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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Od Wilna po Karpaty 
rozbrzmiała Polska okrzykami 
na cześć Zolnierza Polskiego 

  

Wspomnienie z r. 1920: Marszałek Piłsudski dekoruje zasłużonych na placu Zam- 
kowym w Warszawie. 

WARSZAWA. [Pat.) Wczoraj w dniu 
Święta Żołnierza Polskiego we wszyst- 
kich większych miastach, miasteczkach, 
wsiach i osiedlach Polski odbyły się uro- 
czystości, podczas których społeczeństwo 
polskie zamanifestowało swe przywiąza- 
ale do Armii. 

W STOLICY 
W podniosłym i świątecznym nastroju 

obchodziła Warszawa wczoraj uroczysty 
qzień Święta Żołnierza Polskiego. 

W przeddzień, 14 bm., przeciągnęły 
wlicami miasta capstrzyki. 

NABOŻEŃSTWO I DEFILADA. 

Uroczystości, związane z obchodem 
Święta Żołnierza Polskiego, rozpoczęły 

się nabożeństwem odprawionym w koś- 
ciele garnizonowym. 

Po nakożeństwie odbyła się defilada, 
którą przyjął gen. Krok-Paszkowski. De- 
filadę otwierały oddziały wojska, po 
czym przemaszerowały oddziały strzelec 
kie, Zw. Reżerwistów, PPW, poczty sztan 
darowe. 

NIEZNANEMU ŽOLNIERZOWI, 
O godz. 11 odbyla się na placu Mar- 

szalka Pilsudskiego uroczystošė oddania 
hołdu Nieznanemu Żołnierzowi. 

Pierwszy wieniec, w imieniu Armii, 
złożył gen. Krok-Paszkowski, po czym ko- 
lejno składali wieńce przedstawiciele Fe- 
deracji, Zw. Legionistów, Zw. Strzelec- 
kiego, organizacyj b. wojskowych 1 inn. 
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Polskie kupiectwo w Gdańsku 
w 30-iecie swej organizacji 

GDAŃSK, (Pat). Z okazji 30-lecia 
istnienia Palskiego Zw. Pracowników 
Kupieckich w Gdańsku odbył się 14 i 
15 bm. uroczysty obchód, połączony z 
©leżeńskim zjazdem młodzieży ku- 

Pieckiej 
Obchód rozpoczął się uroczystym 

nabożeństwem w kościele Chrystusa 
Króla w Gdańsku, po czym odbyła się 
akademia w Domu Polskim. Prezes p. 
Laska, przedstawił bilans 30-letniej 
pracy Związku. W akademii wziął m. 
In. udział zast. kom. gen. R. P., radca 
Perkowski, delegacji pokrewnych or- 
ganizacyj i instytucyj z całej Polski, a 
szczególnie licznie reprezentowane by- 
ło Pomorze. 

(W dn 15 bm. rano zwiedzono statkiem 
porty w Gdańsku i Gdyni, po czym 

P. marszałkowa A. Piłsydska | 
w Pucka i na Helu 

Poświęcenie przedszkoli 
„R. W.* 

PUCK. (Pat.) W Pucku na Helu odbyły 
się 14 bm. poświęcenia dwóch przed- 
szkoli „Rodziny Wojskowej”. W uroczy- 
stościach tych, przy ttumnym udziale miej 
scowej ludności j dziatwy wzięła udział 
Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsudska. 
„wojewoda pomorski Raczkiewicz, dyr 
depari. Możdżeński i przedstawiciele 
miejscowych władz. Pani Marszałkowa 
Piłsudska była owacyjnie witaną przez 
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odbyla się wycieczka do Jastarni. Zam 
knięcie zjazdu nastąpiło wieczorem w 
sali recepcyjnej dworca głównego w 
Gdańsku taj 

  

„WIWAT ARMIA”. 

Oprócz szeregu obchodów  oficjal- 
nych z okazji „Święta Żołnierza Polskie- 

go“ odbyły się w godzinach popołudnio 
wych koncerty i występy regionalne, zor- 
ganizowane przez miasto, w których wzię 
ło udział całe społeczeństwo, pod hasłem 
„Wiwat Armia". 

W WILNIE 
18 rocznica wiekopomnego zwycię- 

stwa Żołnierzą Polskiego pod Warszawą, 
obchodzona: była w Wilnie podniośle I 
uroczyście. Już w przeddzień uroczystoś 
ti Wszystkie gmachy państwowe i pry- 
watne domy były udekorowane flagami 
państwowymi. 

Wczoraj od samego rana na placu im. 
Marszałka Piłsudskiego poczęły  groma- 
dzić się tłumy mieszkańców miasta. Przed 
godziną 10 rano poczęły przybywać orga 
nizacje społeczne, związki kombatanckie, 
kompanie wojska oraz przedstawiciele 
władz państwowych z wicewojewodą Ra- 
kowskim na czele, wojskowych oraz pre- 
zydium OZN. W międzyczasie na środku 
Placu czyniono przygotowania do uro- 
czystej mszy. polowej. 

Przy pięknie udekorowanym kwieciem 
ołtarzu odprawiono mszę *v., a następnie 
wygłoszone zostało podniosłe kazanie 
Boświęcone wielkiemu zwycięstwu nad 
bolszewikami w 1920 r. pod Warszawa. 

Po nabożeństwie uformował się po- 
chód, który ruszył na Rossę celem złoże- 
nia hołdu Sercu Marszałka Piłsudskiego. 
Przed mauzołeum  Zwycięskiego Wodza 
złożono wiele wieńców. 

W NOWYM SĄCZU 
Nowy Sącz święcił podwójną uroczy- stość, mianowicie zakończenie „Dni Gór skich” oraz Święto Żołnierza Polskiego 
O godz. 9 rano na mszy św. obecni byli: prezes Związku Ziem Górskich mi- nister spraw wojskowych gen. dyw. Kas- przycki, wicewojewoda krakowski dr Ma- 

łaszyński, dowódca O. K. gen, Narbutt- 
Łuczyński, gen. Galica, gen, Dembiński 
I przedstawiciele miejscowych władz. 

Kulminacyjnym punktem wczorajszego 
dnia I wczorajszych uroczystości górskich 
była wielka defilada grup regionalnych 

(Dalszy ciąg na str, 2).   

I III, 

Ks. Hlinka w agonii! 
Słowaczyzna śledzi z napięciem przebieg 

choroby swego wodza 
Ks. Hlinka, przywódca Słowaków w 

Czechosłowacji, ciężko zaniemógł. Stan 
jego zdrowia, ze względu na wielką po- 
pularność chorego j stanowisko, jakie zaj 
muje dziś w walce Słowaków o należne 
im prawa w republice czechosłowackiej— 
budzi wielkie zainteresowanie. Poniżej 
podajemy depesze (pierwsza z niedzieli, 
następne z poniedziałku) ilustrujące prze 
bieg choroby wodza Słowaczyzny. 

* 

PRAGA. (Pat.) Stan zdrowia ks. Hlinkį 
wzbudza poważne obawy. U chorego 
skonstatowano _ obustronne zapalenie 
płuc. 

PRAGA. (Pat.) W stanie zdrowia ks. 
Hlinki nastąpiło dalsze polepszenie. Cho 
ry odzyskał przytomność I prosi, by mu 
przeczytano ważniejsze wiadomości z ga 
zet. Jest jednakże ciągle jeszcze bardzo 

  

osłabiony i lekarze uważają, że niebez- 
pieczeństwo nie minęło. 

BRATISLAWA. (Pat.) Stan zdrowia ks. 
Hlinki uległ nagłemu pogorszeniu. Zda- 
niem lekarzy, godziny sędziwego prze- 
wódcy narodu Słowackiego są policzone. 
U łoża chorego czuwa bez przerwy siost 
ra ks. Hlińki, pos. Sidor j szereg Przyja- 
ciół chorego.. 

BRATISLAWA. (Pat. Wiadomość o 
agonii ks. Hlinki wywołała wielkie wra- 
żenie na całej Słowaczyźnie. Do Rużom- 
berku napływają liczne rzesze okolicznej 
ludności aby dowiedzieć się o stanie 
zdrowia ukochanego wodza. Wczoraj o 
godz. 16 przybył do Rużomberku konsul 
R. P. w Bratislawie, Łaciński, z wicekon- 
sulem Trojanowskim. Przybyli również licz 
ni korespondenci zagraniczni. Prezydium 
stronnictwa ludowego odbywa obecnie 
w Bratislawie narady w związku ze sła- 
nem zdrowia prezesa stronnictwa.   

  

Wojna pasznortowa Franca — Włochy 
oziębia atmosferę polityczną 

PARYŻ, (Pat). W stosunkach wło- 
sko - francuskich nastąpiło wyraźne 
pogorszenie i polemika prasowa przy- 
brała ton bardziej swetry. Francuska 
prasa prawicowa, która. dotychczas 
zajmowała w stosunku do polityki 
włoskiej stanowisko raczej pojednaw= 
cze, zarzucając lewicowym rządom 
Francji sabotowanie porozumienia z 
Włochami, przyłączyła się do ataków 
na politykę włoską. Pretekstem do te 
EEST TIA 

go stały się zwłaszcza ostatnie zarzą= 
dzenia włoskie w sprawie zakazu 

wyjazdu obywateli włoskich do Fran- 
cji. Prasa, która początkowo w tych 
zarządzeniach widziała zarządzenia 

raczej natury gospodarczej, obecnie 
przychyla się do opinii, że cały ten 
konflikt posiada charakter polityczny 
i jest oznaką pogarszania się atmosfe- 

| ry między Paryżem a Rzymem. 

Zaciekła bitwa na bagnety 
maz ocdcimiku Val Caballeros 
MADRYT. (Pat.] Komunikat minister- 

stwa obrony narodowej: Na froncie Est- 

ramadury toczyła się wiełka bitwa pomię 

dzy Rios Gargalaiga a Gaudjana. Oddzia 

ły gen. Franco atakowały pozycje rządowe 

w Sierra Sam Simon, na odcinku Va] Ca- 

balleros o 20 klm na północny zachód od 
Herrepra del Duque. Wojska republikań- 

skie broniły się zacięcie, atakując na bag 

nety, musiały jednak cofnąć się na lewy 

brzeg Guadalujepo. Wczoraj przeciwnik 

zajął szczyt Caberuela Costales w Sierra 

Do Cołoso. 
EEST KTE TTT TTT OOOOOTĄ 

Lizanie bazy wojetnej wo Władyosioka 
celem Japonii w następnym konflikcie z ZSRR 
Sensacyjny wywiad z ambasadorem ® ва у п са 1° @л 

PARYŻ. (Pat.] Ambasador japoński w 
Paryżu Sugimura udzielił przedstawicie- 
lowi „L'Epoque'* wywiadu o sytuacji mię 
dzynarodowej. 

Na wstępie ambasador wyraził swój 
PESYMIZM, CO DO STOSUNKÓW 

JAPOŃSKO-SOWIECKICH. 
Stosunki tę bowiem opierają się na bar- 
dzo kruchych podstawach. Jakkolwiek Ja- 
ponia nie życzy sobie drugiej wojny, to 
jednak należy zaznaczy, że w Korej j 
Mandżurii stacjonowane są najlepsze od- 
działy japońskie, gotowe w każdej chwili 
odeprzeć atak sowiecki. 

Następnie amb. Sugimura zwrócił u- 
wagę na niebezpieczeństwo Propagandy 
komunistycznej. 

„JESTEŚMY ZDECYDOWANI WALCZYĆ 
z tą propagandą wywrotową i tym należy 
tłumaczyć pakt antykomunistyczny”, Zwią 
zek Sowiecki nagromadził u bram Jąpo- 
nii olbrzymi materiał wojenny. Niepokoi 
to wysoce japońską opinię publiczną oraz 
zajmuje uwagę japońskiego sztabu gene-   

ralnego. Ogromna liczba samolotów so- 
wieckich zgromadzonych we Władywo- 
stoku, jest w każdej chwili 

TEIDE 

Z wiedeńskiego bruku 
WIEDEŃ. (Pat.) W tut. kołach poin- 

forowanych mówi si ęobecnie o mających 
nastąpić wkrótce zwolnienkch rozmai- 
tych osobistości, znajdujących się w obo 
zie koncentracyjnym w Dachau. 

* 

Z dniem 15 sierpnia wprowadzona 
zostanie w Austrii ustawa paszportowa 
niemiecka. Wydawanie paszportów dla 

Żydów odbywać się będzie w osobnym 
biurze. 

* 

Dotychczasowe Wydawnictwo Czaso- 
pism Austriackich zmienione zostało na 
Wydawnictwo | Czasopism  Niemiecko- 
Sudeckichi "0475 + -   

GOTOWA DO ATAKU NA JAPOŃSKIE 
MIASTA 

i wieski. 100 łodzi podwodnych sowiec 
kich zagraża japońskim drogom komuni- 
kacyjnym. 

Na zapytanie dziennikarza francuskie- 
go, czy Japonia miałaby jakiś interes w 
konflikcie z Sowietami, ambasador dodał: 
tak — 

ZNISZCZENIE BAZY WOJENNEJ 

WE WŁADYWOSTOKU. 

O ile chodzi o stosunki Japońsko- 
francuskie, to ambasador Sugimura przy- 
znał, że nie są one jak najlepsze. Wiemy, 
oświadczył amb. Sugimura, że pakt fran- 
cusko-sowiecki nie obejmuje Dalekiego 
Wschodu. Któż mógłby jednak przeszko 
dzić, aby obecnie materiał wojskowy 
francuski powędrował do Władywostoku. 
Tak samo dokładnie obserwowaliśmy po- 
mec francuską dla Związku Sow. jak nie- 
pokoiliśmy się swego czasu pomocą nie- 
miecką. ? SW oje EAS 

Wojska narodowe 
prą narrzėd 

BURGOS. (Pat.) N afroncie Estrama- 
dury armia środkowa, która zdobyła te- 
ren 28 km szerokości i 20 km głębokości. 
przeprowadziła szeroko zakrojony ruch о- 
krążający w okolicy Panatasii Riosxuadia 
ma oraz Guaradalijas. Opór nieprzyjacie 
la został złamany. Oddziały rządowe po- 
zostawiły przy odwrocie 200 zobitych. 
Nad Ebro zdobyto dwie ważne pozycje 
w Sierra de Pandos. 

Walencja i Alicante 
w ogniu bomb 

WALENCJA. (Pat.]j Podczas wczoraj- 
szego bombardowania miasta i portu 
przez samoloty powstańczę zabity został 
telegrafista okrętu brytyjskiego.. 

Parowiec brytyjski „Noemi”, stojący 
w porcie Alicante podczas bombardowa 
nia został poważnie uszkodzony, paro- 
wiec powoli tonie. Na pokładzie statku 
nikt nie odniósł ran. ; 

Miny w ciešninie Gibraltaru 
Zatoniecie statku francuskiego 

GIBRALTAR. (Pat.). Statek francuski 
„Artojs” wjechał 15 bm. wieczorem na 
południe od Gibraltaru na minę pływają- 
cą. Nastąpił wybuch. Stątek po pewnym 
czasie zatonął. Załoga w liczbie 14 osób 
została uratowana.. 

Parowiec niemiecki „Teresa” Przybył 
do Gibraltaru z Algieru, mając na swym 
pokładzie kapitana Jana Bonifacia oraz 
3 oficerów i 10 marynarzy, należących do 
załogi parowca francuskiego „Artois“, 
który wczoraj wieczorem zatonął, na- 
tknąwszy się na minę w odległości kilku- 
dziesięciu mil od Gbraltaru. 

Komisje i komisje... 
LONDYN. (Pat. Oficjalnie komunikują, 

że obie walczące strony w Hiszpanii zgo- 

dziły się na mianowanie komisji z irżoch 

członków, wybranych przez rząd si 

ski, w celu zapewnienia gaci mi 

ców i więźniów. Na czele L va de 
marszałek. polny, sir Philip   Będzie ona zasiadała w Tuluzie.
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Zjazd wieiski OZN 
Obok wielkiego zlotu Związku Młodej 

(Wsi odbywał się w niedzielę w Warszawie 
zjazd działaczy wiejskich Obozu Zjednocze. 
nia Narodowego, Na zjazd zaproszeni zo: 
stali imiennie działacze wiejscy z całej Pol. 
ski w liczbie ok. 2.000, 

W godzinach rannych uczestnicy zjazdu 
wzięli udział w uroczystościach na polu Mo- 
kctowskim, defilując wraz z oddziałami 
Związku Młodej Polski przed Wodzem Na- 
czelnym. Po defiladzie działacze wiejscy u- 
dali się pochodem z orkiestrą celem złoże- 
nia hołdu Panu Marszałkowi na ulicę Klo- 
nową, gdzie ustawili się szerokim półkolem 
na dziedzińcu 

Kilka minut przed godz. 2 ukazał się 
Wódz Naczelny, witany długo niemiłknący- 

mi owacjami i okrzykami zgromadzonych. 
Obok Pana Marszałka, który zatrzymał się 
na stopniach, szef OZN gen. Skwarczyński, 

szef sztabu OZN płk, Wenda, adiutanci. 
Wódz Naczelny salutuje, odpowiadając ser- 
decznym uśmiechem na entuzjastyczne po 

witanie barwnego tłumu. 

Gdy ucichły okrzyki i owacje, na czoło 

wysunął się przedstawiciel grupy górali z 
Podhala i w pełnych uczucia słowach zwró- 
cił się do Pana Marszałka, prosząc go o przy 
jęcie gorącego hołdu ludności wiejskiej wszy 
stkich dzielnic Polski. 

Pan Marszałek uścisnął dłoń górala, po 
czym przemówił do zebranych, wygłaszając 
następujące przemówienie: 

Przemówienie Marszałka Rydza Śm głego 
„Dziękuję Wam za przybycie tutaj. 

Dziękuję zę szczerego serca za pielęgno- 
wanie żołnierskiej tradycji, bez której 
nie możną sobie wyobrazić pomyślnego j 
szczęśliwego życia Polski oraz jej przy- 
szłości. Również z całego serca dziękuję 
Wam, żeście wzięli na siebie wysiłek 
pracy na wsi, która potrzebuje tak dużo 
trudu. na której jest tyle do odrobienia, 
tyle do zbudowania, tyle do podniesie- 
nia. Trzeba tam dodać ramienia i włożyć 
dużo pracy, byśmy się wobec przyszłych 
pokoleń nie wstydzili. Trzeba by wieś 
nasza nie była taką, jakąśmy ją odziedzi- 
czyli. 

Nie jest moim zwyczajem rzucanie de- 
magagicznych, fikcyjnych haseł. Dlatego 
chcę Wam rzetelnie dać jedno tylko za- 
pewnienie: Każdy człowiek w Polsce, któ   ty umie znaleźć dla swej pracy drogę rze 

Przemówienie gen. 
O godz. 17 witany hymnem generalsk'm 

wszedł na salę szef Obozu Zjednoczenia Na- 
rodowego gen. Skwarczyński, który do ze- 
branych wygłosił następujące przemówie- 
nie powitalne:   „Witam was, przybyłych tu z całej Pol- 
ski, by nabrać tchu do dalszej pracy w gro- | 

telną, zmierzającą do dobra Polski, zaw- 
sze ma u mnie uznanie j przyjaźń. A je- 
żeli ta droga, po której idzie, jest ciężka, 
im więcej ma ona kłód, im więcej wyrw 
i zasadzek, tym więcej na pewno będzie 
on miał mego serca ze sobą. 

Cele, które sobie stawiacje, są god- 
ne wielkich ambicyj społecznika, są god 
ne dzielnego, mądrego i kochającego 
swą Ojczyznę Polaka. Dlatego życzę 
Wam serdecznie powodzenia w waszej 
pracy j jeszcze raz zapewniam Was, że, 
o ile chodzi o moją osobę, zawsze znaj- 
dziecie z mej strony szczere i rzetelne 
współdziałanie. Niech żyje Polska! 

Zjazd działaczy wiejskich Obozu Zjedno- 
czenia Narodowego obradował w godzinach 

popołudniowych w sali Rady Miejskiej. 

Skwarczyńsk ego 
madach, gminach, powiatach i województ 
wach. O. Z. N. dał wyraz właściwej oceny 
ważności zagadnień wiejskich w deklaracji 
ogłoszonej w lutym 1937 r. przez mojego po- 
przednika pułkownika Adama Koca. Ja rów 
nież w wielu swoich przemówieniach wyraž- 
nie podkreśliłem, jak ważne są sprawy chło- 

  

Patrol b. ochotników ze Lwowa 
w Wilnie 

Uroczyste powitanie. Złożenie votum w Ostrej Bramie. 
Na Rossie. 

W dniu wczorajszym przybył do Wil- 
na pieszo patrol Zw. B. Ochofników Ar- 
na pieszo patrol Zw. b. Ochotników Ar- 
mii Polskiej w liczbie 7 osób, który wy- 
przyniósł ryngraf do cudownego obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, jako wy- | 
raz hołdu Matce Najświętszej od społe- 
czeństwa lwowskiego. Patro] był w podró 
ży 29 dni. 

O godz. 11,15 koło radiostacji na Li- 
pówce patrol przekroczył granice miasta, 
a komendant patrolu, Iwanicki, złożył ra- 
port gen. bryg. Bohałerewiczowi. Gen. 
Bronisław Bohaterewicz powitał patrol w 

- krótkich, serdecznych I ojcowyskich sło- 
wach, jak oprezes Zarządu Gł. b. Ochot- 
ników A. P. Tłumy publiczności ebsypy- 
wały kwiatami przybywających Iwowian. 
Imieniem Zarządu Miasta przemówił do 
patrolu wiceprezydent Grodzicki. 

Po powitaniu patrol wraz z przedsta-   

wicielami władz j liczną publicznością 
przeszedł na plac Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego, gdzie oczekiwaly organizacje 
b. wojskowych i spoleczne oraz tłumy 
publiczności. Na placu powitał patrol 
płk. Gebel. 

Na ulicy Ostrobramskiej spotkało pat 
rol liczne duchowieństwo. Po przemówie 
niu ojca Gutta oo. karmelici przejęli od 
patrolu na przechowanie votum, które 
zostanie uroczyście zawieszone dnia 11 
wrześnią. . 

Po uroczystym przekazaniu votum 
wszyscy w zwartej kolumnie udali się na 
cmentarz Rossą, gdzie oddano hołd Sercu 
Marszałka j złożono wieniec, patrol u 
stóp mauzoleum złożył kwiaty, jakie na 
trasie marszu otrzymywał. 

Po zakończeniu uroczystości, patrol 
goszczony był przez władze  Junackich 
Hufców Pracy. 

TEIEAWIEW E 2 Si S] 

W Palestynie nic nowego 
13 zabitych, wielu rannych 

: OZOLIMA, (Pat). W starciu 
w pobliżu miejscowości Oum el Tham 
7 partyzantó warabskich zostało za- 
bitych, wielu odniosło rany, zaś 2 
wzięto do niewoli. 

19 g. 55 m. N. 

JEROZOLIMA, (Pat). W pobliżu 
Haity na górze Carmel dokonano no- 
wych aktów terrorystycznych. W za- 
sadzce urządzonej przez terrorystów 
arabskich zginęło 6 Żydów, dwie Ży- 
dówki odniosły rany. 

Jork — Berlin 
Rekordówy powiót samolotu niem. „Condii* 

BERLIN. (Pat.j Samolot niemiecki 
„Condor“, odbywający lot powrotny z 
Nowego lorku do Berlina, ukazał się nad 
lotniskiem Tempelhof 14 bm, o godz. 
9.57 i dokonał pomyślnego lądowania, 
Rekordowy czas przelofu wynosi 19 go- 
dzin 54 min. Na lotnisku wielkie tłumy 
zgotowały lotnikom entuzjastyczne przy” 
jęcie. Kanclerz Hitler nadesłał lotnikom 
depeszę gratulacyjną. 

* 
Na społkanie samolotu „Condor*, pos 

mimo deszczowej pogody wyległy na loł 
niska Tempelhof olbrzymie tłumy. Na 

lotnisko przybyli również wyżsi oficero- 

wie armii lądowej, lotnietwa i marynarki. 

Samolot w lecie powrotnym przebył 

więcej aniżeji 6500 klm dzielących Nowy 

Jork od Berlina, ponieważ z powodu nie- 

musiał zboczyć na południe. : 
Lot įam į z powrotem z Berlina do 

Nowego Jorku nie posiada precedensu, 
* 

Po powitaniu na lofnisku w Tempel- 
hofie, członkowie załogi „Condora” uda- 
li się wśród olbrzymiego entuzjazmu tłu- 
mów do Domu Lotnika Niemieckiego na 
przyjęcie, zorganizowane przez Aeroklub 
Niemiecki. W czasie przyjęcia lotnicy 
dzielili się swymi wrażeniami z przedsta- 
wcjelami świata dziennikarskiego: 

* 

Odległość wynoszącą 6600 km samo- 
lot przebył w ciągu 19 godzin į 55 minut, 
lecąc z przeciętną szybkością 335 km na 
godzinę. Pogoda była przeważnie dobra. 
Lotnicy ujrzeli wybrzeże Irlandii rano o 
godz. 4.55. Około godz. 8 znajdowali się   pomyślnych warunków atmosferycznych, nad wybrzeżem holenderskim. 

| kiego 

pa polskiego, sprawy wsi | gospodarki rol- 

nej, 

Chłop polski szczyci się wielkimi trady- 

Cjami, jak powstaniem kościuszkowskim i 
udziałem w walkach o niepodległość, W 

tych historycznych czasach chłop wykazał, 

że praca jego pójdzie zawsze po linii dobra 
Rzeczypospolitej. W pracy dzisiejszej, w 
pracy pokojowej, nasz Wódz Naczelny Mar- 
szałek Śmigły Rydz, któremu dziś złożyliśmy 
hołd, wezwał nas, abyśmy dla dobra Rzeczy 
pospolitej zwarli swe szeregi. Dla tego wiel- 
kiego celu jakim jest obronność i siła na- 
szego państwa. 

Witając dzisiejszy zjazd, życzę waszym 
obradom tych rezultatów, które są celem i 
dążeniem naszym. Życzę wam, by prace wa- 
sze przyczyniły się do wzmożenia obronno- 
Sei państwa w myśl naszych założeń ideo- 
wych“, 

Po przemówieniu gen. Skwarczyńskiego, 
które zebrani nagrodzili oklaskami i po u- 
konstytuowaniu się prezydium zjazdu wy- 
głosili przemówienia: poseł Długosz na te- 
mat: „Zagadnienie wsi i gospodarstwa wiej- 
skiego”, płk. Lechnieki: „Sytuacja rolnictwa 
w Polsce i stosunek jego do przemysłu”, p. 
Stolarski: „Zagadnienie cen zboża”, dr Dol- 

linger: „Stanowisko OZN w sprawie wybo- 

rów samorządowych” i dr Woytysiak: „Or- 

gonizacja rolnictwa w Polsce". 

W czasie niedzielnych obrad działacze 

wiejscy OZN manifestowali swe gorące przy 

wiązanie do armii, wznosząc okrzyki na 

cześć Naczelnego Wodza. 

Prezydium zjazdu działaczy wiejskich O. 
Z. N. wysłało depesze hołdownicze do Pana 

Prezydenta R. P. ,do Pani Marszałkowej A- 

leksandry Piłsudskiej i do p. premiera gen. 
Sławoj - Składkowskiego. 

w uobrad zjazd przyjął 

przez aklamację następującą rezolucję: 

zakończeni 

Rezolucla Złazdu 
„Zjazd Działaczy Wiejskich OZN ob- 

radujący w Warszawie w dniu 14 sierp- 

nia, w przeddzień rocznicy wiekopom- 
nego zwyciestwa nad nawałą bolszewic- 

ką w roku 1920, zwraca się myślą w stronę 
tych braci, których los w chwilach dla 
Polski ciężkich odciął od Macierzy. 

Szczególnie serdeczne pozdrowienia 
ślemy braciom na Śląsku za Olzą, którzy 
trwają ofiadnie w nieustępliwym boju o 
ducha polskiego I o nałeżne jm prawa. 
O tych braciach pamiętamy i nigdy nie 
zapomnimy, przesyłając im dziś z głębi 

serca wołanie: wytrwajcie!“ 

Mi Jarmark Poleski 
otwarty 

PIŃSK, (Pat). Wczoraj odbyło się 
uroczyste otwarcie III Jarmarku Po- 
leskiego którego dokanał wojewoda 

poleski, Kostek-Biernacki, W otocze- 
niu prezydenta miasta oraz licznie ze- 

branego świata handlowego, przemys- 
łowego i rzemieślniczego i miejsco- 

wych mieszkańców. 

Trzeci Jarmark Poleski jest im- 
prezą turystyczno - handlową, ma ją- 
cą na celu ożywienie gospodarki Po- 
lesia. 

Suwisty zwróciły 
Finlandii 

statki pomiarowe 
RYGA, (Pat). Donoszą z Helsinek, 

że rząd sowiecki wydał władzom fiń- 

skim statek hydrograficzny, zatrzyma 

ny swego czasu w zatoce Fińskiej 

przez patrol sowiecki. Zatrzymanie te 

go statku wywołało podówczas wiel- 

kie oburzenie opinii publicznej Fin- 

landii i energiczny protest rządu fiń= 

skiego, skierowany do rządu sowiec- 

HELSINKI, (Pat). Dwa _ fińskie 

statki pomiarowe zatrzymane przez 

urzędy sowieckie we wschodniej czę- 

ści zatoki Fińskiej zostały 16 b. m. 

zwolnione. Dla zbadania sprawy ш- 
worzono specjalną komisję. 

Kronika tetegraficzna 
— Wśród ofiar katastrofy samolotu cze- 

skiego, kursującego na linii Paryż—Praga, 

znajduje się m. in. jeden z dyrektorów tow. 

Fox-Film Harold Franck, artystka filmowa 

Małgorzata Than (pseudonim Grit Haid) о- 

raz znany antykwariusz Bernheim. : 

— Marszałek Balho złożył wizytę kanele 

rzowi Hitlerówi w Berchtesgaden, po czym 

udał się na Tegernsee, skąd samochodem od 

jechał do Włoch. 

— W m. Legnano (Włochy) zatruło się 

mięsem 50 osób. Stan większości zatrutych 

jest groźny. 

— Rząd brazylijski przedłożył parlamen- 

owi projekt ustawy, zakazującej wywozu   metali. Ustawa zachowuje na przeciąg dal- 
szych 8 lat bezcłowy wwóz maszyte 

$. 

FLORIA 

grążeni 

opatrzony św. Sakramentami po krótkich łecz ciężkich cierpieniach 
zmarł w Wilnie 15 sierpnia przeżywszy lat 60. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 17 b. m. we środę o godz. 1C-ej rano na 
cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

O czym zawiadamiają krewnych i -znajomych w głębokim żalu pó- 
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Szef lotnictwa francuskiego 
w Berlinie 

przybędzie tu z wizytą oficjalną szef 
sztabu lotnietwa francuskiego, gen. 
Vuillemin. Gen. Vuillemin jest dobrze 
znanym w Niemczech, to też naród 
niemiecki — stwierdza „Boersen Ztg* 
— wita starego frontowego żołnierza, 
byłego rycerskiego przeciwnika. Jes- 
teśmy przekonani — kończy dziennik 
— że wizyta ta posłuży wysiłkom do 
wzajemnego zbliżenia obu narodów.. 

э * + 
PARYŻ, (Pat). Podróż gen. Vuille- 

min do Berlina budzi coraz to większe 

zainteresowanie opinii publicznej i w 

TOKIO, (Pat) Agencja Domei do- 
nosi, że wojska sowieckie i japońskie 
zgodnie z podpisanym w piątek uk- 
ładem, wycofały się na odległość 80 
metrów od wzgórza Czangkufeng. U- 
kiad po zawieszeniu broni został de- 
finitywnie zredagowany, przy czym 
dołączono do niego szkice, stwierdza- 
jące stanowiska wojsk sowieckich i 

japońskich w momencie zaprzestania 
działań wojennych. 

ZBLIŻAJĄ SIĘ ROKOWANIA. 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do- 
nosi: Wkrótce zaczną się rokowania 
pomiędzy japońskim ambasadorem 
Szigemitsu a komisarzem spr. zagr. 

PARYŻ, (Pat). Z Korsyki dono- 
szą, że Ajacca żyje całkowicie pod zna 
kiem uroczystości napoleońskich, któ- 

re zgromadziły tysiące przyjezdnych 
Delegat rządu minister marynarki 

Gampinchi przybył do Ajacco w nie- 
dzielę po południu na pokładzie krą- 
żownika eskortowanego przez 12 hy- 
droplanów, 33 łodzie podwodne i 
3 kontrtorpedowce. Przyjazd mini-   stra powitała salwa armatnia. 

w Nowym Jorku, odbywały się przed- 
wczoraj uroczystości, poświęcone pamię- 
ci policjantów, zmarłych w czasie pełnie 
nia swych obowiązków. W uroczystości 
tej wzięły udział tysiące mieszkańców 
Nowego Jorku i Brooklynu. W pewnym 
momencie przez tłum zaczął przedzierać 
się w stanie niezwykłego podniecenia 
jakiś osobnik. Kiedy zbliżył się do trybun, 

i dożynkowych na rynku miasta przed 

min. gen. Kasprzyckim. Przyjmując wieńce 
min. gen. Kasprzycki serdecznie dzięko- 
wał poszczególnych delegacjom. 

W KRAKOWIE 
W godzinach rannych przeciągnęły 

ulicami miasta orkiestry, grając pobudkę. 
W kościele Najśw. Marii przed ołtarzem 
Wita Stwosza odprawiono 'dziękczynne 
nabożeństwo, na które przybyli przedsta 
wiciele władz, delegacje związków, 
przedstawiciele ster naukowych, artystycz 
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Katastrofa pod Katow'ceml 
KATOWICE, (Pat). W niedzielę 

14 bm. wydarzyła się pod Mikoło- 
wem katastrofa samochodowa. Samo 
chód prowadzony przez lekarza kole- 
jowego z Katowic dr Pawlaka, zde- 
rzył się z autobusem śląskich linij au- 
tobusowych W wyniku zderzenia po- 
niosła śmierć żona dr Pawlaka, sam 
zaś dr Pawlak !niósł tak ciężkie ob- 
rażenia, że przewieziony do szpitala   w Mikołowie zmarł wczoraj nad ra- 
nem, "wiru wtyzjysy=, 5      

Rzesza wita „starego frontowego żołnierza” 

a Francja zachowuje zimną krew 

BERLIN, (Pat). Dzisiaj 16 bm | kołach politycznych Paryża. 
„Paris Soir'* przynosi na temat tej 

wizyty interesujące oświetlenie, stwier 
dzając, że pomimo oficjalnej wersji iż 
wizyta ta ma mieć charakter czysto 
kurtuazyjny niewątpliwie rozmowy 
gen. Vuillemin w Berlinie przekroczą 

ramy technicznych rozmów lotniczych 
W każdym razie, pisze dziennik, 

w chwili gdy manewry niemieckie wy 

wołują zaniepokojenie, gen Vuillemin 
w Berlinie świadczy, że Francja zacho 
wuje zimną krew i przyjmuje z zaufa 
niem wyjaśnienia rządu Rzeszy co do 
charakteru niemieckich przygotowań 
wojskowych. 

Czang-Ku-Feng opuszczone 
lecz po obydwu stronach czuwają 

Litwinowem na temat zorganizowania 
komisji granicznej, której prace będą 
ograniczone do spornego obszaru na 
wschodniej granicy mandżursko - so- 
wieckiej. 

Japonia w dalszym ciągu nie zga- 

dza się na włączenie przedstawiciela 
neutralnego państwa do komisji, uwa 
żając, iż nie jest to konieczne. 

STRATY JAPOŃSKIE. 

TOKIO, (Pat). Ministerstwo woj- 

ny komunikuje, iż straty japońskie w 
czasie niedawnych walk na granicy 
sowiecko-mandżurskiej wyniosły 898 
zabitych i rannych w tej liczbie 158 
zabitych. 

Pomnik Napoleona na Korsyce 
Właściwa uroczystość rozpoczęła 

się w poniedziałek O godz. 8 rano. 
min. Campinchi dokonał odsłonięcia 
pomnika Napoleona, który stoi zwró- 
cony twarzą do morza. Min. Campin- 
chi wygłosił przy tym przemówienie, 
w którym zaznaczył, że obecna uro= 
czystość świadczy, iż Francja nie od- 
rzuca nic ze swej historycznej prze- 
szłości, która złożyła się na jej obeeną 
wielkość. 

Trybuny obsypane strzałami 
przez szaleńca 

Niezwykły wynadek w N. Jorku 

NOWY JORK. (Pat.) W Central Park, | wyjął dwa rewolwery | dał szereg strza- 
łów w kierunku osób, zasiadających na 
honorowych miejscach. Policjanci pełnią+ 
cy służbę bezpieczeństwa nie mogąc o- 
panować szaleńca, który bezustannie 
strzelał, dali do niego kiłkanaście strzaś 

łów, kładąc go trupem na miejscu. 
Osobnikiem tym jest chory umysłowo 

| 1 cierpiący na manię prześladowczą. 

  

Od Wilna po Karpaty 
(Dokończenie ze str. 1). 

nych, cechy, mieszczaństwo, okoliczna 
ludność wiejska Krakowa, w barwnych 
strojach regionalnych oraz publiczność. 
Po południu i wieczorem odbyły się oko- 
licznościowe akademie. 

WE LWOWIE 
Uroczystości odbyły się w sposób wy- 

Jątkowo wspaniały. Msza święta polowa 
została odprawiona na placd Halickim, 

po czym odbyła się wielka defilada od- 

działów wojskowych, organizacyj społecz 
nych i młodzieży. Defilada była witana 

an całej trasie przemarszu gorącymi okla 

skami przez licznie zebraną publiczność. 

Uroczysta akademia odbyła się w sali 
Teatru Wielkiego. 

W GDYNI 
Staraniem oddziału Morskiego Związ 

ku b. Ochotników Armii Polskiej odbyła 
się uroczysta akademia, w której wzięli 
udział przedstawiciele władz I wojska, sze 
regu organizacyj b. wojskowych. W prze 
mówieniach m nali hłstorycz 
ne walki, w których brałi udział ochotnicy 
przed 18 laty, wałki, które zakończyły się 

wspaniałym zwycięstwem dzięki wierze i 
sile ducha Narodu polskiego. /7 + 
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Młoda polska w 
i Naczelnemu Wodzowi 

W niedzielę odbył się w Warszawie o- 
gólno-polski zlot młodzieży wiejskiej Związ- 
ku Młodej Polski, zorganizowany pod has- 
łem „Młoda polska wieś — armii i Naczel- 
nemu Wodzowi*. 

Na zlot przybyła młodzież wiejska żeń- 
ska i męska z całej Polski w liczbie około 
20.000 osób, reprezentująca okręg stołeczny 
i 12 okręgów prowincjonalnych Związku 
Młodej Polski. 

Na uroczystości przybyli: pierwszy wice- 
minister spraw wojskowych gen. Głuchow- 
ski, reprezentujący ministra spraw wojsko- 
wych, szef Obozu Zjednoczenia Narodowe- 
g> gen. Skwarczyński, wiceministrowie Pia- 
secki i Wierusz-Kowalski, gen. Malinowski 
gen. Krok-Paszkowski, prezes Federacji P, 
Z. O. O. gen. Górecki, szef sztabu OZN płk 
Wenda, członkowie Rady Naczelnej OZN, 
przedstawiciele władz państwowych i samo- 
rządowych. 

Na zlocie obecni byli również uczestnicy 
zjazdu wiejskiego OZN. 

Przed godz. 10 przybył na pole Mokotow 
skie Pan Marszałek Śmigły Rydz, powitany 
hymnem narodowym. Po odebraniu raportu 
od kierownika głównego Z. M. P. mjr. Ga- 
linata, Pan Marszałek w towarzystwie szefa 

Deklaracja Z. M. IP. 
Wodzu Naczelny! 

Młode pokolenie polskiej wsi, zorganizo- 
wane w szeregach Związku Młodej Polski, 
melduje Ci, Panie Marszałku — posłusznie, 
że w myśl Twoich rozkazów podjęło codzien 
ny trud pomnażania się Polski, by była go- 
towa na czas. Ruszyliśmy ze startu do pra- 
ty i walki o wielkość naszego narodu 1 pań- 
stwa. 

Jesteśmy narodowcami, bo najwyższy cel 
neszej pracy i walki widzimy w wielkości 
narodu polskiego, w którego siły i wielkie 
przeznaczenie dziejowe głęboko wierzymy. 

Jesteśmy pokoleniem żołnierskim, niero- 
zerwanie związanym z armią i oddanym w 
bezgranicznej ufności Tobie, Wodzu Na. 
czelny. Każdy Twój rozkaz jesteśmy goto- 
wi zawsze wykonać. Na Twoje wezwanie 
złożymy zawsze ofiarę krwi. 

Posłuszni Twoim rozkazom 1 wskaza- 
niom walczymy o pełne duchowe zjednocze- 
nie narodu, o mobilizację jego wszystkich 
si łtwórczych. Walczymy o zwarte zorganizo 
wanie narodu w ramach silnego ustroju pań 
stwowego, by wydobyć z niego maksimum 

sił twórczych do realizacji zadań stojących 

przed Polską. 

Wszystkie warstwy narodu winny praco- 

wać dła wielkości Polski dążąc bydłud polski 

— potężne źródło sił narodu — miał pomy- 
ślne warunki rozwoju i współudział owoc- 

nie a zgodnie w rozwoju kultury narodo- 

wej, jako też w tworzeniu dziejów naszego 

państwa. 

Wypowiadamy bezwzględną walkę wszy- 

stkim czynnikom, które osłabiają zwartość 

narodu i siłę państwa. W położeniu w ja- 

kim znajduje się nasze państwo, nie ma miej 

sca na walkę partii i klas, które niszczą i 

marnują energię narodową. 

W epoce wielkich przeobrażeń gospodar 

czych i społecznych, w jakiej żyjemy, roz- 

wiązanie zadań polskiej gospodarki naro- 

dowej musi być podporządkowane naczelnej 

Idei, którą jest siła wojenna i potęga pań- 

Urlop p. Wolewody 
_ W dniu 14 bm. wojewoda wileński 
Ludwik Bociański rozpoczął urlop wypo- 
czynkowy, Pana wojewodę w czasie urlo 
pu zastępować będzie wicewojewoda 
Józef Rakowski. 
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Można nriec do Zomłosławia 
„Folwark piekny — chleba i kartofli 

dokupiwszy żyć można”. W ten sposób 

określił jeden włościanin dom wypoczyn= 

kowy dla uczonych, artystów i literatów, 

który powstał w Żemłosławiu. Istotnie 

ma on z zewnątrz wygląd schludnego, no- 

wocześnie zagospodarowanego  folwar- 

ku. Obok garaż j stajnia. Całość otoczona 

niskim „wiejskim* płotem. Tuż rzeka Са- 

wja. Na niej most. A za rzeką las. Las stoi 

w słońcu. Połyskują pnie wysokich sosen. 
Drga rozgrzane powietrze, „Dokupywać” 
niczego nie trzeba. Wszystkiego tu pod 

dostatkiem. 

Jakiż to się stał cudł Przecież wielu 
ze społeczeństwa jeszcze dotąd uważa, 
że uczeni, artyści, a zwłaszcza literaci 

  
  

OZN gen. Skwarczyńskiego przy dźwiękach 

hymnu narodowego przejechał samochodem 

przed szeregami uczestników zlotu. 

W. czasie dokonywania przeglądu Pan 

Marszałek witany był nieustającymi entu- 

zjastycznymi okrzykami. 

Uroczystą Mszę św. przy ołtarzu poło- 
wym odprawił ks. rektor Wóycicki, wygła- 
szając następnie okolicznościowe kazanie. 

Po nabożeństwie ks. Wóycicki dokonał 
poświęcenia sztandaru Związku Młodej Pol- 
ski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: 

wicemin. spr. wojsk. gen „Głuchowski i pani 

Skwarczyńska. 

Po odebraniu. z rąk rodziców chrzest- 

nych sztandaru, Pan Marszałek przekazał 

go kierownikowi głównemu ZMP mjr. Gali- 

natowi z następującymi słowami : 

„„Wręczając kierownictwu Młodej 
Polski fen sztandar, z całego serca ży. 
<zę, by byl on symbolem i wykładni- 
kiem wysokiego poziomu ideowego 
organizacji, jej gorącego patriotyzmu 
i jedności oraz wysokiej a szlachetnej 
ambicji bezinteresownej pracy dla do- 
bra Polski”. 

Następnie mjr. Galinat złożył Panu Mar- 

szałkowi deklarację Związku. 

stwa oraz sprawiedliwość społeczna. 
Każdy Polak musi mieć pracę, która jest 

jego obowiązkiem i prawem. Zmierzamy do 
ustroju rolnego, który da chłopu zdrowy 
warsztat, zdolny wyżywić jego i" wzmocnić 

potęgę Rzeczypospolitej. Siłą rąk chłopskich 
rozbudujemy warsztat przemysłu i rzemiosł 
które wzmogą moe wojenną i gospodarczą 

państwa i zatrudnią przeludnioną wieś. 

Walczymy o kulturalną jedność narodu. 
Kultura — wyraz niespożytych sił ducho- 
wych i potężna broń narodu w walee o jed- 
ność — musi płynąć z nieskażonych źródeł, 
wolna od destrukcyjnych wpływów elemen- 
tów obcych. 

Walczymy wreszcie o narodowe wycho- 
wanie młodego pokolenia polskiego, by po- 
czuwało się do odpowiedzialności zą losy 
swego narodu i państwa. 

Testament twórcy Polski niepodległej 
wskazał nam drogę do wielkości. Polska mu 
Sl mieć należne jej miejsce wśród potęg 
świata. я 

Wierni tym prawdom i ideałom ślubuje- 
my Polsce i Tobie Wodzu Naczelny realizo- 
wać je wysiłkiem całego życia. 

Po odczytaniu deklaracji odbyła się uro- 
tzystość przekazania Panu Marszałkowi ka- 

Poświęcenie 

  
W niedzielę odbyło się uroczyste po- 

święcenie domu wypoczynkowego dla 

uczonych, artystów i literatów, wybudo- 
wanego własnym kosztem przez margra- 
binę Janinę Umiastowską na gruntach fun 
dacji Żemłosławskiej w gm. sobotnickiej 
pow. lidzkiego. 

Już w roku 1922 przy Uniwersytecie 

Stefana Batorego powstała fundacja nau- 

kowa im. Ar. hr. Władysława i Janiny 

Umiastowskich, mająca na celu naukę i 

rozwój rolnictwa. Tej właśnie fundacjł 

margrab. Umiastowska przekazała swe 

dobra Żemłosławskie, w których stanął 

poświęcony w niedzielę i przekazany Za- 

rządowi Fundacji dom wypoczynkowy. 

Na uroczystość poświęcenia przybył 

muszą byle gdzie mieszkać i niedojadać. 
Dom ufundowała margrabina Janina 

Umiastowska. Mało jest tak ofiarnych lu- 
dzi w Polsce. Piękny pałac Umiastowskich 

w Żemłosławiu w styły Łazienek warszaw 

skich niedługo również zostanie oddany 

do ogólnego użytku, jako szkoła rolni- 

cza. Gdyby wszystkie pałace u nas za- 

mienić w szkoły — stan oświaty podsko- 

czyłby w górę, jak rtęć w termometrze. 
Więc dom wybudowali. Dla uczonych, 

artystów i literatów. Prace trwały cały 

rok, a ogólny koszt «wyniósł 60.000 zł. 

Wnętrze przedstawia się okazale. Nie ma 
zbytku, ale nie ma też i braków, 

Każdy z dziesięciu pokojów posiada 

wygodne łóżko, tapczan, szafę i biurko | 
  

ieś Armii 

  

„KURIER“ [4540] 

rabinu maszynowego dla 

wojska. 

Dziękując za dar, Pan Marszałek powie- 

dział: 

„ufundowanego 

„Dziękuję Wam w imieniu Polski. 

Dziękuję nie tylko dlatego, że jest to 
dar broni służącej do obrony kraju ale 
I dlatego, że Wasza ofiarność jest wy- 

mownym i wybitnym dowodem, iż 

Wasze młode j gorące serca potrafią 
cenić i kochać to co jest ważne dla 
Narodu j Państwa”. 

Następnie okręgi ZMP reprezentujące po- 
szczególne regiony, składały Panu Marszał- 

kowi ozdobne wieńce ze zbóż i ziarna. W 

czasie wręczenia wieńców delegacje popisy- 

wały się przed Panem Marszałkiem ludowy- 

mi tańcami, muzyką i śpiewkami. 

Na zakończenie uroczystości odbyła się 

Imponująca, trwająca półtora godziny de- 

filada wszystkich uczestników zlotu, którą 

przyjął Pan Marszałek w otoczeniu szefa 
OZN gen. Skwarczyńskiego i generalicji. 

* * * 

W poniedziałek uczestnicy złotu Mło 

dzieży Wiejskiej Związku Młodej Polski po 

zbiórce na Polach Mokotowskich udali się 

pochodem na grób Nieznanego Żołnierza, 

gdzie złożyli wieniec. Następnie liczny po- 

chód młodzieży wiejskiej przeszedł ulicami 

miasta do Belwederu, gdzie kierownictwo 

zlotu złożyło wspaniały wieniec. Po złoże- 

niu wieńców pochód przemaszerował przed 

  

NAD NIEMNEM 101-y sezon 

SOLANKA 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁONCA, POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWA 
PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 
wisk Polskich w Warszawie o razwszystkie placówki „Orbisu* w kraju i za granicą 

  

IRYGACJE i 

Poświęcenie chorągwi Zw. Kaniowczyków 

    
   

      

         

101-y sezon 

DO PECIA 
SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

i Zelinowszczyków 
14 bm odbyło się w Ostrej Bramie 

uroczyste poświęcenie chorągwi Wileń- 
skiego Związku Kaniowczyków ji Żeligow 
czyków, 

Na uroczystość przybyli gen. Lucjan 
Żeligowski — jako jeden z protektorów, 
przedstawiciele wojewody wileńsk., ks. 
arcybiskupa metropolity Jałbrzykowskiego 
i inspektora armii gen. Dąb-Biernackiego, 
gen. Kwaciszewski — reprezentujący do-   Belwederem. wódcę O. K., delegacje wojskowe armii 

KTS STS TTT TSS ET TOS Z TOS SOD STCZ 

Šwieto Wniebowstap'enia N. Marii Panny 
w Trokescha 

Święto Wniebowstąpienia Najświętszej | 
Marii Panny rok rocznie obchodzone jest w 
Trokach bardzo uroczyście. Również i w 

roku bieżącym uroczystości w Trokach przy 

brały charakter imponujący, koncentrując 

się dokoła miejscowego kościoła, gdzie znaj 

duje się obraz Matki Boskiej słynący cu- 

dami. 

Z Wilna do Trok wyruszyła pielgrzymka 

w ilości przeszło 5000. osób, pod kierowni- 

ctwem ks. Pietkuna. Poza tym przybyły li- 

czne pielgrzymki z bliższych i dalszych о- 

kolic. Nieduża świątynia trocka nie mogła 

pomieścić wszystkich wiernych, których 

zgromadziło się ponad 15.000 osób. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek koś- 

ciół trocki był otwarty dla wiernych, którzy 

bardzo Bed. modlili się przed cudownym   obrazem Matki Boskiej. 

W ciągu dwóch dni świąt w Trokach do 
św. św. Sakramentów przystąpiło 6000 osób. 

W godzinach rannych w poniedziałek od- 

slonięcia cudownego obrazu dokonał i od- 

prawił prymarie ks. proboszcz dr Hlebowicz, 
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domu wypoczynkowego 
@@ uczonych, artystów i literatów w Żemłosławiu 

minister op. społecznej Marian Zypdram* 
Kościałkowski, gen. Lucjan Żeligowski, 
wojewoda nowogródzki Adam Sokołow* 
ski, przedstawiciele Zarządu Fundacji im. 
hr. Umiastowskich, wszyscy profesorowie 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
liczni goście z wyższych uczeln; z Krako- 
wa, Warszawy, Lwowa, Poznania j wielu 
przedstawicieli świata naukowego | arty- 
stycznego. 

Poświęcenia dokonał miejscowy pro- 
boszcz ks, Paweł Bagieński, po czym prze | 
mówienie powitalne wygłosił prof. М/ 
told Staniewicz — „wiceprezes Zarządu 
Fundacji, który w imieniu prezesą Zarzą- 
du dziękował obecnym za udział w tej 

uroczystości, charakieryzując znaczenie i 

z wszelkimi przyborami do pisania, W hol | 
ju miękkie fotele, gdzieś w kącie cicho 
brzęczy radio. is słoneczna jadalnia, 

własna kuchnia i spizarnia. 

Dom wypoczynkowy w Żemłosławiu 

jest obliczony nie tylko na miesiące leł- 
nie. Będzie czynny > i przez całą 

zimę. Jeśliby ilość pokojów okazała się 

za mała — administracja w każdej chwili 

może przerobić „górę" budynku i tam 

ulokować gości. : 

Podobny dom wypoczynkowy istnieje 

pod Warszawą i nazywa się Madralin. 

Jak słychać, cieszy się on wielkim powo- 

dzeniem. Zapewne żemłosławski azyl też 

zdobędzie sobie popularność wśród nau- 

kowców, artystów i pisarzy. Idzie o to, 
aby nie „przemądrzyć” nazwy, która w 

żadnym wypadku nie powinna być pre- 

lensjonalna. 

Dom wzniesiono „własnym sposobem”, 

to znaczy obyło się bez pomocy „reno-   mowanych si! fachowych“, Poprostu mec, 

ce] nowoutworzonego domu wypoczyn- 
kowego. 

Następnie przemawiali: prorektor Uni 
wersytetu Jagielońskiego w Krakowie 
prof. Krzyżanowski, prof, Lasocki z War- 
szawy — artysta-malarz, prof. Bujwid z 
Krakowa, adw. Maciej Jamonit, który 
przemawiał w imieniu margrab. Umia- 
słowskiej, wojewoda Sokołowski, który 

zapewnił ze strony władz życzliwość 1 

poparcie w kierunku rozwoju tej placówki 
i wielu innych po 

Koszt pobytu w Żemłosławiu jest mi- 

nimalny: dziennie wraz z utrzymaniem 

wynosi 2 zł 50 gr od osoby. 

Maciej Jamontt, plenipotent margrabiny 

Umiastowskiej, sam wybrał miejsce, sam 

ułożył plan budynku i sam dopilnował 

robót. Cicho, bez szumu. Nie dawajcie 

więc i krzykliwej nazwy. 

Mały dom w Żemłosławiu może mieć 

wielkie znaczenie dla Wileńszczyzny, 

jeśli rzeczywiście będą tam zjeżdżać naj- 

wybitiniejsze umysły z całej Polski. Wolą 

fundatorki zastrzeżone zostało „prawo 

wstępu” tylko dla mężczyzn. Warunki 
przeto do odpoczynku i do pracy są ide- 
alne. Nic nie zakłóci spokoju. 

Okolica malownicza. Rzeka, wokół 
lasy. W czasie wojny światowej niemiec- 
cy uczeni zakwalifikowali -Żęmłosław do 
rzędu miejscowości o bardzo zdrowot- 
nym klimacie, 

Od hałaśliwego zmotoryzowanego ży- 

cia można uciec do Żemłosławia i po- 
grążyć się w absolutnej ciszy, Pokoje do- 

mu wypoczynkowego są zaopatrzone w 

podwójne drzwi. Anatol Mikułko. 

stałej i rezerwowej, stowarzyszenia, orga 
nizację i związki kombatanckie. 

Nabożeństwo odprawił o. karmelita, 
który wygłosił okolicznościowe kazanie, 
przypominając wierność j przywiązanie 
Kaniowczyków i Żeligowczyków do relis 
gii i Ojczyzny, po czym poświęcił sztan- 
dar. 

Rodzicami chrzestnymi chorągwi byli 
gen L. Żeligowski i posłanka Janina Pry= 
storowa oraz płk Podwysocki i Maria Za= 
krzewska-Dębska. 

Po wbiciu gwoździ od Marszałka Śmi- 
głego-Rydza, ministra spraw wojskowych 
gen. Kasprzyckiego, protektorów: gen. 
L. Żeligowskiego, arcybiskupa Jałbrzykow 
skiego i gen. Dąb-Biernackiego — gen. 
Żeligowski wręczył chorągiew prezesowi 
Związku, który z kolei doręczył ją pocz- 
towi chorągwianemu. 

Po poświęceni usztandaru pochód u- 
dał się na Rossę, gdzie złożył hałd pamię 
ci Marszałka Józefa Piłsudskiego, po 

czym chorągwie kombatanckie wraz z 

poświęconą chorągwią Związku Kaniow= 
czyków j Żeligowczyków powróciły do 
lokalu Federacji. 

Na zakończenie uroczystości odbył się 
obiad koleżeński w lokalu Związku Ofi- 
cerów Rezerwy. ‚ 

Pemnik ku czei pole- 
głych w 1920 r. 

w Różanie 
W dniu wczorajszym odbyła się w Ró- 

żance, koło Słonima na miejscowym emen- 
terzu kościelnym uroczystość poświęcenia 
pomnika ufundowanego przez miejscowe 
społeczeństwo ku czci żołnierzy ś. p. Jana 
Zendela 1 & „p. Siekierskiego, którzy polegli 
na polu chwały w walce z najeźdźcą. bolsze- 
wickim w dniu 25 września 1920 roku. 

Wśród licznie przybyłych gości na. tę 
podniosłą uroczystość przyjechali również 
do „Różany delegaci pułków z Poznania i 
Leszna, w których to w swoim czasie pole- 
gli żołnierze pełnili szczytną służbę. 

Po licznych przemówieniach, delegacje 
organizacji społecznych z Koszowa, Słoni« 
ma i Różany złożyli wieńce u stóp pomnika, 
po czym odbyła się defilada. 
Uroczystość zakończyła się nadaniem od 

znaki pułkowej pułku poznańskiego — mia- 
stu Różanie, : 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina 31 

Dia czytelników „Kurjera Wileńsk,” 
= 15% rabato 

      

Nowe polskie króżt ofalowa 
stacje radiowe - 

WARSZAWA, (Pat). Z dniem 16 bm. 
uruchomione zostaną dwie nowe stacje 
krótkofalowe z antenami kierunkowymi, 
specjalnie skierowanymi na Amerykę po 
łudniową, a mianowicie: SP 19, dłogość 
fali 19,84 częstotliwość 15,120 kc/sek. SP 
25, długość fali 25.55 częstotliwość 11,740 
kclsek. Na razie na obu tych słacjach na 
dawany będzie tytułem próby ten sam 
program co i na stacjach SPD i SPW w 
dotychczasowych godzinach, od północy 
do trzecjej według czasu środkowo-ew 

j rótkofalowe jednocześnie na 

| 2: a mianowicie SPD na 

fali 26,01, SPW 22,00, SP 19—19,84 i SP   25 — 25,55. 
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Kurjer Sportowy 

Polska rozgromiła tenisistów 
jugosłowiańskich 6 : 0 

Zakończył się w Warszawie na 
kortach Stadionu Wojska Polskiego 
mecz tenisowy Polska— Jugosławia o 
mistrzostwo Środkowej Europy. Zwy- 
ciężyła Polska 6:0, wygrywając wszy 
stkie spotkania. Mimo  osłabionego 
składu Jugosławii, jest to bardzo du- | 

žy sukces naszych zawodników, zwła- 
szcza, że również jeden z najlepszych 
łenisistów Jugosławii Mitic został łat- 
wo pokonany przez Tłoczyńskiego. 

Ostatniego dnia w niedzielę roze- 
grano pozostałe single. 

W pierwszym spotkaniu Spychała 
wygrał z Kovacsem 6:2, 6:3, 10:8. Ju- 
gosłowianin jest bardzo młody i bar- 
dzo ruchliwy, ale nie reprezentuje żad 
nej specjalnej klasy. Spychała grał ra- 

czej słabo, ale mimo te wygrał zdecy- 
doWśnie i bez większego wysiłku. W 
p'erwszych dwuch setach Jugosłowia- 
nin bronił się bardzo słabo przed ata- 
kami Polaka. Gra wskutek wielkiej 
przewagi Spychały była nieciekawa. 
W trzecim secie Kovacs stawia wszy- 
stko na jedną kartę, gra niesłychanie 
ambitnie i Spychała musi się zdobyć 
na duży wysiłek aby wygrać. Prowa- 
dzi przez cały czas Spychała, ale do 
stanu 8:8 nie może przełamać servisu 
przeciwnika. 

W drugim spotkaniu Tłoczyński 
wygrał z Miticem 6:2, 6:3, 6:2. Było to 
najciekawsze spotkanie dnia. Mitic do 

_ Kto weldzi 
W ostatnich meczach piłkarskich o 

wejście do Ligi padły następujące wy- 
niki: 

Dąb — Czarni 8:0; 
RKS — Legia (War.) 3:1; 
Garbarnia — Rewera 4:1; 
Union — Unia 3:0; 
Legia (Pozn.] — Śląsk 2:1; 
Pogoń — Makabi 3:3; 
PKS — WKS Grodno 6:2. 
Tabelka rozgrywek o wejście "> '*gi 

przedstawia się następująco: 

I GRUPA: 

Nazwa klubu gier pkt. st. br. 
4) Union Touring а 10:0  17:3 
2) RKS Zagłębie 5 551211 
3) Legia Warszawa 5 4:6 8:13 

  

  

skonale smeczuje a przede wszystkim 
jest bardzo dobry przy siatce. Wszy- 
stkie prawie pojedynki przy siatce 
skończyły się też jego zwycięstwem. 
Tłoczyński spoczątku poślizgnął się i 
potłukł się i był z tego powodu nieco 
speszony. Później „wszedł w uderze= 
nie', zaczął grać bardzo spokojnie i 
bardzo regularnie. Górował on wyraź- 
nie nad przeciwnikiem i wygrał zas- 
łużenie. 

W. pierwszym secie Tłoczyński 
przy stanie 2:2 zdobył kolejno 4 ge- 
my, rozstrzygając w ten sposób seta 
na swoją korzyść. W drugim secie Ju- 
gosłowianin stawiał nieco większy o- 
pór. Po doprowadzeniu do stanu 2:2, 
gdy Tłoczyński wygrał następne dwa 
gemy Mitic wywalczył trzeciego ge- 
ma, poprawiają na 4:3, ale dwa gemy 
należały już do Polaka. 

W trzecim secie przy stanie 1:1 
Polak znowu zdobywa cztery gemy 
pod rząd i prowadzi 5:1. Ostatni wysi 
łek Jugosłowianina przynosi mu dru 
giego gema, ale to już było wszystko 
na co mógł się zdobyć. Ostatniego ge- 
ma, seta i mecz zdobył Polak. 

W tabeli mistrzostw Środkowej 
Europy prowadzi obecnie bezapelacyj 
nie Polska.. Walka o pierwsże miejs- 
ce i puchar rozstrzygnie się pomiędzy 
Polską a Czechosłowacją. 

e do Ligi? 
4) Unia Lublin 5 1:9 5:15 

II GRUPA: 
1) Legia Poznań З 54 7:5 
2) Śląsk 4 4:4  10:5 
3] Gryf Toruń 3 1:5 4:11 

III GRUPA: 
1) Garbarnia 5 8:2 21:11 
2) Dąb Katowice 5 5:5  19:9 
3) Czarni 5 4:6 515 
4) Rewera 5 SK 515 

TV GRUPA: 

1) PKS Łuck 5 82 196 
2) WKS Grodno 5 6:4 1344 
3] Pogoń Brześć 5 4:6 11:14 
4) Makabi Wilnc 5 2:9 2:12 

Polska przegrała mecz wioślarski 
z Węgrami 3:4 

Wobec zgórą 12.000 widzów roze- | 
grany został na jeziorze Witobels- 
kiem drugi mecz wioślarski pomiędzy 
reprezentacją Węgier a Polski Pier- 
wsze spotkanie powyższych reprezen- 
łacyj, rozegrane w r. ubiegłym w Bu- 
dapeszcie, przyniosło mam dotkliwą 
porażkę 1:6. Jedyne zwycięstwo uzy- 
skaliśmy w biegu jedynek przez Ve- 
reya. 

W tym roku poszło nam znacznie 
lepiej, gdyż przegraliśmy różnicą tyl- 
ko jednego punktu, wygrywając bieg 
jedynek, dwójek, i dwójek podwój- 
nych na 7 rozegranych. 5 

O ostatecznej punktacji zadecydo- 
wał kulminacyjny bieg dnia ósemek, 
w którym Węgrzy wykazali wysoką 
klasę wygrywając wyścig o 2 i pół dłu 
gości i wygrywając zarazem mecz w 
stosunku 4:3. 

"Wyniki poszczególnych biegów by 

ły następujące: 
Czwórki: 1) „Pannonia* (Buda- 

peszt) 6,56.2; 2) Kolejowy klub wioś- 
larski Bydgoszcz 7,04. ° 

Dwójki bez sternika: 1) Węgry 
„Hungaria* (Budapeszt) 7,51.2; 2) 
Polska (Warszawskie Tow. Wioślar- 
skie 7,57.2. Dopiero po 1500 metrach 
Węgrzy, którzy są trzykrotnymi mi- 

strzami Europy, wysunęli się na czo- 
ło i jako pierwsi przybyli do mety . 

Jedynki: 1) Polska (AZS Warsza- 
wa) 8,05.6; 2) Węgrzy (Banhidy Bu- 
dapeszt) 8.19,6. Kopel wysunął się po 
300 metrach i odtąd nie wypuszcza 
inicjatywy z rąk aż do samej mety, 
którą minął wyprzedzając Węgra oj 
kilka długości. 
OMOLSTTTZWTZE WPRO RTRZT ZY TTE 

Gąssowski zwycięża na 100 m. 
300 m. i w skoku w dal 

We Lwowie odbyły się międzyklubo- 

we zawody lekkoatletyczne, na których 

startował Gąssowski (Orlęta Dęblin). Gas 

sowski wygrał bieg na 300 m w czasie 

36,2 przed Orlewiczem z Pogoni 37,5. 

Poza tym Gąssowski zajął również 

pierwsze miejsce w skoku w dal, mając 

wynik 6,57 oraz na 100 m z czasem 11.2.   

Pierwsze.zwycięstwo Polski przy- 
jęła publiczność z niezwykłym entu- 
zjazmem, oklaskując zwycięzcę. 

Dwójki: 1) Polska (AZS Poznań) 
w czasie 8.09,6; 2) Węgry „Panno- 
nia* (Budapeszt) 8.24,4. 

Czwórki bez sternika: 1) Węgry 
„Hungaria“ (Budapeszt) 7,08; 2) Pol- 
ska BTW (Bydgoszcz) 7.13,8. 

Dwójki podwójne: 1) Polska (AZS 
Poznań) 8.09,6; 2) Węgry „Pannonia* 
8.24,4. 

Ósemki: 1) Węgry „Pannonia” 
6.23,8; 2) Polska (AZS Poznań) 6.33. 

Ostatecznie mecz zakończył się 
nieznacznym zwycięstwem Węgrów 
4 ; 3. Organizacja regat b. dobra   

— „„KURJER” [4540] 

"3:3 i 3:2 
Dwa mecze towarzyskie z mis- | 

trzem Łotwy „Olimpią* nie przynio- | 
sły WKS Śmigły zbyt wielkiego zasz- 
czytu, chociaż biorąc pod uwagę tyl- 
ko suche zestawienie wyników, trzeba 
być raczej zadowolonym, niż pesymi- 
stą, lecz wchodzimy w kulisy tych 
meczów. 

Na progu spotyka nas rozczarowa 
nie. Oba mecze były nudne. Nielicznie 
zgromadzona publiczność czekała ra- 
czej końca niż liczyła na żywsze i cie- 
kawszy przebieg akcji. 

Urlopowy okres przerwy miesięcz- 
nej wpłynął fatalnie na wszystkich 
bez wyjątku graczy, którzy zapomnieli 
jak trzeba dobrze grać w piłkę. 

Tygodnie upalnego lata wpłynęły 
fatalnie i dlatego jesteśmy poważnie 
zaniepokojeni co będzie na meczu li- 
gowym w niedzielę 21 bm. z Polonią. 

Na domiar złego  kontuzjowano 
nam aż 3 graczy, a mianowicie: Za- 
ERY WEZEZEECJ 
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wieję, Tatusia i Bukowskiego. Najgo- 
rzej przedstawią się sytuacja z Zawie- 
ja, który zapewnie nie będzie mógł 
niestety grać przeciw Polonii, gdyż jak 
nas informowano kontuzja jego jest 
poważna. 

Zawieję zastąpić będzie musiał w 
obronie Grządziel, ale wówczas mieć 
będziemy lukę w pomocy. 

WKS Śmigły poniósł więc wielkie 
ofiary w ludziach. 

_ Dwa mecze z Olimpią traktowane 
były jako spotkania treningowe Nikt 
nie spodziewał się tego, że zniosą z bo 
iska Zawieję, że Bukowski rozbije gło 
wę, a Tatuś nogę. 

Ogólne wrażenia są więc bardzo 
smutne. 

Pierwszy mecz zakończył się 
szczęśliwym zbiegiem sprzyjających 
okoliczności wynikiem remisowym 
3:8 po przedłużeniu spotkania o 3 mi- 
nuty przez sędziego. W normalnych 

| Pynkan zdobył nagrodę min. Charwata 
W Rydze zakończyły się piąte dorocz 

igrzyska sportowe polskie na Łotwie. 
W igrzyskach tych wzięło udział około 
100 zawodników, zgrupowanych w trzech 
polskich klubach sportowych, mianowicię 
w: Związku Polskiej Młodzieży, Reducie 
i Harfie. 

W ogólnej klasyfikacji igrzysk nagro- j 
dę Światowego Związku Polaków z Za- 
granicy dla najlepszego zespołu sporto- 
wego otrzymała Reduta. Nagrodę posła 
R. P. min. Kłopotowskiego dla zwyc'ę- 
skiej sztafety otrzymałą również Reduta, 
wreszcie nagrodę b. posła R. P. w Rydze 
min. Charwata dla najlepszego sportow- 
ca uzyskał Pynkan ze Związku Polskiej 

Szczególy tryumfu 

Młodzieży. Nagrodę dla najlepszej zawo 
dniczki przyznano p. Wagułowiczównie 
z Reduty. 

Zawody stały na wyższym poziomie 
niż w roku ubiegłym i wyniki wykazały 
dużą poprawę. Wśród pań Wagułowiczó 
wna wygrała 4 konkurencje, osiągając na 
60 m — 8,8, na 100 m — 13,3, w skoku 
w dal — 5,10, a w skoku wzwyż — 1,35. 

Ciekawsze wyniki panów: 
Skok wzwyż — Pynkan 1,60, 

1500 m — Winsław 4,48,2, 

400 m — Winsław 54. 
Słabsze* wyniki zanotowano w pływa- 

niu. 

po skich łuczników 
w Londyn'e 

Polscy łucznicy osiągnęli duży sukces 
w Londynie, zdobywając w konkurencji 
pań w strzelaniu z łuku mistrzostwo świa- 
ta, a w konkurencji panów — wicemi- 
strzostwo Świata. Szczegóołe wyniki mi- 
strzostw przedstawiają się następująco: 

W konkurencji pań w ogólnej klasyfi- 
kacji na wszystkie odległości pierwsze 
miejsce zajęła Polska, 2) W. Brytania, 
3) Francja. 

W strzelaniu na długie dystanse wy- 
grała Polska przed Anglią i Szwecją. 

W strzelaniu na krótkie dystanse zwy- 
ciężyła również Polska przed Anglią. 

Indywidualnie tytuł mistrzyni na wszyst 
kie odległości zdobyła Angielka Mathers, 
2) Angielka Nettleton, 3) Polka Dubajo- 
wa. 

Indywidualnie w strzelaniu na długie 
dystanse 1) Netteleton (Anglia), 2) Du- 

bajowa (Polska), 3) Skorupska (Polska). 

Indywidualnie na krótkie dystanse 1) 

Kurkowska-Spychajowa (Polska), 2) Ma- 
thers (Anglia), 3) Skorupska (Polska). 

.W strzelaniu na krótkie dystanse: 1) 
wszystkie odległości zwyciężyła Czecno- 
słowacja, 2) Polska, 3) W. Brytania. 

W strzelaniu na długie dystanse: 1) 
Polska, 2) Francja, 3) Czechosłowacja. 

W strzelaniu na krótkie dystanse: 1) 
Czechosłowacja, 2) Polska, 3) Belgia. 

Indywidualnie mistrzem Świata na 
wszystkie odległości został Hadas (Cze-   

chosłowacja), 2) Smith (W. Brytania), 3) 
Baday (Francja), 

Indywidualnie na długie dystanse: 1) 
Smith (W. Brytania), 2) Majewski (Polska), 
3) Kaesteman (Francja). 

Ogółem spośród 23 przechodnich na- 
gród Polska zdobyła 7. Na ogólną liczbę 

108 żetonów Polska zdobyła aż 42. 
    

  

  

warunkach wygrałaby Olimpia 3:2. 
Drugie spotkanie zakończyło się 

zwycięstwem WKS Śmigły 3:2. W dru 
gim dniu gra była znacznie ciekaw- 
sza i żywsza. 

Olimpia chociaż posiada tytuł mi- 
strza Łotwy i grała z dwoma repre- 
zentantami, nie wykazała specjalnej 
formy, ani też techniki. Jest to silna 
fizycznie i twarda drużyna. Najlepsi 
to: bramkarz i obrońcy. Atak słaby, 
Pomoc mierna. 

W naszej drużynie na uwagę zasłu 
żył Bukowski, pracowity Puzyna b 
wszędobylski, lecz mało strzelającj: 
Pawłowski, który w sumie zdobył w 
dwu dniach 4 bramki. z 

Publiczności b. mało. 

Cracovia wygrywa 

w Drohobyczu 

Drużyna ligowej Cracovii rozegrała 
mecz w Drohobyczu z miejscowym juna- 
kiem, wygrywając po niezwykle zaciętej 
walce 4:3 (1:2). Trzy bramki dla Cracovii 
zdobył Korbas, jedną uzyskał Szeliga. Na 
meczu obecnych było 3000 widzów. | 

Garbarnia wygrała 
z Ukrainą 4:2 

Odbył się we Lwowie mecz piłkarski 
pomiędzy Garbarnią krakowską i miejscą 
wą Ukrainą. Zwyciężyła Garbarnia 4:2 
(2:2. Bramki dla Garbarni zdobyli Krze- 

mień (2), Nowak j Skóra, a dla Ukrainy 
Bohurat į Magocki. 

' Drugie zwycięstwo Kispesti 
nad Pogonią 

Rewanżowe spotkanie Pogoni z Kis- 

pesti zakończyło się ponownym zwycię- 

stwem Węgrów 1:0 (0:0). Węgrzy wystą- 

pili w składzie identycznym jak w nie- 

dzielę, natomiast w ataku Pogoni nastą- 

piły znowu pewne przegrupowania. Po- 

goń grała w poniedziałek o klasę lepiej 

niż w niedzielę, a na podstawie prze- 

biegu gry powinna była odnieść zasłużo- 

ne zwycięstwo. Decydującą bramkę zdo= 

byli Węgrzy w 76 minucie ze strzału 

Olojkara 2. Sędziował p. Sawaryn. Wi- 

dzów około 2000. 

Wioślarskie mistrzostwa Polski 
POZNAŃ, (Pat). W drugim dniu 

regat wioślarskich o mistrzostwo Pol- 
ski na jeziorze Witobelskim pod Stę- 
szewem rozegrano wszystkie konku- 
rencja zgodnie z programem. 

Wyniki poszczególnych biegów by 
ły następujące: 

Jedynki o mistrzostwo Polski: 
Zwyciężyła Szusterowa (WKW). 

Czwórki o mistrzostwo Polski: 
Zwyciężyła załoga KPW Bydgoszcz 
w czasie 7.55,6. 

Mistrzostwo Polski w dwójkach 
bez sternika walkowerem zdobyła za- 

łoga WTW w składzie Braun i Koby- 
liński, 

Ósemki młodszych: AZS Poznań w 
czasie 7.21. 

Dwójki AZS Poznań (Kuryłowicz 
i Manitius) w czasie 9.33 przez WKS 
Grodno. 

„„Mceże jedno i drugie, Jak bowiem widzimy, 

Sport czy rewia» 

  gėw, wygladają wcale tadnie į — zgrabnie, 
tozešmiane plywaczki, odpoczywające przed starlem w gronie swych kole-   

W jedynkach mistrzostwo Polski 
zdobył Verey (AZS Kraków) w cza- 
sie 8.29,8. 

Ciekawie wypadł bieg nowicjuszy, 
zwyciężył Policyjny Klub Sportowy 

Bydgoszcz w czasie 8.13 przed Wisłą 
(Grudziądz) 8.17, Śmigłym (Wilno)| 
it d. 

Wyścig jedynek nowicjuszy przy= 
niósł zwycięstwo Dumontowi z Gru- 
dziądza. 

W czwórkach bez sternika wygła- 
ła załoga WTW w czasie 7.46 

W Viesu jedynek młodszych try- 
umfował krakowianin Waskowski z 
AZS, który wygrał bieg w czasie 8.31,6 
przed Kaszyńskim (WKS Śmigły) i 
Dumontem (Grudziądz). 

Bieg czwórek pań o mistrzostwo 
Polski: przyniósł zaszczytny tytuł za* 
łodze Bydgoskiego Klubu Wioślarek. 

W wyścigu ósemek o mistrzostwo 
Polski, załoga KPW Bydgoszcz, wy- 
grała bieg w czasie 6.47,4. 8 ; 

Na marginesie tego suchego spra- 
wozdania z mistrzostw należy pod- 
nieść łodzie i zaszczytne wyniki wioś- 
larzy wileńskich, którzy po jeszcze 
bardziej intensywnym treningu mogą 
liczyć na lepszą lokatę w wioślarstwie 
polskim. 

ATRI 
wvborowa 
czekolada deserowa 

  

firmy A. PIASECKI s. A. 
W każdej tabliczce znajduje się kart- 
ka z objaśnieniem, jak można otrzy- 

mać powieść p. t. 

„Pierścień z krwawnikiem* F.A. Ossendowskiego   

  

Spadochron 
nie rozwinął się... 
PARYŻ. (Pat.) James William, szam- 

pion świata skoków ze spadochronem, 
zabił się podczas pokazów zorganizowa* 
nych w Lons le Daunier. James William 
wyskoczył z samolotu na wysokości 1000 
mtr, ale spadochron, który powinien był 
otworzyć się na wysokości 300 mtr, za- 
wiódł i nie otworzył się. James Wiiliam 
spadł na ziemię, zabijając się na miejscu. 

[
w



Wyjaśsienie TOM-2 w Sprawie 
kwoty zebranej na pożegian u 

p. Dracza 
Wobec tego, że w ostatnim czasje sze- 

reg osób z pośród wiejskiej, uczącej się 
młodzieży, z terenu Wileńszczyzny, szczę 
gólnie zaś z terenu gm. bieniakońskiej 
zwróciło się do Centralnego Zarządu To- 
warzystwa Opieki nad Zdolną a Nieza- 
možną Mlodziežą Szkolną TOM w Wil- 
nie o uzdjelenie stypendium z funduszu 
stypendialnego, utworzonego dla uczcze 
nia p. Jana Dracza z okazji jego odejścia 
ze stanowiska kierownika Oddz. Ośw. Po 
zaszkolnej w Kuratorium Okręgu Szkoln. 
Wil., Centralny Zarząd TOM-u prosi nas 
o umieszczenie następującego wyjaśnie- 
nia: 

1) Zgodnie ze sprawozdaniem z prze- 
Jiegu pożegnania p. Jana Dracza, zamie 
szczonym w „Kurjerze Wileńskim”" Nr 39 
z dnia 9 lutego bm., istotnie został utwo 
rzony fundusz stypendialny, na który 
współpracownicy. p. Jana Dracza, organi- 
racje społeczne oraz szeroki ogół mło- 
dzieży wiejskiej złożyli 1000 zł. 

2) Zgodnie z wolą p. Jana Dracza su- 
ma ta miała być przekazana do admini. 
strowania Towarzystwu Opieki nad Zdol 
ną a Niezamożną Młodzieżą Szkolną TOM 
w Wilnie. 

3) Dotychczas Komitet pożegnaniowy 
sumy tej jeszcze nie przekazał. Wobec 

powyższego Ceniralny Zarząd TOM-u nie 
może w sprawie udzielania stypendiów 
z powyższego funduszu udzielać żadnych 
mformacyj. - Zainteresowanych informuje- 
my, że może w tej sprawie udzielić wy- 
czerpujących odpowiedzi przewodniczą- 
cy Komitetu Pożegnaniowego p. Władys 
ław Drażkowski, kierownik Oddziału O5$- 
wiaty Pozaszkolnej Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego. 

Brak odpowiednich pomieszereń 
najwięvszą bo'aczką szkolnictwa 

powsrechnego w W'lnie 
W pierwszych dniach września rozpo- 

czyna się nowy rok szkolny. Rok rocznie 
staje się w związku z tym aktualną sprawa 

lokali szkolnych. Jest to jedna z najwięk- 

szych bolączek naszego szkolnictwa pow- 

szechnego. Niezmiernie nikła ilość własnych 
gmachów szkolnych i brak odpowiednich 

pomieszczeń na szkoły, wytwarza stan a- 

normalny. Dość wspomnieć, że miasto od- 

najmuje od osób prywatnych 32 pomiesz- 
czenia szkołne, z których zaledwie tylko 9 
jest zgodnych z przeznaczeniem, reszta są 
to lokale mieszkalne dostosowane do  po- 
trzeb szkolnych. Tytułem czynszu komor- 
nego za wynajęte lokale miasto płaci około 
154.000 złotych rocznie. W ciągu ostatnich 

15 lat Zarząd Misjski wydatkował na ten 

cel około 4.000.000 złotych. 

Sumy te wskazują wyraźnie na to, że 

potrzeba budowy przez miasto własnych 

gmachów szkolnych jest bardzo paląca. 

Magistrat w roku bieżącym zamierza od- 

dać do użytku mowowybudowany gmach 
szkolny, w roku zaś przyszłym ma być roz- 

poczęta budowa nowego gmachu. Inwestycja 

ta ma być wykonana przy pomocy finanso- 

wej władz centralnych, o których Zarząd 

Miejski zabiega o pożyczkę w wysokości 

400.000 złotych. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

  

  

„KURJER” [4540] 

Konsekracja dzwonów i ;ošwiecenie Domu 
Katolickiego w Trokach 

Troki przybrały w dniu 14 bm. od- 
świętną szatę. Domy zostały udekorowa- 
ne chorągwiami, a na drodze wiodącej 
z Wilna ustawiono dwie bramy tryumfal 
ne na powiłanie JE. arcybiskupa metro- 
polity wileńskiego Romualda Jałbrzykow 
skiego. 

O godz. 8 z rana przybył arcypasterz 
witany przy pierwszej bramie chlebem 
i solą przez wójta gminy trockiej, przy 
drugiej zaś przez burmistrza m. Trok dra 
Zajączkowskiego, liczne duchowieństwo 
katolickie, prawosławne, karaimskię i ży- 
dowskie, wicestarostę, przedstawicieli 
KOP-u, organizacje społeczne oraz rzesze 
wiernych. 

Po ingresie i nabożeństwie ingreso- 
wym w świątyni parafialnej ks. arcybis- 
kup uroczyście konsekrował 3 nowospra-   

wione dzwony, z których najcięższy, wa 
żący 1200 kg, jest pod wezwaniem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, drugi — Św. Jó- 
zefa j trzeci — Św, Kazimierza. 

Sumę odprawił ks. kanon. Ellert przy 
koncelebrze arcypasterza, W czasie sumy 

ks. prob. trocki Hlebowicz wygłosił ka- 
zanie. 

W tymże dniu ks, arcybiskup Jałbrzy- 
kowski dokonał poświęcenia nowozbudo 

wanego Domu Katolickiego, wzniesione- 
go z inicjatywy ks. proboszcza, a kosz- 
tem parafian. 

Po poświęceniu Domu Katolickiego 
ks. arcybiskup Jałbrzykowski udzielił 852 

osobom sakramentu bjerzmowania. 

Uroczystości te były częściowo trans- 
mitowane przez radio. 

owe przepisy budowiane podzieliły miasto 
na trzy obszary | 

Opracowane zostały nowę przepisy 
budowlane. Przepisy te pod względem 
zagospodarowania terenów miejskich, 
objętych granicami Wielkiego Wilna, 
dzielą miasto na trzy części: 

1) Dzielnicę staromiejską, objętą opie- 
ką konserwatorską. 

2) Siedem stref przeznaczonych na za- 
budowę oraz 

3) tereny niebudowlane. 

Dzielnica staromiejska obejmuje część 
miasta w granicach ustalonych przez 
Urząd Konserwałorski dła dzielnicy za- 
bytkowej, a mianowicie: ul. Kościuszki na 
odcinku od mostu przy ujściu rz. Wilenki 
do ul. Arsenalskiej, ul. Zygmuntowską do 
Zielonego Mostu, ul. Wileńską, Jagie|- 
lońską, Zawalną, Bazyliańską, Ostrobram 

Bomba do... gaszenia 

  

Bajka z „Tysiąca i jednej nocy”, prawda? 
Kto by się bowiem trudził nad wynale- 
zieniem takiej bomby — cały świat prze 
cież pracuje dziś nad wynalazkami ale 
służącymi do niszczenia. To, co widzimy 
na powyższym zdjęciu, to jednak prawda. 
Otóż dca oddziału straży pożarnej w Lon 
dynie, J. Dunean, skonstruował bombę, 
zawierającą specjalny gaz do gaszenia 
ognia. Bomby takie będzie się zrzucało 

z samolotów.   

ską (na odcinku od Ostrej Bramy do toru 
kolejowego), dalej torem kolejowym do 
ul. Rossa, ul. Mohylowską, zauł. Parko- 
wym, zauł. Szwajcarskim do rz. Wilenki, 
cmentarz Bernardyński, zauł. Białym, ul. 
Popowską, ul. Zarzeczną i Młynową do 
rz. Wilenki, dalej rz. Wilenką do jej ujś- 
cia do rz. Wilii. 

Ulice j inne tereny wskazane wyżej 
uznane zostały za zabytkowe, a wszelkie 
zamierzenia budowlane w dzielnicy sta- 
romiejskiej muszą być uzgodnione uprze 
dnio z Okręgowym Urzędem Konserwa- 
torskim. 

Następnie nowe przepisy wyszczegó]- 

niają poszczególne 7 stref, z dokładnym 
ich określeniem, przeznaczonych na za- 
budowę. Przepisy normują rodzaje budo- 
wnictwa w każdej z poszczególnych stref. 

Trzecią dzielnicę stanowią tereny nie- 
budowlane, jako rezerwaty przyrody lub 

użytki rolne. Są to przeważnie lasy poło- 
żone w granicach wielkiego miasta, włą- 
czone do niej są również Altaria i park 
na Górze Bouffałowej, 

Nowe przepisy budowlane zostały 0- 
pracowane na podstawie nowego rozpo- 
rządzenia ministra spraw wewnętrznych. 
Są one obecnie przedmiotem szczegėlo- 
wych debat prezydium Magistratu, w nej 
bliższym czasie trafią na posiedzenie Ra- 
dzieckiej Komisji Technicznej. Magistrat 
zamierza nowe przepisy budowlane wpro 
wadzić w jak najszybszym czasie w życie. 
W związku z tym jeszcze w ciągu bieżą- 
cego miesiąca „mimo feryj letnich, zwo- 
łane ma być plenarne posiedzenie Rady 
Miejskiej, 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny prz, ystępne Telefony w pokojach, Winda cika 
EEA 

      

Nowe kredyty P.B.R. 
W celu oddziałania w kierunku zwyżko- 

wym na poziom cen zbóż i nasion oleistych 

w nadchodzącej kampanii, w szczególności 

bezpośrednio po zbiorach, oraz w celu utrzy 

mania przez instytucje handlujące i przetwa 

rzające do okresu przednówkowego możliwie 

największych zapasów — Państwowy Bank 
Rolny uruchomił ułgowe kredyty zastawowe 
ua następujących warunkach: 

1) Kredyty udzielane będą prowadzącym 

prawidłowe księgi: młynom, przedsiębiorst- 
wom handlowym, spółdzielczym i prywat- 
rym oraz olejarniom. 

2) Wysokość oprocentowania wynosić bę 
dzie dla kredytobiorcy 5 proce. w stosunku 
rcznym. 

3) Kredyt będzie udzielany na zboża chle 
bowe w wysokości do 70 proc. wartości, na 
produkty, pochodzące z przemiału powyż- 
szych zbóż w wysokości do 80 proc. wartoś 
ci, na krajowe nasiona oleiste w wysokości 
do 50 proc. wartości oraz na wyroby po- 
chodzące z przerobu nasion oleistych w wy 

sokości do 70 proc. wartości. 

4) Ostateczny termin spłaty ulgowego 

kredytu nie może przekroczyć 31 lipca 1939 
roku. 

L] 

NA LETNISKA 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
"literatura szkolna -- naukowa. 

Czynna od i1 do 19 godz. 
Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

Na co chorulą 
w Wileńszczyźnie 
Według danych oficjalnych w woje- 

wództwie wileńskim zanotowano zacho- 
rowań i zgonów na choroby zakaźne j in- 
ne występujące nagminnie za czas od 31 
ub. m do 6 bm: 25 wypadków gruźlicy— 
w tym 3 zgony, 23 jaglicy, 15 duru brzu 
sznego — w tym 2 zgony, 13 czerwonki, 
8 płonicy, 7 krztuśca, 5 odry, 4 błonicy— 
w tym 1 zgon, 4 wypadki pokąsania przez 
zwierzęta wściekłe lub podejrzane o 
wściekliznę, 1 wyp. duru plamisteqa i 1 

grypy: 

W walce z nierządem 
Według statystyk, ilość domów scha- 

dzek na terenie miasta zmniejszyła się 
od ub. roku z 78 do 41. Wilno liczy obec 
nie 200 zarejestrowanych w Urzędzie Oby 
czajowym prostytutek. (c) 

Bólki i swantury 
Podczas ostatnich dyvóch dni zanoto- 

wano na terenie miasta szereg bójek, 

spowodowanych przez pijanych osobni- 
ków. Pogotowie jnterweniowało aż 12- 
krotnie, przy czym 4 osoby zostały prze- 
wiezione do szpitali. 

Policja zatrzymala dwėch awanturn!- 
ków, których osadzono w areszcje, (c) 

    

Zuchwały napad rabunkowy 
Przedwczoraj w dzień został napad- | wszystko co przy sobie posiadał. Zawie- 

niety na ul. Podgórnej kolporter gazet, | dzieni w swych nadziejach napastnicy Wincenty Michałowski. 3 zuchwali rabu- | 

sie, korzystając z tego, że w pobliżu ni- 
kogo nie bylo, sterroryzowalį ofiarę, po 
czym zażądali oddania pieniędzy, Micha 
łowski oddał napastnikom kilka złotych, 

uderzyli swą ofiarę jakimś tępym narzę- 
dziem w głowę, po czym zbiegli. 

Przechodnie przewieźli skrwawionego 
Michałowskiego do pogotowia. 
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Dochadzenie w spraw:6 
kradzieży fater 

Pisałiśmy onegdaj o kradzieży na 
dworcu w Warszawie kosza z cennymi fuf 
tami karakułowymi, nadanymi w Wilnie 
po zamknięciu Targów Futrzarskich. Skra 
dzione futra stanowiły własność firmy J, 
Zieleniewski i warte były przeszło 30.000 

złotych. 
Jak się obecnie dowiadujemy, policja 

warszawska przy współudziale wileńskie= 
go wydziału śiedczego wpadła na tro 
sprawców kradzieży i aresztowała w War 
szawie jednego z urzędników kolejowych. 
Szczegóły dochodzenia trzymane są w 

tajemnicy. (e) 

Pojutrze proces 0 zajścia 
antysemek'e w Mejszagole 
Przed Sądem Okr. w Wilnie odpoe 

wiadać będzie pojutrze 25 mieszkańców 
Mejszagoły, oskarżonych o udział w zajś 
ciach antysemickich w dniu 14 marca rb. 
„Rozruchy antyżydowskie powstały wówe 
czas na rynku, gdzie grupa osób Bo 

190. wracała stragany żydowskie, rozrzucaj 
towar. Prócz tego pobito kilku Żydów, 

Likwidacia bandy 
kieszonkowców 

Jak wiadomo, policja zlikwidowała 
ostatnio 4 wielkie bandy złodziejskie, 
grasujące na terenie miasta. Wczoraj 
wywiadowcy ujęli na ul. Wielkiej F. Zel- 
manowicza i P. Gierszanowa, zawodos 
wych kieszonkowców, w chwili gdy usi- 
towałi okraść jedną z przechodzących nie 
wiast. Kieszonkowców osadzono w wię- 
zieniu. (c) 

Ofiery upałów 
W ciągu ostatnich dni do ambulatos 

rium pogotowia ratunkowego dostarczo- 
no 4 osoby z oznakami porażenia sło- 
necznego. (c) 

Pobicie Żydów 
W niedzielę 14 bm. w Wilnie i N.-Wilejce 

pobito przeszło 10 Żydów. Najciężej został 

poraniony N. Grynfeld (Kijowska 16), który 

z rozbitą głową skierowany został do szpi- 

tala św. Jakuba, oraz E. Ibedaz (Majowa. 

om własny), który doznał zmiażdżenia no- 

sa i odniósł 4 rany tłuczone w głowę. Ihe- 

daza również umieszczono w szpitalu. Po- 

zostałych opatrzyło bądź pogotowie, kądź 

prywatne leczniee. (e) 

Pożar w fabryce waty 
W fabryce waty przy ul. Rydza Śmigłego 

Nr 22 wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem wybuchł pożar. Ogień szybko 

objął składy z łatwopalnym materiałem. 

Straż pożarna pożar zdołała umiejscowić, 

Spaliło się waty na sumę 2.000 zł. (0): 

5 utonięć w ciącu 2 dni 
W ciągu ostatnich 2 dni podczas kąpieli 

na Wilii, Mereczance i Džwinie utonęło 5 
osób. Mianowicie koło Ponar utonął 22-letni 

Paweł Kondratowicz, w pobliżu Oran 33-let- 
ni Michał Zyśko, w rejonie Drui 14-letni Mie 
<zysław Pasinko, 17-letni Zygmunt Kodzia- 
niee oraz 23-lctnia Barbara Kozłowiezówna. 

©) 
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DRACENA duża 
szerokolistna 

sprzedaje się. — Wilno, Stalowa 3 

    

Jerzy Mariusz Taylor 35) 

Czciciele Wotana 
Anka spojrzała nań ze zdziwieniem i nie mogła 

powstrzymać się od śmiechu. 

— Dlaczego się pani śmieje? — zapytał z niez- 
wykłą jak na niego nieśmiałością. 

— Dlaczego? Ależ pan ma taki wyraz, jakby pan 
na czczo zjadł dużą cytrynę. Ha! Ha! Czyżby to spot- 
kanie z Hildą tak źle pana usposobiło? To nie ładnie. 
Ona zawsze wyrażała się o panu z dużym uznaniem. — (Cóż z tego? Jest głupia i brzydka jak półtora 
nieszczęścia. Ma nos jak kartofel, brwi jak wieloryb 
i twarz taką płaską, że można by jej używać zamiast 
stolnicy do wałkowania klusek : 

— O, mój Boże! 

Anka śmiała się już teraz na cały głos, korzysta= 
jąc z tego, że Hilda oddaliła się na tyle, że nie mogła 

usłyszeć tych objawów wesołości, które poczytałaby 
na pewno za obrazę. 

Dr Johnke wzruszył ramionami z niecierpliwie- 
niem. 

— No i czego się pani wciąż Śmieje? Czy nie 
mam słuszności? Nie mówiłbym tego wszystkiego, 
gdyby była równie rozumna jak pani i taka ładna 
jak pani. 

Anka zatrzymała się nagle. 
„, — Zdaje mi się, że musimy się już rozstać. Bo, 

Widzi pan, ja jestem takie sobie proste, trochę dzikie 
stworzenie leśne i nie lubię, kiedy ktoś mi zaczyna 
brawić komplementy, w które nie mogę uwierzyć. Pan 

  
  

zaczyna ze mną tak samo... jak Wilhelm Ernin. Do 
widzenia! : 

Skinęła mu głową i pobiegła szybko jak sarna, 
a dr Johnke chociaż go to zaskoczyło ji pył zły, jed- 
nakże nie myślał za nią gonić, bo czuł dobrze, że о$- 
mieszyłby się tylko. Rozumiał, że jest zbyt zwinna, 
aby ją mógł dopędzić. 

Krzyknął jej tylko: 
Ss AM Ja naprawdę mam interes 

do ciotki pani. 
— To proszę przyjść Za kilka dni, kiedy ciotka 

wyzdrowieje — odkrzyknęła z dość znacznej już od- 
ległości. 

I nie zobaczył jej ani nazajutrz, ani żadnego z 
najbliższych dni, chociaż teraz uparcie, skoro Świt, 
uczęszczał do wdowy Klein, kupując zupełnie niepo- 
trzebnie całe torby świeżego Pieczywa, które potem w 
Iwiej części czerstwiały W szafie. Przestał chodzić do- 
piero wtedy, kiedy wdowa Klein z pełnym współczucia 
wyrazem twarzy zwierzyła mu się tajemniczym szep- 
tem, że „Freulein Gollombek* nie przychodzi już do 
niej po bułki, bo „Frau Gollombek“ wyzdrowiala i po 
dawnemu robi pieczywo domowe. _ 

| Wtedy od razu zdecydował się na wyprawę do 
Teresinka. Ale czy Anka ukrywała się przed nim, czy 
też po prostu miał pecha, dość że nie zastał jej w do- 
mu. Poznał natomiast ciotkę, a odbyło się to w wa- 
runkach równie humorystycznych jak dramatycznych. 

W Teresinku dotąd nie był nigdy jeszcze, ale z 
częstych opowiadań braci Erninów i innych chłopców, 
należących do Związku, znał dość nieźle plan sytua- 
cyjny książęcego parku. Z daleka więc poznał niski, przytulony do gotyckiej bramy domek gajowej, a, 
zobaczywszy stojącego na przyźbie człowieka, ubrae   

nego w wysokie buty i długi kożuch barani, przeko- 
nany, że ma przed sobą jakiegoś służącego gajowej 
zwrócił się do niego grzecznie: 

— Powiedźcie mi, dobry człowieku, czy zastatEfh W 
w domu panią Gołąbkową? 

Zimne, blado-niebieskie oczy postaci, otulonej w 
gruby kożuch, spojrzały nań badawczo i nieufnie. 

—. A czegóż to dobremu człowiekowi potrzeba 
od pani Gołąbkowej? — padło pytanie, wypowiedzia- 
ne grubym i bardzo niemile brzmiącym głosem. | 

Dr Johnke odpowiedział spojrzeniem na wpół 
urażonym, a na wpół ironicznym. 

— To będzie obchodzić tylko panią Gołąbkową, 
a nie was, moi drodzy. 

Dziwny człowiek w długim kożuchu i potężnej również barankowej czapie na głowie, pozostał nie- wzruszony jak skała. 
= Ha! W takim razie trudno, ale nie dowiecie się, moi drodzy, czy pani Gołąbkowa jest w domu. Każdy nieznajomy musi się szczegółowo meldować za- sa 80 się wpuści do Teresinka. Taki już u nas zwy= ). 
To juž byla niegrzeczność, za którą należało się prostakowi surowa nauczka. a 

‚ — Doprawdy? — zawołał dr Johnke. Macie tu 
takie zwyczaje? No, ja też mam swoje własne. = 

I, nie mówiąc już nie więcej, ruszył wprost ku 
przyźbie, gotowy wedrzeć się do domku gajowej prz- | 
mocą. Ale w tej chwili stało się coś, czego byna, 
się nie spodziewał wybuchowy. wódz młodzieży z niee 
mieckiej kolonii. Oto człowiek stojący na przy: ról 
błyskawicznym ruchem wydobył i riersł 
ką, staroświecką rusznicę i wymierzył Zi k +0 ml nauczyciela. 

R 
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„Spostrzeženia Zakladu Meteorologii US3 

w Wilnie z dn. 15. VIII. 1938 r. 

Cišnienie 765 
Temperatura średnia -- 23 
Temperatura najwyższa -- 30 
Temperafura najniższa -- 14 
Opad — 
Wiatr północno-wschodni 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: dość pogodnie. 

WILEŃSKA 

MIEJSKA. 

— Magistrat postanowił skanalizować 
ulite Tóskiilańską i Prochową. Roboty roz 
poczną się niebawem. 

— Most w Tupaciszkach. W pobliżu Tu- 
paciszek przez Wilenkę ma być wybudowa- 
ny most o konstrukcji żelaznej, Potrzeba 

łego mostu ze względów komunikacyjnych 
jest bardzo duża. Opracowany przez Magi- 
strat kosztorys wynosi 65.000 zł. 

Podług planów Zarządu Miejskiego bu- 
dcwa tego mostu ma być wykonana na wio- 
snę roku przyszłego . 

— Władze administracyjne zaostrzą ka- 
ту za poiajemny handel w dnie świąteczne. 
W ciągu dwóch ostatnich dni świątecznych 

ongana policyjne sporządziły kilkanaście 
protokułów za uprawianie potajemnego han 
dlu w dni zakazane. 

Ze względu na stałe u nas zjawisko u- 
przwiania potajemnego handlu w dni świą- 
teczne, władze administracyjne, jak słychać, 

zdecydowały się zaostrzyć kary kupcom 
przeciwko którym policja sporządzi proto- 
kuły. 

— Ponowna fala eksmisyj mieszkanio- 
wych. Eksmisje mieszkaniowe na terenie 
miasta nie ustają. Codziennie miejski wy- 
dział opieki społecznej notuje po kilka no- 
wych eksmisyj. W ciągu pierwszych dwuch 
tygodni bieżącego miesiąca wyeksmitowano 
przeszło 40. rodzin. Powodem eksmisyj pra- 
wie wyłącznie były zaległości z opłaceniem 
komornego. Wyeksmitowanym miejska о- 
pieka społeczna przyszła z częściową pomó- 
cą, udzielając drobnych zasiłków na wyna- 
jęcie nowego mieszkania. 

Ze względu na to, że eksmisje mieszkanio 
we przybrały w okresie letnim prawie że 
masowy charakter — wydatki opieki społe- 
cznej na ten cel wzrosły bardzo poważnie. 

— Bezrobocie wciąż jeszcze się 
zmniejsza. Bezrobocie na terenie Wilna 
w dalszym ciągu wykazuje tendencję zniż 
kową. Miniony tydzień przyniósł zmniej- 
szenie się bezrobocia o blisko 30 osób. 

Ogólny stan bezrobocja zamyka się 
obecnie cyfrą 670 osób, Przeważającą 
część bezrobotnych stanowią pracownicy 
umysłowi, podczas gdy w okresie zimo- 
wym najwięcej bezrobotnych rekrutowało 
się spośród niewykwalifikowanych robot 
ników fizycznych. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Pryw. Gimn. Koedukacyjne im. Ks. 
P. Skargi z prawami gimnazjum państwo- 
wych — Wilno, ul. Ludwisarska 4, tel. 
23-08, przyjmuje wpisy uczniów (nic) w 
wieku szkolnym do kl. I, Il i III, oraz do 
ki. IV za zezwoleniem Kura'orium, Egza- 
min wstępny 1 września br. 

WOJSKOWA 

— Najbliższe dodatkowe posiedzenie 
Komisji Poborowej wyznaczone zostało 
na 6 września. Komisja urzędować będzie 
w lokalu przy ul. Ostrobramskiej 25. Sta- 
MAE sfZKinni wszyscy mężczyźni, którzy 
we właściwym czasie z jakichkolwiek po- 
wodów nie uregulow=': urz) stosunku 
do wojska. 

RÓŻNE 
— Bursa Żeńska Z. P. © K. przyjmuje 

uczenice ze szkół powszechnych, zawo- 
dowych i średnich. Zgłoszenia skierowy- 
wać do kancelarii Bursy, ul. Bazyliańska 
2 m. 20. 

NOWOGRÓSZKA 
„— Jak jest z dorożkami. Dotychczas do- 

rcżkarze nowogródcy mieli tylko jeden 
punkt postoju, a' mianowicie na Rynku 
рга gmachem „Ogniska*, przy czym w zi- 
mie liczba dorożek zwiększała się nieraz. 

Obecnie Zarząd Miejski wyznaczył trzy punk 
ty postoju dorożek konnych: w pobliżu ho- 
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RONIKA 
telu „Europa“, w pobližu stacji kolejowej 

craz przy Izbie Skarbowej i na rogu ul. Wo 

jewódzkiej i Kościelnej, z tym że w najbliż 

szym punkcie, przed hotelem „Europa* do- 

rożkarze będą się zmieniać codziennie. Na- 

tomiast przed gmachem „Ogniska* prawo po 

stoju będą mieli tylko autodorożki, których 

jest trzy (konnych dorożek 12). Poza tym, 

aby umożliwić tym dorożkarzom zdobycie 

środków na lepsze konie i pojazdy, Zarząd 

Miejski przyobiecał, że prawo kontynuowa- 

nia zawodu dorożkarskiego w zimie będą 

mieli tylko ci dorożkarze, którzy posiadać 

będą i sanie i powozy. W ten sposób uchro- 

ni się ich od konkurencji sezonowych do- 

rożkarzy, posiadających często tylko zwyk- 

łe, rozłożyste wiejskie sanie, 

Jednakże zarządzenie o nowych punk: 

tach postoju .dorożek przyjęli dorożkarze 
Ł wyraźnym niezadowoleniem i na znak pro 
testu w ubiegły piątek nie wyjechała na 
miasto ani jedna dorożka. = 

Nasuwa się więc uwaga, że jakkolwiek 

zarządzenie Magistratu podyktowane jest 

niewątpliwie najlepszymi intencjami „zeu- 
ropeizowania* Nowogródka, to jednak ze 
względu na małą ilość dorożek (czynnych 
stale jest najwyżej 5—7, tak, że często wszy: 
stkie są zajęte) rozbicie ich na trzy grupy 
spowodować może to, że w śródmieściu do- 

tożek stale będzie brak, gdy tymczasem w 
pozostałych odległych punktach czynne bę. 

dą tylko w ciągu paru godzin, albo i wcale 
tch tam nie będzie. 

Jak się okaże w praktyce — zobaczymy. 
Najlepiej byłoby pozostawić wszystkie do- 
rożki w śródmieściu przy wylotach najru- 
chliwszych ulice. Kaz. 

— Sprostowanie. Opisany w numerze z 
dnia 11 bm. wypadek pt. „Gdy autobus za- 
jeżdża na przystanek w Nowogródku” miał 
miejsce nie w Nowogródku lecz w Nowo- 
jelni. 

BARANOWICKA 
— Pobili stróżów. Do ogrodu owoco- 

wego maj. Rzepichów  dzieržawionego 
przez Lamperta Motducha przybyło 3 
osobników w nocy, którzy zaczęli plądro 
wać sad. Gdy stróże podnieśli alarm, 
osóbnicy ci napadli na nich i pobili kija- 
mi. Są to mieszkańcy Krzywoszyna. 
— Umystowochory spowodował pożar. 

Mieszkaniec wsi Czuraja, gm mołczadz- 
kiej Aponasiż Józef zameldował policji, 
że jego brat Julian, zdradzający objawy 

choroby umysłowej, podpalił strzechę 
swojego chlewu i spowodował przez to 
pożar w zabudowaniach sąsiedzkich. 

ASZMIANSKA 
— Zrzeszenie Powiafowe Z. P. O. K. 

w Oszmianie tą drogą 'składa państwu 
dyrektorostwu Łokuciewskim w Oszmia- 
nie serdeczne „Bóg zapłać”, za bezinte- 
resowne udzielenie swego mieszkania i 
jednej klasy w gmachu gimnazjum na 
półkolonię letnią dla 50 dzieci. 

POLESKA 
— Jk kamfora. Zarząd Rejonowej 

Spółdzielni Rolniczo-Handlowej we wsi 
Piaski pow. kossowskiego przy rewizji 

ksiąg filii tejże Spółdzielni w Bronnej Gó 
rze stwierdził brak 1640 zł 52 gr. 

Kierownik tej filii Stefan Syryśko nie 
mógł wytłumaczyć powodu powstania tak 
znacznych braków. 

Jeszcze dziś p 
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RADIO 
WTOREK, dnia 16 sierpnia 1938 r. 

6.42 Piśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 7.00 

Dziennik poranny. 7.15 Koncert w wyk. Or- 

kiestry Rozgł. Wil. pod dyr. W. Szczepań- 

skiego. 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Prog- 

ram na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 1157 Sygnał 

czasu i hejnał, 12.08 Audycja południowa. 

18.00 Muzyka rozrywkowa. 14.00 Muzyka 

popularna. 14.11 Komunikat Zw. K. K. O. 

14.15 Przerwa. 15.15 Dzieci śląskie w słońcu 

Podhala. 15.35 Przegląd aktualn. finansowo- 

gospodarczych. 15.45 Wiadomości gospodar- 

cze. 16.00 Koncert 16.35 Audycja konkurso- 

wa Polskiego Radia. 16.45 Wędrówki po Po- 

lesiu. 17.00 „Wieści z Krymu'* — pogadanka 

aktualna — wygłosi Kirimli Ygit. 17.10 Pio- 

senki regionalne w wyk. Zofii Romey 17.30 

Utwory skrzypcowe. 17.55 Program na šro- 

dc 18.00 Syriusz przybył do Nowego Jorku. 

18.10 „Echa leśne" — audycja z cyklu „For- 

tepian i książka* w opr. Napoleona Fanti- 

ego. 18.45 „Przygody Sindbada Żeglarza* — 

baśń. 19.00 Recital Sylwestra Czosnowskie- 

go — klarnet. 19.20 Pogadanka. 19.35 „We- 

soły coctail" — koncert rozrywkowy. W 

przerwie „Pokój do wynajęcia* — skecz. 

20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadanka. 

21.00 Audycja dla wsi: „Sąsiad* — poga- 

danka Wacława Klimaszewskiego. 21.10 Z 

pieśni i poezji słowackich. 21.50 Wiadomości 

sportowe. 22.05 Z dawnych operetek. 23.00 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23.05 Za- 

kończenie programu. 

AAAAAAAAAASAAAAASAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAA 

WILNO 
I. Wilno w mowach Wielk. Marsżałka 
II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 

politei Polskiej 

prace Wacł. Gizbert-Studnickiego 
wyd. 1936 — do nabycia wszędzie Ė 
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Hiadomości radiowi 
AUDYCJA DLA WSI. 

Popularny prelegent Wacław Klimaszew- 

sk: z właściwym sobie humorem i powagą 

przedstawi problem „Sąsiada“ na wsi. 

Termin nadania 16 sierpnia o godz. 21.00. 

SKRADZIONY LIST. 
Odkrywcą, w ścisłym znaczeniu, litera- 

tury kryminalnej jest Edgard Allan Poe. Je- 

go pierwsze nowele dotektywistyczne stały 

się wzorem dla całej plejady pisarzy póź- 
niejszych z Conan Doylem na czele. Do 

schematu amerykańskiego poety wprowa- 

dzono poprawki i maszyna ruszyła całą pa- 

rą. Literatura kryminalna zalała rynek. 

Jerzy Putrament zradiofonizował jedną 

z pierwszych nowel kryminalnych świata, 

mianowicie „Skradziony list'* Poe'go. 

Słuchowisko to, które nadane będzie we 

środę 17 sierpnia o godz. 17 niewątpliwie 

wszystkich zainteresuje. W obsadzie wystą- 

pi Adam Berwaldt, Robert Mrongowius i 

Kazimierz Kieniewicz. 

  

  

„ŽNACHOR“ 
  

CASINO | Wkrótce pomimo up; 

  

ałów i letniego sezonu będzie wyświetlany 
wspaniały film p. t. 

TAJEMNICZE PROMIENIE 
Jest to bezsprzecznie najlepszy film niedawno zmarłego wielkiego aktora WARNER OLANDA 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID 
Wzruszajacy dram-t tra icznych przeżyć. 

Miłość i łzy kobiety 
W rol.gł. IWAN PETROWICZ i MAGDA SZNEIDER. Film ten to symfonia dźwięków, to 

symfonia miłości. Początki seansów o godz. 5—7—9, w niedzie i święta od lej, 

Dziś.   Wstrząsające arcydzieło filmowe p. t. 

| „MADAME LEŃOX" 
(Tajemnica twierdzy Petropawłowskiej) W rol. gł.: Renata Miiller i Georg Aleksander 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

Oddziały: Nowogródek, 
. Lida, ul. Zamkowa 4/7, 

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; 

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

ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
tel. 73; 

Brześć n/B., Pierackiego 19, tel. 224; 

Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 

Równe — 3-go Maja 13, 

   

Pocz. sennsów O 6-ej, w niedz. i św, o tej 

Baranowicze, 

Maja 6, 

śnik, przystosowane do miejscowej radiosta- 

Zarząd Okr. Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Baranowiczach — ul. Senatorska 121 

ogłasza dodatkowe zapisy na wolne miejsce na rok 1938/39 — do: 

Prywatnego Męsk. | 
Gimnaz. Drogowego | 

WARUNKI PRZYJĘCIA 
6 —7 oddziałów szkoły powszechnej, 
wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z pol- 
skiego, arytmetyki, geometrii, geografii 
i rysunków. Egzamina odbedą się dn. 

30 i 31 sierpnia 1938 r. 

Podania o przyjęcie należy składać do dnia 28 sierpnia 1938 roku 
Opłata za egzamin wynosi zł 20, czesne zł 25 miesięcznie. 

DZE PEZ ZEW SE BT ZES TTT TATSIA    
Koedukacyjnego 
Gimn. Kupieckiego 

6 — 7 oddziałów szkoły powszechnej. 
Wiek od 13 do 17 lat. Egzamin z pol- 
skiego, historii, arytmetyki, geometrii 
geografii i przyrody. Egzamina odbę- 

dą się dn. 1 i 2 września 1938 r. 

  

Sprzedał n'eistniejącą fabrykę w Wiln'e 
Na skutek listów gończych policja war- 

szawska aresztowała niejakiego H. Kirsza z 
Wilna, oskarżonego o dokonanie pomysło- 
wego oszustwa. 

Kirsz przed dwoma tygodniami poznał w 
Wilnie*przemysłowea Adama Rufa, któremu 
zaproponował założenie do spółki fabryki 
wyrobów metalowych. Ruf na propozycję 
Kirsza przystał, gdyż ten mu przedstawił w 
różowym Świetle rozwój fabryki, którą mia 

ły popierać władze wojskowe. W międzycza- 

sie Kirsz udał się do Warszawy, gdzie w 0- 

sobie niejakiego Z. Kielowskiego znalazł no 

wego spólnika. Kielowski miał objąć stano- 

wisko dyrektora nowej fabhyki. Od nowego 

„dyrektora* Kirsz pobrał kaueję, a następ- 

nic odsprzedał mu za 12 tys. złotych część 

fabryki w Wilnie, która w ogóle nie istniała. 

Oszusta osadzono w więzieniu . (e) 

Listonosz postrzelił żonę 
Na szosie lidzkiej w odległości około 8 

klm. od Wilna zdarzył się wczoraj następu- 
jący wypadek. Listonosz Kazimierz Limino- 

wiez (Cmentarna 27] jechał rowerem w to- 

warzystwie swej znajomej Janiny, Iwanow- 

skiej. W] pewnym momencie jadących za- 

trzymała żona Limowicza, Wiktoria, w to- 

warzystwie Cypriana Staszewskiego.   
Powstała sprzeczka, w trakcie której L1- 

minowiczowa usiłowała pobić Iwanowską, 
za którą ujął się Liminowicz. W pewnej 
chwili wydobył on rewolwer i strzelił dwu 
krotnie, trafiając swą żonę w stopę. Pogo- 
towie przewiozło kobietę do szpitala šw, 

Jakuba. Sprawcę strzału zatrzymała policja, 

(e) 

  

Wykształcemie zawodowe — 
daje fach już po 4-ch latach nauki. 
  

  

Męskie i 
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DOM NOWY drewniany do sprzedania 
z werandą oszkloną, 2 i pół ha lasu w tem 
1 ha sadu owocowego, w bardzo ładnej miej 
scowości — Wołokumpii. Adres w Redakcji. 

        

ABSOLWENTKA Liceum Gospodarczego 
z praktyką przyjmie posadę w internacie 
bursie, szpitalu itd. Zgłoszenia kierować 
do Redakcji „K. W.* » 
  

POTRZEBNY retuszer - laborant od za- 
raz. Chrześcijański zakład fotograficzny „Fo 
tos“. Pińsk, ul. Kościuszki 21. 

LOKALE 
WYYYYYVYTYYYYYVYVYYVY' 

4 lub 5-pokojowego mieszkania z wygo- 

dami, pokojem dla służącej, pożądany ogró- 
dek poszukuję blisko centrum lub przystan- 
ku autobusowego. Zgłoszenia do Adminjstra- 
сН 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na gło- 

  

cji poleca: Zakład Radio-Techniczny N. i F. 
Kudelskich. Baranowicze, ul. Szeptyckiego 

Nr 34b (w podwórzu). Tamże montaż no- 
wych i przeróbka starych odbiorników lam- 
powych na nowoczesne. 
1 AE "2 AT TZWPFEZYCEZYCZA ZB GB GZDFA 

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW) 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA” 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

Nieświeskie 
Chrześcijański sklep skór i obuwia - 

CIEŚLAK B., Kleck — Rynek 

  

    
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł, za granicą 6 zł, z odbiorem w 

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

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszelkie 

obstalunki.   
żeń miejsca. 

        

Ч sri cą 
  

tel. 3-40 tłocz. ц Е. Kotlarewskiego, Wileńska 14 

do dnia 25 sierpnia b. r. przyj 

żeńskie 

GIMNAZJA KUPIECKIE 
Ks.Ks. Pijarów w Lidzie 

68, tel. 20 

mują zapisy do klasy 1-ej. 
Egzaminy wstępne — 1 września b. r. 

Wpisy przyjmuje kancelaria gimnazjów od godz. 10—12 codziennie. 

Byrekcja 
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LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. я 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

Dr A. LERENMAN 
chirurg 

powrócił i przyjmuje od 5—7. 
Stefańska 23. Tel. 12-21. 

KADAAAAAAAAAAADAAAAADAAAAAAAAADAŁAŁAAAŁAAG 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYVYVYYYTYYVYVYVVV' 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?%, róg ul. 
3-gu Maja obok Sądu. 

    

  

  

AKUSZERKA й 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 1 elektryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

AKUSZERKA 

Smialowska 
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. Wielka 4—1. 

  

AKUSZERKA 

Z. Majewska-Kubińska 
powróciła do Wilna 
przyjmuje codziennie. 

Ui. Połocka Nr 1 m. 2. 

BUTY 

    

OFICERSKIE 
  

  

oraz różne obuwie 

ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO 

TYLKO Z PRACOWNI 

/'W. PUPIAŁŁO 
Wilno, Ostrobramska 25 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 117—19 

Redaktor odp, Jozei Onu sąjtis


