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$teolica skdiada hold 

relikwiom Św. Andrzeja Boboli 
Trzeci dzień uroczystości w Warszawie z udziałem 
P. Prezydenta R. P., przedstawicieli Wojska i Rządu 
WARSZAWA (Pat). W ub. niedzie 

ię, w trzecim dniu podniosłych uro- 
czystości przyjęcia relikwii Świętego 
Andrzeja Boboli w Warszawie, o go 
dzinie 9.30 na placu Zamkowym od 
prawiona została uroczysta Msza Św. 

przed wyniesionymi z katedry relik- 
wiami Św. Andrzeja Boboli, ustawio 
nymi na ołtarzu. 

Na placu Zamkowym 

Place Zamkowy przybrano flagami 
o barwach narodowych. Na balko- 
nach domów portrety Świętego wśród 
godeł męczeństwa. W głębi placu na 
ne flag o barwach narodowych i pa- 
pieskich spływających z wysokich 
masztów ustawiono prowizoryczny oł 
tarz polowy, przybrany kwieciem i 
zielenią. Z ołtarza wznosi się wysoko 
w górę prosty drewniany krzyż. 

Już na długo przed rozpoczęciem 
Mszy św. płac Zamkowy wypełniły 
liczne poczty sztandarowe organiza- 
cyj: b. wojskowych, katolickich, 
związków społecznych i młodzieżo- 
wych. Po środku plaen zajęli miejsca 
przedstawiciele stanów społecznych. 
Licznie reprezentowany był korpus о- 
ficerski garnizonu stołecznego. W 
szczególności licznie reprezentowana 
była ludność katolicka województw 

Iwowskiego, tarnopolskiego, stanista- 
wowskiego i wschodnich. 

Przybycie Pana Prezydenta 

O godz. 9.30, przy dźwiękach hym 
nu narodowego przybył z Zamku Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej w otocze 
niu domu wojskowego i cywilnego. W 
towarzystwie p. wieeprem. Kwiatkow 
skiego i generalicji z wicemin. spr. 
wojskowych, Gluchowskim, przeszedł 
przed frontem kompanii honorowej 
po czym zajął miejsce w specjalnej ło 
ży, ustawionej przed ołtarzem. Obok 
zajęła miejsce małżonka Pana Prezy- 
denta. 

W krzesłach zasiedli: wiceprem. 
Kwiatkowski, marsz. Senatu Prystor, 
wieemarszałek Sejmu Sehaetzel, 
członkowie Rządu, prezes NIK gen. 
Krzemieński. « podsekretarze stanu, 
przedstawiciele najwyższych instytu- 
cyj sądowych, generalicja, przedsta- 
wiciele władz z wojewodą Jaroszewi- 
czem i prezydentem miasta, Starzyń 
skim. ET » zas 

Procesja 

Q godz. 9.40, przy wtórze pieśni re 
ligijnych. i dźwiękach dzwonów kate 
dralnych, ulicą Świętojańską zbliża 
się uroczysta procesja z relikwiami 
więtego. 

Na czele postępuje duchowieńst- 
wo Świeckie i zakonne. Przed trumną 
Z relikwiami postępują w szatach Ji 
turgicznych księża biskupi. Trumnę 
niesie duchowieństwo, obok wartę ho 
norową pełnią kawalerowie maltań- 
Scy i sokoli. Modlitwa wiernych towa 
rzyszy uroczystej procesji. W chwili 
gdy procesja zbliża się do ołtarza, do 
trumny z relikwiami podchodzi Pan 
Prezydent i składa na niej — jako 
Votum — swój własny krzyż niepod 
ległości z mieczami. 

Trumnę z relikwiami Świętego An 
drzeja Boboli ustawiono na ołtarzu 1 

Pp krzyża. Na podniesieniu obok oł 
Arzą zatmułą miejsca dostoinicy Koś 
tiola: J. E. ks. arcybiskup Cortesi — 
ią ucjusz anosto!ski. ks. arcyb. Gall, 

>. biskup Jasiński. ks. biskup Żukow 

Msza św. 
li Po ceremonii wyprowadzenia re- 

Wii i ustawienia ich na ołtarzu, roz 
Doczyna się uroczysta Msza Św., którą   

celebrował ks. arcybiskup Jałbrzykow 

ski, a koncelebrował kardynał Kakow 
ski. Podniosłe kazanie wygłosił bis- 
kup Jasiński, ordynariusz łódzki. W 
czasie Mszy św. pienia religijne wy- 
konał chór, złożony z 1500 osób. 

Po nabożeństwie 
Po Mszy św. ks. kardynał Kakow 

ski udzielił tłumom wiernych błogo- 

sławieństwa, po czym nastąpiło chó- 
ralne odšpiewanie „Bože coš Polskę“ 
i „Kto się w opiekę*, W końcu na- 
stąpiło uroczyste przeniesienie trum 
ny z relikwiami Świętego Andrzeja 
Boboli z powrotem do Katedry. 

Po uroczystości na placu Zamko- 
wym, Pan Prezydent R. ©. przy dźwię 
kach hymnu narodowego ųdal się na 
Zamek. 

  

Uroczysta procesja, z relikwiami św. Andrzeja Boboli w drodze z dworca Główne- 

go do kałedry Św. Jana. Za trumną postępuje Pan Marszałek Śmigły-Rydz w towa- 

rzystwie marszałka Prystora, wicepremiera Kwiatkowskiego, wicemarszałka Scha- 

etzla, min. gen. Kasprzyckiego, członków rządu i generalicji. 

"Akademia w Domu Katolickim 
O godz. 13 w wielkiej sali Domu | Sedności Kat. Wł. Sobański. Następ 

Katolickiego im. Piusa XI zorgani 
zowały Archikatedralny Instytut Ak 
cji Kat., Stow. Jedności Kat. oraz Ko 
mitet Przyjęcia Relikwii Św. Andrze 
ja Boboli uroczystą akademię ku ucz 
'ezeniu Świętego. 

W loży honorowej z lewej strony 
podium zajęli miejsca przedstawicie 
le władz państwowych z marsz. Se- 
natu Prystorem, wicemarsz. Sejmu, 
Sehaetzlem, wicemin. Aleksandrowi- 

czem i-prez. Starzyńskim. W loży z 
prawej strony zasiedli przedstawicie 
ie władz duchownych — J. E. nun- 
cjusz apostolski ks. arcybiskup Cor- 
tesi, J. E. arcybiskup ks. kardynał Ka 
kowski na czele episkopatu warszaw 
skiego. 

Uroczystą akademię zainauguro- 
wała orkiestra KPW hymnem narodo 
sym i hymnem papieskim, po czym 

   
słowo wstępne wygłosił prezes Stow. 

  

  

    

czystyć wykonany przez orkiestrę. 

Cholera w Chinach! 

nie orkiestra wykonała „Stabat Ma 
ter* Rosiniego, po czym zabrał głos o. ° 
superior Rostworowski, wygłaszająe 
przemówienie na temat „Święty An 
drzej Bobola a dziejowe posłannictwo 
Polski*, w którym skrešlit historię 
Św. Męczennika, jego rolę w życiu na 
szych kresów wschodnich oraz zasad 
nicze zadania Polski jako przedmu 
rza chrześcijaństwa i kultury zachod 
niej oraz czynnika niosącego wznios 
łe ideały na wschód. Z kolei art. dram. 
J. Śliwieki zadeklamował utwór „Pro 
rek wolności*, osnuty na tle życia 
Świętego. Witany rzęsistymi oklaska 
m* publiczności wstąpił następnie na 
trybunę J. E. ks. arcybiskup Cortesi, 
wygłaszając w języku francuskim 
przemówienie o życiu i zasługach Św. 
Męczennika. ! 

Akademię zakończył „Marsz uro 

   

  

120-kilometrowy „spacer“ rzeki Żółtej. Dalsze sukcesy 
Japończyków. Rzeka Niebieska grozi powodzią Hankou 
PEKIN. (Pat.) Wiadomość o wybuchu 

epidemii cholery w Czifu wywołała w Pe- 
kinie poważne zaniepokojenie, Z Dairenu, 

Tientsinu i Pekinu wyjechali samolotami 

japońscy lekarze, celem niesienia pomo- 

cy władzom w obszarach zagrożonych 

epidemią. 
Wezbrane wody Hoanho dosięgły Czau- 

cziaku, mniejwięcej o 120 km na połud- 

nie od łożyska rzeki i zwróciły się w kie- 

runku wschodnim. Japońscy rzeczoznawcy 
wyrażają obecnie bardziej optymistyczne 
poglądy na temat dalszego przebiegu po 

wodzi, 
* * * ‚ 

TOKIO. (Pał.) Komunikacja pomiędzy 
Lanfengiem a Kaifengiem na kolei Lun-   

ghai została przywrócona przez oddziały 
saperów japońskich. Fort ten utrudnia bar 
dzo sytuację wojsk chińskich, pozostają- 

cych jeszcze w strefie kolei Linghai. 
Kolumna japońska operująca w półn.- 

wschodniej części prowincji Kiangsu na 
południe od Haiczau rozbiła oddział 
chiński liczący 2.000 żołnierzy, należący 
do 28 dywizji. Straty Chińczyków są bar- 
dzo duże. 

Ag. Domei donosi: Jedna trzecia część 
miasła Kiugiang zalana została wodami 
wezbranej Jangise. Stan wody na rzece 
podnosi się stale I wkrótce kięska powo- 
dzi zagrażać będzie Hankou, Wylew Rze- 
ki Żółtej uległ natomiast zahamowaniu w 
północnych częściach prowincji Honan. 

WARSZAWA (Pat). Urzędujący wice 
marszałek Sejmu, Tadeusz Schaetzel, 
zwołał posiedzenie Sejmu na 21 bm., 
na godz. 17.30 z następującym porząd 

kiem dziennym: 
1) Zakomunikowanie Izbie o zgo 

Nad trumną Ś. p. 
WARSZAWA. (Pat.) Marsz. Senatu Al. 

Prystor wpisał się dziś do księgi kondo- 
lencyjnej, wyłożonej w pokojach posel. 
skich i złożył wieniec na trumnie St. Cara, 
marsz. Sejmu R. P. 

SEE 

Wyprowadzenie zwłok š. p. Marszałka 
Sejmu nastąpi dziś, 20 bm., o godz. 21 
z kaplicy w Sejmie do. katedry św. Jana. 
Uroczyste nabożeństwo żałobne odprawia 
ne będzie w Katedrze we włorek o g. 10. 

+ 4 

Przez całą niedzielę olbrzymie tłumy 
publiczności w liczbie około 70 tysięcy 
składały hołd pośmieriny prochom Mar- 
szałka Sejmu, St. Cara, spoczywającym 
w otwartej trumnie w kaplicy żałobnej 
Sejmu. Na trumnie widnieją liczne wieńce, 
m. in. od pani marsz. Carowej, od marsz 
Prystora, od Senatu. 

wic sę 
Do Prezydium Sejmu i na ręce marsz.   Carowej napływają niezliczone ilości de- 

auk ЗЕ 

Pomorze 
Toruń rozbrzmiewa 

Waiska Polsk'egs i 

TORUŃ. (Pat.] Stolica Pomorza święci 

niezwykłe uroczyste dni, tym droższe ser- 

com pomorzan, że uświetnił je swą obec- 

nością Marszałek Śmigły-Rydz. To też 

tym żywszy był hołd dła Armii I Wodza 

Naczelnego ze strony społeczeństwa po- 

morskiego, które wykazało swą oliarnošė, 

fundufąc dla pomorskich pułków piecho- 

ty i artylerii sztandary, zakładając ośro- 

dek sportu lotniczego i składając w darze 

Armii wielką ilość sprzętu bojowego. W 

manifestacji wzięły udział liczne delega- 

cje z najdalszych zakątków Pomorza, przy 

było też ze wszystkich okręgów kilkadzie 

siąt tysięcy dzieci i młodzieży. 

Przejazd Pana Marszałka Śmigłego- 

Rydza (w niedzielę, 19 bm.) z dworca 

na lotnisko, był spontaniczną maniłesta- 

cją wlelotysięcznych rzesz społeczeństwa ! 

pomorskiego, zgromadzonych po obu | 

  

  
PARYŻ (Pat). „Le Jour* donosi z 

Walencji, że w dalszym ciągu w mieś 

cie panuje sytuacja wysoce krytycz- 

na. Wiadomości o wzięciu Castellon 

wywołały poważne zamieszanie. Ewa 

knacja szeregu urzędów publicznych 

z Walencji do Murcji wywołała pro- 

testy ze strony organizacyj anarchi- 

stycznych, które domagają się obro 

ny Walencji aż do upadłego. Cała lud 

nuść miasta, nie wyłączając starców, 

kobiet i dzieci ponad 15 lat powoła 

ca została do pracy nad fortyfikacja 

mi. Dyktator komunistyczny, sprawe 
jacy rządy nad Walencją od czasu re 

Mar Jedliński skazany 
PRZEMYŚL (Pat). W niedzielę 6 | 

głoszono w Sądzie Okr. wyrok w pro 

cesie mgra Jedlińskiego. 
Sąd uznał oskarżonego winnym 

przestępstwa kierowania związkiem, 

który terrorem i gwałtem w drugiej   połowie sierpnia 1937 roku podczas 

    

| We środę Sejm wybierze 
nowego marszałka 

nie ś. p. Cara, marszałka Seżmu. 
2) Wybór marszałka Sejmu. 
Drugi punkt porządku dziennego 

na znak żałoby zostanie odroczony do 
dnia następnego, tj. do Środy, do ga 
dziny 10 rano. * 

Marszalka Cara 
pesz i listów z całego kraju z wyrazam! 
współczucia. M. in. list odręczny nadesłał 
wicepr. E, Kwiatkowski „depesze nadesłal:: 

szef OZN gen. Skwarczyński, min. Beck 

z małżonką, kontradm. Świrski, wicemarsz. 
Makowski, ambasador Moltke, metropo- 
lita Dyonizy prezes Hełczyński, wicem:n. 

Szembek, ambasador amerykański, wice- 

prezydenci miasta, prezes Banku Pol., gen. 

Litwinowicz, ambasador włoski, min. Ro- 

man, prezydent Warszawy. 

Kondolencje od PAŁ 

WARSZAWA. (Pał.) Prezydium P. A. С. 

wysłało następującą depeszę do pani 

marsz. Carowej: 

„Z powodu zgonu Męża Pani, Marszał 

ka Sejmu R. P., prezydium P. A. L. prze- 

syła Pani wyrazy najgłębszego współczu= 

cia. Prezes P. A. L. (—) Wacław Siero- 

szewski. Sekr. gen. (—) Juliusz Kaden- 

Bandrowski”. 

— Armii 
wiwatami na cześć 

Naczelnrgo Wodza 

stronach ulic, którymi orszak podążał. 

Korowód samochodów zatrzymał się 

przed bramą lotniska. Płk. Bołtuć złożył 

Panu Marszałkowi raport „po czym Pan 

Marszałek, stojąc w samochodzie, przy 

dźwiękach hymnu narodowego, przeje- 

chał przed frontem ustawionych oddzia- 

łów wojskowych, dokonując przeglądu. 

Po przeglądzie Naczelny Wódz zajął 

miejsce na specjalnym fotelu. Za Panem 

Marszałkiem zasiedli: min. gen. Kasprzyc= 

ki, min.- Ulrych, wojewoda Raczkiewicz, 

wiceemin. Piasecki, kom. gen. R. P. w Gdań 

sku Chodacki itp. Mszę św. odprawił ks, 

biskup Gawlina który następnie wygłosił 

okolicznościowe kazanie. Po skończonym 

nabożeństwie zebrani chórem odśpiewali 

„Boże coś Polskę”. 

(Dalszy ciąg. uroczystości podamy w 

jutrzejszym numerze). i 

      

Walencja w obliczu upadku 
Panika w mieście. Flota zbombardowana przez 

samoloty gen. Franco 

wolucji, Fernandez, celem poskromie 

nia ewentualnych odruchów niezado 

wolenia ze strony ludności, zażądał 

od władz centralnych pomocy woj- 

skowej. W odpowiedzi na to rząd bar 
celoński wysłał dó portu walenckie 
go kilka okrętów wojennych. Okrę- 
ty te jednak zaraz po przybyciu do 
portu Walencji zostały zbombardowa 

ne przez samoloty nacjonalistyczne. 

Jeden został zatopiony, drugi zaś jest 

poważnie uszkodzony przez bomby. 

Poza tym miasto stale jest pod obstrza 
łem eskadr gen. Franco. ' 

  na T roku wiezienia 
t. zw. strajku rolnego w powiecie ja 
rosławskim i przeworskim powstrzy 
mywał ludność, idącą do miast, nisz 
cząc przy tym niesione produkty. Sąd 
skazał go na rok i 6 miesięcy więzie- 
nia z zaliczeniem aresztu śledczego. 

  
4 
3



2 

Teatr Lutnia 

Występy Janiny Kulczyckiej 
® * ае ° и 

„Wiktoria i jej huzar 
Operetka w 3 aktach, Muz, Pawła Abra- 

_ hama. Reż. K, Wyrwicz-Wichrowski. 

Przedstawienie starannie przygotowane 
i na ogół udane, któremu jednak brako- 

wało „nerwu”, Może z czasem przygodne 

niedociągnięcia ustąpią, poszczególni wy 
konawcy pewniej wejdą w role — i na- 
wiąże się z widownią kontakt żywszy, niż 
w premierze. 

Ze znajomych interpreiatorów odna- 
leźliśmy na swoich posterunkach Dem- 
bowskiego, Szczawińskiego, Wyrwicza i 
(o ile się nie mylę) Halmirską. Z nowych— 
oglądaliśmy Xenię Grey i Chorzewskie- 
go 

Role rotmistrza Koltay'a i hr. Ferny'e- 
go zaliczają Dembowski i Szczawiński do 
najlepszych w swim olbrzymim repertua- 
rze. | tym razem zawodu nie zrobilil 

Wyrwicz jaśniał w aureoli wprost 
nadludzkiej gentłemańskiej godności! I 
szlachetności swego Johna  Cunlighta 
(śpiewając z uśmiechem  wyrozum'ałości 
dla samego siebie). Takt i umiar arłystycz 
ny robiły jednak swoje, i posłać niepraw 
dopodobnie pechowego małżonka pięk. 
nej Wiktorii była jednak postacią, mimo 
wybitną złośliwość librecisiy. 

Zlekka niedysponowana Kulczycka tym 
razem nie przemęczała swego pięknego 
głosu, śpiewała b. subtelnie, a momenty 
dramatyczne podkreśliła z umiarem i tą 
szczerością, na jaką pozwolił jej tenże 
wspomnieny już wyżej autor libretta (na 
imię mu E. Foldes). 

Niewyczerpane są zesoby sceniczne- 
go temoeramentu doskonałej, jak zawsze, 

Halmirskiej. Tak łatwo byłoby przeszar- 
žowač jej Rigueltę „a jednak tego nie zra 
biła, mimo że nieraz mógł ją zasugero- 

wać jej partner — Chorzewski. Przypadła 
mu w udziale większa i odpowiedzia!na 
rola (lanczi'ego, ordynansa Koltay'a), z 
której wyszedł obronną ręką, uwydatnia- 
jac głównie jej stronę groteskową. N'e 
pozbył się miejscami jaskrawych pod- 
kreśleń, lecz powinno ło usłąpić na 
dalszych przedstawieniach, tym bardziej, 
że właśnie Chorzewski posiada w wyso- 
kim stopniu dar komizmu bez uciekania 
się do szarżowania, Powinien więc n'e 
pozwalać sobie na tę linię najmniejszego 

oporu., 
O-Lię-San śpiewała u nas kiedyś Mary 

Gabryelli i była b. przyjemna, aczkolw'ek 
nieco blada. Xenia Grey jest jaskrawsza 
i efektowniejsza — powiedziałbym, mniej 
„kameralna” i bardziej „sceniczna”. 

P Dełkowskiemu (mocna przesada!) i 
Brusik'» ow* przypadły epizody, 

O „łańcach wscierskich" mogę powłó- 
rzyć io, co już niedawno mówiłem: dob- 
rze zrobiona technicznie, wcale niecieka. 

wa choreograficznie rzecz. Inwencja ba- 
lełmistrza wyraźnie się wyczerpuje, czemu 
nie należy zbytnio się dziwić: akcja co 
trzeciej niemal operetki rozgrywa się na 
Węgrzech; skąd by więc miał brać wciąż 
nowe pomysły do łańców wszakże ludo- 
wych — tj. o typie i charakterze ust?lo- 
nym — jeżeli chce pozostawać w ram- 
kach tej ludowości? 

Oprawa sceniczna — o dobrym smaku 
i przyjemna w barwie — szczegó!nie 

   

akł 1. S. W.-K. 
EEE SESI EE SASETNN PES ESS TSNEITS 
Cicho sza 

Higiena od góry 
Panienki w tym roku noszą czapeczki z 

kutasikiem. Moda! Moda przenika wszędzie 

Przenika i do społecznictwa. 

W tym roku przyszła moda na higienę 
Precz z gruźlicą i pijaństwem. Państwowa 

Rada Sanitarna potępiła maleńkie butelecz 

ki z wódką made in Monopol Spirytusowy 

Karmazynowe dziewczęta uwijają się po 

wsiach. Głośniki ryczą. Jeszcze parę latek, a 

najsłabszy Polonus będzie żył lat 80. 

Tymcazsem jednak na wszelki wypadek 

zajrzyjmy do instytucyj wileńskich do biur, 

do banków, wielkich sklepów, jadłodajni i 

t d. Większość mieści się w starych do- 

mach, W przetłoczonych biurach, pełnych 

dymu tytoniowego, niema wentylatorów. 

Prawda istnieje tradycyjny lufcik. Ale 
wiemy eo się dzieje z lufcikiem. Ledwie go 

ktoś otworzy, a już biegnie starsza dama i 

prosi żeby zamknąć, bo „zawieje“, 

Lufciki powinny więc zastąpić wentyła- 

tory, Ale wentylatorów niema, bo kótż oś- 

mieli się zrobić uwagę dyrektorowi. Zresztą 

kto wie, może właśnie zalatany dyrektorcio 

wraca z Akademii p. t. „precz z gruźlicą”. 

tory. Ale wentylatorów niema, bo któż oś- 

worzyć nawet lufcika, bo napewno naza- 

jutrz portki znikną. W. takich warunkach 

trudno się dziwić, że Polacy żyją o 20 lat 

krócej od Anglików. Gdyby jakaś komisja 

sanitarna z prawdziwego zdarzenia, dokona 

ła przeglądu wileńskich instytucyj państwo 

wych, samorządowych, i gospodarczych, to 

by się dopiero (począwszy od poczty) chwy 

ciła za głowę! Oczywiście środkiem najbar 

dziej radykalnym jest budowa nowych gma 

chów I m'eszkań. Ale i w dzisiejszych warun 

kach działać trzeba. Rigłena od góry, mości 

panowie! Mniej wieców, więcej wentyłato- 

rów i otwartych okien. N. N N.   

Uroczystość w Uniwersytecie 
Quod felix faustum fortunatumque sit 

W ub. piątek wieczorem w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu S$. B. odbyła się 
rzadka w życiu uniwersytetów  uroczy- 
słość. 

Celem uczczenia 50-lecia pracy Iekar- 
skiej wybitnych wileńskich działaczy na 
polu medycyny: b. wieloletniego naczel- 
nego lekarza m, Wilna dra med. Michała 
Minkiewicza i b, naczelnego lekarza szb'- 
łała Św. Jakuba dra Zygmunta Zawadz- 
kiego — Wydział Lekarski Uniwersytełu 
Stefana Batorego uroczyścię wręczył ‘т 
dyplomy. Dyplom dra Minkiewicza wzna- 
wia i potwierdza tytuł dra medycyny, dyp 
lom zaś dra Zawadzkiego opiewa nadan'e 
mu naukowego stopnia doktora medy- 
cyny. 

Do Auli Kolumnowej na piątkową uro. 
czysłość licznie przybyli znajomi, koledzy 
i przypaciele jubilałów oraz świat lekar- 
ski. 

©О а. 7 wiecz, wkracza na salę J. M. 
rektor Uniwersytetu, za nim kroczy Senat, 
połem wymienieni jubiłaci, Wszyscy w to- 
gach i beretach. Rektor i Senat zajmują 
miejsca na podium, vis 4 vis ich, przed 
publiczneścią, na ustawionych dla nich 
krzesłach siadają dr dr Minkiewicz i Za- 
wadzki. 

Przemawia rektor. W przemówieniu 
swym podkreśla rzadkość I doniosłość 
uroczystości, dając jednocześnie ocenę 
zasług półwiekowej pracy  jubilałów w 
niesieniu pomocy cierpiącej ludzkości. 

Po nim zabiera głos dziekan Wydziału 
Lekarskiego, dając krótki życiorys każde- 

      Te 

aturzyści w szeregach 
Batalionów Pracy 

Życie wileńskiego Baonu Junaków 
Za kiłka dni tegoroczni absolwenci szkół 

średnich wcieleni zostaną do Junackich Huf 

ców Pracy, w tym bowiem roku służba pra 

су stała się obowiązkową, po zeszłorocznym 

próbnym i ochotniczym zaciągu. 

Celem służby dla maturzystów jest poz 

nanie przez młodzież uczącą się młodzieży 

pracującej, zetknięcie się i zbliżenie na wspól 

nej platformie pracy i wspólnego wysiłku. 

Korzyści z tego będą obustronne. 

Dlatego też tegoroczni maturzyści wstę 

pujący na przeciąg 5 tygodni do szeregów 

Wileńskiego Baoru, winni być dumni, że 

mogą spełnić swój obywatelski obowiązek 

oraz, że mogą poznać z bliska życie tych, 

którzy niejednokrotnie dali społeczeństwu 

wileńskiemu dowód jego spełnienia. 

Nie od rzeczy więc będzie pokrótce scha 

rakteryzować i oświetlić pracę Junaków. 

Służba Pracy powstała u nas niedawno, 

zorganizowana została na zasadach podoh- 

nych, jak to ma miejsce w Niemczech. Rumu 

nii, Czechosłowacji i Węgrzech. 

W 2-letniej służbie junacy, rekretujący 

się przeważnie z młodzieży bezrobotnej wsi i 

miast wychowywani są na pełnowartościo- 

wych obywateli i rzetelnych ludzi głęboko 

zżytych ze Służbą Pracy. 

Pod wprawną ręką nauczycieli — wycho 

wawców — oficerów JHP „junacy są wycho 

wywani, nauczani i szkoleni zarówno w le- 

cie w czasie okresu pracy fizycznej jak i w 

okresie zimowym, przeznaczonym wyłącznie 

na naukę i szkolenie. » 

Okres letni to okres pracy fizycznej, pra 

cy dla paūstwa i spoleczeūstwa, wykonywa 

nej z ochotą i radością. 

W okresie zimowym odbywa się systema 

tyczne szkolenie w zakresie przysposobienia 

Ulci inwestycyjne dla hoteli i restauracii 
W dniu 17 czerwca rb. odbyła się w 

Izbie Skarbowej konferencja, poświęcona 
omówieniu zagadnień, związanych z ul- 
gami dla województw wschodnich, prze- 
widzianymi w ustawie z dnia 9 kwieinia 
1938 r. o ulgach inwestycyjnych, 

W konferencji, na którą przybył dele- 

gat Minisierstwa Skarbu radca Strzelecki, 

wzięli pod przewodnictwem dyrektora 

Izby Skarbowej Gajewskiego udział przed 

stawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Zarzą 

du Miejskiego, Izby Przemysłowo-Handlo 
wej, Izby Rzemieślniczej, Związku Propa- 

gandy Turystycznej oraz Stowarzyszenia 

Właścicieli Zakładów Restauracyjnych w 

Wilnie. 

Delegat Ministerstwa Skarbu prosił ze- 

branych o wypowiedzenie w fej kwestii 

swych uwag i poglądów, które będą oce- 

nione przy opracowywaniu przez Minister 

stwo Skarbu rozporządzenia wykonawcze- 

go, przewidzianego w artykule 10) 1) po- 

wołanej ustawy. 

Szczegółową dyskusję wywołało pre- 

cyzowanie pojęcia nakładów w przedsię- 

biorstwach hotelarskich i gastronomicz- 

nych, które to nakłady wskazanym byłoby 

uważać za mające istofne znaczenie dła 

rozwoju i podniesienia nowopowstających 

lub istniejących przedsiębiorstw tego ro- 

dzaju, w myśl intencji ustawy. 

Po wszechstronnej wymianie zdań ze- 

brani przyszli do wniosku, że byloby po- 

  

  

  

„KURIER“ (4485) 

go z sędziwych jubilałów i omawiając Ich 
zasługi na polu pracy zawodowej. 

Następnie powsłają promotorzy. W 
stosunku do dra Minkiewicza promotorem 
jest prof. Januszkiewicz, w stosunku zaś 
do dra Zawadzkiego — dr. Michejda. 

Promoforzy odczytują zredagowane w 
jęz. łacińskim dyplomy i wręczają je jubi- 
latom. 

Połem przemawia prezydent miasta dr 
Maleszewski, zaznaczając, iż mówi jako 
lekarz i przełożony gminy, w przemówie- 
niu swym podkreślając zasługi obu dokto- 
rów dla dobra miasta. 

Po nim wygłosił przemówienie prezes 
Izby Lekarskiej Wileńsko-Nowogródzkiei 
prof, Jakowicki. 

W imieniu Wileńskiego T-wa Nauko- 
wego Lekarskiego składał gratulacje prof. 
Siengalewicz. 

W dłuższym dobrze skonstruowanym 
przemówieniu odpowiedział dr Minkie- 
wicz, ze zwykłą mu prostotą i skromnoś- 

cią, 
Po nim dr Zawadzki w serdecznych sło 

wach dziękował za uznanie. 
Wychodzącemu z gmachu Uńiwersyte- 

łu dr Minkiewiczowi młodzież z korpora- 

cji Polonia, której jesł filistrem, zgoło- 
wała mu owacje na podwórku uniwersytec 
kim. 

Po uroczystości w jednej z resłauracyj 
wileńskich odbyła się skromna wieczerza 
w gronie osób, których łączyła z jubila- 
tami ściślejsza współpraca. W serdecznei 
atmosferze wspominano dawne lata. V. 

Juackich 

wojskowego I i II stopnia oraz oświata. 

Junacy nie posiadający 4-ch klas szkoły 

powszechnej, uczą się w Junackiej Szkole 

Poaczątkowej czytania i pisania, rachunków, 

oraz podstawowych wiadomości z historii 

i geografii Polski. W' zależności od opano- 

wanego materiału na podstawie egzaminów 

junacy otrzymują świadectwa z dokształca 

nia z jednej, dwóch, trzech łub czterech kłas 

szkoły powszechnej. 

Za okres zimowy otrzymało świadectwa 
z 4 klas szkoły powszechnej 45 junaków, z 

3 klas 28 junaków, z 2 kłas 4 junaków i I 

klasy szkoły powszechnej 5 junaków. 

W baonie na cały stan junaków niema 

żadnego analfabety. Junacy posiadający wyż 

sze wykształcenie ponad 4 oddziały dokształ 

cają się również, oraz szkolą się w prowadze 

niu spółdzielni, która w Batalionie dobrze 

prosperuje i jest przez nich prowadzona. 

Fundusz kulturalno - oświatowy spółdziel 

ni używany jest na udostępnienie junakom 

korzystania z teatrów i kin. 

Ponad to junacy zaprawiani są do syste 

matycznej oszczędności. Na wykazach osz- 

czędności junaków wiszących w bogato 

przystrojonych świetlicach widnieją dość po 

kaźne sumy, bo od kilkudziesięciu do kilku 

set złotych. 
Niektórzy junacy uczęszczają na kursy 

dokształcające w zakresie 7 klas szkoły pow 

szechnej, a z tego 26 junaków otrzymało 

świadectwa 7 klas szkoły powszechnej. 

Czterech junaków uczęszcza na wieczorowe 

kursy maturalne. Opłata za naukę pokrywa 

na jest częściowo subsydium M. S. Wojsk. 

Wolne chwiłe spędzają junacy w šwiet 
licy, gdzie odbywają się zajęcia Świetlico- 
we, czytanie gazet, gry towarzyskie itp. 

żądanym uwzględnienie przez Minister- 
stwo Skarbu postulatów, wyrażonych w 
projekcie rozporządzenia wykonawczego 
opracowanym przez Izbę Przemysłowo- 
Handlową w Wilnie, jako uwzględniają- 
cym możliwości gospodarcze osób inwe- 
stujących w zakładach hotelarskich i gast- 
ronomicznych oraz z usług tych zakładów 
korzystających. 

Wyrażono przy tym postulat, by pen- 
sjonaty pofraktowano Jako zakłady typu 
hotelarsko-gastronomicznego i uznano za 
mogące korzystać z ulg Inwestycyjnych. 

Popierajcie pierwszą w Kraju Śpó!. 
dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

   od jednego kroku moża 
zależeć Twoje dalsze 

życie... Ciqgnienie | klasy 42 Loterii, 
które już rozpoczyna się 22 czerwca 
może przynieść Ci jedną z wielu 
wygranych! Pamiętaj więc nabyć 
zawczasu szczęśliwy los w kolekturze 

  

OLINSK 

  

Wilno, Wielka 6. 
Zamówienia zómiejscowe załołwiamy odwrotnie. Konto P. K. O, 145461, 

  

3 r. k. m., łódź motorowa 
i 5 tys. naboi dla KOP-u 

Wielka manifestacja na granicy bolszewickiej 
Wczoraj, 19 bm. odbyło się w Dz'ś- 

nie — w obecności starosty, dcy pułku 
KOP, przedstawicieli władz oraz licznie 
zgromadzonej ludności — uroczyste prze- 

kazanie miejscowemu oddziałowi KOP 
łodzi motorowej dla patrolowania na gta 
nicznej rzece Dźwinie, 3 ręcznych kara- 
binów maszynowych, 5.000 naboł i sprzę- 
fu gazowego dla obsługi karabinów ma- 
szynowych. 

Po nabożeństwie w kościele  paraf. 
miejscowy probosz dokonał na rynku po- 
święcenia łodzi motorowej i broni, po 
czym w imieniu społeczeństwa dziśnień- 
skiego prezes komitełu obyw., dyr. g'm- 
nazjum, uroczyście przekazał łódź i broń 
dcy KOP, który przyjął ofiarę przekazując 
ją miejscowemu oddziałowi KOP, Następ   

nie odbyła się defilada oddziałów KOP, 
strzeleckich i straży poż, z terenu powiału 
(które w dniu tym zostały skoncentrowa- 
ne w Dziśnie), harcerzy i młodzieży szkol 
nej. Defiladę przyjmował dca pułku KOP 
w, towarzystwie starosty i gości. 

Uroczystość wczorajsza, na samej gra- 
nicy bołszewickiej, była potężną manife- 
stacją miejscowej ludności realizacji haseł 
obronności Państwa oraz jej uczuć dla 
KOP-u, który utrzymuje z ludnością ser- 
deczny kontakt. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
solidarność społeczeństwa dziśnieńskiego, 
które w ciągu 2 miesięcy zdołało zebrać 
potrzebną kwotę na ufundowanie prze- 

kazanej w dniu wczorajszym broni, 

Pogrzeb superintendenta 
Jastrzębskiego 

18 bm. odbył się pogrzeb superinten- 
denta generalnego wileńskiego Kościoła 
ewangelicko-reformowanego ks. Michała 

Józefa Jastrzębskiego. 
Po nabożeństwie żałobnym w Koście- 

le ewang.-reform., na którym kazanie ża- 

łobne wygłosił ks. Jakubenas, superinten- 

dent Kościoła ewang.-reform. na Litwie 

i ks, Jan Kurnatowski, orszak żałobny wy- 

ruszył na cmenfarz ewangelicki. W orsza- 
ku żałobnym wzięło udział duchowieńst- 
wo* Kościoła ewang.-reform. I innych wy- 

znań, jak Kościoła anglikańskiego, Koś- 

cioła narodowego, Karaimów 1 inni. Prze- 

mówienia nad mogiłą wygłosili: imieniem 

Kościoła ewangelicko-augsb. ks. Loppe, 

imieniem Kościoła anglikańskiego — ks. 

Józef Piłsudski w odczycie swoim o r. 

1863, wygłoszonym w Warszawie w 1924 r., 

wspominając swój pobyt na zesłaniu w Tun 

ce i ludzi, z którymi tam się zetknął nad 

m'enia: 

„Znałem jednego z wielkich powstań- 

ców, z którym byłem w szczerej przyjaźni. 

Był to znany Bronisław Szwarce, członek 

Centralnego Komitetu, aresztowany przed sa 

mym wybuchem powstania”. 

EEST TEST ESET 

Ujazd delegasów OMP w Wilnie 

z ndziałom go. Jur-Gorzechow- 
skiego 

Niedziela, 19 bm., przeszła w Wil 
nie pod zaakiem zjazdów. Najbardziej 
imponujący zjazd mial miejsce w Iz 
bie Przemysłowo Handlowej, gdzie ob 
radował V Walny Zjazd Delegatów 

Ognisk Organizacji Młodzieży Pracu 

jącej Okr. Wiłeńskiego, przy udziale 

gen. br. Jana Jur-Gorzechowskiego, 

wojewody wileńskiego i przedstawicie 
H władz cywilnych i wojskowych. 

Wczorajszy zjazd był dalszym cią 

giem obrad poprzednich i Tygodnia 

O. M. P. Omówiono szeroko plan dzia 

łania na rok bieżący, przy czym wy 

słuchano z wielkim zainteresowaniem 

referatu gen. Gorzechowskiego, który 

mówił o organizacji OMP i jej owoc   wileńsko-trockim nej pracy dla dobra Rzplitej. 

zagadkowe samobójstwo 
na Łysej Górze 

Butelka spirytusu dodała mu odwagi 

Wczoraj wieczorem znaleziono na Ły. | 

sej Górze, na przedmieściu Wilna, męż- 

czyznę w średnim wieku z przestrzeloną 

skronią. Obok dającego słabe oznaki ży- 

cia denała leżał rewolwer I pusta butelka 

po spiryfusie. 

Jak ustaleno następnie, był to 32-letni 
Antoni Dzienisienko (ul. Bazyliańska 6), 
z zawodu rymarz. Przyczyny samobójstwa 
są dotąd nieznane. 

Samobóicę odwieziono w stanie bez- 
nadziejnym do szpifala Św, Jakuba, (c)   

Gorodzicz, ewang.-reform. — ks. Piasecki, 
Kościoła ewang.-reform. na Litwie — ks, 

sperint, Jakubenas, imieniem Konsystorza 
i kolegów szkolnych Bronisław Herman 
Iżycki, imieniem filistrów Korporacji Po- 
lonia — dr Hoffman. 

Po przemówieniach duchowni rzucali 
na trumnę grudki ziemi, wygłaszając przy 
tym różne wersety z Ewangelii, po czym 

obrządku rzucania ziemi na trumnę doko 
nała rodzina zmarłego. 

Po odprawieniu egzekwij żałobnych 
przez ks. superintend. Jakubenasa chór 
ewangelicki odśpiewał pieśni żałobne, 

Na mogile złożono kilkadziesiąt wień- 

ców od duchowieństwa i różnych stowa- 

rzyszeń. 

Kim był Bronisław Szwarce 
Bronisław Szwarce, syn powstańca tisto 

padowego, po ukończeniu studiów w Ecole 

Centralne, wyższej szkoły politechnicznej w 

Paryżu, w celu zbliżenia się do ośrodka pol 

skiego ruchu wołnościowego, starał się © 

przyjęcie go w charakterze inżyniera na bu 

dowę kolei warszawsko - petersburskiej. 

Rząd rosyjski nie pozwolił mu początkowo 

na przyjazd w granieć państwa, ponieważ był 

synem powsłańca polskiego, skazanego wyro 

kiem zaocznym na karę śmierci. Szwarce wy 

jechał jednak w roku 1859 nielegalnie do 

Warszawy. Aresztowano go na granicy w 

Maczkach, jednak dzięki wstawiennictwu inż. 

Mireckiego został zwolniony i otrzymał prd - 

wo zamieszkania w państwie rosyjskim. Na 

wiosnę r. 1860 zostaje zaangażowany przez 

„Grande Cocieta de Chemins de fer Russes“ 

i po objęciu posady zamieszkuje w Białym 

stoku, gdzie rozpoczyna pracę konspiracyj 

ną na Podlasiu. 

W czasie pracy na budowie kolei war 

szawsko - petersburskiej nie zapomina © 

przydatności jej do celów walki z okupania 

mi. W projektach swych na budowie kolejo 

wej przewiduje przydatność ich dla powstań 

ców. Tajemnicę tę zdradza Piłsudskiemu, £ 

którym zetknął się na zesłaniu 1887 w Tun 

ce. Wskazuje na wieżę ciśnień w Porzeczu» 

w której, jak i w wielu innych jego projek 

tach, znajdują się specjalne małe okienka, 

mogące służyć powstańcom jako strzelniceć 

Podsyca tym samym w Piłsudskim myśl do 

czynu zbrojnego o wolność Polski. Wiado 

mość tę przekazała ustna relacja pana mar 

szałka Senatu płk. A. Prystora. Efektem tej 

relacji była myśl rzucona przez dyr. inż. 

Głazka ufundowania na stacji Porzecze tabli 

cy pamiątkowej ,ku czci tego inżyniera kole 

jowegó, który budując szlak kolejowy» obslu 

giwany obecnie przez -dyrekcję wileūskūs 

wznosił budowle z myślą o przydatności ich 

dla celów walki o niepodległość. 

AS AS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
X Dziś o godz. 8,15 wiecz. 

i Występy Janiny KULCZYCKIEJ 

MIŁOŚĆ CYGAŃSKA 
Ceny propagandowe 
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Kurjer Sportowy 

Tłoczyński mistrzem Polski 
w tenisie 

W końcowych rozgrywkach teni- 
sowych o mistrzostwo Polski odbyła 
się finałowa gra w singlach panów 
pomiędzy Tłoczyńskim a Hebdą. Zwy 
ciężył Tłoczyński w stosunku 6:0, 4:6, 
6:0, 1:6, 6:2. 

Tłoczyński, który do walki tej 
przygotował się z całą sumiennością, 
zademonstrował grę na wysokim po- 
ziomie. Wykazał on, że jest regular- 
niejszy od Hebdy. Piłka jego była o 
wiele szybsza a ponadto górował on 
nad Hebdą w grze przy siatce. 

Grę rozpoczyna Tłoczyński, który 
wygrywa seta na sucho. W piątym ge 
mie obydwaj gracze demonstrują bły 

skotliwą grę przy siatce. 
W drugim secie zawiązuje się bar 

dzo zacięta wałka, która trwa do sta 
nu 2:2. W piątym gemie Hebda pro- 
wadzi później jeszcze pięciokrotnie i 
zdobywa gema oraz następnego tak, 
że promadzi 4:2, Tłoczyński nie re- 
zygnuje z walki i doprowadza do sta 
nu 4:4. Hebda w następnej chwili gry 
skupia się i gra bardzo ostrożnie, w 
rezultacie czego zdobywa ostatnie 
dwa gemy i seta. 

W trzecim secie Hebda z serwisu 
Tłoczyńskiego prowadzi 30:10, mi- 

mo to przegrywa tego gema oraz pięć 
następnych a tym samym i seta. War 
to podkreślić wspaniałą grę Tłoczyń- 
skiego, zwłaszcza w piątym gemie, 
którego „zdobył na sucho. 

Po przerwie w czwartym secie о- 
bydwaj zawodnicy przegrywają wła 
sue serwisy do stanu 2:1 dla Hebdy. 
NV następnym gemie Hebda wygrywa 
swój serwis i zdobywa pod rząd 3 ge 
my a tymsamym wygrywa seta. Heb 
da dał pokaz pięknej gry przy siatce, 
zwłaszcza przy stanie 5:1, kiedy to 
wygrał serwis Tłoczyńskiego, mimo 
że ten prowadził 40:15.   3.000 mtr. Startowało 11 

W decydującym piątym secie obyd 
waj zawodnicy grają bardzo ostroż- 
nie. Hebda przegrywa własny serwis 
i Tłoczyński prowadzi 1:0. W następ 
rym gemie serwuje Tłoczyński i pro 
wadzi 40:15. Hebda wyrównuje jed- 
nak i wygrywa gema. Trzeci gem miał 
decydujące znaczenie. Za wszelką ce 
nę stara się wyrównać i gra żywioło 
wo. Ma wybitnego pecha i szereg łat 
wych piłek strzela w aut. Tłoczyński 
przechodzi do generalnego ataku i w 
pięknym stylu kończy seta oraz grę. 
Na skutek tego zwycięstwa Tłoczyń 
ski zdobywa tytuł mistrza Polski na 
rock 1938 oraz puchar wędrowny P. 
Z L. T. (po raz czwarty). Warto nad 
mienić, że po raz pierwszy zdobył 
Tłoczyński puchar w r. 1930.   

„KURJER” (4485) 

Polska zwycięża Francję 
w lekkoatletyce 

Na stadionie Wojska Polskiego w War- 
szawie zakończony został w niedzielę 
pierwszy międzypaństwowy mecz lekko- 
atletyczny Polska — Francja. Zwyciężyła 
Polska w stosunku 119*/, : 94'/, pkt., wy- 
kazując w drugim dniu znaczną przewagę 
nad przeciwnikiem. Zwycięstwo nad Fran 
cją różnicą aż 28 pkt. jest dużym sukce- 
sem polskiej lekkoatletyki, 

Wyniki drugiego dnia zawodów przed 
stawiają się następująco: 

NA 400 M PRZEZ PŁOTKI zwyciężył 
bezapelacyjnie Francuz Joye w czasie 

54,1 przed Polakami Maszewskim 55,6 I 

Hasplem 64,4. Drugi Francuz Andre z0- 
stał zdyskwalifikowany za przekroczenie 

toru. 
W DYSKU Francuzi zajęli pierwsze 

dwa miejsca. Pierwszym był Noel rzutem 

45,30, a drugim Winter 44,78. Trzecie 

miejsce zajął Fiedoruk 44,13, a czwarte 
Gierutto 42,89. 

WKS Śmigły zremisował z ŁKS 1:1 
Ósmy mecz ligowy WKS Śmigły 

rozegrany w Łodzi z ŁKS zakończył 
się wynikiem remisoewym 1:1. Bram 
kę zdobył Pawłowski. 

Pozostałe wyniki ligowe były na 
stępujące: 

Ruch — Cracovia 4:0. 
Wisła — Pogoń 1:0. 
Warszawianka — Warta 3:3. 

W tabeli sytuacja przedstawia się 
następująco: 

1) Ruch, 
2) Pogoń, 
3) Warszawianka, 
4) Cracovia 
5) Wisła, 
6) Warta, 
7) A. K. S., 
8) L. K. S, 
9) W. K. S. Šmigly, 

10) Polonia. 
26 bm. WKS Śmigły w Wilnie grać 

kędzie z ŁKS. 

Ti pływatów walczyło na Wilii 
Mieliśmy wczoraj na Wilii długody- 

stansowy wyścig pływacki. Start mieścił 
się przy moście na Antokolu, Meta Taš 
przed mostem Zielonym. Dystans około 

pływaków. Wa- 

Žo | 

Włochy zdobyły mistrzostwo Świata 
w piłkarstwie 

W Paryżu na stadionie Colombes 
wobec prezydenta republiki Lebruna 

i 60 tysięcy widzów rozegrany został 

finałowy mecz o mistrzostwo Świała 

i Węgrami. Zwyciężyły Włochy w sto 
sunku 4:2 (3:1), zdobywając ponow- 
nie tytuł piłkarskiego mistrza Śwista. 

W spotkaniu o 3 i 4 miejsce Bra- 

w piłce nożnej pomiędzy Włochami | zylia pokonała Szwecję 4:2. 

AEA CT ZY NZ AEA TTT TDIA 

runki techniczne były ciężkie. Chtodno I 
niski poziom wody. Zwyciężył po zażartej 
walce Żukowski z RKS-u w czasie 30 min. 
2,8 sek. przed Masze!nikiem Makabi 30 
min. 3,7 sek., Kuroczkinem AZS 30 min. 
at sek. | Plotrowiczem AZS 30 min. 34,1 
sek. 

W konkurencji pań zwyciężyła Mi- 
chalczykówna AZS w czasle 32 min. 40,9 
sek, przed Harską AZS. 

Organizacja bardzo słaba, Zawodnicy 
po wyjściu z wody musielł boso wracać 
ulicą Zygmuntowską na przystań. 

Naibliższe zawody pływackie odbędą 
się 26 czerwca w basenie Ośrodka W. F. 
na Wilk, 

Niebezpieczny rmormemt 

  

W Los Angeles odbywały się przed kilku dniami wyścigi na rolkach dla kobiet. W czasie wyścigu zdarzył się na torze 

niebezpieczny wypadek, który ilustruje powy: 

  
EH 

ższe zdjęcie. Skończyło się poważnym okaleczeniem kilku zawodniczek. 
    
     Ы, 

Min Rybicki zdtył agrodę Narszała Snigogo-tyl 
Na Pośpieszce odbyły się wczoraj 

w dalszym ciągu wyścigi konne, któ 
re cieszyły się wielkim powodzeniem. 
Wyniki w poszczególnych gonitwach 
były następujące: 

Gonitwa z płotami imienia Mosz- 
czenicy o nagrodę honorową Stefana 
Endera. Nagroda pieniężna 600 zł. 

Dystans 2800 mtr. 
1) Arcachon — pkt. Żwan, 
2) Krynica II — por. Żelewski, 
3) Hakata — kpt. Bylczyński. 
Wojskowy bieg naprzełaj mienia 

Szefa Remontu Koni Ministerstwa 

"Spraw Wojskowych. Nagroda honoro 
wa generała brygady Stefana Demhiń 
skiego. Nagroda pieniężna 600 zł. Dy 
stans 6000 mtr.   

1) Równy — rtm. Bohdanowicz, 
2) Zazula — por. Wołkowicz, 
3) Eros II — ppor. Jura. 
Gonitwa z przeszkodami „MILI- 

TARI' imienia Marszałka Polski Ed- 
warda Śmigłego Rydza. Nagroda ho 
norowa Marszałka Edwarda Śmigłego 
Rydza. Nagroda pieniężna 2 tysiące 
zł, Dystans 4800 mtr. 

1) Rodin — rtm. Rybicki, 
2) Saturn — rtm. Bobiński, 
3) Hipek — por. Krystek. 
Wojskowa gonitwa z przeszkcda 

mi imienia 8 pułku ułanów Ks. Józe- 
fa Poniatowskiego. Nagroda pienięż 
na 400 zł. Dystans 3600 mtr. 

1) Wizja — por. Gierycz, 

2) Eros — por. Kamiński,   

3) Dorota — por. Szmigiero. 
Gonitwa z przeszkodami o nagro 

dę Małopolskiego Towarzystwa  Za- 
chęty Do Hodowli Koni. Nagroda pie 
niężna 700 zł. Dystans 3600 mtr. 

1) Nurt — płk. Rómmel, 

2) Sarmata — kpt. Bylczyński, 
3) Tabarin — rtm. Bobiński. 

Wojskowy bieg naprzełaj o nagro 
dę Korpusu Oficerskiego 14 pułku u- 
łanów Jazłowieckich. Nagroda pienięż 
na 400 zł. Dystans 500 mtr. 

1) Komedia — por. Czaykowski, 
2) Zalotna — por. Tymiński, 
3) Don — por. Zajączkowski. 

Następny dzień wyścigów we wto 
rek 19 bm.   

W SKOKU WDAL pierwsze dwa miej. 
sca zajęli z kolei Polacy. Pierwszym był 
K. Hoffman 7,22 przed M. Hoffmanem 
7,12. Francuz Baudry zajął trzecie miejsce 
7,06 przed Joaublanc 7,00. 

77W BIEGU NA 200 M triumfowali zno- 
wu Polacy. Pierwszym był Zasłona w cza- 
sle 22,2 przed Duneckim 22,3 | Francu- 
zami Jaurdian 22,4 oraz Cerutti 22,6, 

NA 300 M Z PRZESZKODAMI piękne 
zwycięstwo odniósł Soldan (Polska), za|- 
mując pierwsze miejsce w czasie 9,43, dru 
gie i trzecie miejsce zajęli Francuzi Cuzol 
9,53 I Tinard 9:59,2, czwartym był Flis w 

czasie 10:10,4. Flis w czasie biegu zgubił 
panfofel, wskutek tego został daleko w 
tyle. 

W RZUCIE OSZCZEPEM przewaga Po 
laków była miażdżąca. Dość podkreślić, 
że pomiedzy pierwszym Polakiem a pierw 
szym Francuzem byla różnica 1 mtr. 
Pierwszym był Mikrut ,z wynikiem 61,12 
przed Gburczykiem 58,82. 

Pierwszy Francuz  Moiroud 
40,28, a Andre miał 37,30. 

W BIEGU NA 800 M wygrał Gąssow- 
skl w czasie 1:55,8, 2) Faure 1:56,5, 3) 
Goix 1:57,2, 4] Kucharski 1:55,8, 

W TRÓJSKOKU zwyciężyli również Po 
lacy. Pierwszy był Luckhaus 14,66 przed 
M. Hoffmanem 14,09, trzecim był Ronjou 
13,45 przed Molroud 13,44. 

NA 5000 M wywiązała się ostra walka 
pomiędzy Nojim | Francuzem El Ghazy, 
zakończona zwycięstwem Polaka w cza- 
sie 15:07,2. Francuz uzyskał czas 15:08,2, 
trzecim był Francuz Lołanne 15:13, a 
czwartym Polak Wirkus 15:32,4. 

W SZTAFECIE 4X400 M zwycięża 
Francja w składzie Bertolino, Skavinsky, 
Joye i Ceruffi w czasie 3:19. Polska w skła 
dzie Gąssowski, Biniakowski, Staniszewski, 
Kucharski uzyskała czas 3:23,2. 

Po zawodach obie drużyny ustawiły 
się frontem do trybun. Dyrektor Państwo- 
wego Urzędu Wychowania Fizyczn. gen. 
Sawicki wręczył kapitanowi zwycięskiej 
drużyny polskiej Maszewskiemu puchar 
przechodni ufundowany przez ministra 
spraw wojskowych gen. Kasprzyckiego. 
Następnie odbyło się rozdanie nagród 
zwycięzcom. 

Nowy rekord świata 
Odbyły się w Nowym Yorku za- 

wody lekkoatletyczne, na których 
młody nieznany zawodnik Rideccut 
w biegu na trzy czwarte mili poko- 
nat słynnego  šredniodystansowca 
Cunninghama i ustanowił nowy re- 
kord świata wynikiem 3:00, 3 min. 

Rekord tego dystansu należał do 
Belga Mostorta i wynosił 3:03,4 min. 

Ognisko KPW protestuie 

Piłkarze Ogniska KPW złożyli odwo- 
łanie od decyzji Wydziału Gier i Dyscyp- 
liny Wileńskiego Okręgow. Związku P'ł. 

uzyskał 

ki Nożnej w sprawie związanej z prote- 
stem zaweryfikowania meczu o mistrzo- 
stwo okręgu między Ogniskiem a Makabi 
na korzyść Makabi. 

Ognisko domaga się całkiem słusznie 
powtórzenia tego spotkania ze względu 
na fo, że mecz  zosłał przez sędziego 
skrócony o 8 minuł. Sędzia Adam przy- 
znał się do tego w protokóle sprawo- 
zdawczym z' zawodów.  Słanowisko wy- 
działu gier wydaje się więcej niż dziwne. 
Trzeba przypuszczać, że mecz zostanie 
jednak powtórzony i protest Ogniska 
będzie uwzględniony. Ognisko odwołało 
się do zarządu Wileńskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, a jeżeli nie znajdzie 
i w tej instancji przychylnego załatwienia 
sprawy to będzie zmuszone odwołać się 
do Polskiego Związku Piłki Nożnej w War 
szawie. Sprawa protestu Ogniska KPW 
powinna być załatwiona w najbliższych 
dniach ze względu na to, że już 3 lipca 
rozpoczynają się mecze o wejście do 
Ligi, 

CES STS RKNA 

NA LETNISKA 
książka z 

Bib”oteki Nowości 
OSTATNU. NOWOŚCI — klasyczne 

literatura szkolna -- naukowa. 

  

Czynna od 11 do 19 godz. 
Abonament miesięczny — i zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

  

Na torze małopolskiego tow. Za- 
chęty do hodowli koni rozegrano do 
roczny wyścig „Derby arabów". W 
biegu startowało 6 koni, pierwsze 
miejsce i nagrodę w kwocie 12 tysię 

  nich. 

„Jaremas zdobył 12 tys. zł. 

      Już pojutrze 

  

rozpoczyna się tlągnienie i k'asy. 

Spiesz po los do szczęśliwej kolektury 

%065 
SZCZĘŚCIA: 

n o 
Wielka 44 Mickiewicza 10 

gdzie ostatnio padł 

RA ELEOGN 
  

Wojewódzkie zjazdy 

Zw. Młodej Wsi 
Wczoraj, w niedzielę 19 czerwca, 

w miasłach wojewódzkich odbyły się zjaz 

dy Związku Młodej Wsi. 

W zjazdach tych dokonano wyborów 

nowych władz, odczytano sprawozdania 

z działalności związku i uchwalono wy- 

tyczne działalności organizacji na rok 

zły. 

Da wysłały depesze hołdown'cze 

do Pana Prezydenta R. P., Marsz. Śm'g- 
łego-Rydza, premiera Sławoja-Składkow= 

skiego i min. Poniatowskiego. 

STRESZCZENIE PRZEMÓWIENIA MIN. 

J. PONIATOWSKIEGO NA ZJEŹDZIE 

W WARSZAWIE. 

„Jesteście młodzieżą więc żyjecie myś. 

lą o przyszłości, troskę o dzień dzisiejszy 

pozostawiać możecie starszemu pokole- 

niu, I gdy ojcowie wasi — gospodarze — 

skupiają myśli i wysiłki wokoło warształu 

rolnego, tej podstawy bytu, gdy matki 

wasze w Kołach Gospodyń sprawy życia 

rodziny i jej domu za główne mają za- 
dania, wasze zrzeszenia młodzieżowe 
stanowią trzeci przyrodzony składnik or- 

ganizacyjny wsi. 

Pokusa pośpiechu działania politycz- 
nego nieraz z najlepszej wiary płynąca 
rozsadziła już i zniszczyła wiele organiza 
cyj młodzieżowych. To też wiem, jak nie 
łatwe miewacie zadanie wewnąirz orga- 
nizacji, chroniąc swe koła przed skłon- 
nością i temperamentem politycznym star 
szych grup młodzieży, które chciałyby 
piętno swoich przekonań Kołu narzucić, 
które chciałyby widzieć Koła czynnymi 
politycznie. 

Ode mnie zaś — starego — przyjmij- 
cie tę jeszcze prostą radę: praktykujcie 

w dniu codziennym współdziałanie. Bądź 
cie tymi, którzy dają dobry przykład”, 

Ziazd Księgarstwa 
Palskiegó we Lwowie 
W ub. sobotę rozpoczął się we Lwo 

wie dwudniowy Zjazd Księgarstwa 
Polskiego. W niedzielę, po nabożeń- 
siwie, w sali Izby Przem..Handl. w o 
becnošci przedstawicieli władz, nau- 
ki prasy i społeczeństwa, rozpoczęło 
się zebranie plenarne zjazdu. 

Na wniosek organizatorów zjazdu 
wysłano depesze hołdownicze do Pa 
na Prezydenta R. P., Marszałka Śmig 
łego Rydza oraz gen. Sławoj Skład- 
kowskiego. W wykonaniu uchwał 
walnych zgromadzeń wiceprezes Za 
rządu Gł: Wacław Gebethner, wrę- 
czył dyplomy członków honorowych 
seniorom księgarzy polskich: p. p. 

Westowi i Połonieckiemu. 
Referat p. t. „Kulturalne i gospo- 

darcze znaczenie księgarstwa“ wyglo 

sił p. A. Krawczyński. Prelegent na 

podstawie przytoczonych cyfr, dat i 
faktów doszedł do wniosku, że do u 
regulowania zasad handlowych księ 

garstwa powinna być powołana komi 

sja międzyministerialna, która by 

wspólnie z zainteresowanymi zawo- 

dami zasady te opracowała. W kie- 

runku realizacji projektu powołania 

takiej komisji szedł też wniosek refe 

renta postawiony pod głosowanie zjaz 

du. 
W godzinach popołudniowych u- 

czestnicy zjazdu zwiedzili wystawę 

letniczą na placu Targów Wschod: 

  

     

cy zł zdobył „Jarema wł. R. Potoc 
kiego, drugim był „Sumak* Teresy 
Raciborskiej. Trzecie zaś miejsce za 
jał „Półkozie* wł, Kołaczkowskiego.
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KRONIKA 
| CZERWIEC 

20 
Poniedziałek 

— 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 19. VI. 1938 r. 

Ciśnienie 759 
Temperatura średnia -- 16 
Temperatura najwyższa -- 20 
Temperatura najniższa -- 8 
Opad 0,4 
Wiatr zachodni 
Tend.: lekki wzrost 
Uwagi: pogodnie. 

Dziś: Sylweriusza 

Jutro: Flojze o Gonzagi 
  

Wschód słońca — g. 2 m. 43 

Zachód słońca — g, 7 m. 56   

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka (25); 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec- 
ka 15); Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 
1) i Wysockiego (Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42);  Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Wiłol. 
dowa 22). 

nałępujące 

: AKADEMICKA 
— Sekcja Bałtycka PAZZM „Liga“ 

oddział w Wilnie komunikuje, że w dniu 
20 bm. o godz. 20 odbędzie się ostatnie 
w bieżącym roku akademickim zebranie 
sekcyjne z referatem St. Merło pł. „УМу- 
darzenia baltyckie z marca br. w šwietle 
prasy zagranicznej, cz. II", 

SPRAWY SZKOLNE 
— Prywatna Męska Szkoła Krawiecka 

Im. „Promienistych“ Pol. T-wa „Šwiatlo“ 
w Wilnie. Kurs trzyletni, z pełnymi pra- 
wami obejmujący naukę teoretyczną | 
praktyczną kroju | szycia. 

Kandydaci posiadający conajmniej 4 
i 6 oddz. szk. powsz. w wieku lat 14—17 
przyjmowani są po złożeniu egzaminu 
wstępnego, 

Zapisy przyjmuje | informacyj udzie. 
la Sekretariat Szkoły — ul. Żeligowskie 
go 1 — w dniach od 15 do 30 czerwca 
l od 15 do 30 sierpnia w godz. od 10—13 

— W roku szkolnym 1938/39 przy 
Uniwersytecie Stefana Bałorego w Wilnie 
otwiera się Państwowe Liceum im. Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich dla młodzieży mę 
skiej, Zwierzchni nadzór nad Liceum spra 
wować będzie Rektor USB. Zgłoszenia 
na wydziały: humanistyczny, matematycz 
no-fizyczny i przyrodniczy przyjmuje do 
22 czerwca br. i informacji udziela kance. 

łaria Liceum, ul. Bakszta 15, tel. 28-28, 
zodziennie w godz. 10—12. 

PRYWATNE  KOEDUKACYJNE 
GIMNAZJUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W 
WILNIE przyjmuje uczni i uczenice w wie 
ku szkolnym na r. szk. 1938/39. 

* Bliższych szczegółów udziela i zapisy 
przyjmuje kancelaria Kursów Dokszfałca- 
jących im. Komisji Edukacji Narodowej, 
ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej w 
godz. od 9—12 oraz od 15—19. 

Dyr. gimnazjum Br. Zapaśnik przyjmu- 
je codziennie od 10—12 w tymże lokalu 

    

      
    

   HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 
„ Telefony w pokojach 

" BARANOWICKA 
— Jak dziadźka Konstanty Zarski chciał 

„dojść do pieniędzy*. Konstanty Zarski mie 

szkaniec wsi Talminowicze, gm. Niedźwiedz 

kiej postanowił za wszelką cenę wzbogacić 

sę i będąc w odwiedzinach w Skryckiego 

Konstantego we wsi Zarskie tej samej gmi 

ny, skradł mu książeczkę oszczędnościową 

na 1.100 zł. i weksel na zł. 50. Zanim posz 

kodowany spostrzegł kradzież i policja uję 

ła sprytnego dziadkę Zarskiego — zdążył on 

już sfałszować podpis i dokumenta i pobrać 

885 zł. W rezultacie dziadźko Zarski do wi 

ny się przyznał* i powiedział ze skruchą: 

„kab ciabie palarusz, a już dumau szto choć 

pad starość budu jeści bliny z salam, aż tut 

wyszła nie pa majomu*. 

NIEŚWIESKA 
_— Przedstawienie dła żołnierzy. Zespół 

teatru dziecięcego przy szkole powszechnej 

Nr 2 w Nieświeżu urządził w świetlicy miej 
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scowego pułku przedstawienie dla żołnierzy. 

Młodociani artyści wywiązali się ze swego za 

dania doskonale, zbierając liczne brawa. 

Łączność dziatwy szkolnej z wojskiem 

wyraża się obustronną pamięcią i węzłami 

przyjaźni ,które zostały nawiązane . przed 

kilku laty. 

— Kurs dla poborowych. Nauczyciele szko 

ły powszechnej Nr 1 w Nieświeżu w. bieżą 

cym roku szkolnym kształcili przedpoboro 

wych na kursie, udzielając 62 godziny lek 

cyjne. Wynagrodzenie, nadesłane za tę pra 

ce przez kuratorium okręgu szkolnego w Wil 

nie w sumie 35 zł. 94 kr. przekazali na F. 
O. N. Kurs ten, prowadzony pod kierowniet 

wem Smolicza Adolfa, tak jak w roku ubieg 

łym przysporzył armii zastęp poborowych 

umiejących czytać i pisać. 

— Zbiórka na samolot pościgowy. Zbiór- 

Ka pieniężna na zakup samolotu pościgowe 

go dla armii, zainicjowana przez dzieci 

szkół powszechnych powatu nieświeskiego 

odbywa sę nieprzerwanie. W bieżącym ty 

godniu z groszowych składek dziecięcych 

wpłynęły następujące sumy: Szkoła powszech 

na w Ordzie 10 zł., szkoła powszechna w 

Siekierzycach 5 zł. 40 gr., szkoła powszech 

na w Liskowie 10 zł., szkoła powszechna w 

Hołowcach 12 zł. 62 gr., szkoła powszechna 

w Onoszkach 10 zł. 62 gr., szkoła powszech 

na w Syngałach 18 zł. 83 gr., szkoła pow- 

szechna w Podlesiu 4 zł. 32 gr., szkoła pow 

szechna w Worotyszczach 3 zł. 56 gr., szko 

ka powszechna w Ciekałowszczyźnie 3 zł. 

76 gr., szkoła powszechna w Kuncewszczyź 

nie 2 zł. 90 kr., szkoła powszechna w Saskiej 

Lipce 8 zł. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI Na POHULANCE. 

— Dziś, w poniedziałek dnia 20 bm. o 

godz. 8.30 — na przedstawieniu wieczoro 

wym ujrzymy po raz ostatni doskonałą ko 

medio - farsę współczesuą w 4 aktach B. 

Nusica „Wielka polityka pani ministrowej“ 

w wykonaniu premierowej obsady zespołu, 

z p. Ireną Jasińską - Detkowską w roli głów 

ne. Ceny propagandowe. 

— Premiera, Jutro, we wtorek dnia 21 

czerwca o godz. 8.30 wiecz. w Teatrze na 

Pohulance odbędzie się premiera doskcna- 

łej komedii w 3 aktach Abrahamo>wirza i 

Ruszkowskiego p. t. „Mąż z grzeczności”. Re 

żyseria — dyr. M. Szpakiewicza. Oprawś de 

koracyjna — K. i J. Golusów. 

— Wieczór pieśni i humoru w wykonan'u 

Miry Zimińskiej i Mieczysława Fogga — od 

będzie się w Teatrze na Pohulance, dn'a 23 

czerwca o godz. 8.30 wiecz. 

— „Jan“ na prowineji! Dyrekcja Teatru 

Miejskiego szykuje objazd na prowincją '5а 

1 lipca) doskonałej komedii Bus Feketegu 

„Jan* ,która w Wilnie szła 40 razy. Trasa 0 

bejmuje 22 miasta. 

"TEATR MUZYCZNY „LUTNIA% 
Poniedziałek propagandowy. Dziś w po- 

niedziałek po cenach propagandowych gra 

na będzie z udziałem Janiny  Kulczyckiej 

przepiękna operetka Lehara „Miłość Cygań 

ska“, 

„Wiktoria i jej huzar“. Jutro wraca na 

repertuar widowisko reprezentacyjne Teatru 

Lutńia „Wiktoria I jej huzar* z Kulczycką, 
Xenią Grey, Halmirską i  Dembowskim, 

Szczawińskim, Wyrwicz Wichrowskim w ro 

lach głównych. 

TEATR „QUI PRO QUO*. 

— Dziś w poniedziałek premiera wielkiej 

rewii w 2 częściach, 18 obrazach p. t. W świą 

tyni Buddy“. 
W programie najnowsze skecze, insceni- 

zacje, barwny finał, inscenizowane tańce i 

wiele innych aktaulii. 

NAAAAAAAAAAAGAAAAAA IL AAA a Rasa 1 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o qodz. 8.30 wiecz. 

WIELKA POLITYKA 
PANI MINISTROWEJ 

EEEECEEFECELEELC 
Popierajeie Przemysł Krajowy! 
РЕ ТЕ Е ® )° ® е 

  

  

     
     

     
   
    

     

     

    

        

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/3. 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 

" Lida, ol. Górniańska 8, tel. 166, Baranowicze, 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

Druk. „Znicz*, Wilno, | 

„KURJER” (4485] 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 20 czerwca 1938 roku, 

6.45 Gimnastyka. 7.00 Dzienik poranny. 

7.15 Muzyka poranna; 8.00 Muzyka wakacyj- 

na; 8.55 Program na dzisiaj; 9.00 Przerwa; 

11.00 Audycja dla poborowych; 11.20 Duety 

instrumentalne; Lekkie utwory na organy; 

11,57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audycja 

południowa; 13.00 Od Glucka do Wagnera; 

14.00 Pieśni ludowe w wyk. chóru szkoły 

powszechiej w Łowcewiczach; 14.15 Przer- 

wa; 15.15. Nieznani sprzymierzeńcy i wre- 

gowie — pogadanka dla. dzieci starszych; 

15.30 Recytacje: Fragment z książki Aldousa 

Huxley'a „Niewidomy w gazie”; 15.45 Wia- 

domości gospodarcze; 16.00 Fragmenty z 

operetek i walce Jana Straussa; 16.45 Na fa- 

lach południowego Atlantyku — felieton; 

17.00 Chwilka LOP Kolejowego; 17.05 „Ucz- 
my się słuchać mruzyki* — pogadanka Wi- 

tolda Rudzińskiego z ilustracjam: z płyt; 

17.45 Skrzynka ogólna — prowadzi Tadeusz 

Łopalewski; 17.55 Program na wtorek; 1800 

Pogadanka sportowa; 18.10 Recital śpiewa- 

czy Michała Zabejdy-Sumickiego; 18.30 Au- 

dycja strzelecka; 19.00 Sonata d-moll Anto- 

niego Stolpe w wyk. Zbigniewa Dymka; 

19.20 Pogadanka aktualna; 19.30 „Wesoły 

agród zoologiczny* — koncert rozrywkowy; 

W przerwach: „Bajka z królestwa fauny" 

i „Zoo“ — skecz Wiktora Budzyńskiego; 

20.45 Dzienik wieczorny; 20.55 Pogadanka 

aktualna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Trans 

misja z uroczystości złożenia relikwij św. 

Andrzeja Boboli w kaplicy OO. Jezuitów; 

21.50 Wiadomości sportowe; 22.00 Wileńskie 

wiadomości sportowe; 22.05 Muzyka tanecz- 

na; 23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty; 

23.05 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 21 czerwca 1938 r. 

6.45 Gimnastyka. 7.00 Dziennik poranny. 

7.15 Muzyka poranna. 8.00 Muzyka wakacyj 

na. 8.55 Program na dzisiaj. 900 P<zerwa. 

11.00 Audycja dla poborowych. 11.20 Utwo 

ry popularne. Rewie piosenkarzy). 11.57 Syg 

nał czasu i hejnał, 12.03 Audycja południa 

wa. 13.00 Kompozytorzy w roli dy:ygentów. 

Piosenki francuskie. 14.00 Muzyka popular 

na. 14.18 Komunikat Zw. KKO. 14.15 Przer 

wa. 15.15 Zagadka geograficzna — audycja 

dla dzieci starszych. 15.35 Przegląd aktav! 

ności finansowo - gospodarczych. 15.45 Wia 

domości gospodarcze. 16.00 „Wesołe migaw 

ki“ — koncert rozrywkowy. 16.45 ,.Po pei 
nińskich zakolach Dunajca" — opowieść. 

17.00 „Okolice Druskienik'* — pogadanka tu 

rystyczna Władysława Laudyna. 17.00 Utwo 

ry skrzypcowe w wyk. Wanda Halka -*Le 

dóchowska. 17.30 Popularne utwosy w wyk. 

wielkich orkiestr. 17.55 Program na środę. 

18.00 Koncert żab — pogadanka. 13.10 Utwo 
ry kompozlytorów francuskich w wyk. Gert 

rudy Konatkowskiej. 18.45 „O Braminie, ty 

grysie i sześciu sędziach* —baśń hinduska. 

19.00 Koncert kameralny. 19.20 Pogadanka 

aktaulna. 19.30 „Podróżujemy* — koncert 

rozrywkowy. W przerwach: Trzy pa*o4: 

wieści egzotycznej: „Rozbitki r Dorady“, 

„Modny romans“ — „Czerwony morderca", 

20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pegadanka 
aktaulna. 21.00 Audycja dla wsi: „Chore 0- 

czy to wielka bieda" — pogadanki Dr Marii 
Kołaczyńskiej. 21.00 „W żartob!' wym. ryt- 

mie" lekka audycja muzyczno - .łowna. 

21.50 Wiadomości sportowe. 2200 Rec'tal 

śpiewaczy Ady Sari. 22.30 Wileńskie wiado 

mości sportowe. 22.35 Koncert solistów 23 00 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 2405 Za 

kończenie programu. 

Wiadomości radiowe 
UCZMY SIĘ SŁUCHAĆ MUZYKI. 

Mało jeszcze rozpowszechnionej w na- 

szym społeczeństwie umiejętności słuchania 

utworów muzycznych ze zrozumieniem ich 
wartości estetycznych i budowy formalnej 

usiłuje przyjść z pomocą Polskie Radio, u- 

rządzając pogadanki objaśniające z ilustrac 

jami z płyt, które niewątpliwie są skutecz 
fńym i pożądanym czynnikiem w populary 

zowaniu wśród szerszego ogółu radiosłucha 

czów wiedzy muzycznej. W niedziałek, 20 
czerwca, o godz. 17.05 wygłosi taką pogadan 

kę Witold Rudziński przed mikrofonem Roz 
głośni Wileńskiej. 

  

DRUSKIENIKI — PERŁA WILEŃSZCYZNY. 

Druskieniki obfitują w piękne okolice. 
Malownicza Rotniczanka, lasy, pagórki, po 

przecinane rzeczułkami, i duże, senne jeziora 

gładkie i nieprzeniknone. W gęstych szuwa 

rach nadbrzeżnych ukrywa sę dzikie ptact- 

wo. Piękna przyroda Druskienik będzie te 

matem pogadanki radiowej red. Władysława 

Laudyna. Termin nadania — 21 czerwca, o 

godz. 17. 

CENA PRENUMERATY 
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z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w 

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

cztowego ani agencji zł. 2.50, 

Nowe ceny chleba 
Starostwo Grodzkie Wileńskie ustaliło 

z dniem 19 bm. następujące ceny chlega: 
a) chleb pytlowy z mąki 65%/0 — 30 gr 

za 1 kg w detalicznej sprzedaży; 
b) chleb razowy z mąki 950/0 — 24 gr 

za 1 kg w detalicznej sprzedaży, 
Winni żądania lub pobierania cen wyż 

szych od ustalonych będą karani admini- 
stracyjnie aresztem do 6 tygodni lub grzy 
wną do 3.000 zł. 

Wysiedieni z W Ina 
Z polecenia władz w dniu wczoraj- 

szym zostali wysiedleni z Wilna | z gran'c 
Polski Walter Paas oraz jego przyjaciółka, 
Kimmel, pochodzący z Estonii. W Wilnie 
„trudnili się“ wydaleni sprawkami, kol!- 
dującymi z kodeksem karnym. Paas był 
karany sądownie za pewne oszustwa. (c) 

Ż teki policji wileńskiej 
Z DZIEDZINY KOSMETYKI. 

Władze śledczo-sądowe wszczęły do- 
chodzenie karne przeciwko jednemu z le. 
karzy wileńskich, który za wysokim wyna- 
grodzeniem podjął się przeprowadzić ku- 
rację kosmetyczną p. S. M. 

Zabiegi kosmetyczne nie udały się. 
Twarz pacjentki pokryła się ranami. W 
związku z tym poszkodowana powiadomi. 
ła o wypadku wydział śledczy. (c) 

POBITO GOŚCIA Z GRUDZIĄDZA. 

Na przechodzącego ulicą Antokolską 
Jana Hizyko, mieszkańca m. Grudziądza, 
napadło 2 pijanych osobników, a miano- 
wicie Julian Wołodkowicz i Tadeusz Zda- 
nowicz z Wołokumpii i dotkliwie go po. 
ranili, 

Posźkodowanego zabrało pogotowie 
rałunkowe. Napastnikami zajęła się poli- 

cja. (c) 

MOTORYZACJA KWITNIE. 

Na ul. Ostrobramskiej taksówka Nr T. 
90006 prowadona przez N. Mieczkowskie 
go przejechała przechodzącego dra M- 
kurskiego (Kolejowa 3), który padając do. 
znał pokaleczenia. 

Drugi wypadek wydarzył się przy zb'e- 
gu Trockiej | Zawalnej, gdzie motocykli- 
sta Dubrowicz (Sosnowa 18) wpadł na ro- 
werzystkę, która odniosła ciężkie obraże- 
nia głowy. 

, Kierowca samochodu ciężarowego Nr 
A. 90621, J, Borysowicz (Ostrobramska 25) 
na ul. Legionowej koło domu Nr 25 wje. 
chał przez nieostrożność na słup sieci 
elektrycznej, wskułek czego zniszczył kil. 
ka przewodów. (c) 
TPS 

  

    Z KOGUTKIEM 
ysuwa ból, pieczenie, nabrzmienię nóg, zmiękcza 
odciski. które po tej kąpieli doją slę usunąć, nawa 
paznokciem, Przepis utycie na opakowaniu 

  

LEKARZE _ 

  

DOKTÓR 

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 MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne ' moczoplciowe 
ul. Zamkowa 15, tel 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3—". 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervezne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9-1 I 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul, 

Wileńska Nr 28 m. 3, fel. 277. 

AAAAAAAAAAAAŁAAAŁAAADAAAAAAŁAAADAAADŁDA ŁAŁ 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYTYTYYYYYYYYYYYYTYYYYYYVYYYYYY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. Y ran, do godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—%, róg ul. 

3-gv Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 

cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 

z bioder i brzucha, kremy odmł. dzające, 

wenny elektryczne, elektryzacja, Ceny przy- 

stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

  

  

Kolektura Loterii 
Klasowej 

Nowogródek, Piłsudskiego 45, tel. 127 

poleca LOSY do 1 klasy 42 Loterli, 
Zlecenia zamiejscowe załatw. pocztą 

  

  

Teatr „Qui Pro ©Quio** Ludwisarska 4. Tel. 26-87 
Dziś premiera wielkiej rewii 

w 2 częściach 18 obrazach „W świątyni Buddy” 
Udział bierze cały nowopozyskany zespól w najnowszych skeczach, inscenizacjach, tańcach 
aroteskach i finale. Początek o g. 7.15 I 9.30 wiecz. Ceny: Balkon 25 gr, parter od 54 gr 

CASINO| » pĄULA WESSELY   

oraz Willy FORTS 
w największym arcydziele Tak się kończy miłość 
2) „LIEKARZ — PRZESTĘPCA< 

Ostatni dzień 

GWIAZDA GWIAZD 
(bohaterka flmu „MATURA* 

w nowym filmie erotycznym 

p 
A 
N 

HELIOS | 

SIMONE SIMOM 

„Dzisiejsza miłość” 
według słynnej powieści VICKI BAUM. Nad program: Plękny dodatek i aktualia 

Premiera. Nakładem olbrzymich kosztów został zrealizowany 
najpiękniejszy film o miłości 

„Królestwo zakochanych * 
Kapitalne pomysły — — — Kolosalna wystawa — — — Muzyka: Oskar Strauss 

W rolach głównych: Anna Neagie i Fernand Gravet. Nadprogram: AIRAKCJE 

Chrześcijańskie kino Epopea miłości, bohaterstwa i poświęcenia w potężnym filmie 

swiarowiój „PORT ARTURA" 
W rolach głównych: Sławna Danielle Darleux i niezrównany Adolf Wohłlbriick 

Początki seansów: 5, 7 i 9. 

` 

im MARS| ; ZŁOTY PYŁ" 
2 „Jej pierwszy bal 

Dziś premiera. 

Wielki podwójny pr. 

Dziś. OGNISKO | > 
(Narzeczona z Wiednia) 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

   

     

     

     

    

      

miesięcznie: 

ul, Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40, 

W niedziele i święta od 3-ej 

W roli głównej 

RICHARD DIX 

f6 W roli glównej 
HARRY BAUR - 

Przepiękny melodyjny film wiedeński 

iewczę z prateru 
W roli głów. Marta Eqgqgertla 

Pocz. seansów 0 6-ej, w niedz. i św, © 4l 

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 &© 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 

пе 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy: 

treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administrai 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.80 { 

zastrze” 

17 — 19 
  

     
Redaktor odp. Józef Onusaitis


