banduiskiego' 4, tel, 3-40, > 

    
    

         
        
          

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g fe 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gf, 
Za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz?, 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Z: 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja, 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze”. 
*żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 1.17 — 8, 

  

_ Redaktor odp, Józef Onusajtis


