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Obrady majowe Rady L. N. 
Tegoroczne obrady majowe Rady 

Ligi Narodów w Genewie rozpoczęły 
Się w atmosferze zupełnej ciszy pra- 

sowej. Odgłosy fanfar włoskich po- 
chłonęły bez reszty uwagę prasy świa 

towej. Kto wie, czy przedłużanie się 
uroczystości rzymskich nie jest umy- 

šine, ażeby cień rzucony na Genewę 
był jaknajwiększy. 

A jednak będzie to posiedzenie je- 

dne z najważniejszych, jakkolwiek 

będzie miało charakter likwidacji 

błędów. 

Byli obrońcy czarnej' Abisynii, któ- 

rzy z wyjątkiem Polski, mają na su- 

mieniu pogwałcenie swobód wszyst- 
kich ludów kolorowych, będą musieli 

określić swój stosunek do króla 

Włoch i cesarza Etiopii. 

Niewątpliwie, większość delega- 

tów skwapliwie uzna zabór Abisynii, 

chociażby nawet sam nieszczęśliwy 

Haile Selasie stanął na trybunie ge- 

newskiej. Zapewne jednak znajdzie 

się kilka państw, mniej związanych 

z Italią, w których protokuł dyploma- 

tyczny będzie opiewał, że wprawdzie 
nie przybył jeszcze poseł Króla Kró- 

lów, ale przybędzie. 

Likwidacja sprawy. abisyńskiej.) 
służy jako nauka dla wszystkich rzą 

dów, wierzących w pomoc obcą. Pol- 

ska na szczęście nie należy do rzędu 

tych państw. 
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Spraw polskich nie ma w tym 
roku na wokandzie genews- 
kiej zupełnie. Ze spraw obchodzą- 
cych Polskę najważniejszą jest spra- 

Wa palestyńska. Nie figuruje ona 
wprawdzie oficjalnie na sali obrad, 
ale napewno będzie obecną w kulua- 
Tach. Godziło by się zapytać Angli- 
ków, kiedy Wielka Brytania przystą- 
pi nareszcie od komisyj do czynu, to 
znaczy kiedy stworzy przyobiecane 
Państwo Żydowskie? Jak dotychczas 
wprawdzie jeżdżą komisje, ale jed- 
nocześnie, coraz szczelniej zamykają 
się bramy Palestyny przed emigra- 
cją żydowską. 

Tymczasem od zeszłego roku po- 
gorszyła się znacznie Sytuacja dias- 
por żydowskich. Przybył Europie 
antysemityzm wiedeński i węgierski. 
W tej sytuacji zamykanie bram Pa- 

Zjazd inżynierów portowych 
skandynawskich 

lestyny, nie wygląda na działalność 

pokojową, ale raczej odwrotnie na 

prowokowanie wojen. 

Nie można zbyt długo bezkarnie 

gnębić człowieka, odbierając mu je- 

dnocześnie nadzieję na ucieczkę. od 

cierpień. Dawniej mogła to być zmia- 

na religii. Dziś, w epoce rozpowszech 

nienia się teoryj rasistowskich, ucie- 

czką, wobec zamkniętej U. S. A, może 

być tylko Palestyna. 

Państwa Europy wschodniej i śro 

dkowej powinny wywrzeć silną pre- 

sję w duchu przyśpieszenia decyzji 
palestyńskich i otwarcia Palestyny. 
Bogaty Albion jest w dużych tarapa- 
tach. Jego sytuacja od zeszłego roku 

Po rozm 
BERLIN, (Pat). Rozwój stosun- 

ków niemiecko - czeskich na tle kwe- 
stii Niemeów sudeckich oceniany jest 
przez koła polityczne jako poważny. 
Jak słychać z różnych kół niemiee- 
kich, rząd Rzes: ydowany jest 
dążyć do definitywnego wyjaśnienia 
tych stosunków w najbliższym ста- 
sie. Koła polityczne z najwyższą uwa 
gą Śledzą rozwój sytuacji na odcinku 
czeskim, wskazując na następujące 
zasadnicze elementy zagadnienia w 
jego dzisiejszym stadium. 

1) Rząd Rzeszy popiera stanow- 
czo i zdecydowany jest popierać na- 
dal żądania Niemeów sudeckich, u- 
ważając je za minimum ustępstw żą- 
danych od Pragi. Równocześnie pos- 
tulatem niemieckim jest żądanie cał: 
kowitej zmiany orientacji polityki 
czeskiej. 
TWREPDAZPCZWA SE 

RZYM, (PAT). — Według wiadomośc) 
nieoficjalnych, jakie przeniknęły do fute 
szych kół prasowych, w toku ostatnich 
rozmów włosko-niemieckich odbytych w 
Rzymie, poruszono między innymi nastę 
pujące sprawy: 

1] STOSUNKI NA MORZU ŚRÓD- 
ZIEMNYM: Niemcy przyznając, że basen 
śródziemnomorski jest rejonem pierwszo 
rzędnych interesów włoskich, uznają racjo 

ЗБЕСЛОКСНЫНЕВЫ: 

  
państw bałtycko- 

  
Zdjęcie przedstawia uczestników zjazdu inż 
skandynawskich, który odbył się w Gdyni 

zjazdu, najznakomiłsi fachowcy porłowi portów baltycko-skandynawsk 
przed stałkiem .Jadwigą”, na chwilę przed odjazdem do Jastarni. 

Ynierów porłowych państw baltycko. 
w dniach od 3—6 maja br. Uczestnicy 

ich, stoją 

  

znacznie się skomplikowała. Głos 
mniejszych państw będzie niewątpli- 
wie więcej brany pod uwagę. 

* * % 

Rada tegoroczna może się stać ró- 

wnież terenem ciekawych. projektów 
reformatorskich w stosunku do sa- 
mej Ligi. Projekty te mogą się stać 
przyczyną walki zwolenników i prze- 
ciwników reformy Ligi. 

Nie ulega bowiem _ wątpli- 
wości, że z racji dyskusji nad refor- 

mą L. N., zabiorą głos i przyjaciele 

mocarstw w Lidze nieobecnych. Jė- 

żeli dojdzie do tego, będzie to jedna 
z najważniejszych sesyj genewskich. 

k lecz.   
owach rzymskich 

Niemcy zaostrzają stosunki z Czechami 
2) Rząd czechosłowacki ze swej 

strony uważa żądanie Niemców su- 
deckich za nienadające się do przy- 
jęcia en bloe. Równocześnie Praga 
nie zgadza się na zmianę swej dotych: 
czasowej linii w polityce? . 

Na podstawie powyžszych elemen 
tów koła polityczne uważają, że sy- 
tuacja jest w chwili obecnej tak po- 
ważna jak nie była jeszcze nigdy 

PRAGA (Pat). Ścisły komitet mini 
strów zebrał się dziś na narady pod 
przewodnictwem premiera Hodży i 
przy udziale min. spr. zagr. Krofty, 
wobee którego posłowie Francji i W. 
Krytanii poczynili w ubiegłą sobotę 
demarches.   

Podział wpływów i interesów 
między Niemcami i Włochami 

nalność układów zawartych ostatnio po. 
między Włochami i Anglią. Niemcy. nie 

będą również sprzeciwiać się porozumie 
niu śródziemnomórskiemu, które przygo- 
towuje się obecnie między Włochami | 
Francją. 

2] HISZPANIA: z fych samych założeń 
wychodząc, Niemcy nie będą czyniły trud 
ności gospodarczych interesom włoskim 

w Hiszpanii po zakończeniu wojny na Pół 

wyspie Pirenejskim. 

3) EUROPA ŚRODKOWA: Włochy pa 
informowały dokładnie stronę niemiecką 

© swych inferesach gospodarczych na Wę 

grzech, w Jugosławii I Rumunii. Włoch 

inferesują się specjalnie naftą rumuńska 
oraz surowcami | zbożem z Jugosławii | 
Węgier. W konsekwencji Włochy posia 

dać muszą na rynkach wspomnianych 3 

państw możliwości eksportowe dla towa 

rów włoskich. 

4) TRIEST: w sprawie Triestu Niemcy 
oświadczyły gotowość pójścia na ręke 
interesom poru iriesteńskiego, na które 
go sytuację gospodarczą wywarł duży 
wpływ fakt przyłączenia Austrii do Rzeszy 

Niemieckiej. Kwestia portu friesteńskiego 

jak również problem stosunków gospo 

darczych w basenie naddunajskim będą 
omawiane podczas zbliżających się roko 

wań handlowych w Berlinie, 
5] SPRAWA SUDECKA: w sprawia 

Niemców sudeckich zasadnicze stanowis. 

ko Niemiec nie uległo zmianie I iest niet 
gięte. Niemcy dążyć będą do definitywne 

go rozwiązania sprawy sudeckiej. Włochy 

załaszalą w tej sprawie swoje desintere- 

*se|. PRZEMYSŁ CHEMICZNY:  konfe- 
rencie odbyte między przedstawicielam 

wojskowości obu krajów miały głównie 

za przedmiot współpracę przemysłu che 

micznego Niemiec 1 Włoch.   

B. wielokrotny premier 
prof. dr. Kazimierz Bartel 

  

Jak donosiliśmy, Pan Prezydent Rzplitei 
mianował b. premiera prof. dr Kazimierza 
Bartla senatorem, na miejsce zmarłego   

  

Całotygodniowe narady rządu czeskiego 

  

senatora dr Emila Bobrowskiego. 

Jako konkluzję rozmów rzymskich 
wyciągają tu wniosek, że konferencje 

Hitlera z Mussolinim potwierdziły 
niezbicie dalsze utrwalenie osi Rzym 
—-Berlin a zatem wzajemne przychy] 
ne, ustosunkowanie się do żywotnych 
inieresów obu stron i że w sprawie 
stosunków między Rzeszą a Czecha 
słowacją Mussolini pozostawia Hitle- 
rowi wolną rękę. 

Wydany komunikat  ofiejalny 
stwierdza, że wobec powagi bada- 
nych zagadnień narady toczyć się bę 
dą cały tydzień i w tym czasie żaden 
z siedmiu ministrów resortów polity 
cznych nie będzie udzielał audiencyj. 

Węgsy domagają s'ę ochro J 
mniejszości w (rechach 

PRAGA, (Pat). Szef autonomistów 
węgierskich, reprezentowanych w 
sejmie przez. 5 posłów — Esterhazy 
— wręczył rządowi czeskosłowackie- 
mu memoriał, domagający się wy- 
dania ustawy o ochronie mniejszości 
węgierskiej w Czechosłowacji, analo- 
gicznej z ustawą, której domagają się 
Niemcy sudeccy. 

Memoriał domaga się poza tym 
utworzenia węgierskiego uniwersyte- 
tu w Bratislawie, a do ezasu zreali- 
zowania tego postulatu utworzenie 
dwuch węgierskich katedr na uniwer 
sytecie, 

Wreszcie: memoriał domaga się 
by studenci węgierscy z Czechosłowa 
cji mieli prawo studiować w Budape 
szcie, a ich tytuły uniwersyteckie by- 

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski i Wołyński 

  

Turecka wizyta 
w Jugosławii 

ANKARA, (Pat). Premier Bayar 
i min. Rusztu Arras wyjechali wie= 
czornym pociągiem do Białogrodu w 
celu złożenia oficjalnej wizyty pre- 
mierowi Stojadinowiczowi. 

Zac.eśnia się porozumienie 
trrec?0-Włoskie 

STAMBUŁ (Pat). Pomiędzy włoskim mł 
nistrem spraw zagranicznych hr. Ciano a 
jego tureckim kolegą Rusztu Arrasem na 
stąpiła wymiana serdecznych telegramów 
z akazji przystąpienia Włoch do konwen 
cji z dnia 20 lipca 1936 r. w sprawie cieś 
nin. 

Posunięcie włoskie, dokonane wkrót 
ce po podpisaniu angielsko - włoskiego 
porozumienia, wywarło w Turcji najlepsze 
wrażenie i może się przyczynić do dalsze 
go zaciesnienia przyjaźnych stosunków po 
między obu krajami. 

Powstańcy we chcą Kompromiso- 
wego potoju 

SALAMANKA, (Pat). Komunikat . 
podany przez Radio Nacional zaprze 
cza pogłoskom, jakoby miała być roz 
ważana możliwość zawarcia pokoju 
na podstawie kompromisu. 

Zwycięstwo należy do nas — koń 
czy komunikat — a odnieśliśmy je 
dzięki zbrojnym wysiłkom i jedynie 
poddanie się bez warunków może po- 

łożyć kres wojnie. 

5041 Włochów ofiarą 
wsfjny w Hiszpan [- 
RZYM (Pat). Ogłoszono tu 14 listę le 

glonistów włoskich, poległych w Hiszpa 
nil. Lista zawiera 229 nazwisk. W czasie bl 
twy nad Ebro, od 9 marca do 30 kwietnia 

| poległo 67 oficerów I 544 legionistów, zaś 
197 oficerów i 2219 legionistów została 
rannych, 11 legionistów zginęło bez wieś 
ci, 3 dostało się do niewoli. Ogólne straty 
włoskie w wojnie w- Hiszpanii wynoszą da 
tychczas 5041 osób, 

Spłonęło 7000 budynków 
w siedzib 6 r ąda chiństiego 
HANKOU, (PAT). — W tymczasowej 

siedzibie głowy rządu kuomintangowskie 
go Lin-Sena m. Czungking w prowincji 
Seczan wybuchł z niewiadomej przyczy- 
ny groźny pożar. Jest około 100 zabitych 
i rannych. Spłonęło blisko 700 budynków 
Około 30 tys. ludzi pozostało bez dachu 
nad głową. : 

Wydobywali złotó 
w krematorium 

TOKIO, (Pat). Policja aresztowała około 

stu robotników, zatrudnionych w kremato* 

rium tokijskim, którzy z popiołów spalo- 

nych zwłok wydobywali złoto, pochodzące z 

klejnotów i złotych zębów palonych zwłok. 

Aresztowani postępowali w ten sposób od os 

talniego trzęsienia ziemi. Według obliczeń 
policji wartość złota zdobytego w ten spo-   ły uznawane w Czechosłowacji. sób sięga sumy pół miliona jenów. 

Japończycy przekroczyli rzekę Huaj 
i zalęli miasto Mengczen 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do- | 
nosi: dziś w godzinach południowych 
przekroczyło silne ugrupowanie 
wojsk japońskich rzekę Huaj między 
Nankinem i Hsuczeu, zdobywając u- 
mocniene pozycje. chińskie na półno- 
enym brzegu tej rzeki. 

Artyleria japońska bombardowa- į 
ła dziś miejscowość Hofei, położoną 

© 166 km ed Nankinu. . 
SZANGHAJ (Pat). Potwierdza się 

wiadomość o zajęciu przez wojska ja 
pońskie m. Mengczen w prowincji An 
huei. Wojska japońskie, które sforgo 
waływały rzekę Fuai zajęły m. Ku- 
czen na linii kolejowej Tientsin — Pu 
kou w północnej części prowincji An 
huei. 

Biluecher wzmacnia armię | 
na Dalekim 

TOKIO, (PAT). — Agencja Domei do | 
nosi, że po powrocie marsz. Bluechera 2 
Moskwy do Chabarowska — armia sowie 
cka na Dalekim Wschodzie została po 
ważnie wzmocniona. Przybyło szereg na 

Wschodzie 
wych oddziałów broni pancernej I eskadł 
lotniczych, Również wzmocniono sowie 
ką fłotyllę rzeczną na Amurze oraz bazę 
morską we Władywostoku, , =
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Czang-Kai-Szek w ręku komunistów 
Hirota © stosunkach w Chinach i stosunkach Japońske-sowieckich 
TOKIO, (PAT). — Minister spraw zagr 

Hirota na konferencji prasowej z udzia 

łem około 50 korespondentów, która od 
była się po raz pierwszy od pół roku, od 
powiadał na zapytania, dotyczące aktu? 
nych zagadnień polityki zagranicznej. 

Stosunki japońsko - sowieckie są nie 
zadowalające z powodu istnienia rozm 
itych spornych zagadnień, które'są w za 
wieszeniu. Rokowania, podjęte w marcu 
nie wykazały postępu ze względu na ro2 
bieżność zdań. Japonia chce załatwienia 
wszystkich spraw, włączając w to kon 
wencję rybacką, lecz Sowiety zamierzają 
ograniczyć rokowania do najpilniejszycł 
tylko zagadnień. * 

Na zapytanie, czy obecna syluacja 
może doprowadzić do zerwania stosun 
ków japońsko-sowieckich, min. Hirota od 
powiedział: stosunki dyplomatyczne mię. 
dzy obu krajami nie były zerwane nawe' 
wtedy, gdy stan ich jest niezadowałający 
jak to Jest obecnie. Jeżeli rokowania ce. 
lem załatwienia spornych kwėstyj nie u- 
dadzą się, sytuacja nie będzie gorsza, niż 
teraz. 

Zapytany, czy Istnieją granice cierpił 
wości Japonii, jeżeli chodzi o rozwiąza 
nie spornych spraw z Sowietami, — min 
Hirota odpowiedział: Japonia będzie tole 
rować zaostrzenie sytuacji tak długo, jak 
będzie to możliwe. 

Związek Sowiecki — ciągnął dalej HI 
tota — ponad wszelką wątpliwość udzie 
ła pomocy wojskowej Chinom w bardzo 
znacznych rozmiarach, lecz nie tak wiele 
Jak oczekiwały Chiny. Sowiety powinny 
zdawać sobie sprawę z bezowocności roz 
szerzenia dalszej pomocy wojskowej dla 
Chin I— zdaniem min. Hiroty — rząd so 
wiecki wle o tym. 
| Rząd Czang-Kal-Szeka — oświadczył 
dalej Hirofa — w sposób zdecydowany 
przeciwstawia się Japonii. Czynniki anty- 
Japońskie, zgrupowane w tym rządzie 
Muszą być zniszczone. Na zapytanie, co 
będzie, Jeżeli rząd Czang-Kał-Szeka zwró 
<l się do Japonił z propozycjami pokoje 
wymi, Hirota odpowiedział, iż Japonia 
postanowiła przerwać kontakt z Czang 
Kał-Szeklem. Pogląd Japonii na tę spra 
wę jest doskonale znany mocarstwom, któ 
re na skułek tego niechętnie podjęłyby 
się pośrednictwa między Japonią I China 
mi. 

Hirota oświadczył dalej, Iż Czang 
Kal-Szek na skutek wydarzeń ostatnich 
czasów zapadł fak silnie na zdrowiu, że 
stracił zdolność zdrowego rozumowania 
Czang-Kal-Szek obecnie otoczony jest 
przez komunistów I nie może uwolnić się 
od ich straży I wpływów. Min. Hirota prze 
widuje, że Czang-Kal-Szek będzie zamor 
dowany przez komunistów, Jeżeli będzie 
chciał wyrwać się spod ich opieki. 

Nowy ustrój w Chinach stanie się ca 
raz silniejszy przez połączenie rządów pe 
kińskiego 1 nankińskiego w jeden rząd 
centralny. Zapytany, czy Japonia nosi się   

z żądaniami terytorialnymi wobec Chin | się, że działania wojenne przeciągną się 
Hirofa odpowiedział, iż jest to zagadnie 
nie małej wagi. Japonia chce żyć z Chi 
nami w pokoju politycznym I gospodar 
czym. Najłepszym dowodem Iniencyj ja 
pońskich jest to, że Japonia obecnie prze 
kazała władzom chińskim administracje 
terytorium okupowanego przez  wojskz 
Japońskie I współpracuje z Chińczykami 
Uang-Komin, delegat nowoutworzonego 
rządu pekińskiego, który bawił z wizyte 
w Tokio, poświęcił się — zdaniem Hiroty 
— na ołfarzu zbawienia Chin. Hirota oś. 
wladczył, Iż nle wie nic o pogłoskach na 
temat ruchu monarchistycznego w Chi 
nach. Mówiąc © uprawnieniach obywateli 
państw obcych w Chinach, Hirota wyraził 
przekonanie, że tworzący się obecnie cen 
tralny rząd chiński prawa te uszanuje. Ja 

ponła żądać będzie odszkodowania od 
rządu chińskiego. 

Jeżeli chodzi o zakończenie akcji Ja 
pońskiej w Chinach, to oficjalna opinia 
jest optymistyczna I wierzy w to, że dzia 
łania wojenne rychło się skończą. Ja Jed 
nakże — oświadczył Hirota — obawiam 

  

  

ze względu na stanowisko rządu chińskie 
go w Nankou. 

.  Hirota wyraził zadowolenie z toastów 
między Hitlerem-a Mussoliniem, które — 

zdaniem japońskiego ministrą — odźwie 
ciadlają ich prawdziwe poglądy. Układ 
anglo-włoski jest fak samo dobry dla po 
koju europejskiego, jak nie mniej dobry 
będzie układ anglelsko-francuski, gdy zo 
stanie zawarty. Porozumienie francusko- 

japońskie z r. 1913 istnieje w mocy częś 
celowo. Tajne klauzule fego układu zosta 
ły skreślone po: konferencji waszyngtoń 
skiej, lecz inne przepisy są nadal w mocy 

Stosunki japońsko-bryfyjskie I Japoń 
sko-amerykańskie polepszają się. Stosur 
ki Japonii z Niemcami są zawsze przyjaz 
ne. 

Oświadczenie swoje min. Hirofa za 
kończył słowami: nie wiadomo kiedy i w 
Jakl sposób będzie zakończony zatarg z 
Chinami. Rząd japoński powtarza fo, co 
już kilkakrotnie deklarował, iż tylko szcze 
ra współpraca japońsko-chińska może us- 
talić pokój w Azji Wschodniej, 

  

Wielka wygrana 4 klasy 41 Loterii Państwowej 

Pi. 50.000 

J. WOLANÓW 
Warszawa, Marszałkowska 154. : 

Losy I-eį kiasy 42 Loterii są już do nabycia. 

na nr 3025 padła dn. 7 b. m. w znanej ze szczęścia kolekturze 

  

Hitler we Fioreńcji 
RZYM ,(Pat). Kanclerz Hitler o- | ciągiem na Odświętnie przybrany 

puścił dziś o godz. 9.30 Rzym, udając | dworzec Florencji, Na peronie ocze- 
się do Florencji. Na dworcu żegnał 
kanclerza król w otoczeniu świty. 

Mussolini wyjechał do Florencji 
innym, specjalnym pociągiem przed 
kanclerzem, tak że będzie mógł go po 
witać na dworcu we Florencji. 

FLORENCJA, (Pat). kanclerz Hit- 

ler przybył o godz. 14 specjalnym po 

kiwał go Miiśsolin? w otoczeniu Świ- 
ty. W chwili serdecznego powitania 
obu mężów staniu, kanclerz Hitler wy 
raził swą radość w możności przeby- 
wania na ziemi włoskiej w tak waż- 
nym dniu, jak dzisiejszy — dniu dru- 
giej rocznicy ogłoszenia imperium 
włoskiego. | 

Związki zawodowe 
grożą rządowi Daladiera 

PARYŻ, (PAT). — Polityka finansowa 
1 gospodarcza rządu premiera  Daladie: 
spotyka się z coraz ostrzejszymi atakami 
z lewego skrzydła, Frontu Ludowego. — 
Poza komunistami i socjalistami z ostrym 
atakiem wystąpił w niedzielę na kongre- 
sle Związków Zawodowych Okr. Rodanu 
sekretarz Gen. Konfederacji Pracy p. Jou 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. lidzkiego 
w Lidzie, ul. 3 Maja 13, tel. 95, 

przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe poczynając od 1 złotego, prowadzi 
rachunki czekowe, przyjmuje weksle do inkasa, kupuje i sprzedaje papiery wartościowe, 
dyskontuje weksłe, udziela pożyczek wekslowych i pod zastaw papierów wartościowych 
750/o ich wartości giełdowej, udziela pożyczek, z pierwszeństwem tym osobom, które wy- 
kazały się systematyczną oszczędnością. Tajemnica wkładów — ustawowo zastrzeżona. 

Moralnym obowiązkiem Obywatela jest składanie swych oszczędności w K. K. O. 

swego powiatu, gdyż do zadań K. K. O. jako instytucji samorządu powiatowego, należy 
udzielanie jak najdałej idącej pomocy kredytowej wszystkim warstwom społecznym swe- 
go powiatu i miasta, 

  

    

Najstarsze i najbardziej poczytne 

pismo polskie w Litwie 

TYGODNIK 

CHATA RODZINNA 
(16 rok wydawnictwa) 

Adres: Kaunas, Ožeškienės g-vė 12. 

Najlepsze źródło informacyj i miejsce dla ogłoszeń. 

Prenumerata — do końca roku 5 zł. z przesyłką pocztową. 
Numery okazowe na żądanie gratis. 

  

Angielska para królewska 
złoży wizytę w Paryżu 

LONDYN, (Pat). Oficjalnie ogło- 
szono program wizyty króla i królo- 
wej angielskiej w Paryżu. Wizyta ta 
będzie trwała od 28 czerwca do 1 lip 
ca. Angielska para królewska, która 
przybędzie do Boulogne 28 czerwca 
rano będzie przyjęta w Paryżu tegoż 
dnia po południu. Król angielski za- 
mieszka na Quai d'Orsay. 29 czerwca 
król złoży wieniec na grobie Niezna- 
nego Żołnierza po czym odbędzie się 
przyjęcie na ratuszu. Po południu pa 
ra królewska odwiedzi wystawę ma- 

larstwa angielskiego w Louvrze. 
Po Garden Party w Bagateli para 

królewska będzie obecna na przyję- 
ciu w ambasadzie aagielskiej. Wie- 
czorem odbędzie -się galowe przedsta 
wienie w operze. Rano 30 czerwca 
król będzie obecny na rewii wojsko- 
wej. Po śniadaniu w pałacu Wersals- 
kim będzie wydany obiad na cześć pa 
ry królewskiej w ministerstwie spraw: 
zagranicznych. 1 lipca monarcha bry 
tyjski opuści Paryż, powracając do 
Londynu przez Calais i Dover.   

haux, domagając się, aby rząd przezna. 
czył większą część zysków osiągniętych 
z obecnego obniżenia kursu franka na 
wielkie roboty publiczne i ponownie bar 
dzo mocno zaakcentował żądanie upań- 
stwowienia wielkich elektrowni, 

Jouhaux oświadczył, że „Gen. Konfe- 
deracja Pracy nie pozwoli postawić się 
"przed faktami dokonanymi I że zdecyda 
wana jest narzucić rządowi swój prog 
ram”, Dalej mówca apelował do „Frontu 
Ludowego”, aby „nie poprzestawał na 
miękkim oporze, lecz aby przeszedł da 
ataku”, 

Francia rotonała Holandię 
HAGA, (PAT). — Mecz tenisowy o 

puchar Davisa pomiędzy Francją i Holan- 
dią zakończył się ostatecznie zwycięst- 
wem Francji w stosunku 3:2. W poniedzia 
łek Francja odniosła dwa zwycięstwa 
Petra wygrał z Wan Swole 6:0, 6:0, 6:2 

| a Desłremeau pokonał Hughana 6:4, 6:2, 
6:2, W następnej rundzie Francja wal- 

czyć będzie w Monako. ‚ 
НЕЛЕ ТНЕ 
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j o czym zawiadamiają 

We środę 11 maja w 9-tą bolesną rocznicę śmie 
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i Restytuta Sumoroka 
ži odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Jerzego o g. 8.30, 

BDZEECI 

Prezes Banku Rolnego w Wilnie 
Dziś przybył do Wilna b. min. 

p. Seweryn Ludkiewicz, Prezes Ban- 
ku Rolnego, celem wzięcia udziału w 

  

naradach nad budową gmachu dla 
Wileńskiego Oddziału Banku Rol. 
nego. 

Prof. dr T. Lehr-Spławiński 
wybrany rektorem Uniw. Jagiellońskiego 
KRAKÓW, (PAT). — Wczoraj w ро- | Szafera, który jednak stanowczo podirzy 

łudnie odbyły się w sałi posiedzeń U. J. 
wybory nowego rektora z powodu rezy 
gnacji dotychczasowego rektora prof. U 

J. dr Władysława Szałeta. 
W głosowaniu wszystkie głosy elekto 

rów padły na prof. U. J. dr Władysława 

mał swą rezygnację i wyboru nie przyjął 
Wobec łego zarządzono drugie głosa 

wanie, w wyniku którego do końca ka 
dencji 1938-39 r. rektorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego został wybrany prof. U. J 
Tadeusz Lehr-Spławiński. 

Polsko-litewska konferencja kolejowa 
rozwija się pomyślnie 

WARSZAWA (Pat). Prace konfe- 
rencji kolejowej połsko-litewskiej roz 
"wijają się pomyślnie. Pierwsza komis 
ja opracowuje międzypaństwową u- 
mowę główną. Przedyskutowała ona 
m. in. sprawę ustanowienia stacyj 
zdawczo-odbiorczych na linii Land- 
warów — Kowno przy czym brane są 
pod uwagę Landwarów względnie Za 
wiasy po stronie polskiej, zaś Jewie 
po stronie litewskiej. Komisja omó- 
OZZIE 

Kronika telegraficzna 
— Dziecko o czierech oczach. Jak dc 

noszą z Trapezundu, w tych dniach prz” 
szło na świat dziecko o czterech oczach 

z których dwa znajdują się nad brwiami 
druga zaś para normalnie pod brwiami 
Dziecko to żyje . 

— 4 miliardy dolarów (130 miliardów 
złotych polskichj. Według statystyki de 
parłamentu skarbu, ilość złota w mone 

tach wynosiła w całym świecie w dn. 1 
marca rb. 24 miliardy 100 milionów doła 
rów, z czego 12 miliardów 783 milionów 
posiadają Słany Zjednoczone. 

— Dymisja rządu egipskiego. Ali Me 
her pasza szef gabinetu królewskiego zło 
żył wczoraj dymisję na ręce króla Faruka 

Dymisja ta wywołała wielkie wrażenie w 

kołach politycznych. | 
— Król Leopołd belgijski złoży wkró 

tce oficjalną wizytę krółowej holender 
skiej. 

— Portugalia została nawiedzona falą 

niezwykle gwałtownych burz, W okolicy 

miejscowości Vilafranco uderzył piorun w 

grupę, złożoną z 13 osób, raniąc ciężko 
10 spośród nich. Na południu Portugalii 
zginęły również w ciągu ostatnich dni 3 
osoby od uderzenia pioruna. 

— Dowódca sił morskich Rzeszy ad- 

mirał Raeder uda się w środę do Buda 

peszłu, celem rewizytowania węgierskie- 

go ministra wojny gen. Roedera, który 

ub. jesieni bawił w Berlinie. 
— Kom. Lifwinow wyjechał do Gene- 

wy na sesję Rady Ligi Narodów. 

  

MYDŁO przetłuszczone do golenia, 
KREM bez pędzla i wody wygodny w użyciu, nieoceniony w podróży, 
Lotion Hammamelis płyn po goleniu 

Laboratorium Chemiczne-Farmaceutyczne 

MA. Kialinowskiego 
: : Warszawa, ul. Chmielna 4. 

_ Zwracać uwagę na firmę! 

EET IRSN ITS IEEE IIIB 

10-lecie stowarzyszenia polskiego w Tartu 
RYGA, (Pat). Donoszą z Tallina: Polskie 

Towarzystwo „Jutrzenka” w Tartu obcho- 
dziło wczoraj uroczyście swoje dziesięciole- 

cie. Na uroczystość tę przybył poseł R. P. 
w Tallinie Przesmycki, generał Toenisscn, 

oraz przewodniczący parlamentu prof. U- 

lunts. Prezes Towarzystwa Komorowski ot- 

worzył posiedzenie, „wygłaszając powitalne 

przemówienie, na które w serdecznych sło- 

wach odpowiedział min. Przesmycki. Na- 

stępnie zabrał głos generał Toenisson i Iek- 

tor języka estońskiego na uniwersytecie war 

szawskim prof. Ernits, który podał między 

innymi do wiadomości, że w roku biežą- 

cym do Estonii przybędzie dwunastu stu- 

dentów polskich dla nauki języka estońskie 

g>. Po posiedzeniu odbył się koncert i ban- 

kiet. 

Anglia zazuguje samoloty w Stanach Zjedn. 
NOWY JORK, (PAT). — Przybył tt 

wczoraj podsekretarz stanu w brytyjskim 

ministerstwie lotnictwa Salf celem wzięcia 

udziału w rokowaniach angielskiej komi 

sji loiniczej o zakup samolotów amerykań 

skich. 

Salf oświadczył przedstawicielom pra 
sy, iż komisja nie ma jeszcze pełnomoc 
nietwa do zawarcia umowy i musi czekać 
na wynik debaty, jaka w tym tygodniu 
przeprowadzona zostanie w lzbie Gmin 
zamierzone są jednak poważne zakupy.   

wiła sprawę wykonywania służby na 
powyższych stacjach, prowadzenia po 

ciągów i t. @а. 
Druga komisja zajmuje się umo- 

wą wykonawczą między dwoma za- 
rządami kolejowymi. Opracowuje о- 
na m. in. rozkład na linii Lat dwarów 
— Kowno, sprawę przepuszczania wa 
gonów bezpośredniej komunikacji po 
ciógów, ustalenia składu i ciężarów 
pociągów towarowych i t. p. 

Habilitacja 
w szkołach akadem. 
WARSZAWA, (Pat). Pan minister wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego zatw er 
dził w bieżącym roku akademickim następu 

jące habilitacje w szkołach akademickich. 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra* 

kcwie: 

Dr Józefa Birkenmajera, jako docenta 

historii literatury polskiej na wydziale filo- 

zoficznym, dr Adama Lewaka, jako docenta 

historii najnowszej na wydziale filozoficz- 

nym, dr Stanisława Rosponda, jako docenta 

fiozofii słowiańskiej na wydizale filozofi- 

cznym, dr inż. Michała Wójcickiego, jako 

docenta maszynoznawstwa rolniczego na wy 

dziale rolniczym. 
Na Uniwersytecie Stefana Batorego w 

Wilnie: 

Tymona Niesiołowskiego, jako docenta 

malarstwa na wydziale sztuk pięknych. 

Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 

Lwowie: 3 

Dr Kazimierza Grzybowskiego, jako do* 

cenia prawa narodów na wydziale prawa, dr 

Stanisława Huberta, jako docenta prawa na 

rodów na wydziale prawa, mjr. dr Wacława 

Lipińskiego, jako docenta historii nowożyt- 

nej i najnowszej Polski na wydziale huma- 

nistycznym, dr Henryka Orkisza, jako dos 

centa geofizyki i meteorologii na wydziale 

matematyczno - przyrodniczym, dr Włady- 

sława Zycha, jako docenta paleozoologii na 

wydziale matematyczno - przyrodniczym. 

Na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie: 

Ks. dr Stefana Biskupskiego, jako docen 

ta prawa kanonicznego na wydziale teologii 

katolickiej, dr Władysława Ostrowskiego, 

jako docenta chirurgii na wydziale lekars- 

kim, dr Witolda Sawickiego, jako docenta 

historii publicznego prawa francuskiego na 

wydzińle prawa, dr Mariana Serejskiego, ja- 

ko docenta historii powszechnej średniowie 

cznej na wydziale humanistycznym. 

Na Uniwersytecie Poznańskim: 

Dr Alojzego Koteckiego, jako docenta fi- 

zyki doświadczalnej na wydziale matematy- 

czno - przyrodniczym. 
Na Politechnice Lwowskiej: 
Dr Władysława Hermana, jako docenta 

hodowli zwierząt na wydziale rolniczo-laso- 

wym, dr Tomasza Kluza, jako docenta sta- 

tyki budowli na wydziale inżynierii lądowej 

i wodnej, dr inż. Aleksandra Tychowskiego, 

jako docenta technologii chemicznej prze= 

mysłu rolniczego na wydziale chemicznym. 

Na Politechnice Warszawskiej: 

Dr inż. Samuela Dunikowskiego, jako do 

centa urządzeń elektrycznych na wydziale 

elektrycznym, inż. Józefa Lenartowicza, ja* 

ko docenta nauki o kolejach elektrycznych 

i komunikacji miejskiej na wydziale inży- 

nierii, dr Włodzimierza Skalmowskiego, ja- 

ko docenta technologii materiałów drogo= 

wych i budowy nawierzchni bitumicznych 

na wydziale inżynierii. 

W Akademi Górniczej w Krakowie: 

Dr inż. Wacława Olszaka, jako docenta 

budownictwa górniczo - hutniczego i prze» 

ciwlotniczego na wydziale hutniczym. 

     
      

   



Niedomagania turystyczne 
PO DZIURKI W NOSIE. 

Stoimy u progu sezonu turystycz- 

nego, a już niejedna sakiewka 
napełniła się brzęczącą gotówką z te 
80 źródła. Zdawałoby się, że powinni 
byśmy wszystkich sił dołożyć, żeby 
sprawę turystyki wileńskiej postawić 
Przynajmniej na jakim takim pozio- 
mie. Tymczasem raz po raz jesteśmy 
Świadkami skandalów. To błoto na 
Kaziuku, rozlane szeroko wskutek 
niewywiezienia z placu  zwałów 
śniegu, to turyści nie mogą znaleźć 
noclegu, to jeszcze coś innego! Jest 
kozioł ofiarny, więc można mu wy- 
myšlač, ale mimo to nie nie pomoże 
besztanie tam, gdzie chodzi o rady- 

kalne zaradzenie złu. W pierwszych 
dniach maja gościliśmy w Wilnie kil 
ka pociągów popularnych — z Kato 

wic, Warszawy i pielgrzymkę z Bie 
cza. W ostatniej chwili nadeszła wia 
domość, że pociągi te będą liczniej- 
sze, niż były zapowiedziane. Pozatem 
odbyło się parę niezapowiedzianych, 
niezgłoszonych zjazdów, zjazd lekar 
ski z racji dni przeciwgruźliczych. 
zjazd asystentów i zjazd międzykor 
poracyjny. W rezultacie wszystkie 

Tankis la, sypeli ais o * 3 osa, ludziska jeździli do- 
rożkami od jednego hotelu do drugie 
80, szukano byle dziury, gdzie by moż 
na było głowę skłonić — wszystko 
napróżno. A trzeba pamiętać. że z Ka 

łowic do Wilna jedzie się pół dnia i 
całą nec. Czyż turysta może potem 

cały dzień czekać na lokal, który do 
stanie, albo i nie? 

ZALOKOWAŁO SIĘ WSZYSTKICH 
ALE... 

, Rozpoczęły się wnet tańce zgoła 
niesamowite. Związek Propagandy 

Turystyki zdołał wynaleźć w parę go 
zin miejsca noclegowe w Domu Pra 

cowników Miejskich i w pociągu na 

dworcu. Mimo to nerwów i narzekań 
było sporo, i istotnie — ludziska mu 

szą po podróży wypocząć i to w nie 
co lepszych warunkach niż twarda 
ławka wagonu trzeciej klasy. Tak da 
lej być nie może! Jeżeli ten stan rze- 
czy będzie trwał, jeżeli mała nadwyż 
ka, jaka może się zdarzyć zawsze, 
wprowadza zator lokalowy, nie moż 

na myśleć nie tylko o dalszej rozbu 
dowie turystyki, ale trzeba ją będzie 
sztucznie likwidować i ograniczać. W 
najbliższym czasie możemy być jesz 
cze świadkami takiego paradoksu, że 
Związek Propagandy Turystyki, czy 
też Liga Popierania Turystyki, będą 
zmuszone zająć się ograniczaniem tu 
rystyki. Będziemy jeszcze może czy- 

tali afisze: „Już w tym miesiącu nikt 

niech nie jedzie do Wilna, bo nie bę 
fzie miał gdzie zamieszkać*. No, bo 

róż innego pozostanie? 

IW DALSZYM CIĄGU NIC NIE 
WIEMY! 

lwa, hotele? Tak to byłoby ce- 
& ©, ale nowe hotele nie powstają i 
dużej" powstanie jednego, nawet 
waż. hotelu bynajmniej sprawy nie 
šokių Może ją tylko rozwiązać 
któ a budowa domu turystycznego, 
do ry musiałby być całkiem gotów 
© Przyjęcia gości już w okresie naj 
x a Kaziuka. Ten sezon jeszcze : az my jakoś przebiedowali. Mogliby 

y nie pisać tego artykułu, gdybyś / sprawę ruszyć z miejsca, czynił to nie tyle 

(die można kupić złote rybki? 
(Kores; ›паепс/а własna) 

Paryż, w maju. 

„Mieszczuch jest człowiekiem uprzy 
wilejowanym. Mając dostateczną ilość 
pieniędzy, może ułożyć życie jak mu 
się podoba. Czas i przestrzeń wyda- 
Ją się mu zupełnie pokonane. Wystar 
czy przecież tylko udać się na dwo- 
rzec, żeby za osiem godzin być w 
Warszawie, w tym sklepie można ku- 
aaa w tym natomiast gotowe 

iūbėną oo jt na klienta. Wieczór 
K Bin Ša S dowolnym „teatrze 
wee - a ы со ważniejsza, to Ч па[цп\]і] aje a się rzeczą bar- 

przecież zbie zai ż = «maki ać inaczej wyobra- 

A teraz niech d» gł i 
chwilę ludzie z tzw. prowa e iE 
miaczą mieszczuchowi, eo OZRACZĄ na prawdę to wszystko, czego on nie do 
cenia. Otóż np. mieszkaniec Sobakińę 
(pow. szczuczyński) ma do najbliż- 
szej stacji kolejowej (Ściślej biorąc Przystanku) 38 km. Ludzie zamiesz- 
kali w okolicach małego miasteczka 
mają niekiedy po 7—8 km do najbliż 
8zej skrzynki pocztowej. Czy strojna 
Pani z prowincji może marzyć o czę 

  
  

my byli pewni, że dom już zacznie 
się budować. Jak jest z tą ważną spra 
wą, wiedzą tylko wtajemniczeni, któ 
rzy w dodatku niechętnie wtajemni- 
czają niewtajemniczonych. W rezul 
tacie nikt nic nie wie, stanie ten dom, 
czy nie? Próżno pisaliśmy o tym wie 
lokrotnie. Wszystko na nic! 

A przecie ruch do nas zaczyna €0 
raz bardziej nabierać na sile. Coraz 
więcej ludzi do Wilna przyjeżdża. W 
dodatku obecnie zwróciliśmy jeszcze 
bardziej na siebie oczy w związku ze 
sprawą litewską. Trzeba oczekiwać 
również turystów z Litwy. Jak bę- 
dziemy wyglądali, jeśli nie będziemy 
mogli tej całej rzeszy pomieścić! A 
przecie pomieszczenie jej to nasz naj 
bardziej żywotny interes. 

JAK TURYŚCI CZEKALI NA 

KOMISJĘ. 

W programie wycieczek, które do 

Wilna przyjechały, była między inny 

mi przewidziana wycieczka do We- 

rek. Statki były zamówione o dwa ty 

godnie wcześniej. Na oznaczoną go- 

dzinę zebrał się tłum turystów przed 

przystanią, niestety statków nie za- 

stał. Wśród organizatorów wybuchła 

panika — przecie statki miały być na 

czas. Cóż się okazuje? O tej samej 

godzinie, gdy turyści czekali na brze 
gu, statki były badane przez komisję, 
która miała skonstatować  przydat- 

ność ich do żeglugi. Oczywiście spra   
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wa ta wcześniej nie mogła być załat 
wiona! Jakże to należy nazwać? W 
końcu jednak komisja zbadała, orzek 
ła, pozwoliła, turyści pierwszego dnia 
jeździli sobie wygodnie do Werek. A 
le dnia drugiego statek popsuł się ko 
ło mostu na Antokolu i turyści musie 
Iš przeprawiač się łodziami n» brzeg, 
lam szukać dorożek, by wrócić do 
miasta. Dorożek była zresztą minimal 
ua ilość i wycieczkowicze drałowali 
ra piechtę. 

Jak to nazwać: organizacją tury 

styki, czy skandalem? 

STUKAJĄ SOBIE MŁOTECZKAMI. 

Zaczęliśmy więc już sezon iury- 

styczny. Ale ci, co z turystyki żyją, 
najmniej o tym pamiętają. To, *o opi 
saliśmv wyżej, dotyczy gorliwszej i 
bardziej zapobiegliwej firmy. Druga 

firma, utrzymująca siatki na Wilii, 
dotychczas nie przygotowała ich do 
sezonu - — mają być gotowe gdzieś na 
połowę maja. A przecież 13 maja ma 
przyjechać pociąg popularny pracow 
ników Wspólnoty Interesów, później 
jeszcze trzy pociągi. Tymczasem 401 

Ё1 i zapobiegliwi właściciele stat- 
ków do dziś dnia stukają sobi mło- 
teczkami w swoje okręty, zgodnie z 

charakterem tutejszym i w myśl przy 
słowia: co nagle, to po diable. Unocha 
nie prastarych przysłów jest cechą 

bardzo piękną, ale swoją drogą z ty 

  

  mi statkami dzieje się niesłychany ba 
Lugan. A. Z. I. 

3, 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej na terenie (. O. P. 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej wysłuchuje referatu o sianie robót przy budowie 

SPRAWA CYWIŃSKIEGO 
W APELACJI 2 CZERWCA. 

Wyznaczono skład sądzący w głośnym 

procesie doc. Cywińskiego i b. posła Zwie- 

rzyńskiego, którzy staną przed warszaws- 

kim Sądem Apelacyjnym w dniu 2 czerwca. 

Rozprawie przewodniczyć będzie wiceprezes 

Zaborowski, zaś do kompietu wchodzą sę- 

dziowie: Moczulski i Rybiński. Oskarżenie 

      

  

Z masniemssyj widujicusi 
w samiesięcznikuu kowieńsi<ism 

W m:esięczniku litewskim, wychodzą 
cym w Kownie p. t. „Židinys“ (organie 
chrześcijańsko - demokr.) ukazał się b 
interesujący i znamienny ze względu na 
zupełnie nowy ton w prasie litewskiej 
artykuł p. t. „Po unormowaniu stosun- 

ków polsko - litewskich*. Artykuł ten 
którego autorem jest dr Skrupskelis, 
współpracownik pisma „XX Amžius“ po- 
dajemy poniżej w dosłownym przekla- 
dzie: 

Po unormowaniu stosunków polsko 
litewskich, nie zważając na to, w jakick 
warunkach to się stało, ważne jest, by u 
niknąć dalszych błędów, ważne jest, by 2 
tych słosunków wynikła największa ko 
rzyść dla naszej niepodległości, dla nasze 
go państwa „jakie obecnie mamy. W celu 
uniknięcia błędów i ślepego uporu waż 
ne jest przeda wszystkim wyjaśnienie i 
zrozumienia motywów wroga - partne- 
ra, które zmusiły go do postąpienia z na 
mi w ten, a nie inny sposób i do wywar 
cia nacisku w celu przełamania naszej ze 

wzięłości. 

Aby to zrozumieć, należy przypom 

nieć, że z 4032 km wszystkich granic Pol 
ski, dzielących ją od 7 państw, 525 kn 

przypada na granicę z Litwą czyli ósmą 
część wszystkich granic, Dla każdego jest 
jasne, że mała Litwa sama nie mogła sta 

nowić dla Polski żadnego niebezpieczeń 

stwa. Dlatego więc ,dopóki sytuacja w Eu 
ropie była znośna „dopóki nie zbliżała 
się, być może, chwila decydująca dla Poł 

ski, dopóły mogła ona cierpieć brak sto 
sunków z Litwą. Jeżeli Piłsudski z powo 
du swego romantyzmu względem Litwy, z 
której pochodził, nie jeden raz starał się 

stej zmianie kapelusza albo kupnie 
modnych pantrofli? Cóż to za skarb 

posiadač na dalekiej, zapadłej, głu- 
chej wsi małą biblioteczkę, albo kil- 
ka płyt gramofonowych! I nie dziwne 
Bo, że wtedy marzy inteligent wiejski 
o mieście, z żalem je opuszcza i liczy 
dni, kiedy znowu do niego wróci. 
Wielkie. miasto pełni tedy rolę nie 
tylko punktu, gdzie się krzyżują dro- 
gi handlowe, ale przede wszystkim 
wielkiego magazynu wszystkich rze- 
czy, które mogą komukolwiek się 
przydać. 

Łatwo jednak powiedzieć „maga- 
zyn*. Jeśli jestem w dobrze urządzo- 
nym sklepie, to zwykle mogę obejrzeć 
wszystkie rzeczy, które właściciel po- 
siada na sprzedaż. Oczywiście, mądry 
Bospodarz stara się te rzeczy tak wy- 
sławić, żeby klient jak najszybciej zo 
rientował się w zawartości składu. 

Ale trudno wymagać od kogoś, kto 
Przyjeżdża np. poraz pierwszy do ob 
rCgo miasta, żeby obleciał je dokoła 
i dowiedziat się, co gdzie się znajduje. 
Przecież nawet mieszkaniec miasta 
n.ezawsze dobrze wie, gdzie co moż-   na tanio i solidnie kupić. Żeby się o 

z troski, ile powodowany swymi sentymen 
tami.. Jednak po jego śmierci i po prze 
grupowaniu się sił w Europie „następcy 

jego, wolni od wszelkich senfymentów, o 
ceniając sprawę małematycznie, postawi 

li sobie za cel wyjaśnienie sytuacji na 52" 

km granicy. Potrzebne i konieczne to by 
ło dła nich nie z racji jakichkolwiek amb 

cyj czy względów senłymentalnych, lecz 
z powodu motywów czysto samoobron- 

nych. Polska, wciśnięła pomiędzy dwa oi 
brzymy (ZSSR i Niemcy), widząc, że potę 

kotle swej „komunistycznej twórczości'— 
nie mogła czekać do ostatniej chw'li kry 
tycznej dla wyjaśnienia stosunków z Lił 
wą. Dlatego skorzystała z pierwszego lep 
szego pretekstu dia unormowania stosun 
ków za wszelką cenę. Tego można była 
się spodziewać, ło można było przewi- 

dzieć. Wielu to przewidziało, nawołując 
do podjęcia inicjatywy z naszej strony. Po 

nieważ nie zdecydowano się wkroczyć n 

ga tych ostatnich wzrasta prawie z godzi | 
ny na godzinę, zat ZSSR cłągle kipi w 

  drogę polityki realnej, doczekano się pc 
niżającego nacisku. 

Na te nasze wyjaśnienia romantyczn 
„politycy' wysuną całe góry prawnych 
historycznych i innych argumentów w ce 
lu usprawiedliwienia swego stanowiska. 

Znamy te wszystkie argumenty nie ga 
rzej od nich. Jednak polityka realna przez 
okoliczności często jest zmuszona mach 
nąć ręką na wszelką romantykę, na wsze 
kie argumenty i przysłosowywać swoje 
czyny do możliwości realnych i spraw ba' 
dzo konkretnych. 

Cały cel naszej polityki wewnętrznej 
i zagranicznej. obecnie i na najbliższą 
przyszłość można ująć w następującą for 
mułkę, wszystkie wysiłki naszej wewnętrz 

nej i zagranicznej poliłyki powinny być 
skierowane do jedynego celu: utrzyma 
nia, uchronienia od możliwych niebezpie 
czeństw i w razie poirzeby obronienia swe 
go niepodległego państwa i na tym tery 
torium, jakie obecnie posiadamy, odkła, 
dając na dalszą przyszłość wszystkie inne 
aspiracje i dążenia. 

Jeżeli będziemy wychodzili z tego re 

(Dokończenie na str. 4) 
  

Morszyn-Zdrój 
Leczy skutecznie: 

WSZYSTKIE CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, 
ŻOŁĄDKA, JELIT, WĄTROBY, NEREK | PRZEMIANY MATERII. 

Sezon letni: 1 maj — 31 październik. 

wszystkie placówki „Orbisu* Informacje: Zarząd Zdrojowy i 

proszę odrazu, bez na 

mysłu odpowiedzieć: gdzie można w 
Wilnie kupić: metronom, szparagi, bły 

tym przekonać 

skawiezne zatrzaski, gumowe ręka- 

wiezki, fornier, Wapno. mikroskop, a 

gdzie można kupić złote rybki? 

Życie zmusiło mieszkańców wiel- 

kiego miasta do zorganizowania do- 

brej służby informacyjnej. w Paryżu 

są różne sposoby w jaki można się 
dowiedzieć gdzie SIę;C0 znajduje. Naj 

prostsża sprawa to księga telefonicz- 

na. Ale jest to zwykle Źródło dosyć 
zawodne, nie posiada bowiem wszyst 

kich adresów i nie zawsze można się 

zorientować pod jakim tytułem nale 

ży szukać żądanego adresu. Prawdzi- 

wą pomocą jest w (ym wypadku ol- 
brzymia siedmiotomowa księga infor 

macyjna, - „Didot-Bottin*, Za- 

wiera ona wszystkie adresy handlo- 

we Francji i ważniejsze zagraniczne, 

ułożone według przedmiotów, któ 

rych ktoś może poszukiwać. Informa- 

cje są obfite, jasne i dokładne. Oprócz 

tego pierwszy tom, poświęcony urzę- 

dom i administracji jest zaopatrzony 

w plany i mapy- Wydawnietwo to 

funkcjonuje już przeszło sto czterdzie 

Ści lat i co roku wydaje cyk! nowych 

ormacyjnych. Można oglą 

dać je bezpłatnie wszędzie — na po- 

czcie, w wielkich magazynach, na 

dworcach, na niektórych przystan- 

kach metra i td. 
Ale wróćmy do naszych złotych ry 

bek. Przypuśćmy, że ktoś chce. kupić 

ksiąg inf   
  

   

     

   
    

     

    

zapory wodnej w Rožnowie, 

  

DOWNI 
popierać ma, jak i w pierwszej instancji wie 

ceprokurator Żeleński, 

WIZYTA GEN. HALLERA . 
U BISKUPA ŁUKOMSKIEGO 

W ŁOMŻY. 
Przez Warszawę przejechał gen. Józeł 

Haller, udając się do Łomży, na zaproszenie 

ks. biskupa Łukomskiego. 

Ze wzgłędu na piastowanie przez gen. 

Hallera bardzo wysokich godności w Partii 

Pracy, wizycie tej u biskupa Łukomskiego, 

zbliżonego ideowo do Stronnictwa Narodo- 

wego, przypisują polityczne znaczenie. 

KONFERENCJA IDEOWA „WICI*. 

Wzorem lat ubiegłych, odbędzie się w 

czerweu rb. ogólnopolska konferencja ideo- 

wa Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypo- 

spolitej Polskiej „Wiei*, 

Konferencja ta odbędzie się na wsi w je- 

dnym z powiatów, prawdopodobnie woj. lu-- 
belskiego i według przewidywań — weźmie 

w niej udział około 60 czołowych działaczy 

wiciowych z całej Polski. 

NIE ZDJĘTO KRZYŻY 
W Z. N. P. ; 

Zarząd Główny Związku Nauczyicelstwa 

Polskiego stwierdza, że wiadomość, jakoby 

wydano polecenie zdjęcia krzyży, zawieszo- 

nych w biurach zarządu w Warszawie na 
polecenie kuratora p. Musioła, nie «dpo- 
wiada prawdzie, ponieważ krzyże w 10 po- 
kojach drukarni, w jadalni oraz w dwuch 

salach, zawieszone w czasie urzędowania ku 

ratora, wiszą na tych samych miejscach, na- 

tomiast krzyże, względnie obrazy treści re- 

ligijnej we wszystkich sypialniach dla mło- 

dzieży i pokojach nauczycielskich zostały 

zawieszone jeszcze na kilka lat przed wyz- 

naczeniem kuratora i dotychczas znajdują 

się na tych samych miejscach. 

ZJAZD LEGIONISTOW 
ŚLĄSKICH. 

„W połowie maja odbyć się ma w Wiśle 

Zjazd Legionistów Śląskich. 
Zjazd ten ma mieć podobno duże zna- 

czenie polityczne i wziąć ma w nim udział 

gen. Kruszewski. 

©opierajcie pierwszą w Kraju Śpół- 
dzielnię Przeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 
  

  

złote rybki i dowiedzieć się jaka jest 
ich naukowa nazwa i do jakiej rodzi 
ny, gromady i typu zalicza je nowo- 
czesna systematyka przyrodnicza. Ża 
łóżmy, że wstępne informacje w księ 
gach nie dały rezultatu, oprócz tego 
brak czasu stoi na przeszkodzie, żeby 
iść do biblioteki i wyszukiwać w ency 
klopedii nazwę naukową złotej rybki. 
Otóż Paryż znalazł ostatnio i na to 
radę. Zarząd sieci telefonicznej wpro 
wadził specjalną, bezpłatną służbę te 
lefoniczną, tzw. S.V.P. (pierwsze lite- 
ry zwrotu: S'il vous plait). Jest to biu 
ro informacyjne, zaopatrzone we 
wszelkie słowniki, encyklopedie, księ 
gi informacyjne, programy, biuletyny 
meteorologiczne itd., a które udziela 

natymiast dokładnej odpowiedzi, o ile 
taka jest możliwa — oczywiście na 
każde telefoniczne zapytanie. Wystar 
czy nakręcić na tarczy telefonu trzy 
te litery, żeby się dowiedzieć czy ju- 
tro będzie deszcz, czy pogoda, co gra 
ją wkinach, kiedy się urodził Henryk 
Walezy itd. Biuro to istnieje od nie-. 
dawna i cieszy się już jednak wiel- 
kim powodzeniem i jest dobrze zorga 
nizowane. Ostatnio podobne biuro za 
łożono w Berlinie. 

Francuzi od dawna posiadali skłon 
ność do katalogowania wiadomości. 
Przecież notatki Montaigne'a są pew- 
nego rodzaju encyklopedią obyczajów 
i filozofii, to samo „Myśli* Pascaia. 

Wprawdzie pierwsza encyklopedia 

ukazała się w średni wieczu w Hisz-   
panii, ale nowoczesne dzieło tego ty- 
pu, które zyskało niebywały rozgłos 
i miało wielki wpływ na wypadki po- 
lityczne, powstało we Francji w w. 
XVIII. „Eneyklopedyści* to była kie- 
dyś równie denerwująca nazwa jak do 
niedawna tytuł „marksisty”. Nazwis- 
ka Diderot'a, D'Alembert'a i towarzy 
szy były sztandarem dla jednych, a 
czerwoną drażniącą płachtą dla in- 
nych. Wiek dziewiętnasty postawił 
wszelkiego rodzaju służbę informacyj 
ną w Europie (zaczynając od wiel- 
kich encyklopedyj, słynnych wieloto- 
mowych -bibliografij, kończąc na spi 
sach i katalogach znaczków poczto- 
wych) na bardzo wysokim poziomie. 
Francja i wówczas się nie poddała. 
Olbrzymie wydawnictwo Larousse'a 
poświęciło się wydawaniu wszelkich 
dzieł encyklopedycznych (coś jak pol 
ski Trzaska) włączając w to nie tyłko 
słynne małe słownikowe laruski ale 
i encyklopedię kuchni, rybołóstwa itd., 

Więc ostatecznie gdzie się sprzeda 
je złote rybki? Gdyby ktoś będąc w 
Paryżu chciał takowe nabyć i męczyć 
potem w różnych szklanych kloszach, 
i akwariach niech zapamięta adres: 
plac naprzeciw Hotel Dieu koło Notre 
Dame. A jak się nazywają po łacinie! 
złote rybki? Na to nie odpowiem' na- 
umyślnie. Proszę to własnym prze- 
mysłem wyszukać i sprawdzić spraw-! 
ność swojej służby informacyjnej. A 
może lepiej będzie zadzwonić do 
kai ernó.
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Wyścig zbrojeń na Oceanie 
Spokojnym 

Plan flotowy Roosevelta i nowy kanał transoceaniczny 
Stany Zjednoczone w sposób coraz ta 

bardziej aktywnie interesują się problema 
mi polityki światowej, a między nimi rów 
nież zagadnieniami europejskimi. Plany 
ekspansji japońskiej stanowią dla Ame 
ryki bezpośrednie niebezpieczeństwo, a 
wiadomo, że Japonia ma w Europie sprzy 
mierzeńców „co również wpływa na to, że 
rząd waszyngłoński staje się coraz to ba 
czniejszym obserwatorem wydarzeń mię 
dzynarodowych. 

Jednym z najważniejszych zadań, któ 
re postawił sobie prezydent Rooseevlt 
jest wzmocnienie wydatne wojennej: flo- 
ty amerykańskiej i przeprowadzenie pro 
gramu zbrojeń morskich. Projekt ten sta 
nowił przedmiot obrad komisji marynarki 
senatu, gdzie spotkał się z bardzo gorą 
cym przyjęciem. Komisja stwierdza w swo 
Im sprawozdaniu „že program ten powi- 
nien byč nie tylko defensywny, ale i ofen 
sywny, aby bronić swobody handlu, za. 
pobiec ewentualnej blokadzie wybrzeży 
a w tym celu flota amerykańska musi byt 
dość liczna i dość silna, aby działać v 
szerokim promieniu od amerykańskich wy 
brzeży. 

Komisja dalej jest zdania, że flota ma 
dla swobody mórz znacznie większe zn 
czenie od lotnictwa, że na tym polu ła! 
wiej byłoby obejść się bez floty powietrz 
nej, niż bez morskiej. W rezultacie komis 
Ja senatu zwiększyła plan zbrojeń mor. 
skich uchwalony przez Izbę Reprezen- 
fantów, o 4 nowe wielkie jednostki. Łącz 
nie plan przewiduje budowę 46 statków 
wojennych, z tego 3 pancerników po 45 
tysięcy ton, dwulołniskowców po 20 tys 
ton, 9 krążowników, 23 konirłorpedow 
ców, 9 łodzi podwodnych i 26 statków 
pomocniczych. Decyzja ta podyktowana 
jest przede wszysikim utrzymywanymi w 
ścisłej tajemnicy zbrojeniami morskimi Ją 
ponii. Według obiegających wiadomości 
Japończycy budują dwa pancerniki po 
46.000 łon, inni zaś mówią o budowie krą 
żowników po 18.000 ton. Admiralicja ja 
pońska utrzymuje swoje plany w wielkiej 
tajemnicy, 

Zwiększenie tonażu pancerników zmu 

si Stany Zjednoczone do rozszerzenia Ka 

nału Panamskiego, aby umożliwić szyb- 

kie ruchy floty wojennej, albo też budo 

wę drugiego kanału  iransatlantyckiego 

przez Nikaraguę. Ta druga eweniualność 
zdaje się bardziej prawdopodobna, bo 
rozszerzenie Kanału Panamskiego trwało 
by wiele lat i utrudniałoby ruch statków 
w tym czasie, Okręty objętości 45.000 ton 
mogłyby przepływać przez kanał Panam 

KIETESS ET T SET SESSSESSI 

Nowinki radiowe 

NA WYSPIE BORGEN 
Słuchacze, a zwłaszcza słuchaczki słu- 

chowiska pł. „na wyspie Borgeń* Putra- 
menta nie mogli chyba dość długo zasnąć 
nocy posłuchowiskowej. Nie jest to oczy 
wiście przygana, ponieważ byłoby go- 
rzej, gdyby zdrzemneli podczas samego 
słuchowiska. Temniemniej słuchowisko by 
ło makabryczne. 

  

Jakaś ekspedycja polarna spod ciem 
nej gwiazdy ląduje przymusowo na wys- 
pie Borgen. Zapasy żywności kończą się 
i jak zwykle w obliczu śmierci załamują 
się charaktery słabszej części załogi. Sza- 
leństwo, wykradanie zapasów, strzały 
oczekiwanie na pomoc rafowniczego sa- 
molotu, w ogóle czego tam nie ma, 

Z punktu widzenia techniki mikrofo- 
nowej słuchowisko Putramenta było na- 
pisane znakomicie, Amatora tzw, silnych 
wrażeń trzymało w napięciu od początku 
do końca. Ponieważ amatorów silnych 
wrażeń jest wśród szerszej publiczności 
napewno znacznie więcej, niż amatorów 

wrażeń łagodnych, przeio makabryzmy 
słuchowiska defektem z obiektywnego 
punktu widzenia nie były, 

Słuchowisko „na wyspie Borgen“ na- 
suwa ciekawy problemat. Czy w słucho- 

wisku tak, jak doniedawna w filmie ame- 
rykańskim, potrzebny jest happy end? Mo 
głaby się w tej materii wywiązać intere 
sująca polemika. 

Osobiście sądzę ,że happy end nie jest 
poirzebny, jakkolwiek w praktyce więk- 
szość aułorów  słuchowiskowych unika 
opracowań, zbyt przygnębłających. Nadu 
życie opłymizmu jest taksamo szkodliwe 
jak I nadużycie pesymizmu. Najlepiej po 
zostawić to do swobodnego uznania auto ! 
ra i słuchaczy. 

Z przyjemnością stwierdzam, że po 
okresie pewnej zniżki znowu zaczął się 
urodzaj na dobre audycje. Falowania au 
dycyj mikrofonowych są  nieuchronne 
zbyt długa fala szarzyzny utrudnia jednak 
1 słuchanie i pisanie recenzyj, 

Li   

ski szerokošci 33 mtr. Dotychczasowe pan 
cerniki typu, North Caroline, mają -zero 
kość 32 mir. 25 cm. 

. Stany Zjednoczone z wielką energią 
kontynuują dzieło zbrojeń morskich. Usta 
wa z 27 marca 1934 r. określała łączną ob 
jętość pancerników na 463.000 ton, a lot 
niskowców na 135.000 ton. W budżecie 
z r. 1938-39 przewidziana jest budowa 2 
krążowników, 8 torpedowców i 6 łodzi 
podwodnych. Po uchwaleniu tego budże 
tu prezydent Rooseevlł przedłożył Kon 
gresowi projekt rozszerzający o 20 proc 
rozmiary ustawy z 27 marca 1934 r. 

Wykonanie tego programu obliczone 
jest na szereg lał, a po jego zrealizowa- 
niu zbrojne siły Ameryki na morzu przed 
sławiałyby się nasłępująco: 18 pancerni 
ków, 8 lotniskowcėw, 47 krążowników, 
147 kontrtorpedowców i 58 łodzi pod 
wodnych. Floła powietrzna składałaby się 
z 3.000 samolotów. Poza tym w skład flo 
ty wojennej wchodziłaby wielka ilość o- 
krętów pomocniczych, niezbędnych ze 
względu na wielkie obszary, na których 
flota amerykańska musi operować. 

Jesteśmy świadkami wielkiego wyści 
gu zbrojeń na Oceanie Spokojnym, wywo 
łanych przez imperialistyczne plany Japo 
nii, Słany Zjednoczone zamierzają zade 
monstrować w najbliższym czasie potęgę 
swojej floty i urządzą wielkie manewry 
których supozycją będzie obrona trójką 

Wielka rewia floty włoskiej 

  

a między Panamą, wyspami hawajskimi i 
Alaską. 

Pod wpływem planów japońskich i nie 
mieckiego żądania kolonij spokojna i po 
kojowa Holandia przystąpiła również de 
pracy nad zwiększeniem swojej floty. W 
myśl planu ministra obrony krajowej, ca 
ła flota holenderska wraz z rezerwami me 
się znajdować w Indiach Holenderskich 
Po przeprowadzeniu planu zbrojeń flota 

ta liczyłaby 3 krążowniki, 14 kontriorpe 
dowców, 18 łodzi podwodnych i 75 wiet 
kich hydroplanów. Cyfry te wyjęte są 2 
memoriału przedłóżonego parlamentowi 
przez ministerstwo obrony krajowej. Plan 
zbrojeń morskich na rok 1938 obejmuje 
1 krążownik o pojemności 8.000 ton, 4 
kontrtorpedowce i'3 łodzie podwodne. 

Sytuację Holandii wzmacnia liczebność 
jej floty handlowej i wspaniała organiza 
cja jej lotnictwa cywilnego, które należy 
do najpierwszych na świecie. Linie lotni- 
cze między krajem macierzystym a India 
mi Holenderskimi pozwalają przebywać 
ogromną przestrzeń w czasie rekordowa 
szybkim. Wreszcie nie wolno zapominać 
o zbrojeniach angielskich, których punkta 
mi oparcia na Dałekim Wschodzie są Sin 
gapoore i Hongkong. Palny flotowe Sta 
nów Zjednoczonych, Holandii i Anglii u- 
zupełniają się wzajemnie, dokonywane są 
na podstawie porozumienia i skierowują 
się przeciw możliwościom agresji japoń- 
skiej.   

Kiepura w operze nowojorskiej 
Śpiewać będzie przez 2 lata 

Jan Kiepura po ukończenin występów 
w operze nowojorskiej oraz w Bostonie 
Cleveland i Detroit wyjechał do Europy 
parowcem „le de France" w towarzyst- 

wie swej małżonki Marty Eggerth. 

Przed wyjazdem Kiepura podpisał kon 

trakt na dwa lata z Metropolitan Opera 
House na warunkach, jakie Metropolitan 
przyznaje tylko najznakomitszym śpiewa 
kom. Kontrakt ten gwarantuje Kiepurze mi 
nimum dwanaście występów, a to w ope 

W mieście 
W lecie r. b. odbędą się słynne wido 

wiska na ruinach miast Visby na wyspie 

Gotland. W roku bieżącym zorganizowź 

nych będzie 8 przedstawień w dniach 17 

21 — 24 lipca i od 10 do 12 sierpnia. Ta 

mat tego historycznego widowiska p. t 
„Petrus de Dacia" zaczerpnięty został ż 
autentycznej historii miłosnej popularne 

go w czasach średniowiecza mnicha Piol 
ra de Dacia, Widowisko odtwarza czystą 

i porywającą miłość Piotra i Krystyny von 

Strommeln, niemieckiej dziewczyny wiej 

skiej, ktėrą mnich napołkał w czasie jed 

nej ze swych licznych wędrówek. Tema- 

tem pełnym dramatycznego napięcia jesł 

konflikt powstały w duszy Piotra między 
miłością ziemską a służbą Bożą. 

Muzyka skomponowana przez ułalen 

fowanego kompozytora opiera się na mo 
fywach religijnych, główne role odtworzą 

znani szwedzcy artyści operowi. Ruiny pc 

tężnego kościoła św. Mikołaja ,w którym 

  

  

Na lewo: król Wiktor Emanuel i Hitler przyglądają się z okrętu „Cavour” rewii flaty włoskiej. Na prawo: jeden z najwięk 

alnego założenia, dobry jest dla nas każ 
dy sprzymierzeniec „którego interesy po- 
krywają się z naszymi interesami, 

Ponieważ są poważne podstawy do 
myślenia, że Polska nie zdradza obecnie 
i prawdopodobnie w najbliższej przyszło 
ści nie będzie zdradzała żadnych zaku- 

sów w słosunku do naszego obecnego te 

ryłorium i posiadanej niepodległości, nie 
należy więc zdecydowanie odrzucać na. 
wet współpracy z nią. Nikt nie sądzi i nie 
może sądzić, że powinniśmy podążać pc 
niebezpiecznej i śliskiej drodze przesadza 
nego braterstwa czy unii lub związku. 

Jednak odrzucenie jakiejkolwiek rea 
nej współpracy i wymiany myśli o wspó 
nych dla obu krajów potrzebach byłoby 
nie tylko nierozsądne, lecz nawet bardzo 
szkodliwe. 

Poza tym, wykorzystując wytworzoną 
syłuację w najbardziej przychylnym dla 
nas kierunku, będziemy mieli możność w 
żenia sytuacji naszych braci na Wileńsz 
czynie. Należy również przewidzieć nie 
które plusy ckonomiczne, które będziemy 
mogli wykorzystać do rozwoju naszej kul 

tury, 

Pałrząc spokojnie I frzeźwo na wytwo 
rzoną sytuację, możemy ją bardzo dob- 
rze wykorzysłać dla wzmocnienia swej sy 
tuacji międzynarodowej i niepodległości, 
Jeżeli Polska w swoim sławnym ultimatum 
tyłko tyle od nas zażądała „ile obejmują 
normalne stosunki dyplomatyczne, a jej 
odpowiedzialni mężowie stanu już pe   

szych okrętów wojennej floty morskiej. 

Znamienny artykuł w miesięczniku kowieńskim 
(Dokończenie ze str. 3) 

przyjęciu przez nas ultimatum oświadczyli 

że Liiwa pragnie żyć niepodległym zy 
ciem państwowym i że to jest jej „prawem 

że Polska, sama ceniąc swoją niepodlec 

łość „potrafi także uszanować - samodziel 

ność narodu sąsiedniego — wskazuje to 
iż nie ma podsław do tego, aby się oba 
wiać i podejrzeweć Polskę O jakieś ukry 
te zamiary w stosunku do nas. Wychodząc 
z założenia, że intencje Polski są czyste 

(odwrotnie sądzić moglibyśmy tylko opie 
rając się na reminiscencjech historycznych 
które tymczasem należy odłożyć na stra 

nę, podobnie jak i Polacy są skłonni ła 

uczynić,  geopolityczna syłuacja obu 
państw imperaływnie dyktuje im poważną 
i słałą solidarność oraz rozsądne koordy 
nowanie swojej polityki. 

Niektórzy, być może „rozumiejąc na 
wet posłulat prawa geograficznego, naj 
bardziej obawiają się kulturalnego zale 

wu przez Polaków. Ta obawa wydaje się 
nam również jeżeli nie zupełnie bezpoc 

sławną, ło przynajmniej znacznie przesa 

dzoną. W ciągu 20-letniego okresu nie 
podległości wyrosło już całe pokolenie 
młodej uświadomionej inteligencji, kłórey 
dostępne są o wiele czystsze i pewniejsza 

wielkie źródła kultury Europy zachodniej, 

skąd wiele czerpią również sami Polacy 

Rozumie się samo przez się, że w razie 

zauważenia zakusów kulłury polskiej na 

nasz kraj, możemy i powinniśmy postawić 

również zapory kulturalne. W tym celu 
przewidując już za wczasu możliwe usiłe 

wania Polaków „należałoby dobrze ubez-   

pieczyć się i „okopać się” na pozycjach 
kulturalnych. 

Tutaj zaś poirzebna jest solidarność ca 
łego naszego uświadomionego społeczeń 
stwa liłewskiego, która musiałaby odbić 
się w całym naszym życiu politycznym 
kuliuralnym i gospodarczym, 

Krótko mówiąc, dodatnie lub ujemne 
strony naszych stosunków z Polakam: w 
znacznej mierze będą zależały od nasze 

go taktu, rozumu, giętkości i słopnia pań 
stwowości. 

Na zakończenie tych uwag należy je 
szcze powiedzieć, że, o ila potrafimy wy 
korzysfać unormowanie naszych  stosun- 
ków z Polakami będzie ono mogło doda* 
nio wpływać i na nasze stosunki zc 
sąsiadami... To jednak jest raczej sprawę 
podłoża poliłycznego, którego wyjaśnie- 

nie nie jest i nie może być temałem pu- 

blicznego rozważania... Sapienti sat...” 

I jego zn»mienne 
echa 

Artykuł ten wywołał nie tyle nieoczeki- 
wane, ile znamienne echo. Oto urzędowa 

„Lietuvos Aidas* zamieszcza krótki Hst do 

redakcji nadesłany przez M. Birżyszkę, dłu- 

goletniego prezesa Zw. Wyzwolenia Wilna 

Nosi on formę listu otwartego do redakcji 

miesięcznika „Żidinys* redagowanego przez 

wybitnego działacza katolickiego dr Skrups- 

kelisa. Treść listu jest następująca: 

„Do dra Ig. Skrupskelisa.     Pa odczytaniu w redagowanym prze? 

rach Carmen, kigoletto, Boheme, Manon' 

Tosca' Romeo i Julia, 
Równocześnie podpisat artysta nasz 

umowę z National Broadcasting Company 
na minimum 15 koncerłów i występów ra 
diowych w przyszłym sezonie. 

Po krótkim pobycie w Paryżu Kiepu 
ra uda się do Rzymu, gdzie wystąpi w fil 
mie produkowanym przez Vittorio Musso 

lini. 
W połowie lipca Kiepura ma 

na wywczasy do Krynicy. 

ruin i róż 
Piotr de Dacia był przeorem i gdzie prze 
niesione mają być zwłoki, tworzą wspan:a 
łe tło dla łego oryginalnego widowiska 
Przedstawienia w Visby cieszą się dużą 
frekwencją, to też zazwyczaj na długi czas 
przed rozpoczęciem widowisk wyprzada 
ne są bilety na słatkach, które utrzymują 
regularną komunikację z wyspą. Również 
w roku bieżącym już napływają zamówie 
nia na miejsca. 

Visby należało do związku hanzeałyc 
kiego i było jednym z bogatszych miast 
północnej Europy. Miasto mimo uływu 

stuleci pozostało niezmienione, tak, że tu 

ryści przybywający do Visby odnoszą wra 
żenie, jakby zostali cofnięci o parę wies 
ków. Miasto wznosi się od brzegu morza 
farasami ku górze i otoczone jest jeszcza 

częściowo murem długości 3.500 m. z cha 
rakierystycznymi wieżyczkami. Wśród wie 
lu zabytków historycznych, jakie posiada 
Visby, wymienić należy ruiny 16 kościo 
łów, które wraz z niezwykłym bogactwem 
róż nadały Visby nazwę „miasta ruin i 
róż". Visby jest nie tyłko jednym z najcie 
kawszych pod względem historycznym 
miejscowości Szwecji, ale również pięk- 
nym i uczęszczanym kąpieliskiem z nowo 
czesnymi hotelami i rozległymi plażami 
W najbliższym czasie projektowane jest 
założenie w mieście lotniska, co umożliwi 
prowadzenie stałej komunikacji lotniczej 
w ciągu całego roku; dotychczas bowiem 

przybyć 

| komunikacja lotnicza z Visby przy poma 
cy hydroplanėw utrzymywana jest tyłka 
w miesiącach letnich. 

ESPASE EET 

W „Tygodniu Polskiego Białego. 
Krzyża” pamiętajmy o słowach Mar- 
szałka Rydza Śmigłego: — Chodzi mi 
o to, by każdy Pelak od dziecka wy-| 
rastał w tej świadomości, że los jego. 
Ojczyzny zależy ed tego ilu i jakich 
żołnierzy może Ona powołać dla swej 
obrony. 
EEE TEST TEMA ) 

W czełgzch dó bieguną 
poludniewego 

Konstruktor Harald June, ktėry jako 
pilot brał udział w ekspedycji admirała 
Byrd'a do bieguna południowego, zamó 
wił w zakładach metalurgicznych w Fila 
dekii trzy olbrzymie czałgi „przy pomo 
cy których zamierza wyruszyć na zdobycie 
bieguna południowego. 

Każdy z tych czołgów, klóre rozmia- 
rami przewyższają wszystkie największe 
czołgi wojskowe, mierzy 12 metrów dłu 
gości i 6 metrów szerokości. Zamiast ar- 
mat i karabinów maszynowych, czołgi Ju 
ne'a wyposażone są w instrumenty mier 

nicze, astronomiczne i inne. We wnętrzu 
czołgów znajdują się ubikacje sypialne, 
studia i laboratoria, ba, nawet łazienki i 
kompletne urządzenia ogrzewalne wypo 
sażone w baterie elektryczne, Czołgi zo- 
staną przewiezione na pokładzie okrętu aż 
do najbliższych okolic podbiegunowych, 
po czym ruszą już o własnych siłach w dal 
szą podróż. . 

Ekspedycja June'a wyruszy w drogę za 
pięć miesięcy. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny -= Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 
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Teair muzyczny „LUTNIA“ 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

ŹRÓDŁO MIŁOŚCI 
Ceny propagandowe 

+YYYYWTVYYYTVYYYVYYYWYVYYYYTYYYYTYWVYVYYTY + 

Pana „Żidinysie” Nr 4 z kwietnia r. b. 
str. 559—561 artykułu „Po unormową 

nlu siosunków polsko - litewskich" 
proszę więcej mi swego wydawnicte 
wa nłe przysyłać. 

Michał Birżyszka”, 

Dwa różne poglądy. Ze swej strony wie= 

rzymy, że trafnym poglądem na przyszłość 

litewską jest ten, którego wyrazem i jedną 

z pierwszych jaskółek jest zacytowany wys 

żej artykuł RZE SĄ



„KURJER” (4445) 

Problem „suchej wody” 
Z zagadnień polityki taryfikacyjnej miasta 

Sprawa taryfy wodnej w obecnym sta 
nie rozbudowy kanalizacji i wodociągów 
W Wilnie należy niewątpliwie do najtrud 
niejszych zagadnień miasta w zakresie 
Polityki taryfikacyjnej. Nie jeden zapewne 

obywate! miasta nie może pomieścić w 

*wej świadomości faktu pobierania opłat 
Za tzw, suchą wodę, czyli za wodę nie zu 
żyłą, która nie dochodzi nawet do jego 
posesji. Argumenłacja „konsumentów” su 
chej wody jest prosta. Wodociągi miej 
skie nie są niczym innym, jak przedsię 

biorstwem, które opierać się musi na za- 
sadach kalkulacji handlowej, pobierając 
określoną cenę za określony i rzeczywiś 
© dostarczony produkt. Powyższy po 
gląd jest niewątpliwie daleko idącym 
uproszczeniem sprawy. 

Wodociągi i kanalizacje miejskie nie są 
w ścisłym tego słowa znaczeniu przedsię- 
biorstwem opartym na zasadach wolnej 
konkurencji i obliczonym na zysk. Na tle 
współczesnej struktury gospodarki libe 
ralnej istotnymi elementami przedsiębior- 
stwa są: moment zysku | zasada wolnej 
konkurencji. Oba te elementy w odniesia 

niu do gospodarki wodociągów i kanali 
zacji racz swą dominującą rolę, gdyż mc 
ment zysku neutralizuje się wymogami sa 

niłarnymi Miasta, jako naczelnym postu- 
lałem higieny społecznej — wolna kon 
kurencja zaś ustępuje miejsca zasadzie 
przymusu kanalizacyjno .wodociągowego 

Powyższe modyfikacje zbliżają formę go- 
spodarczą wodociągów i kanalizacji miej 
skiej do typu zakładu wyższej użyteczno 
ści publicznej. Tam, gdzie wchodzą w grę 
Względy higieny publicznej, tam gdzie 
| em jest woda — niezbędny śro 
dek do życia, tam nie można mówić o to- 

Warze produkowanym jedynie na zasa 
dach wolnej wymiany handlowej Mieszkań 
ty domu, którego właściciel nie opłacił 
należności za wodę, nie mogą być jej po 

żoawieni, gdyż przepisy saniłamo-admini 
słracyjne na ło nie zezwalają. Fakt ten 
Podważa istotny warunek umowy handlo. 
wej przedsiębiorstwa z konsumentem, a 
pienowicie prawo wstrzymania dostawy 

Owaru w razie nieuiszczenia ceny kupna 

Powyższe względy wskazują dobitnie 

że miejskich urządzeń wodociągowo - ka 
nalizacyjnych nie można traktować jako 
przedsiębiorstwa sensu stricto. aM to do- 
niosłe znaczenie w dziedzinie wódnej pe 
Ktyki taryfikacyjnej — wszelkie bowiem 
rozumowania w tym zakresie, wychodzą: 

ce z założeń, że wodociągi i kalizacja są 
typowym przedsiębiorstwem, prowadzić 
będą do błędnych wniosków przy ukła. 
daniu taryfy wodnej. 

Charakterystyczną cechą zakładów wo 

dociągowo-kanalizacyjnych jest fakt, iż 
oszły inwestycyjne są niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do kosztów eksplo 
atacyjnych. Nieznaczny stosunkowo koszł 

wieśny produkcji 1 mir? wody jest uwie- 
zak 7 odpisem na amortyzację urzą 

Ra e jeestycyjnych. Siegnijmy do mate- 

Ištni SA towego. Wodociągi i kanalizacje 
nieją w Wilnie od r. 1912 — na ich bu 

zo zosłała w r. 1911 zaciągnięła po 
yczka tzw. angielska, która obciążyła wo 

dociągi miejskie sumą 5.238.434 zł, na 
stępn 
te z 
rialo: 

ie poczynając od r. 1925 zaciągnię 
ostały pożyczki gotówkowe i male- 
we na ogólną sumę 10.176.695 zł. 

Oprócz tego na budowę urządzeń wo | 
dociągowo-kanalizacyjnych zużyło czę- 
ściowo fundusze renowacyjne. Ogółem do 1.IV. 1938 r. wydano na powyższe in wesłycje ponad 19.262.000 zł. Rzeczywi ly stan obciążenia wodociągów i Kasi. zacji na dz. 1.IV. 1937 r. z tytułu kredyłów 
inwesłycyjnych na rozbudowę sieci (bez uwzględnienia kosztów konserwacji) wy 
nosi około 9.100.000 zł. Obsługa długów 
Wydz, Wodoc. Kanalizac, wynosi: rocznie 
około 0,5 miliona zł. W porównaniu z ogólem zadłużenia gm. m. Wilna na wa 
dociągi i kanalizacje przypada ok. 70%, „€cny słan rozbudowy sieci wodocią- e i kanałów miejskich wynosi ok. 200 m razem. Cyfry te wskazują, jak kosz- owne są urządzenia łego typu przedsię biorstwa w stosunku do wydałków eks- ploałacyjnych i jak doniosły wpływ na ała może mieć zwiększenie jej 

Przy sporządzeniu projektu wodocią- 
gów i kanalizacji przewidziany był roz- chód wody około 30.000 mtr na dobę tym założeniu zostały wyk nały i częściowa sieć wodociąg 
czasem zużycie wody w Wil średnio ok. 5.000 mtr* w ciągu 
czas gdy zbliżony pod wzgl 
mieszkańców Kraków zużywa 
Poznań — 30.000 т 
110.000 mir” na dobę, 

Fakt tak znikomej konsumcji wody w 

Wilnie wynika przede wszystkim z bier 
nego stanowiska właścicieli posesyj, któ' 

rzy z tych lub innych względów nie chcą 
się przyłączyć do miejskiej sieci wodocią 
gowej, Zjawisko to jest groźne dla miasta 

Nie tylko ze względów saniłarnych. Ten 
iw częściowej jedynie eksploatacji urzą 

ię Kanalizacyjno-wodociągowych na te 
€ miasta stwarza błędne koło w dzie- 

onane ka- 
owa. Tym- 

lnie wynosi 

doby, wów 
ędem ilości 
33.000 mir* 

* | Warszawa ok   

dzinie gospodarki finansowej tzw. przed- 

siębiorstwa wodociągów i _ kanalizacji 

Zwiększenie przyłączeń domowych roz- 

szerzyłoby zakres konsumentów wody mie, 

skiej, co umożliwiłoby obniżenie ceny 

jednego mtr* — z drugiej jednak strony 
właściciele posesyj, żnając dotychczaso- 
wą wysoką cenę wody, uchylają się od 
przyłączeń, obawiając się wielkich kosz- 
tów. Tymczasem miasto musi płacić duże 
sumy na obsługę długów zaciągniętych 

na urządzenia wodociągowo-kanalizacyj- 

ne, których wydajność dotychczas nie jes 
w całej pełni wyzyskana. To błędne koio 
może przeciąć jedynie przymus wodocią 

gowo-kanalizacyjny, który się wyraził v 
formie konieczności dokonywania przyłą 

czeń do ulic uzbrojonych w sieć wodocią 
gowo-kanalizacyjną i pobierania opłat za 

tzw. suchą wodę. 
Zupełnie zrozumiałą jest rzeczą, że 

skoro gmina kanalizuje miasto i zaciąga 

w związku z tym pożyczki na sfinansowa 

nie tej inwestycji, to wszyscy mieszkańcy 

muszą uczestniczyć w kosztach. Gdyby 

wszyscy obywatele przyłączyli się do ist 

niejącej sieci wodociągowo-kanalizacyj 

nej, wówczas koszt poczynionych inwes 

tycyj ukrywałby się w skalkulowanej ce- 

nie wody i miejskie zakłady wodociągów 

i kanalizacji mogłyby funkcjonować na za 
sadach normalnej gospodarki  przedsię- 
biorstwa. Z chwilą jednak, gdy duży od- 
setek właścicieli posesyj przyległych do 
sieci nie korzysta z miejskiej wody — gdy 
wydajność urządzeń wodociągowych jesi 
dużo większa od konsumcji, koszt jedne 

go mir” wody niepomiernie się zwiększa 
a oprócz tego zachodzi potrzeba pobie- 

rania opłat za „suchą”" wodę, co ma już 
znaczenie nie ceny a podatku za prawo 

korzystania z urządzeń wodociągowo-ka 
nalizacyjnych, gdyż nie zachodzi tu zasa- 
da opłatności, 

W tych więc warunkach do czasu, gdy 
koszty inwestycyjne nie będą się wkalku 
lowywać całkowicie w cenę dostarczonej 

wody, a cena ta nie będzie uzależniona 

jedynie od podaży i popytu, nie można 
będzie traktować wodociągów i kanali 

zacji jako typowego przedsiębiorstwa ko- 
munalnego,   

Skoro w obecnym stanie przejściowym 
postulał przymusu i opłaty za tzw. suchą 

wodę uznać należy za. konieczne, zacho- 
dzi jedynie kwestia sprawiedliwego roz- 
łożenia świadczeń na rzecz suchej wody 
Pod tym względem należy stwierdzić ka- 
fegorycznie, iż nowa taryfa wodna, uchwa 
lona przez Radę Miejską i stosowana od 

1 grudnia 1937 r., jest dużo sprawiedliw 

sza od poprzedniej. Nowa 'taryfa za pod- 

sławę wymiaru opłat ryczałtowych przyj 
muje dochód właściciela posesji, a nie te- 

orełyczne zużycie wody na głowę jedne- 

go mieszkańca domu, jak to było w starej 

łaryfie. Ponieważ posesje drobne i mało 

dochodowe z reguły są licznie zamiesz- 
kałe, gdzie w jednej nieraz izbie mieszka 
po kilkanaście osób, zrozumiałą jest kwes 

fia, że zgodnie ze starą taryłą musiałzby 
one ponosić dużo większe świadczenia 

niż duże kamienice dochodowe w środ- 
mieściu, gdzie rodzina składająca się z 
paru osób zajmuje 4, 5 i 6-pokojowe mie 
szkania. Ten z grunłu niesprawiedliwy — 

odwroinie proporcjonalny de dochodo- 

Ze wymiar zmieniła nowa taryfa, opie- 
rając się na jedynie słusznych społecznie 

kryteriech dochodowości z uwzględnie. 
niem skali progresywnej, To też wszelką 

akcję właścicieli większej nieruchomości 
miejskiej przeciwka nowej taryfie wodnej 
należy uznać za egoistyczną obronę jedy 
nie własnej kieszeni na szkodę przeważa- 
jącej masy średnich i drobnych właściciel 

nieruchomości. Powszechnie sugerowany 

zarzut przeciwko nowej taryfie, że okre. 
ślenie ryczałtu jest absurdem handlowym 
że towar sprzedaje się w-g-miary i wagi 
jest wynikiem błędnego założenia, że ce- 
nę wody miejskiej przy obócnym stanie 
rozbudowy sieci wodociągowej i ilości 

przyłączeń można opierać jedynie na kal 
kulacji handlowej ceny wyprodukowanej 

jednostki. Tam, gdzie nie ma momentu 
odpłaty (sucha woda), tam uzasadniony 
jest ryczałł, W obecnym stanie przejścio- 
wym rozbudowy sieci wodociągowo-kana 

lizacyjnej idealnej taryfy być nie może 

Wyjście z tego słanu w dhżej mierze za- 
leży od dobrej woli obywateli miasta, 

Z. Kruszewski. 

  

Dziś: lzydora Oracza 

Jutro: Mamerta i Maksyma 
  

MAJ 

10 Wschód słońca — g. 3 m. 25 

Wtorek | zgchód słońca — g. 7 m.05 
— 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USP 

w Wilnie z dn. 9. V. 1938 r. 

Ciśnienie 763 

Temperatura średnia -|- 8 

Temperatura najwyższa -|- 10 

Temperatura najniższa 0 

Wiatr: zachodni 
Tendencja: wzrost 
Uwagi: dość pog., przeloine opady. 
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NOWOGRÓDZKA 
— INSP. JARECKI W NOWOGRÓD 

KU. Przez kilka dni bawił w Nowogródka 
ministeriałny inspektor Jarecki, który — 
jak słychać — prowadził dochodzenie w 
sprawie p. naczel. Mostowskiego i innych 

m ta jest w dalszym ciągu przedmio 
ego zalniere: Ookóckij * sowania elity nowo 

Jak wiadomo, p. Jarecki zajmował nie 
gdyś w Nowogródku stanowisko naczelni 
ka wydziału bezpieczeństwa i stąd awan 
sowany został na inspektora w Ministers 
wie Spraw Wewnętrznych. 

+ Komisja Poborowa. Z dniem 20 ma 
ja br. rozpocznie urzędowanie na terenie 
pow. nowogródzkiego Komisja Poboro 
wa. Od dnia 20 do 23 maja urzędować 
będzie w Nowogródku, obejmując gmi 
ny: nowogródzką, wsielubską i m. Nowo 
gródek. Od dnia 25 do 28 maja urzędo 
wać będzie w Niehniewiczach, obejmując 
gminy: lubczańską, szczorsowską, korelic 
ką i niehniewicką. Od dnia 30 maja do 
4 czerwca — w Nowojelni obejmując 
gminy: zdzięciolską, m. Zdzięcioł i kusze 
lewską, Od dnia 7 czerwca do 9 czerwca 
— w Miratyczach dla gmin: cyryńskiej * 
poczapowskiej. 

— Komunikacja autobusowa ze Stołp 
<aml. Z dniem 8 bm. wznowiona została 
komunikacja ze Słołpcami. Z Nowogród 
ka autobus odchodzi o j 

a godz. 16. Przyjeż dża do Nowogrdóka o godz. 8. 
а ЩМЩЩЩАЩЦАШАА 

AŁAŁAAŁADAŁE) > 

Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o cogz. 8.15 wiecz. 

WIELKĄ MIŁOŚĆ 
Ceny propagandowe 
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— Balet Parnella. Dziś, 10 maja, wy 
słąpi na scenie kino - teatru miejskiego 

w Nowogródku słynny Balet Parnella. Bile 

ły są już prawie wyprzedane. 

LIDZKA 

— Wiosenny Zjazd „Spolem“ Odbył się 

w Lidzie okręgowy zjazd wiosenny przedsta 

wicieli spoldz'elni spożywców okręgu lidz- 

kiego. Na zjazd przybyło ok. 60 osób z te- 

renu powiatów lidzkiego, szezuczyńskiego i 

wołożyńskiego. 

Głównym punktem zjazda było rozpatrze 

nie i omówienie sprawozdania i bilansu 

związku za rok 1937. O działalności centrali 

i jej wynikach za rok ubiegły mówił delegat 

związku „Społem* z Warszawy informując 

zebranych o sukcesach Zw. nieomal w każ- 

dej dziedzinie działalności. A więc bilans ogól 

nopolskiego Związku Spółdzielni Spożywców 

wzrósł w roku ub. o 1,6 miliona i wyn*ósł 

19,3 miliona. 

Bardzo znacznie zwiększyły się kapitały 

własne Zw. i ich stosunek do kapitałów ob- 

cych jest jak 100:272 (W T- 2 jak 100: 

858). Poza tym rok 1937 był pierwszym w 

dziejach związku kiedy potrafiono nzyskić 

poważną nadwyżkę wynoszącą ponad 1 mi- 

Len zł. Z nadwyżki tej wypłacono trzy czwar 

te proc. od obrotu dywidendy. od zakupów 

i pół proc. od wyrobów z marką „Spolem“, 

Uzyskanie tej nadwyżki pozwoliło Związ- 

kowi zapłacić resztę zastarzałego długu hur 

towni angielskiej. Jak wiadomo, dług ten po 

chodzi stąd, że w T. 1918 spółdzielczość pol. 

ska zaciągnęła w spółdz. hurtowni angiel- 

skiej dług w towarach, kios W okresie de- 

wynosił znacznie więcej, niż war- 

tość całego majątku Zw. „Społem*, Obecnie 

wypłacenie ostatniej raty tego aługu jest dla 

spółdzielczości polskiej wydarzeniem histo- 

rycznym. Również realizacja 3-letniego pla- 

nu w spółdziełczości spożywców „przedsta- 

wia się jak najlepiej. Plan 83-letni w r. 1937 

wykonano ogólnie biorąc ze znaczną nad- 

wyżką. Sprawozdanie Z działalności Zw. na 

terenie oki: lidzkiego złożył kierownik lidz- 

kiego oddziału „Społem* Pp. Bieńkowski. 

Jak z tego sprawozdania pźakało w r. ub. 

powstało w okr. 6 nowych spółdzielni w re- 

jonie Bohdanowa (pow. wołożyński). Obe- 

cenie oddział „Społem* w Lidzie obsługuje 

52 spółdzielnie związkowe, 15 „niezwiązko- 

wych i 4 wojskowe. Obrót oddziału wyniósł 

za rok ub. 3,1 mil. złotych. 

Należy przypuszczać, że rak organiza- 

cyjny spółdz. spoż. w roku bieżącym na te- 

renie okr. lidzkiego będzie większy, niż w 

waluacji 

  latach ub., już bowiem'w pierwszym kwar     

Pożar parowca „La Fayette“ w Hawrze 

  

Zdjącie z lotu piaka, olńszymiego pożaru, francuskiego parowca „La Fayette" wę 

francuskim porcie Le Havre. 

(ST ISI TT NES WEZ RESZTJ OSKSOEEZASÓA - 

tale tego roku powstały 4 nowe spółdzielnie. 

Kończąc sprawozdanie p. Bieńkowski po 

żegnał się z przedstawicielami spółdzielni 

dziękując im za współpracę, zapowiadając 

swój wyjazd do Radomia w czerwcu br. na 

stanowisko kierownika tamtejszego oddzia- 

łu „Społem. 

Z kolei przemawiał lustrator miejscowe- 
go okręgu, apelując do zebranych, aby sta- 

rali się dokładniej wype?niać zalecenia Zw. 

Do Rady Okręgowej weszli: Zadurski, 

Wcjtuszkiewicz, Najda, Grabowski, ks. Bo- 

jaruniec (Lida), Mikołajczyk (Wołożyn), Duń 

czyk (Szczuczyn), Karwowski, Żyliński (Bie 

niakonie), Golowiecki (Ejszyszki), . Wojnie- 

ki (Krewo), Snacki (Różanka) i ew. Hołozu- 

biec z Wiszniewa, jeżeli kandydatury nie 

przyjmie ks. Bojaruniec. 

Do Rady Nadzorczej Zw. postanowiono 

pcpierać kandydatury: Karwata (Białystok), 

Zientalskiego (Łuck), Święcickiej (Liga Koop. 

Warszawa), Solarza (Rzeszów),  Gąsiorka 

(ž.6dž) i Pałasza (Kielce). 

Ogólnopolski zjazd ,Społem* odbędzie 

się w dniu 23 i 29 bm. w Gdyni. 

— Motoryzacja poczty. Urząd poczt i 

telegrafów w Lidzie otrzymał całkowite wy- 

posażenie samochodowe złożone z 5 aut 

marki „Polski Fiat“. Obecnie konny wóz' bę- 

dzie służył jedynie do rozwożenia paczek 

gdzie użycie samochodu jest niemożliwe. 

se ZAJĄC I PANNA ANNA. Anna Rnt- 
kow: ze wsi Piaskowce, gm. bielickiej za- 

mełdowała na posterunku P. P., że kiedy 

wracała z cerkwi, napodi na nią Wineenty 

Zajac z tejże wsi i usiłował ją zgwa!cić. 

  

   
  

  

PARANOWICKA 
— Nowy Zarząd Tow. „Caritas* w Isz- 

kołdzi. W lokalu plebanii we wsi Iszkołdź, 

gm. Wolna pod przewodnictwem ks. Kury- 

łewicza Józefa odbyło się zebranie członków 

katol. Tow. Opieki „Caritas*. Wybrano no- 

wy zarząl w skład którego weszli: ks. Kury- 

łowicz Józef, skarbnik Pogowski Zygmunt 

i sekretarz Makiełło Antoni. 

— Z WIDŁAMI NA OJGA. We wsi Do- 

bromyśl wybuchła kłótnia w rodzinie Sau- 

ków. Sauk Mikołaj domagał się od ojca pa- 

ru złotych na wódkę. Gdy ojciec nie chciał 

się na to zgodzić, synalek pochwycił widły 

i tak nimi uderzył ojca, że złamał lewą rękę. 

— POŃCZOSZKI SKUSIŁY. W dniu 5 
maja w czasie dnia rynkowego w Barano- 

wiczach właściciel sklepu „Bata* zatrzymał 

na gorącym uczynku kradzieży pończoch I.u- 

bę Korycką i Ciuńczyk Stefanię ze wsi Za- 

błocie, gm. Nowa Mysz. 

— NIELEGALNY HYCLOWSKI PROCE- 
DER. Nowak Michal, mieszk. os. Braclawsz- 

€zyzna, gm. dobromyskiej wyłapywał psy z 

okolicy, zabtjał je I sprzedawał skórki. Właś 

cieiel os. Bracławszczyzna Dobrowolski Jó- 

zef, złożył na Nowaka skargę do policji. 

STOŁPECKA 
— „Hop, hop — niech żyje KOP. We 

wsi Jaczonka, gm. stołpeckiej, oddział KOP 

Kcłosowo urządził przedstawienie z zaba- 

wą taneczną. Byli obecni starosta Kowalski, 

insp. szkolny, komendant pow. P. P. i in. 

Ghór żołnierski odśpiewał kilka piosenek, 

orkiestra wojskowa odegrała parę utworów. 

Starosta pow. udzielił w kilku wypadkach 

pieniężne nagrody za ładne recytacje wier- 

szy o Marszałku Piłsudskim. 

Na zakończenie zespół KOP odegrał sztu 

kę z czasów walk bolszewickich „Zaręczyny 

pod kulami“. Po przedstawieniu młodzież 

szkolna dziękując p. por. Chilińskiemu, ini- 

cjatorowi licznych przedstawień KOP, za 

tak miły wieczór wzniosła okrzyk na cześć 

K. O. P-u. 
— Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka 

Piłsudskiego. W sali „Reduta* odbyło się 

posiedzenie Komiteiu Wykonawczego ucz- 

czenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego, 

Przewodniczył starosta Kowalski. Na zebra- 

niu ustalono program obchodu dnia 12 ma- 

ja, oraz wyłoniono Komitet w składzie pp. 

Bobrowiczowa, insp. Cyburt, kpt. Sowa, Ja- 

strzębska, który opracuje szczegóły. 

Program uroczystości między innymi 

przewiduje złożenie przez młodzież i społe- 

czeństwo wieńca żałobnego przy pomniku 

Marszałka, oraz trzechminutową ciszę od 

godz. 20.40 do 20.43.   

NIEŚWIESKA 
— ZGON OFIAFY POKĄTNEJ AKU: 

SZERKI. Zmarła w szpitalu w Nieświeżu 
mieszkanka wsi Z:pole, gm. zaosirowiec- 
klej Michałczukówna Maria, wskutek za: 
każenia krwi, spowodowanego niedozwa 
lonym zabiegiem. Zmarła nie wyjawiła 
nazwiska pokątnej akuszerki. 

— Spłonęła suszamia lnu. We wsi 
Brykowszczyzna, gm. kleckiej spłonęła 
doszczętnie duża suszarnia. Inu będąca 

własnością gromady. W ciągu ostatniego 

roku spłonęło na terenie pow. nieśw. po- 

nad 10 suszarń Inu. 

— Kondratowicz wygr3ł. Sąd Grodzki 
w Nieświeżu rozpatrywał sprawę Kondra 
towicza b. prezesa b. Związku Wetera 
nów Powstań Narodowych Koła Nieświes 

kiego, który oskarżył b. sskrełarza za za- 
jzymanie akt związku, Sekretarz Mikuć oś 
wiadczył na przewodzie sądowym, że na 
żądanie Kondratowicza akt i dokumentów 
związku nie wydał, ponieważ władze ad 
ministracyjne poleciły je zatrzymać a na 
stępnie zakwestionowały i przekazały pro 
kurałorowi. Ponieważ obecnie wyznaczo 

ny przez Zarząd Główny Związku delegat 
przystępuje do likwidacji majątku Koła 

Nieświeskiego „sąd nakazał b. sekretarzo 
wi Mikuciowi zwrócić pieczęcie i wnieść 

5 zł. (pięć) tytułem opłat sądowych. 

— B. komendantka Oddz. Strzel. w Nie- 

świeżu Ludwika Zakiewiczówna ofiarowała 

dla Związku pamiątkowy duży ałbum, w 

którym gromadzone były zdjęcia z życia 

strzeleckiego. 

— Nawiązując do wzmianki pt, „Nagły 

zgon* zamieszczonej w kronice nieświes- 
k'ej w N-rze 106 — wyjaśniamy, że Rauba 

Michał zmarł w poczekalni lekarza Łyczkow 

skiego, a nie Łuszkiewicza, jak podano. 

POLESKA 
— 12 maja w Pińsku. O godz. 9 zostanie 

odprawione nabożeństwo żałobne dła szkół 
średnich i powszechnych w kościele o. 0. 

Jezuitów. O godz. 10 — nabożeństwo żałob- 

ne w katedrze z udziałem wojska, władz i 

organizacyj. Jednocześnie — nabożeństwa 

żałobne w świątyniach innych wyznań. W 

porze poobiedniej odbędą się akademie, po- 

święcone pamięci Wielkiego Marszałka we 

wszystkich szkołach. 

O godz. 20,44 syrena miejska obwieści 

trzechminutową ciszę, po czym powtórny 

sygnał i bicie dzwonów oznajmią koniec mil 

czenia. Przed tym jeszcze na placu 3 Maja 

będą ustawione oddziały wojskowe, P. W., 

Zw. Rez. i inne organizacje. Po sygnale ой- 

woławczym ppłk. dypl. Sztarejko odczyta 

rozkaz, zaś dyr. Mercik — wybrane myśri 

Marszałka. 

— Górnicy śląscy przyjeżdżają do Piń- 

ska. 16 czerwca rb. przybywa do Pińska 

p'erwsza wycieczka górników śląskich z Ka- 

towie w składzie 600 osób. Goście przyjeż- 

dżają w swych uniformach związkowych i 

z własną orkiestrą. Wycieczek podobnych 

będzie 3 — w miesięcznych odstępach. 

— Z prac Aeroklubu Poleskiego. Odbyło 

się walne zebranie członków Aeroklubu Po- 

leskiego, na którym m. in. postanowiono do 

konać fuzji z klubem w Białej Podlaskiej. 

Ukonstytuował się ostateczny zarząd klubu 

w następującym składzie: prezes — p. ppłk. 

dypl. S. Sztarejko, w. prezesi — pp.: inż. pi- 

łot Orda i inż. Janczewski, skarbnik — por. 

w s. s. J. Mizik i sekretarz — p. T. Mazo- 

wiecki. 8 

— POTAJEMNY LOMBARD. Funkejo- 

nariusze P. P. przy współudziale brygady 0- 

chrony skarbowej wykryłi w Pińsku swego 

rodzaju lombard, który działalność swą о- 

graniczał jedynie do przyjmowania w zas- 

taw złota. 

Właścicielem tego dobrze prosperującego 

przedsiębiorstwa jest Jakub Groz (ul. Mar- 
Szałka Piłsudskiego 84). 

Przy rewizji znałeziono większą ilość zło 

tych zegarków, obrączek, kolczyków, dewo- 

cje i t. d., ogólnej wartości kilku tysięcy 

złotych.



Korzystna lokata kapitalu 
1000-złotowe udziały spłacane po 20,84 zł. miesięcznie 

Przed kilku dniami pisaliśmy o pięk 

nej inicjatywie organizacji miejskiej OZN 

w Nowogródku wybudowania domu spėl 

dzielczego z lokalami dla sklepów pol- 

skich, kawiarni, restauracji, ogniska, ho- 
telu, sali kinowej itp. Projekt ten spotkał 
się z ogólnym uznaniem wśród społeczeń 

stwa nowogródzkiego. 

Jak dotychczas zgłoszono 73 udziały 
po 1000 złotych każdy. Jest to jednak sta 
nowczo za mało na możliwości Nowogród 

ka i Nowogródczyzny. Udziałów jest 200 

Zbudowanie spółdzielczego domu wed 
ług projektu inicjatorów będzie nie tylko 

dziełem pożytecznym dla społeczeństwa 

lecz przyniesie także realne korzyści u 
działowcom. Pieniądz włożony w tę bu- 
dowlę będzie dawał większe procenty od 

tych, które by można uzyskać w bankach; 

po za tym będzie on zabezpieczony nie 
ruchomością. Budynek ma dawać rocznie 
z komornego ponad 20 tys. złotych. Bę- 

dzie to zyskiem udziałowców. 

Nadchodzący sezon budowlany jest o 
stainim, w którym opłaci się rozpocząć 

budowę gmachu, ponieważ budynki tego 
rodzaju rozpoczęte po 1 padziernika nie 

będą już korzystaty z ulg podaikowych 

Udział w wysokości 1000 złotych, 
płatny w ciągu lat dwóch, a dla osób, nie 

rozporządzających odpowiednią gotówką 

w ciągu czterech, nie przekracza możliwo 

ści finansowych przeciętnego urzędnika, 

kupca, rzemieślnika, osadnika, ziemiani- 
na, adwokała itd. Bo to wyniesie po 20 zł 
84 gr., miesięcznie. Jeżel: zaś cena udzia 
łu w wysokości 1000 złotych okaże się 
za wysoką ;ło mcżliwe jest zwiększenie 

ogólnej ilości udziałów i obniżenie jego 

wartości do 500 złotych, płatnych również 
w ciągu 4 lat. Ё 

Inicjatorzy projekiu w odezwie swej 

„Ufamy, że społeczeństwo na naszych 
kresach, które było zawsze przykładem 
patriotyzmu i gotowości podfrzymania 
wszysikiego „co polskie, weźmie i teraz 
czynny udział w budowie domu i na liście 
udziałowców nie zabraknie, ani tych „któ 

rych nazwiska już się nieraz chlubnie w 
naszej pracy patriotyczno - społecznej za 

pisały, ani tych, którzy stając dopiero te 
raz do pracy powiększą ich zastępy”. 

Wszyscy, którzy sprawą budowy domu 
spółdzielczego w Nowogródku zaintere 
sują się, mogą zgłaszać się listownie po 

informacje pod adresem: Inż. Edward 
Lejlneker, Nowogródek, ul. Pilsudskiegc 

95. 
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NAD NIEMNEM 
SOLANKA BO PICIA 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PLUKANIA JELIT. 

ZAKLAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SLONCA, 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE. 

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 oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju i za granicą 

„KURJER“ (4445] 

Dokoła tragicznego wypadku na Antokolu 
sprawy. Jak się dowiadujemy, dochodzenie 

przeciwko Zygmuntowi Karniekiemu, właś- 

cicielowi wilka, prowadzone jest w przyś- 

pieszonym tempie i niebawem sporządzony 

zostanie akt oskarżenia. 

Na Antokolu wstrząsający ten wypadek 

wciąż jeszcze jest tematem dnia. Opowiada- 

ją o niejakim Rywkindzie, który akurat w 

tym czasie znajdował się niedaleko miejsca 

wypadku, gdyż oglądał przedtem na ulicy 

Majakowej ietnisko. Byl on šwiadkiem wsirzą 

sającej seeny i tak się tym przejął, że po- 

Jak już donosiłiśmy, w Szpitalu Św. 

Jakuba odbyła się sekeja zwłok 12-letniego 

Ryszarda Grydziuszki, rozszarpanego przez 

wiłka w lesie Antokolskim. 

Wczoraj 0 godz. 4 po poł. w obecności 

przełożonych Domu Dziecka, gdzie tragicz- 

nie zmarły chłopiec wychowywał się wciągu 

ostatnich 4 lat, oraz matki jego, siostry I 

hrata, zwłoki Ryszarda Grydziuszki przenie- 

siono do kaplicy przy kościele św. Jakuba, 

gdzie dzisiaj o godzinie 10 rano odbędzie się 

Msza żałobna, po czym nastąpi pogrzeb. 

Chłopiec zostanie pogrzebany na cmentarzu 

Rossa. 

ważnie zachorował. 

Łeb wilka został, jak donosiliśmy, prze- 

słany do zakładu weterynaryjnego celem zba 

dania, czy wiik nie był wściekły. Do dnia 

wczorajszego badanie to nie zostało zakoń- 

ezone. 

Na marginesie wstrząsającego wypadku 

informują nas, iż również w jednym z og- 

rodów przy uliey Szkaplernej trzymany jest 

na łańcuhu prawdziwy wilk. Drugi wilk 

znajduje się podobno w jednej z posesyj 

przy ulicy Chocimskiej. Czytelnicy proszą tą 

drogą zwrócić uwagę władz, by poczynione 

zostały odpowiednie kroki celem zabezpie- 

czenia od ewentualnego powtórzenia się wy- 

padku. 

Wśród mieszkańców  Antokola panuje 

wielkie oburzenie z powodu wstrząsającego 

wypadku w lesie przy ul. Majakowej. Szeze 

gólnie podekscytowani są rodzice, których 

dzieci również bawiły się tego dnia w lesie. 

(e) 

Pogrzeb odbędzie się na koszt Domu 

Dziecka im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Wyniki sekcji zwłok załączono do akt 

| CBR GREDCHEDGE GDA ASTA 

10%-y sezon 

SOLANKOWE I 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

  

  

„Do egzaminów 
przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakresie programu nowego 

4 dawnego typu gimn Specjalność: pol 
ski, matematyka. fizyka, przyroda. 

Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego" po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4-84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 

makiety 
Makieta     

piszą między in.: 

  

Tabela ieotierii 
8 dzień ciągnienia 4-ej klasy 41 Loterii Państwowej 

I i II ciągnienie 

Główne wygrane 
„ Stała dzienna wygrana 5.000 

zł. padła na nr. 33076 

10.000 zł.: 61435 105978 
5.000 zł.: 58765 93691 
2.000 zł.: 9762 10337 12731 

14454 15665 17389 23284 26792 
32696 38229 40200 59177 72270 
83018 88236 94462 95601 114698 
138762 138919 144140 

1.000 zł.: 7656 24538 — 25184 
26107 33843 35363 40763 46722 
46065 55581 57159 79308 86444 
98018 101294 103716 105319 
111552 115002 136609 138166 
115322 146323 152566 155770 

Wygrane po 250 zł 

12 40 236 346 450 51 752 1007 
1:1 242 79 530 51 606 717 63 814 
223 2031 51 70 166 360 76 455 533 
706 28 31 42 909 3066 342 64 673 
89 863 904 62-4004 18 114 41 53 91 
218 93 407 19 46 519 33 86 692 702 
958 5024 115 267 380 76 470 518 
634 717 837 998 6033 186 214 506 
503 630 726 gkjigigijgūgigijip 
667 703 21 818 7046 92 99 252 95 
608 38 43 776 866 972 98 8001 60 
131 495 558 71 48 78 785 958 9325 
503 630 726 958 10008 7 148 81 401 
514 78 969 1110 520 680 734 84 
12055 85 96 235 811 87 470 572 
788 770 940 52 18216 15 467 637 
712 14026 204 367 598 22 611 824 
82 83 903 15041 257 387 486 857 
911 26 95 16011 284 404 874 17054 
101 19 280 304 34 477 799 67 748 
82 983 18083 50 161 236 74 370 
609 757 879 95 956 19074 301 39 
430 68 656 731 49 841 74 89. 

20156 389 659 720 958 21013 
45 187 223 31 64 477 581 616 716 
58 64 807 22022 142 4817 97 568 

617 716 883 99 935 23006 65 170 
257 376 560 582 742 63 83 24038 
144 307 55 59 416 759 803 15 37 96 
25141 262 94 336 51 410 68 569 
645 65 783 940 85 52 26010 356 
491 541 91 663 748 52 812 588 
27011 59 97 212 68 53 528 613 768 
843 906 66 58 87 29102 208 321 
86 400 504 604 35 59 69 726 961 98 
8040 43 51 74 175 49 216 20 96 778 

96 31060 177 330 563 79 745 823 
99 954 32070 212 321 477 528 681 

82 823. ь 
33045 289 380 462 80 554 603 55 

805 8 915 65 7 30456 234 80 308 795 
35116 40 451 850 69 932 36038 49 66 
304 8 21 423 19 30 80 580 77 798 
823 49 906 54 67 30278 521 625 38103 
27 258 61 83 339 422 33 521 88 626 
87 762 825 35 974 39099 126 280 417 
998 40103 70 7 358 574 642 842 78 
41005 57 229 93 590 763 875 926 
42002 15 155 279 396 609 906 54 
43127 67 396 501 615 49 731 73 846 
949 44105 87 589 659 824 72 918 40 
45337 542 705 88 822 74 86 46138 60 
470 5 502 622 66 966 79 47381 96 
421 565 667 811 66 910 29 48212 51 
66 72 364 341 7 598 615 774 849 

49040 183 99 273 366 485 589 89 
658 83 7 96 740 814 30 948 

50074 238 72 533 708 51 815 930 7 
51036 412 42 547 634 728 96 52009   

17 72 3 263 300 572 683 98 835 957 
9 53154 450 701 852 77 54047 108 
306 473 543 94 835 92 55057 78 190 
230 446 818 82 999 56026 106 226 
302 36 464 543 693 8 707 26 801 62 
939 57155 61 326 80 515 707 812 990 
58086 225 300 22 53 414 675 734 848 
979 59294 482 503 645 730 821 904 
20 58 97 60133 92 200 18 68 549 616- 
79 707 8 35 62 835 918 74 61083 113 
97 302 6 20 76 489 90 501 59 659 
766 73 81 62070 219 378 572 643 50 
800 9 16 81 6 958 81 63052 327 98 
455 617 27 51 977 64018 46 193 216 
320 5 680 77.764 70 806 948 65 92 

65014 25 148 218 92 324 643 791 
962 98 66004 134 72 85 251 60 84 331 
56 449 79 88 572 638 46 705 934 39 
67002 107 230 336 45 493 527 62 85 
851 55 77 80 982 68040 64 239 60 376 
438 912 69068 147 267 77 83 455 70 
527 79 83 660 845 71 70011 37 288 
372 400 508 24 82 607 19 56 71155 
533 41 628 68 830 76 907 20 72050 
105 54 57 60 282 310 25 73 571 654 
84 98 856 873120 98 356 69 522 23 
634 744 74083 183 264 361 466 .89 
546 52 625 752 813 73 924 48 75226 
52 383 503 25 98 705 11 817 49 69 
905 76031 122 326 32 79 418 836 87 
931 77015 95 149 56 356 467 732 84 
939 66 78085 177 213 359 70 442 55 
524 44 769 91 866 68 954 79110 86 
221 45 84 333 70 465 87 89 510 634 
701 63 67 93 863 80020 61 62 66 285 
88 525 91 665 836 85 81100 38 71 99 
815 916 43 82179 356 406 78 508 669 
945 83233 35 36 376 475 561 760 845 
80 81 917 84049 81 150 375 430 706 
56 854 940 85167 463 568 706 72 95 
86071 75 193 224 85 369 405 24 87 
582 632 904 53 88 87087 92 192 400 
19 23 31 510 888 906 27 52 88007 53 
129 74 625 87 762 87 839 89023 81 
175 79 317 26 592 697 771 859 937 
90165 78 368 446 57 508 74 91013 58 
63 130 521 49 92 897 92024 132 200 
95 313 464 652 806 999 93156 356 
469 87 568 722 91 956 61 75 94202 40 
316 39 77 426 570 62 924 767 95288 
483 585 690 785 816 96172 366 617 
877 903 

97010 337 55 79 631 620 724 805 
980 98058 95 98 278 775 99006 69 
103 48 375 422 97 579 680 712 834 
917 10020 371 425 574 719 338 44 46 
101050 140 68 861 71 601 10 27 83 
728 831 52 84 102092 115 49 99 208 
355 461 563 685 902 5 88 108097 
114 251 562 638 759 63 88 821 
104021 71 140 47 53 97 275 800 471 
637 707 52 61 89 841 950 105002 97 
382 414 55 520 50 613 700 92 106115 
30 360 89 481 515 70 634 59 708 
874 966 74 107005 866 78 87 526 
31 619 31 884 905 79 108024 37 264 
311 527 35 53 109104 54 220 45 92 
99 385 620 30 735 915 110013 58 
132 71 236 321 23 37 81 866 111056 
184 54 219 34 04 317 499 613 806 
13 70 78 989 112026 237 82 510 25 
20 668 762 64 95 889 113048 129 
32 43 84 224 70 555 96 644 862 67 
114016 85 102 88 248 855 590 707 
80 838 55 57 69 969 95 115086 158 
446 549 680 83 756 70 115217 483 
542 96 678 830 117064 121 594 876 
985 118007 34 113 51 219 79 336 
69 445 502 663 79 771 841 119205 
81 443 99 545 79 722 840 95 120016 
34 151 54 240 862 505 634 50 737 
49 832 943 52 88 87 98 121042 182 
93 215 813 29 452 917 122061 120 
24 245 411 527 94 659 748 64 
123214 507 15 655 56 96 817 55 941 
124003 24 85 87 158 65 282 55 549 
68 657 58 809 125020 39 515 634 
724 53 95 126079 269 800 654 77 
815 127108 445 128011 294 315 426   

BGB GB SBODEDGDUWGYEWEZGOED GOTH TOGO GD TO GW CD CH CDGDEE UD EDEDGDUA 

EEST TI TIT TVS IST IRN RANIPEI EO 

709 129071 107 222 94 398 427 59:86 43117 92 309 791 44116 492 723 
62 505 781 908 39 53 

130312 441 568 71 600 84 75 83 
148 861 981 131188 238 78 81 407 
632 980 52 62 132114 235 590 670 
80 867 9 969 133105 251 71 98 535 
80 8 98 661 85 873 980 5 92 134099 
308 545 697 781 849 71 910 48 
135110 47 62 3 75 323 46 8 71 98 
411 35 98 637 48 774 831 186052 
962 612 47 772 859 906 187044 
191 263 6 437 596 736 46 52 78 
135042 59 111 30 208 55 315 445 
6 533 69 640 715 860 985 139263 
as 505 20 32 790. 85870 917 

140010 25 59 429 95 681 778 839 
56 92 961 141009 173 226 80 423 
93 518 59 649 731 873 86 927 59 
142101 61 249 333 487 559 93 750 
814 973 143014 24 9 166 209 411 
43 59 578 682 832 929 144012 69 
T5 265 346 452 635 846.92 998 
145101 25 30 346 539 78 97 790 
146004 83 290 325 48 70 401 551 
97 604 828 147068 107 77 239 429 
48 501 680 916 148016 23 55 202 
48 453 553 668 799 821 6 923 35 
149003 109 43 230 48 385 408 21 
36 91 521 649 700 
150042 186 250 62 392 460 1 634 

804 63 945 151015 186 541 50 96 
648 731 152074 110 212 394 30 88 
92 440 539 600 715 94 801 936 48 
153134 63 271 397 437 623 749 
863 72 3 913 51 154053 178 224 42 
582 948 155037 55 116 28 200 356 
407 550 742 96 866 943 51 156043 
83 144 307 26 402 531 73 784 826 
610 979 158099 237 92 308 516 637 
30 952 96 157068 81 944 457 548 
641 817 980 149004 6. 39 71 228 
337 60 88 545 668 758 812 950 

IM ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 

padła na nr. 128437, 
10.000 na nr.: 72875, 
5.000 na nry: 41556 100770 104312 

154390, | 
2.000 na nry: 54161 70261 77249 

78654 79557 87568 98529 98545 
105060 108667 114198 117332 123199 7 
138237 148273 157865. 

1.000 na nry: 13984 13998 
17626 21026 21475 29962; 
36288 38674 38979 40161 
63779 64728 64779 (6686 76290 
83491 85025 86043 87708 91099 
101858 103740 112513 121620- 136625 
140355 143177 147645 148180. 152637 

16058 
34954 
58978 

|157252 157779 

Wygrane po 250 zł. 
158 444 1000 168 419 552 80 2014 

87 117 29 75 815 17 19 903 3168 233 
408 728 4321 549 58 79 661 86 956 
5240 596 721 29 6235 63 324 7145 
206 13 322 424 53 506 25 48 652 
8182 223 302 14 35 408 721 878 77 
939 9180 88 829 37 647 9055 442 925 
11084 120 228 395 563 727 12446 53 
681 34 905 13221 415 857 908 
14023 586 15170 538 604 18 763 66 
16049 502 70 788 17399 481 649 58 
704 18208 354 748 97 826 980 19108 
37 821 463 655 881 922 

20118 814 21017 106 17 325 67 501 
648 830 22157 340 539 23074 98 340 
423 583 954 73 24204 648 810 68 78 
25 084 118 225 414 508 72 602 736 
894 962 26316 964 27048 400 89 584 
795 28238 519 708 61 801 933 29036 
94 241 364 540 46 600 779 875 958 
30060 93 857 83 550 98 880 958 71 
31085 162 554 96 887 964 82058 235 
428 630 837 33188 360 684 785 882 
34140 313 454 667 745 941 85799 
36178 985 37360 99 551 676 739 
38848 64 39018 415 39 755 979 

40000 178 291 608 37 936 41397 
904 41 99 42268 70 441 628 93 770   

991 92 45106 211 594 703 989 46087 
203 22 358 560 626 72 81 808 907 
47124 727 47 886 48222 48 99. 488 
202 84 99 984 49172 95 398 411 760 
879 984 50701 95 832 42 51467 546 
920 82 52210 30 95 462 569 87 757 
59 60 830 58220 85 653 54 802 30 
54368 55106 89 244 84 382 654 798 
908 56069 198 296 322 35 487 519 
891 57099 524 797 58134 657 98 818 
59192 329 489 608 748 809 

60029 76 340 74 573 75 619 748 
82 976 61204 6 869 938 62123 24 298 
315 22 98 575 488 63017 71 424 562 
71 848 88 934 64348 85 911 65069 
304 400 814 66150 329 709 67145 
224 588 94 627 68142 200 80 9021 
69020 185 278 467 530 686 841 91 
10214 20 68 397 486 917 71487 618 
12305 26 409 13 58 866 925 28 78151 
411 704 91 74079 576 604 712 834 84 
908 75046 49 79 110 391 563 726 804 
76005 128 218 304 488 524 624 986 
11227 544 54 668 768 79 843 908 
28008 75 349 489 573 87 79078 122 
376 412 40 54 59 75 81 85 511 67 
686 853 

80012 303 13 465 773 935 37 81034 
73 288 458 524 630 813 970 82041 
174 245 353 505 736 970 83194 473 
996 84316 959 85598 657 806 20 938 
86134 65 212 398 800 87154 264 80 
438. 683 711 38 932 88043 156 319 
460 73 594 751 94 89154 224 486 692 
736 965 90002 403 580 745 941 91139 
219 92419 592 612 33 93101 244 673 
811 981 94076 312 34 853 992 95012 
295 302 49 580 701 96051 140 60 287 
647 747 969 97013 364 85 93 670 
98099 119 700 50 58 99105 515 82 
100111 18 442 690 789 814 969 94 
10144 308 55 72 503 96 682 845 
102333 784 103176 757 62 817 20 51 
94 104094 160 360 410 573 794 929 
105099 110 50 276 344 433 860 
106018 69 513 664 84 86 749 81 
107075 545 612 32 73 834 79 108231 
32 389 416 63 851 975 109001 8 171 
597 655 

110420 683 859 110016 128 339 564 
740 912 112257 395 713 113104 466 
8 874 114044 267 384 518 9 92 791 
925 115164 211 60 357 681 116218 
65 80 454 728 993 117245 526 640 

816 118372 119077 366 736 83 97 
120081 104 308 53 470 658 76 
121084 187 825 905 122087 262 74 
447 699 709 42 830 926 70 123113 
366 124416 594 803 125449 589 647 
A aa 564 6 994 127264 

23 37 205 
129116 814 58 Ra 

130130 993 131040 70 83 169 219 
925 77 132205 26 43 68 85 440 883 
906 38 133077 381 454 522 25 853 
134620 905 46 135259 645 52 77 8 
95 750 65 136628 39 887 96 137334 
523 607 23 738 938 138212 88 366 
421 632 82 788 967 94 139065 119 
72 92 623 769 140356 458 516 51 
141142 467 556 79 909 142397 637 
720 5 987 143313 500 61 618 56 825 
144135 363 91 900 145709 29 928 

64| 149062 130 275 481 832 921 75 
147185 309 445 516 613 75 148160 
e 426 149108 336 58 439 656 717 

150482 750 70 891 923 93 151535 
755 71 152537 72 661 77 153041 132 
237 610 42 73 894 154440 71 81 18 
155412 921 156041 165 454 887 999 
159198 410 714 81 805 158054 376 
kk 199 159020 72 349 442 9 697 

IV ciągnienie 

Wygrane po 250 zł. 
21 153 497 727 1003 1413 34 55 

1623 38 2042 2346 9 2581 3182 3388 
3705 4113 4678 95 4866 96 5182 
5317 40 59 5455 5835 63 6024 6535 
6688 7027 7150 6 7283 7465 7618 

    

  

7731 7935 6 8334 77 8665 9089 9286 
9344 56 9709 9864 9958 

‚ 10518 10713 10814 11045 11415 7 
11600 7 11740 11821 12090 12437 
63 929 11369 240 349 450 597 899 
910 33 114299 449 673 814 49 15103 
13 236 453 718 162032 218 380 448 
17328 639 74 819 29 18233 345 412 
788 824 67 19313 68 548 93 730 852 
59 

20103 222 387 508 740 885 21052 
289 336 451 644 862 910 22470 65 
859 994 23267 590 806 915 35 24036 
493 25098 375 26047 161 442 725 
27129 284 309 43 521 712 28046 151 
60 84 351 818 29044 408 552 683 
30005 75 480 83 518 385 744 31133 
258 307 8 71 402 784 846 91 32004 
449 86 651 98 33058 286 305 421 71 
85 582 793 35169 358 62 600 36126 
62 420 979 37353 975 38124 330 56 
633 710 957 39267 319 624 40577 
41361 914 42061 652 716 43281 998 
44134 86 475 595 644 811 65 45234 
58 447 520 678 99 46260 77 573 663 
79 47291 508 691 914 48032 152 320 
40-670 94 870 49235 896 50737 
51653 60 884 989 52051 113 53065 
68 148 454 638 54885 55375 733 892 
56047 389 97 414 692 796 57109 62 
221 302 29 444 582 721 826 58060 
74 527 59378 60122 78 495 930 54 
61260 920 72 62067 530 696 783 918 
46037 64 209 51 921 65286 781 86 
886 67157 436 521 39 78 89 68006 
174 517 736 897 69286 418 19 676 
703 996 

70745 827 994 71148 95 282 514 
38 789 802 73124 270 83 491 520 
909 74060 425 680 890 75136 713 
76041 783 867 916 77017 103 226 
461 801 47 78331 425 701 923 79140 
80 275 599 854 84 80023 180 261 
306 77 98 416 23 722 861 65 908 43 
81119 51 375 697 891 82176 594 
83526 407-14 558 721 815 947 85120 
341 780 84 895 931 86091 144 476 
567 661 87004 31 771 75 88203 94 
761 893 89170 882 930 90205 306 17 
833 79 95170 367 551 837 49 901 12 
92151 365 453 924 93674 80 709 
94107 582 719 95016 344 564 810 
96171 97144 371 741 897 997 98062 
214 597 634 48 83 769 824 22 945 
99173 236 480 920 100101 4 252 
101165 98 320 404 520 69 102095 
510 78 471 543 915 103179 302 443 
547 54 841 83 999 104198 222 497 
898 105007 432 542 106017 589 675 
107462 569 753 79 108094 109101 25 
203 430 56 110258 391 900 111104 
254 511 676 988 112350 745 74 810 
13 911 113105 309 91 585 59 114650 
188 907 115396 725 75 116184 738 
117241 424 539 659 49 94 762 
118092 103 80 482 772 119543 62 
971 120268 72 473 584 708 948 91 
121498 683 702 971 122197 . 999 

123057 152 237 434 563 673 124080 

212 539 647 125708 126006 32 167 

251 573 80 127077 140 404 99 547 
702 85 128444 88 559 603 826 27 
129167 326 78 607 23 748 948 
130210 131013 239 637 43 132056 
128 300 133214 92 134008 53 460 
„708 951 135155 82 280 461 745 931“ 
84 136141 625 711 12 14 948 137013 
40 95 223 52 555 819 138094 467 
527 139112 221 565 716 927 88 

140132 256 403 10 556 678 831 
980 141010 186 459 142052 730 921 
143416 25 764 842 144224 374 572 
38 78 145312 419 27 675 818 146010 
13 445 652 769 844 54 147140 245 
348 646 88 734 814 148090 214 29 
615 149371 73 745 882 971 154480 
836 151330 35 748 44 982 152024 
167 249 369 543 153009 82 361 571 
154058 322 86 529 155622 59 726 
93 969 156513 53 637 96 796 157087 
335 469 779 823 89 998 158095 489 
643 159108 657 ВЕОг 

ле 

Nowy port rybacki 
Władysławowo 

  

  
Nowozbudowana latarnia morska we Wła 

dysławowie. 

RESTA ESET 

Makieta sm'enia m ejsce 
Wczoraj dokonana została rozbiórka 

pomnika Adama Mickiewicza. 
jak już donosiliśmy ustawiona za 

słanie na placu Orzeszkowej, gdzie bę- 

dzie stała przeszło tydzień. 

AEECESEECE 

Wiadomości radiowe 
LONDYN SŁUCHA POLSKICH 
PIEŚNI O MIŁOŚCI I WIOŚNIE 

Koncert Polskiego Radia na+ 

dawany do Londynu w kwietniu 

sv wykonaniu najpopularniej- 

szych artystów radiowych spot- 

kał się z bardzo dobrym przyję* 

ciem. Dowodem tego są nowe 

propozycje Londynu co do na* 

stępnych koncertów. Wobec cze- 

10 maja o godz. 17,30 koncert 

składający się z polskich pieśni 

» miłości i wiośnie. Jako wyko= 

nawcy wystąpią tym razem: A- 

niela Szlemińska, Janusz Po+ 

pławski, Mała Orkiestra Polskie 

go Radia pod dyr. Zdzisława Gó 

rzyńskiego oraz-Chór P. R. Kon 

c.rt ten nadawany dla angiels- 
kich słuchaczy, będzie niejaka 

ewanżem za transmitowany nie 

dawno z Londynu koncert roz- 

rywkowy dla słuchaczy polskich 

W czerwcu Polskie Radio or 

ganizuje dla słuchaczy angiel- 

skich specjalny koncert p. t. „Z 

pieśnią i tańcem po kraju”. 

Jak widać zarówno muzyka 

polska, jak i polscy artyści bu- 

dzą zainteresowanie wśród słu- 
chaczy zagranicznych, a wyso- 

ki poziom artystyczny i technicz 

ny audycji Polskiego Radia — 

zdobywa uznanie obcych broad- 

castingów. 

IMPRESJE HISZPANIŁ 

W ciągu wieków  roztaczała 

H:szpania swoisty urok roman- 

tyczny. Muzyka hiszpańska za= 

wsze nęciła żywo pulsującą ryt 

miką, porywającą melodią i za- 

chęcała kompozytorów różnych 

narodowości do naśladowania 

jej cech charakterystycznych, 

Rosyjski kompozytor Rimski- 

Karsakow, mistrz niepospolity 

nowoczesnej orkies'racji dał w 

„Kaprysie hiszpańskim* barw- 

ny i pełen życia obraz dźwięko- 
wy tego kraju, Sławny Kataloń 

czyk Albeniz, świetny pianista, 
współzawodniczący z Paderew- 

skim na polu  wirtuozowskim, 

przodujący pośród kompozyto- 

rów hiszpańskich, złożył hołd 

krajowi rodzinnemu licznymi ut! 

worami w duchu narodowym. 

Tą samą drogą kroczyli młodzi 

<ompozytorowie: Granados, któ.| 

ry zginął w Atlantyku z parow=" 

cem, storpedowanym w czasie 

w'elkiej wojny, oraz żyjący Ar. 

bos i M. de Fella. Utwory Wysze, 

czególn. kompozytorów wypeł=- 

nią program koncertu Orkiestry, 

Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. 

Wł. Szczepańskiego we wtorek, 

10 maja o godz. 16,15.   ЭЕЕЕ ЕЕЕ 
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Uroczystości żałobne 
w Wilnie 

w dniu 12 maja rb. 

W komunikacie prasowym  Komiłetu 

Wojewódzkiego uczczenia pamięci Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego opuszczona 
Przez niedopatrzenie ustęp, że w dniu 
12 maja r. b, o godz. 10 odbędzie się uro 
Czyste nabożeństwo również w Bazylice 
Metropolitalnej z udziałem przedstawicie 
li władz państwowych. 

Walny Zjazd Delegatów ZOR 
wó Lwowie 

W dniach 25 — 28 maja b. r., odbę- 
zie się we Lwowie Walny Zjazd Delega 

tów Związku Oficerów Rezerwy Rz. P. — 
Zjazd ten budzi bardzo żywe zaintereso 
wanie nie tylko, ze względu na charakter 

jubileuszowy — związek obchodzi bo- 
wiem 15-lecie swego istnienia — lecz tak 
że ze względu na szereg imprez, które 
odbędą się równocześnie Do imprez tych 

szaliczyć należy przede wszystkim motoro 
wy Raid Gwiaździsty do Lwowa na dzień 
26 maja b. r. 

Bliższych informacyj udziela Zarząd 
Główny Związku Oficerów Rezerwy Rz, 

» — Warszawa, ul. Mazowiecka 7 m. 11 
Tel. 3—12—79, Godność Komandora Ho 
morowego przyjął p. gen. bryg. Czesław 
Januszkiewicz — Komendant Główny Fe 
deracji, 

Pierw:za wymiana przesyłek 
pocztowych miedzy Polską a Litwą 

Dziś rano o godz. 3 na granicy koło 
Zawias nastąpiła pierwsza wymiana pry- 

wałnych przesyłek pocztowych między am 
lansami polskim i litewskim. Wieczo-' 

rem o godzinie 8 nastąpi druga wymiana 

Poczię z obu stron dowożą narazie samo 
ody pocztowe. Po uruchomieniu pocią 

gów do granicy poczta będzie korzystała 
z kolei, 

Dziś więc rozpoczęła się normalna po 

Cztowa wymiana między Polską a Litwą. 
Poczta polska przyjmuje wszelkiego ro- 
dzaju przesyłki adresowane do Litwy, jak 
artki pocztowe, opłacone 30 groszowym 

znaczkiem, listy (55 grosz.), paczki do 20 
9. w-g łaryfy zagranicznej, czasopisma 

i w ogóle wszelkiego rodzaju, listy 
Wartościowe, przekazy, przesyłki za po 
braniem itd. 

Do Litwy można wysyłać Wszelkiego | 
rodzaju czasopisma. Prawdopodobnie w 
najbliższych dniach w niektórych kioskach 

w Kownie ukażą się w sprzedaży litew- 
skie pisma wileńskie oraz dzienniki pol 
skie — te oczywiście, jeżeli chodzi o pol 
skie, którym nie będzie odebrany debit, 
Nie jest wykluczone także, że do Polski 
będą nadchodziły do sprzedaży pisma li 
tewskie oraz dzienniki polskie, wychodzą 
<e na Litwie, (z) 

Szkołą powszechna 
im. Stanisława Serafina 
Na skutek starań społeczeństwa pogra 
ю władze szkolne zgodziły się na na 
ie jednej ze szkół powszechnych w 

= a akafcach imienia kaprala Stanisła- 
a Serafina, poległego w obronie granic 
eczypospoliłej, 

Sprzedaż kwitu lombardo wego 
bywa niebezpieczną 

Ostatnio w 

dokonano 

sobem „na szopenfełd* tzn. 
wania zegarków. S 

Policja wszczęła w związku z tym ener- 
glezne dochodzenie. Wezoraj wywiadowcy 
zatrzymali pewnego osobnika, podającego się 
xa funkcjonariusza na służbie państwowej, 
który sprzedawał na ulicy kwit lombardo- 
WY na zastawiony zegarek, pochodzący z 

w fiłrmie „Szwajcarła* ul. 
Wielkiej Nr 4. = 

Z dokumentów stwierdzono, że zatrzyma 
Ry nazywa się Franciszek Lola. (5) 

podczas targo-   

„KURIER“ [4445] R= 

Wycieczka studentów węgierskich 
składa hołd na Rossie 

W pierwszym dniu pobytu w Wil- 
nie wycieczki węgierskiego chóru a- 
kądemickiego w godzinach porannych 

goście złożyli u stóp mauzoleum Ser- 
ca Marszałka Piłsudskiego na Rosie 

wieniec z szarfami o barwach narodo 

wych węgierskich. Z Rossy udali się 

na cmentarz wojskowy na Zakrecie, 
gdzie przed wspólną mogiłą żołnierzy 
węgierskich poległych w wojnie świa- 
towej po odśpiewaniu hymnu państ- 
wowego węgierskiego złożyli wieniec. 
Z kolei jeszcze jeden wieniec złożyli 

przed tablicą Stefana Batorego w U- 
niwersytecie. 

Po złożeniu oficjalnych wizyt 
przez delegatów chóru rektorowi U 
S. B., dziekanowi wyssiału humanis- 
tycznego U. S. B., dowódcy Obszaru 
Warownego, dowódcy pułku artylerii 
im. Stefana Batorego oraz prezesowi 
Towarzystwa Przyjaciół Węgier prof 
dr Marianowi Zdziechowskiemu — 
goście węgierscy oprowadzani przez 
członków „PAZZM „Liga“ zwiedzili 
miasto i zabytki wileńskie. 

Konferencja turystyczna nad jez. Narocz 
W dniu 2 maja rb. nad jeziorem 

Narocz odbyła się konferencja tury- 

styczna, poświęcona zagadnieniom 
związanym z akcją wycieczkową bie- 

żącego roku, projektowaną przez po- 

szczególne powiaty Okręgu Szkolne- 

go Wileńskiego. W konferencji wzię- 

Ii udział: Kurator Okręgu Szkolnego 

p. Marian Godecki, delegat Urzędu 

Wojewódzkiego p. inż. Krukowski, 

delegat Dyrekcji Kolei p. Łęski, staro 

sta powiatowy p. Wielowiejski, Pre- 

zydium Komisji Wycieczkowej K. O. 

S. W. oraz powiatow: instruktorzy oŚ 

wiaty pozaszkolnej z terenu Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego, w liczbie ok. 
20 osób. 

Konferencja obejmowała następu- 
jące referaty: > 

1. Ogólna akcja wycieczkowa — 
zreferował p. instruktor Bolesław Łu 
cznik. : 

2. Znižki i przejazdy kolejowe — 
zreferował p. Fryderyk Łęski. 

3. Organizacja wycieczki powia- 
towej — p. instruktor Wilhelm Ko- 
chalski.   4. Bieżące sprawy turystyczne. 

Wystawa poświęcona 

Jedrzejowi Sniadeckiemu 
W dniu 11 bm., o godz. 18 w Biblio 

tece Uniwersyteckiej w Wilnie otwarta zo 
słanie wystawa „poświęcona  Jędrzejowi 
Śniadeckiemu. Tegoż dnia ,o godz. 19, w 
auli Kolumnowej uniwersytetu odbędzie 
się uroczyste posiedzenie w setną roczni- 

cę zgonu Jędrzeja Śniadeckiego, profeso 
ra uniwersytetu wileńskiego i pierwszego 

prezesa Wileńskiego T-wa Lekarskiego. 
Po zagajeniu przez prof. dr S. Schilling = 
Siengalewicza, prof. dr A. Januszkiewicz 
będzie mówił na temat „Jędrzej Śniadec 
ki jako lekarz i kierownik kliniki medycz 

nej uniwersytetu wileńskiego" a prof. dr 
A. Wrzosek na temat „Wiślkość Jędrzeja 
Śniadeckiego”, 

Propaganda prawidłowej jazdy 
Z inicjatywy Ligi Drogowej Okręgu 

Wileńskiego, mającej na względzie zapo 
bieżenie licznym wypadkom ruchu drogo 
wego, jakie mogą się zdarzyć przy wzmo 

żonym ruchu pojazdów mechanicznych w 

nadchodzącym sezonie kursowania — od 
było się zebranie poszczególnych przed 
stawicieli organizacyj sporłowych i spo- 
łecznych, na którym postanowiono urzą 
dzić łydzień nauki prawidłowej jazdy na 
drogach publicznych na terenie woje» 
wództwa wileńskiego. Okres nauki prawi 
dłowej jazdy rozpocznie się najprawdopa 
dobniej od dnia 22 maja i trwać będzie 
do dnia 29 maja. 

Zebraniu przewodniczył mecenas Łu 
czyński, który poinformował o celach ko 
mitełu wykonawczego tygodnia prawidło 
wej jazdy i omówił jednocześnie ramowy 
program, po czym wywiązała się ożywio 
na dyskusja. Zebrani wybrali komiłet wy 
konawczy w składzie: prezes — mec. Li 
fyński, 1 zastępca por. Iwańkowicz 

2 zastępca — Inż. Janowicz, skarbnik 
— Wojewódzki, sekretarz — Kałabin. Do 

komitełu wykonawczego wejdą ponadto 
przedstawiciele wszystkich klubów moto 
cyklowych na terenie Wilna oraz na ze- 
brania będzie zapraszany przedstawiciel 
związku dorożkarskiego. 

Program tygodnia prawidłowej jazdy 
na drogach publicznych przedstawia się 
następująco: 

1) zainstalowanie głośników radiowych 
na rynkach w miasteczkach, położonych w 
promieniu 50 km od Wilna. Przez głośni 
ki te w dni świąteczne i targowe radio 

będzie nadawać krótkie wskazówki o pra 
widłowej jeździe na drogach, dla cykli 
stów i woźniców furmanek. 

2) Kolportaż na rynkach i drogach ulotek 
zawierających zasady przepisowej jazdy 
na drogach publicznych dla furmanek i ro 
werzystów, 

„3)Umieszezenie w urzędach gminnych, 
świetlicach, szkołach | kooperatywych 
miejskich i wiejskich plakatów, przedsta- 
wiających wypadki samochodowe, wynik 

łe z powodu nieprzestržegania przepi- 

sów porządkowych na- drogach publicz- 
nych. 

4) Propaganda za pomocą afiszów I 
plakatów umieszczonych w autobusach ko 
munikacji miejskiej i zamiejskiej. 

5) Propaganda za pomocą licznych od 
czytów w 'gminach 1 osiedłach' wiejskich. 

6) Urządzenie licznych pogadanek na 
femat znaczenia tygodnia nauki prawidł * 

wej jazdy w szkołach wiłeńskich i prowin 
cjonalnych, 

Należy dodać, že program ten może 
ulec zmianie i może zosłać przez Komitet 

wykonawczy rozszerzony. . 3 
W czasie trwania „tygodnia“ liczni mo 

tocykliści Wilna rozpoczną akcję społecz 
ną przez pouczanie na drogach społyka 

nych przez nich woźniców i rowerzystów 

w sprawie prawidłowej jazdy. 
Niezależnie od tego policja drogowa 

pilnować będzie przestrzegania przepisów 

prawidłowej jazdy, nakładając na _opor- 

nych grzywny. że 

Egzaminy aplikantów 
sądowych w Wilnie 
W. gmachu Sądów w Wilnie odbyły się 

egzaminy aplikantów sądowych, Do egza 

minu przystąpiło 46 kandydatów, o 

20 Żydów. Egzaminy złożyło 24 ias 

tów, w tej liczbie 17 chrześcijan i 7 Ży. 

dów. 

Stracenie mordercy 
trzech osób w Grodnie 

W ub. sobotę rano na dziedzińcu wię 

zienia x * Grodnie stracony został moi 

derca trzech osób, Piotr Rudziński, ban 

dyla I podpalacz. ' 

p dokonał w ub. roku w Mo- 

stach pod Grodnem ohydnego morderstwa   dzi ta kolejowego. Zbrodniarz 

Ti SR vieną sumę gotówki 
Nowy port rybacki Wiadysiawowo 

  Rzuł oka na molo nowootwarłego porłu rybackiego we Władysławowie. 
  

Zmiany w sądownictwie 
Prezesem Sądu Okręgowego w Wilnie 

mianowany został wiceprokurator Sądu A 
pelacyjnego w Warszawie p. Mitrūszew 
skł, który z dniem 15 bm. obejmuje urzę 
dowanie. 

Dotychczasowy prokurator Szfu Ape 
lacyjnego w Wilnie p. Parczewski z dniem 
10 bm. odszedł do Sądu Najwyższego w 
Warszawie. Na miejsce jego mianowany 
zosłał prezes Sądu Okręgowego w Wilnie 
p. Szanławski. 

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

LŽ) 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

w dniu 10 maja 1938 r.: 

Ranek w całym kraju prawie bezchmur- 

ny. W ciągu dnia wzrost zachmurzenia, po- 

stępujący od zachodu. w 

"Temperatura około 15 stopni. 

   

    

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap 

teki: 
Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowi 

cza (Ostrobramska 4); S-6w Augustow- 
skiego (Mickiewicza 10); Narbutta (św 
Jańska 2); Zasławskiego (Nowogródzka 
89). 

Ponadto słale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 
gionowa 10) I Zajączkowskiego (Witolda 
wa 22), 

WOJSKOWA 

— Kto staje do poboru? Dziś rozpo- 
czyna się pobóę rocznika 1917. Dziś, w 
pierwszym dniu poboru, przed Komisją 
Poborową, która urzędować będzie w lo 
kalu przy ul. Ostrobramskiej 25 stawić się 
winni wszyscy mężczyźni, urodzeni w r 
1917, nazwiska których rozpoczynają się 
na liłery: A, C i D. 

Jutro 11 maja, plan przeglądu obejmu 
je poborowych z nazwiskami rozpoczyna 
jącymi na litery: B I E. й 

Z okazji poboru należy przypomnieć, 

że wszyscy zgłaszający się do przeglądu 
winni posiadać przy sobie dowód tożsa 
mości, mefrykę urodzenia, świadectwo 
szkolne i inne posiadane dokumenty 
Brak dokumentów może spowodować 
przykre konsekwencje. 

GOSPODARCZA 

— Wymiar podatku przemysłowego 
Wymiar podatku przemysłowego został 
już całkowicie zakończony dla płatników 
nie prowadzących ksiąg handlowych. W 
większości wypadków, jak nas informują, 
wymiar podatku dckonany został w tej sa 
mej wysokości ,co i w roku ub. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Filia Białoruska Państwowego Gim 
nazjum im. Słowackiego w Wilnie poda 
je do wiadomości kandydatów, że egza- 
miny wstępne do kl. I-zaczną się dnia 17 
czerwca b, r. 

— Dyrekcja. Państwowej Szkoły Rze- 

miosł Budowlanych w Wilnie, ul. Kopan'ca 
Nr 5, tel. 9-43 przyjmuje zapisy kandyda- 

tów na wydział Murarski i Ciesielski. Poda- 

nia należy wnosić do dnia 29 maja rb. Przy 

szkole jest internat. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 341 Środa literacka. W dniu 11 bm. 
laureat tegorocznej „nagrody młodych” 
Polskiej Akademii Liłeratury, Stanisław 
Piętak będzie czytał swoje najnowsze ut 
wory. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR., 
przypomina swym członkom, że dziś we. 
własnym lokalu będzie wygłoszony od- 
czyt przez p. Dyrektora Wacława Studni 
ckiego p. t. „Nasz Stosunek do Czechosło 

wacji”. Początek odczytu o godz. 18. 
Wstęp wolny. Goście mile widziani 

. RÓŻNE. 
— Z okazji tygodnia zbiórki na „Dar 

Narodowy 3 Maja firma „Bracia Jabłkow- 

scy' w Wilnie zapisała się na członka doży- 

wotniego Polskiej Macierzy Szkolnej ze skła 

dką roczną w wysokości 100 złotych. Przyk- 

ład godny naśladowania. 
— Ną dozbrojenie armii. Uczniowie szko 

ły powszechnej Nr 29 w Wilnie, chcąc ucz- 

cić Dzień Imienin swego Kierownika p. Sta- 

nisława Kutyły, złożyli na ścigacz morski 

województwa wileńskiego 60 zł 60 gr. 

Powyższa kwota została wpłacona na P. 

K. O. na rachunek Inspektoratu Szkolnego 

m. Wilna. 

— Sfirosta grodzki wileński ukarał 9 

bm. właściciela domu przy ul. Wingry 19 

Nochima Saginora grzywną w kwocie zł 
100 z zamianą w razie nieściągalności na 
karę 14 dni aresztu — za utrzymanie swo 

jej posesji w stanie antysaniłarnym .   

Prof. Kriedl 
na czele Klobu Demokrztycznego 

Jak już donosiliśmy „w Wilnie zorgant 
zowany zosłał Klub Demokratyczny. Na 
czele Klubu Demokratycznego w Wiłnie 
stanął prof. USB dr Manfred Kriedl. 

Sportowy samolot czeski 
Jądowsł na Pornbanku 

KAPITAN I PORUCZNIK ARMII 
CZESKIEJ PO DWUGODZINNYM 
POBYCIE NA PORUBANKU ODLE- 

CIELI DO KOWNA. 

Wczoraj w dzień na lotnisku w 
Porubanku lądował sportowy samo- 

łot czeski, odbywający lot z Pragi 
czeskiej do Kowna. 

Pilotował kapitan czeskich wojsk 

lotniczych. Towarzyszył mu w cha- 

rakterze obserwatora porucznik pul- 

ku lotniczego w Pradze. 
Po dwugodzinnym pobycie na lot 

nisku w Porubanku, samolot czeski 

startował, odlatując w kierunku 

Kowna. 
  

FABRYKA CUKRÓW 
Kazimierza Ingielewicza 
Lida, Suwalska 74-a, tel. 206 

Poleca najlepsze wyroby cukiernicze 
Zamówienia zamiejscowe — pocztą 

franco odbiorca 
  

  

DRACENA duża 
szerokolistna 

sprzedaje się. — Wilno, Stałowa 3 

RADIO 
WTOREK, dnia 10 mają 1938 r. 

6,15 - Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 

6.40 Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 

7,15 Muzyka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 

Przerwa. 11,00 Audycja dla poborowych. 

11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Z utworów Ig- 

nacego Paderewskiego. 11,57 Sygnał czasu i 

hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wia 

domości z miasta i prowincji. 13,05 „Rodzina 

— ' rzecz święta” — pogadanka Władysła 

wa Siła-Nowickiego. 13,15 Muzyke z plyt. 

13,30 Koncert rozrywkowy. 14,00 Nowości 

muzyki lekkiej. 14,25 „W cieniu zapomnia- 

nej ołszyny* — Juliusza Kaden-Bandrow- 

skiego. 14,35 Muzyka popularna. 14,41 Ko- 

munikat Zw. K. K. O. 14,45 Przerwa. 15,30 

Wiadomości gospodarcze. 15,45 „Zagadki 
muzyczne — audycja dla dzieci. 16,05 Prze 

gląd aktualności finansowo - gospodarczych 

16,15 Koncert Orkiestry Rozgłośni Wileńs- 

kiej pod dyr. Władysława Szczepańskiego. 

17,00 „Jędrzej Śniadecki" (w stulecie zgonu) 

— odczyt. 17,10 „Mickiewicz i Maryla w Bol- 

cienikach“ — pogadanka Kazimierza Kie- 

niewicza. 17,25 Przerwa. 17,30 „Polskie pie- 

śni o wiośnie i miłości'*, Transmisja do Lon 

dynu. 18,00 Miedź w Polsce — pogadanka. 

18,10 Wiadomości sportowe. 18,20 Va Wy- 

dziale Matematyczno - Przyrodniczym USB. 

— dialog dr W. Rewieńskiej z dziekanem 

Wydziału prof. Stefanem Kempistym. 13.40 

Chwilka jazzu. 18,50 Program na środę. 

18,55 Wileńskie wiadomości sportowe. 19,00 

Mała skrzyneczka — prowadzi Ciocia Hala. 

19,10 „Powieść czy reportaż" — dialog lite- 

racki. 19,40 Pogadanka aktualna. 19,50 Ka- 
lejdoskop. 20,45 Dziennik wieczorny. 20,55 

Pogadanka. 21,00 Koncert symfoniczny. 22,00 

Muzyka taneczna. 22,50 Ostatnie wiadomości 

i komunikaty, 23,00 Tańczymy. 23,30 Zakoń- 

czenie programu. 

      

ŚRODA, dnia 11 maja 1938 r. 
6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 

6,40 Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 

7.15 Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 
8,10 Przerwa. 11,00 Audycja dła poborowych 

11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Walce wie- 

deńskie. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 

Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 

miasta i prowineji. 13,05 Koncert popularny. 

14,25 „W cieniu zapomnianej olszyny* — 

Juliusza Kaden - Bandrowskiego. 14,35 Mu- 

zyka popularna. 14,45 Przerwa. 15.30 Wia- 
domości gospodarcze. 15,45 „Chwilka py- 

tah“ — pogadankę dla dzieci wygłosi Wac- 

ław Frenkiel. 16,00 Skrzynka językowa. 
16,15 Muzyka lekka. 16,50 Pogadanka ak. 

tualna. 17,00 O morskiej obronie minowej — 

odczyt. 17,15 Miniatury kwartetowe. 17,50 

Polska młodzież szkolna a obrona kraju. 
18,00 Wiadomości sportowe. 18,10 „Czy war 

to zobaczyć Budsław* — pogadanka Win- 

centego Łubniewskiego. 18,20 „Motyl w la- 

tarni* — słuchowisko Wincentego Mackie- 
wicza i Bolesława Grizera. 18,50 Program na 

czwartek. 18,55 Wileńskie wiadomości spor 

towe. 19,00 „A to się pali serce moje'* — o- 

powiadanie. 19,20 Duety wokalne w wyk. Łe 

Guzowskiej - Ozimiūskiej — sopran i Lidit 

Gėrskiej — mezzosopran. 19,85 O działal- 
uošci uspoleeznionej. 19,50 Pogadanka uk! 

tualna. 20,00 Koncert orkiestry smyczkowej.| 

20,45 Dziennik wieczorny. 20,55 Pogadanka! 

aktualna. 21,00 Koncert chopinowski w wyk.! 

Pawła Lewieckiego. 21,45 „Bema pamięci 

rapsod żałobny" — Cypriana Kamila Ner- 
wida. 22,05 Konkurs chórów regionalnych. 

22,30 Koncert solistów. 22,50 Ostatnie wias 

dcmości i komunikaty. 23,00 Muzyka instru= 

mentalna. 23,30 Zakończenie programu.
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CASINO | 
  

Dzis premiera. Olšniewająco ; 
piękny film, ilustrujący życie 
wyższych sfer towarzyskich 

  

Kkurjer Sportowy 
  

Sytuacja WKS Śmigły w Lidze 
Czwarła niedziela ligowa przyniosła 

nam szereg ciekawych niespodzianek. 
Przede wszystkim na uwagę zasługuje cha 
rakterystyczny zbieg okoliczności, że dwa 
mecze zakończyły się przygodnie wynika 
mi 6:2. Warta pokonała Wisłę 6:2, a Ruch 
-rozgromił Warszawiankę 6:2. | drugi cha 
rakterystyczny moment, że na wszystkich 
boiskach odnieśli zwycięstwo  gospoda- 
rze, 

Piłkarze WKS Śmigły przegrali z Cra- 
covią w Krakowie 3:0. Wynik ten nie jesł 
niespodzianką, Trzeba było liczyć się z 
tym, że w Krakowie i przy krakowskiej pu 
bliczności WKS Śmigły nie potrafi od- 
nieść zwycięstwa, chociażby nawet zasłu 

- giwał na nie. Zawiódł atak. Brak było w 
drużynie naszej strzelca, Sytuacyj pod- 
bramkowych było sporo, lecz wilnianie 
nie umieli ich wykorzystać. 

Znajdujemy się nadal na 9 miejscu w 
tabelce ligowej. Za nami kroczy Polonia, 
która wczoraj odniosła, mimo wszystko 
cenne zwycięstwo z Pogonią. Piłkarze 
Lwowa przegrali wczoraj swój pierwszy 

mecz ligowy. Potknęła się im noga na 
drużynie słabej, z którą powinni byli wy 

grać znaczną różnicą. Często jednak by- 
wa, że czołowe drużyny muszą nieraz od 
dawać punkty maruderom. Pogoń lwow- 
ska obecnie znajduje się na drugim miej 
scu w tabelce za Ruchem „który nie prze 
grał ani jednego społkania. Ruch ma 16 
strzelonych bramek, a tylko 2 stracone. Z 
ruchem przegrał WKS Śmigły 5:2, War- 
szawianka natomiast przegrała 6:2, Warta 
już nieco mniej 3:2, a Polonia 3:0. Krótka 
ła statystyka każe przepuszczać, że w przy 
szłości Ruch nie zechce oddać niepotrzeb 
nie ani jednego punktu i skoro zaczął już 
prowadzić w tabelce, to prowadzić będzie 
do końca, 

Współpraca sportowa polsko-litewska 

  

Piłkarze WKS Śmigły w najbliższą nie 
dzielę walczyć będą w Warszawie z War 
szawianką „która zajmuje piąte miejsce w 
tabelce. Warszawianka miała dotychczas 
nstępujące wyniki: przegrała z AKS 0:3, 
z Ruchem 2:6, wygrała natomiast z ŁKS 
4:1 a z Polonią 3:1. Warszawianka ma 
cztery punkty na cztery stracone. Stosu- 
nek bramek 9:11. 

Z Warszawianką w drużynie WKS Śmi 
gły grać już będzie nowopozyskany gracz 
Unii Lubelskiej Tałuś, Grać on będzie na 
środku ataku, 

Ciekawa jest pozycja Wisły, z którą 
grać będziemy 26 maja w Wilnie. Wisła 
na człery spotkania potrafiła trzy mecze 
zremisować, a jeden przegrać z Warłą 
2:6. Wisła zremisowała z Cracoivą 2:2, z 
AKS 0:0 i z ŁKS 0:0. Obecnie Wisła w ta 
belce ligowej znajduje się tuż przed 
WKS Śmigły. Zajmuje ona 8 miejsce. Jeże 
li więc forma graczy krakowskich nie po 
prawi się, powinniśmy zarobić na Wiśle 
jeżeli już nie dwa, to przynajmniej jeden 
punki, uzyskując wynik remisowy. 

  

Te dwa nejbliższe mecze ligowe WKS 
Śmigły z Warszawianką i Wisłą powinny 
przynieść dalsze zmiany w tabelce ligo- 
wej. Miejmy nadzieję, że może uda nam 
się rozstać nareszcie z łym dziewiątym 
miejscem w tabelce, dystansując rywali. 

Walne zebranie Wil. Okr. Zw. 

Pływackiego 
10 maja o godz. 20 w sali konferen- 

cyjnej Okręgowego Ośrodka W. F. — 
Wilno przy ul. Ludwisarskiej Nr 4 odbę 
dzie się walne zekranie Wil. OZP. 

Obecność przedstawicieli klubów obo 
wiązkowa, 

  

  

  

      

  

Okazały gmach Izby Kultury Fizycznej w Kownie. 

oBawoovoaozcooococoooooooodoooso 

      

    

OSTATNI DZIEŃ. 

ZBŁ 
P 
A 
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Dziś premiera. Ki MARS | 

we wzruszającym 

arcydziele p. t. 

Chrześcijańskie kino Dziś król 

ŚWIATOWID | humoru 

wo „NIEDORAJDA" 

  

       
        

     

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

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

Central 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilefiski“ Sp. 2 0, 0,   

Autoryzowane Przedstawicielstwo Samochodów 
na powiaty: baranowicki, nieświeski i słonimski 

| „CHEVROLET" —„BUICK"—„OPEL" 
® "montażu krajowej wytwórni skoncesjonowanej 

Lilpop, Rau i Loewenstein Sp. Akc. 

| Henryk Scheerschmidt i Koch 
- Białystok, Sienkiewicza 27, tel. 3-32. 

Katalogi i cenniki można otrzymać w Hotelu „Europejskim* 
Baranowicze, Wileńska 51, tel. 2-55, 

Największy sukcesl 

DZIŁEM 
z genialny m Charies НЕСр В ЛЕЛ 

Film który zachwyci starych i młodych znudzonych 
i smutnych. Cudowny chłopak obdarzony fenomenalnym głosem 

Bohby Breem 
ZDOBYWCA SER 

Adolf DYMSZA 

cb ©D GB EP EB WWE 

Wielki film życiowy 

(Bohater filmu 
„MAŁY CZARODZIEJ“) 

Wspaniały nad- 
progr. kolorowy 

W pozostałych rolach: Broniszówna 
Orwid, Znicz i inni. Początki: 5, 7   i 9, w niedzielę od 1-ej 

  

Oddziały: Nowogródek, ul, Baz 

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, 

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

   
    

  

liańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Równe — 3-go Maja 13, 

Druk. „Zni 

„KURJER” (4445] 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, we wtorek dnia 10 maja przed- 
stawienie wieczorowe o godz. 8.15 wypełni 
doskonała komedia współczesna w 5 aktach 
Fr. Molnara (przekład B. Gorczyńskiego) 
„Wielka miłość*, 

— „(Ciotka Karola* w Teatrze Miejskim 
na Pohulance. W piątek 13, w sobotę 14 i w 
niedzielę 15 maja odbędą się trzy przedsta- 
wienia arcyząbawnej komedii T. Brandona 
„Ciotka Karola", w której na czele własne- 
go zespołu, wystąpi EUGENIUSZ BODO. 
Ceny miejsc zwyczajne. Początek o godz. 
8 m. 15 wieczorem. 

— Rozpoczęcie sezonu letniego w Teatrze 
na Pohulance. W przygotowaniu wodewil 
śpiewno-muzycźny Krumłowskiego „Krėlo- 
wa przedmiešcia“, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
— Ostatnie przedstawienie op. „Źródło 

miłości po cenach propagandowych. Dziś 
po cenach propagandowych grana. będzie 
barwna operetka Benesza „Źródło miłości”, 

— Występy Janiny Kulezyckiej. — Ju- 
trzejsza premiera. Jutro znakomita śpiewa- 
czka Janina Kulczycka rozpoczyna krótką 
gościnę w Wilnie w Teatrze „Lutnia* w 
swej najlepszej kreacji, w operetce „OR. 
ŁOW*. Wystawa nowa. 

Dramat w hrame 
W bramie domu Nr 53 przy ulicy Zawal- 

nej znaleziono wczoraj 25-letnią Halinę Fla- 
słakaniewiczównę, służącą, zam. przy ulicy 
Stefańskiej Nr 33. 

Hasłakaniewiczówna, jak stwierdzono, 
zatruła się denaturatem na tle zawodu mi- 
łosnego. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło despe- 
ratkę do szpitala. ; (e) 

Od Redakcji 
Nofatka reporierska we wczorajszym 

numerze naszego pisma dotycząca nadu 
żyć w jednej ze spółdzielni wileńskich, 
zamieszczona została przez przeoczenie 
Niewskazanie bowiem nazwy spółdzielni 
może wyrządzić niezasłużoną szkodę zna 
nym I poważnym, a nie wchodzącym w 
danym wypadku w grę placówkom spół 
dzielczym w Wilnie, co oczywiście nie 
było intencją wymienionej wzmianki. 
iw" 2    

Aqłoszenie 
PRZETARGU 

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Han- 
dlowa „Rolnik w Mołodecznie ogłasza ni- 
niejszym przetarg ofertowy na budowę jed. 
nopiętrowego magazynu z cegły palonej ma- szynowej, rozm. 25 X 12 mtr i prosi o skła- 
danie ofert, otwarcie których nastąpi w dn. 
21 maja rb. o godz. 10 rano. 

Do oferty należy dołączyć kwit na złe- żen. w KKO powiatu mołodeczańskiez3 wa- 
d'um w wysokości 10 proc. oferowansi sumy Ślepy kosztorys do przejrzenia w biurze 
Spółdzielni. 

RÓŻE pienne, krzaczaste, DĄLI E, 
truskawki, flanse bratków 'i sto- 
krotek w dowolnej ilości — poleca 

W. WELER v Wilnie 
ul. Sadowa 8, tel. 10-57 
ul. Zawalna 18, tel. 19-51 

    

Kupuj NASIONA tylko w 
Centrali Zaopatrzeń Ogrodniczych 
“Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48 

HELIOS | 

  

  

  

ych 

  

W rol. gł. Robart Mont- 
gomery I Megda Evans. 
Czarujące widoki. 
Bogata wystawa. 
Nadprogram: DODATKI 

  

     
      

  

    

  

ZASTOSOWANIE: 

RYPA PRZEZIEBI NIE 
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW; 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zx.rana.2 „ KOGUTKIEM“ 

RATRZCIĘ JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ 
GDYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA, 

ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN" 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOREBKACH HIGIENICZNYCH. 

  

     

  

  

         
    

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i lniarska w Wilnie 

z dnia 9 maja 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
!-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych: 
Żyto I stand, 696 g/l 19.25 19.75 

э оо 60 18.75 19.25 
Pszenica I SZM 26.23 27.25 

MEI RZA DEE 25.25 26,25 
Jęczmień I „678/673, (kasz.) — — 

wj MO GSG 4016 1725 

„ -M » 620,5, (past.) 1575 16.25 
Owies 1  „ 46 , 18.— 18.50 

- II „ 445 . 17.— 17.50 
Gryka »„ 630 , 16.50 17.— 

> w "610% 16.— 16.50 
Mąka żytnia gat, I 0—50% 31.50 32.0 

. » „ I 0—65% 28.50 29.50 

* ” „ II 50—65% = = 
» „ Tazowa do 95% 2150 22— 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 42— 43— 
REG » |-A 0—65% 41.25 41.75 
„ » П 30—65% — 32.— 3250 | 
” » „ II-A 50—65% 23.50 24— 

” ” »„ Ш 65—70% 20.— 21— 

» „” ‘раз!емпа 16.25 17.— 
„ zlemniaczana „Superior* 32.— 32.50 
= = „Prima“ r 

Otręby żytnie przem stand. 12.75 13.25 
Ofręby pszen. śred. przem.stand. 12.75 13,25 
Wyka 18.— 19— 
Łubin niebieski 11.75 12.25 
$lemię Iniane b. 90% f-co w. s.z. 47— 48,— 
Len trzepany Wołożyn 1450.— 1490— 

2 2 Horodziej 1940.— 1980.— 
i „| Traby 1490.— 1530.— 
> „ Miory 1410.— 1450— 

Len czesany Horodziej 2120.— 2160.— 
Kądziel horodziejska 1531.— 1570.— 
Targaniec moczony 770.— — 810.— 

„ Woložya 940.— 980,— 

Ogłoszenie 
O PRZETARGU. 

Zarząd gminy w Wołożynie, powiatu wc 
łożyńskiego, podaje do wiadomoś:i, że w 
dniu 16 maja 1938 r. o godz. 12 w lokalu 
Zarządu gminnego mieszczącego się w m. 
Wołożynie przy ulicy Wileńskiej 71, odbę- 
dzie się przetarg na budowę szkół powsze- 
chnych w Szczełkanach i Zacharzewie, gm. 
wołożyńskiej. 

. Oferty należy składać w zalakowanych 
kopertach do godz. 10 dnia 16 maja rb. 

Szczegółowe warunki przetargu, oraz pla 
ny i ślepe kosztorysy, można przegłądać w 
Zarządzie lub Wydziale Powiatowym w Wo 
łożynie w godzinach od 8 do 15. 

Przy przetargu stosowane będą przepisy 
i warunki wymienione w rozp. Rady Mini 
strów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach 
i robotach na rzecz Skarbu Państwa, Samo- 
rządu oraz instytucyj prawa publicznego 
(Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 92). 

Woložyn, dnia 5 maja 1938 r. 
W. JELENSKI 

Wójt 

Najweselszy film sezonu ! 

Gary COOPER i (laudette COLBERT 
w swej najnowszej kreacji reżys. Ernesta Lubltschą 

DSN 21 I 5TNODRODEGO 
ladprogram Atrakcja | aktualności 

OGNISKO | ””' Š Al. Jolson, Sybile Jason 
w filmie muzyki śpiewu i tańca p, t. 

Przerwana pieśń 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

CENA PRENUMERATY 
       

     

    
   
   

Słonim, Stołpce, 

         

  

   

z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł, га 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, 

Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

„ Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz, | św. 0 2-ej. 

      

miesięcznie:       
     

     
   
    

     

  

AMAAAAAAAAKŁAAŁABAŚ ŁAŁAAAADASABARAAAAAAAĄ 

LEKARZE 
TYYYYYYYYTYYTYYYYTYVYTYYYVVYTYVYYVYYSWVYYY 

DOKTOR MED. 

J. Fiotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skšrne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66 Przyjn.nje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTÓR 

Wolfsen 
Choroby skórne, weneryczne i moczo a 

płciowe Wileńska 7, tel. 10 67. Przyjmuje 
od godz. 9—12 i 5—8 wiecz. 

AAAAALAAAAAAAAAAAALAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
TYVVYYYTYVYYYYYTYYYVYYYVYYVYYYYVYVYVYVYVVYY 

AKUSZEKKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. $ rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

3-gu Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Kupno i sprzedaž 
ууу 

DOCHODOWY DOM murowany, pietros 
wy, z dużym placem i oficynami w śród- 
mieściu róg Sawicz i zauł. Augustiański 
sprzedaje się. Dowiedzieć się w sdministra- 
cji domów przy ul. Wielkiej Nr 44 m. 9 
w godz. od 13 do 15. 

        

OKAZJA. TANIO do sprzedania natych- 
miast dobrze prosperujące KINO w całości 
luh może być przyjęty wspólnik. Informacje 
B:uro Ogłoszeń Grabowskiego, ul. Garbar- 
ska Nr 1, tel. 19-20. 
KK ZZ ZZ 

  

PLACE do sprzedania. Zwierzyniecka 
Nr 37 m. 1 

SPRZEDAJE SIĘ 2 domy dochodowe ze 
sklepami w Lidzie, centrum miasta. Infor- 
miacje: Lida, ul. 3 Maja. Stocka. 

„Aż 

óż 
TVVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYY" 

Przeprowadzki 
oraz fachowe pakowanie mebli załatwia 
Ekspedycja Miejska 1 Między miastowa 

Wilno, Zawalna 16 m. 1 — tel. 23-32 i 9-87, 
Warunki dogodne. 

  

ZGINĘŁA młoda wilczyca, wabi się 
„Greta“. Odprowadzić do Administracji 
„Stowa“. Przywłaszczenie będzie ścigane są- 
downie. 

  

POSZUKUJĘ wspólnika lub wspólniczkę 
do interesu kawiarniano - gastronomicznego, 
dcbrze prosperującego. Współpraca pożą- 
dana. Dowiedzieć się w Redakcji. 
  

RESTAURACJA POD „DZIEWIĄTKĄ“ 
Tatarska Nr 9. Gorące i zimne zakąski oraz 
dsnia a la carte. Wina, wódki monop. i ga- 
tunkowe, przeróżne likiery, piwo. Gabinety, 
szachy. „Sobótki** w dużej sali dla zamawia- 

jących stowarzyszeń i organizacyj. Lody, na- 
poje chłodzące, mleko oraz ciasta i cukry. 
  

ZGUBIONĄ legitymację szkolną Nr 124 
nu nazwisko Kędzierskiej Jadwigi, wydaną 
przez Państwowe Żeńskie Gimnazjum Kra- 
wieckie w Wilnie — unieważnia się. 

  

MŁODA KOBIETA poszukuje pracy do 
małej rodziny na pokojówkę, służącą. Pro- 
sla 21, mieszkanie Burnejko. 

  

POTRZEBNA młoda osoba z rekomenda+ 
cją, umiejąca dobrze gotować, do prowa. 
dzenia małego gospodarstwa domowego. 
Wynagrodzenie do 30 zł w zależności od 
kwalifikacji. Zgłaszać się: Trocka Nr 19 m. 2 
od godz. 7 do 9 wiecz. 

  

DŁUGOLETNI fachowiec lat 28, poszuku 
je pracy w majątku przy hodowli bydła lub 
oborze. Warunki skromne. Oferty listownie: 
Lida, Szeptyckiego 10 m. 8 dla „bezrobot- 
nego“, 

„LOKALE 
DO WYNAJĘCIA 5 i 4-pokojowe miesz- 

kania suche, jasne i wolne od podatku. Ul. 
Wiłkomierska Nr 5a. R 
MAAAA: Akk. 

„„LETNISKA 
DO WYNAJĘCIA letniska blisko Szum- 

ska, sosnowy las, kąpiel. Wiadomość ul. Sko 
pówka Nr 9—5. = 

A 0AAAAAAAAAAAAAAAAALI 

Kino-Teatr „PAN“ 
› w Baranowiczach 

Czarujący film wielkich nieporozumień 

Moja panna mama 
W rolach głównych: Daniele Darriuex 

Kto zechce zamopnieć o troskach, 
niech ten film zobaczz. 

YYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYTYVYTYYYYYYYVYYYYVYVY 
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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 tabelarycze 
ne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.80 i 17 — 19 

     

Redaktor odp. Józei Onusaitis


