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Niepokoje sud 
Niemal codziennie depesze PAT'a 

przynoszą niepokojące wiadomości z 
niemieckiej części Czech. Karlsbadz- 
ka kuracja nie jest w tym roku przy 

jemna, ale zato działa na odległość. 
Europejscy mężowie stanu chudną za 

pewne na skutek bezsennych nocy. 
Nie będziemy tutaj powtarzali żalów 
Niemców sudeckich i wzajemnych 
pretensyj czesko-niemieckich. Arta 
Eonizm ten jest bardzo stary i sięga 
Jeszcze czasów przedwojennych, z do 
mieszką odwiecznego antagonizmu 
niemiecko - słowiańskiego. Dla nie 
mieszkańców Sudetów, a do takich na 
ieży większość Europejczyków, jest 
Tzeczą najważniejszą: dojdzie czy nie 

dojdzie do wojny? 
Oczywiście przepowiadać jest tru- 

dno. 
Organizm osłabiony łatwiej ulega 

zarazie. Rozmaite wpływy postronne 
napewno starają się zaognić sprawę 
Sudecką. Przeciętny Niemiec sudecki, 
niemający nigdy zbytniego nabożeńst 
wa do Czechów czując za sobą potę- 
Żę TIT Reichu, musiał niewątpliwie 

podnieść głowę. Administracja czeska, 
/ Fekrutująca się z drobnego mieszczań 

_ Siwa, do najłagodniejszych nie nale- 
ЗЕУ. 

: Jednakże wrodzony realizm Cze- 
chów zapewne skłoni ich w końcu do 
ustępstw. 

Europa nie czuje się jeszcze goto- 

wa do wielkiej wojny'i wątpić należy 
ET ery 

  

czy się znajdzie państwo, które chcia 
łoby się narazić na niebezpieczeństwo 
z racji Sudetów. 

Należy więc oczekiwać jakiegoś 
nowego dnia 19 marca. Ale, oczywi- 
ście, to wszystko stać się może w ostat 
nim momencie. Dramatycznych pery 
petyj może być nawet więcej niż w 
marcu. 3 

Nie potrzeba dodować, że takie za 
żegnanie pożaru przywitamy przychyl 
nie. Polska dla dokończenia reform 
gospodarczych i społecznych wymaga 
wielu lat pokoju, że wymienimy tylko 
czterolatki, rozbudowę polskiego mia 
sta, naprawę ustroju rolnego, budowę 
dróg i kanałów. Stąd też polityka pol 
ska jest nawskroś pokojowa. Ludzie 
rozsądni nie powinni nigdy plątač 
dwóch rzeczy. Łacińskiej zasady „si 
vis pace — para bellum*, z samą bel 
fogo ma pokój. Czechy i Chiny były 
lum. Polska utrzymała tę zasadę i dla 
zawsze bardzo pokojowo nastrojone. 

Niemcy idą obecnie na południe. Zde 
cydowane są usuwać ze sw:j „drogi 
Dunaju* wszelkie przeszkody. Umieją 
to jednak doskonale robić przy po- 
mocy „środków wewnętrznych”, a 
nie tylko zabiegów / chirurgicznych. 

W niedługim czasie usłyszymy zapew 
ne, że i w Czechach powstały jakieś 
„rowe prądy". Nikomu się tak bar- 
dza nie śpieszy do nowego kataklizmu 
z r. 1914. 

leez.- 

20 b.m. rrzybędzie z wizytą do Polski 
patriarcha Miron, 

WARSZAWA (Pat). 'W dniu 20 
maja br. przybywa do Warszawy pa 
triarcha Miron, celem złożenia rewi- 
Zyty metropolicie Dionizemu, który 
w roku ub. gawił w Rumunii. Będąc 
Jednocześnie premierem rządu ru- 
muńskiego patriarcha Miron zamie- 
rza skorzystać z tej okazji aby nawią 
zać osobiste stosunki z rządem pols- 
kim. 

Pobyt premiera Rumunii patriar- 
chy Mirona w Polsce potrwa 3 dni, w 
czasie których odbędą się oficjalne u- 
Toczystości i przyjęcia. 

„Premier patriarcha Miron złoży 
Wizyty p. premierowi, gen. Sławoj- 
składkowskiemu, ministrowi w. r. i 
nio W. Świętosławskiemu, mi 
kowi oraz ję ;zA8rANicznych J. Bec 

+ ama o na audien- 

na Cześć 4 RAR В. Р., któ. 
śniadanie. remier Sa ĄCE 
kowski podejmowąć a Sławoj-Skład 
patriarchę Mir; 4 będzie premiera „Ona objądem w salo- rach Prezydium Pa 3 ady Ministrów. Metropolita Dzon; 
r z ioniz a - da rumuńska urz y oraz ambasa   

premier Rumunii 
czyście krzyż z kwiatami na grobie 
Nieznanego Żołnierza. Z Warszawy 
dostojny gość wyjedzie do Krakowa, 
gdzie odbędzie się uroczystość złoże- 
nia krzyża z kwiatami w krypcie pod 
Srebrnymi Dzwonami, u sarkofagu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Premierowi patriarsze .Mironowi 
tewarzyszą w podróży do Polski: me 
tropolita Visarion, minister pełnomoc 
ny Joń Brosu, szef sekretariatu pa- 
tr/archy Velieu Dudu, ksiądz Grzegorz 
Antal oraz radca ambasady R. P. w 
Bukareszcie p. Poniński.   

eckie 
P. S. Nie jest również rzeczą wy 

kluczoną, że sprawa sudecka jest zas- 
łoną dymną dla sprawy odzyskania 
Kolonij przez Niemcy. Wskazuje na |! 
te następująca depesza z Londynu: 

„Londyn (ATE). — Dyplomatyczny 
korespondent „Evening News* twier- 
dzi, że po swojej rozmowie z ambasa 
dorem angielskim w Berlinie, Nevil- 
lem Hendersonem, minister v. Ribben 
tropp poinformował kanclerza Hitle- 
ra, że Anglia gotowa jest przystąpić 
do natychmiastowych rokowań o u- 
kład ogólny który objął by wszystkie 
kwestie, nie wyłączając kwestii koło 
nialnej z chwiłą, gdy sprawa Niem- 
eów sudeckich zostanie załatwiona*, 

Oczywiście, jedna jaskółka wio- 
sny nie czyni. Czekajmy tedy na roz 
wój wypadków. ч 1. 

Francja udzia 
    

  

Poseł RP Tadeusz Skowroński złożył listy uwierzytelniające 

= 

prezydentowi Brazylii dr Vargasowi. 

  

Nazdjęciu po prawej stronie min. Skowrońw 
ski w rozmowie z prezydentem Vargasem 

pomocy Hiszpanii rządowej 
Przyczyny antyfrancuskiego przemówienia Mussoliniego 

LONDYN (Pat). Koła zbliżone do 
ambasady włoskiej podkreślają, że 
Mussolini zmuszony został w mowie 
genueńskiej do zajęcia wobec Francji 
nieprzyjaznego stanowiska, ponieważ 
wiadomości, które ma rząd włoski 

wskazują na aktywną pomoe, udziela 
ną znów przez Francję rządowi bar- 
celońskiemu. j 

Fakty podawane przez włoską 
stronę są następujące: tuż przed przy 

byciem Hitlera do Rzymu ambasador 
gen. Franco w Rzymie, Conde, popro 
sił o audiencję Mussoliniego, którą 
uzyskał w obecności hr. Ciano. W to 

ku tej audiencji ambasador podał do 
wiadomości Mussoliniego informacje, 

jakie ma rząd gen. Franeo o przyby- 
ciu nowych dostaw samolotów, broni 
i amunicji ze źródeł sowieckich i czes 
kich, przesyłanych do Katalonii przez 
granicę pirenejską. Wywiad nacjona 
listyczny ocenił liczbę samolotów prze 
słanych w ciągu dwóch tygodni na 
przeszło 200. 

12 maja Mussolini otrzyniał z Gr   

newy wiadomość, jakoby francuski 
minister spraw zagranicznych Ron 
net zapewnił delegata Barerlony w 
Genewie, ministra del Vayo, że grani 
ca pirenejska nie będzie przez Frane 
ję w żadnym razie dia dostaw wojen- 

nych rządów sowieckiego i czeskiego 
zamknięta. Ponadto Litwinow w roz 
mowie z min Bonnet nalegać miał 
stanowezo, aby granica pirenejska 
pozostała w dalszym ciągu otwarta na 
co najmniej dwa miesiące, ceiem u- 
możliwienia rządowi Barcelony prze 
dłużenia swego oporu przeciw gen. 
Franco. 

Powyższe wiadomości skłonić mia 
ły, jak zapewniają z kół włeskich, 
Mussoliniego do wyraźnego zaakecn- 
towania stanowiska Włoch w przeci 
wieństwie do stanowiska Francji. 

Sfery brytyjskie jednak widzą w 
wystąpieniu Mussoliniego ponowny 
dowód, że rząd włoski dąży stanow- 
czo do zapewnienia zwycięstwa gen. 
Franco. 

ИИ п okr danie «О 
W dniu 18 bm. okolo godz. 18 wy 

lgdował w Solecznikach Małych pod 
Wilnem pilot Tadeusz Góra, członek 
Aeroklubu Wileńskiego, który przed 
południem wystartował na szybowcu 
P.W.—101 z szybowiska w Bezmiecho 
wej, eelem pobicia rekordu. 

Próba udała się. Góra przebył w li 
nii prostej 580 km i ustalił nowy re- 
kord Polski. Dotychczasowy rekord 

  Mussolini 
przechodzący przed frontem palaczy i mechaników włoskiego okręłu 

„Littorio“,   

Folski, należący do Młynarskiego, u- 

ustanowiony w przeszłym roku pod- 
czas zawodów w Rhoen, wynosił 351 

km. Rekord Góry Iepszy jest od rekor 
du niemieckiego, który wynosi 504 
km, natomiast mniejszy jest od rekor. 
du międzynarodowego długości lotu 
szybowcowego W linii prostej, wyno 

szącego 651 km. 

Tadeusz Góra przebywał od pew- 
nego czasu w Bezmiechowej i czekał 
na sprzyjające prady termiczne. Star 
tując w środę ze zbocza górskiego 
miał zamiar dolecieć do samego Wil 
na. Warunki były z początku dobre, 
dopiero nad Lidą pogorszyły się, lecz 
piłot miał nadzieję że uda mu się do 
lecieć do Wilna i dlatego nie lądował. 

Jednak nad Solecznikami Małymi 20 
rientował się, że musi przerwać na- 

tychmiast lot i lądować na małym 
podwórku chłopskim. 

Po lądowaniu Góra powiadomił o 

Oibrzym 

  

pobiciu rekordu szkołę szybowcową“ 
w Bezmiechowej, w woj. lwowskim, 
a szkoła wysłała telegram do macierzy 

stego Aeroklubu Wileńskiego, by się 
zaopiekował rekordzistą. Tymczasem 
Tadeusz Góra wsiadł do pociągu i nie 
długo po nadejściu depeszy zjawił się 
w lokalu Aeroklubu Wileńskiego. Pi- 
iot ezuje się dobrze, ale jest znużony 
ciągłym wyszukiwaniem w czasie 10- 
tu odpowiednich warunków termicz 
nych. 

Tadeusz Góra urodził się w Wil 
nie, ma lat 19 i jest najmłodszym pilo 
tem kategorii D (szybowcowej) w Pol 
see. Ma nieoficjalny rekord długotrwa 
łości lotu nad terenem płaskim, któ 
ry ustalił w roku ubiegłym nad Iotni 
skiem w Porubanku, uzyskując czas 
8 godz. 18 minut. Góra przygotowuje 
się do pobicia jeszcze innych rekor 
dów i jest kandydatem na olimpiadę 
szybowcową, która odbędzie się w 
przyszłym roku. 

wileński 
zyskuje coraz większy rozgłos 

N. JORK, (PAT). — Olbrzym wilński, 
Władysław Talun zdobywa sobie w Ame 

ryce coraz większą popularność, 
Mimo rozgrywania częstych walk z bar , 

dzo poważnymi przeciwnikami, Talun nie 

poniósł dotychczas ani jednej porażki 
Ostatnio olbrzym wileński walczył ze zna 
nym zapaśnikiem Tomaszem Hanley'em z 
Oklahomy, ważącym 260 funtów. Talun. po 
konał preciwnika w 2 min. 9 sek.   

PARYŻ, (PAT). — Prasa paryska za- 
równo inspirowana przez Qual d'Orsay, 
jak i opozycyjna, Jak „Journal des De- 
bafs” lub „Liberte”, protestuje przeciw 
twierdzeniom dziennika włoskiego „Cor- 
Here Padano" co do rzekomych wysił- 
ków francuskiego sztabu generalnego с® 
lem ratowania Katalonii. 3 

„Petit Parisien“ pisze, že wszyscy wa 
Francji wiedzą dobrze, że właśnie francu 
skie koła wojskowe są przeciwne wszelkie 
mu mieszaniu się w wewnętrzne sprawy 
Hiszpanii. 

Obok tej obrony francuskich sier woj 
skowych przed zarzutami dziennika włos 
kiego „„Le Jour“ I „La Liberte“ podają je 
dnak informacje, świadczące o tym, że os 
tatnio z terytorium Francji przesłane zo- 
stały poważne ładunki maferiałów wojen- 
nych dla armii rządowej w Hiszpanii, 

„Le Jour“ podaje, że transporty te idą 
zarówno drogą lądową przez przełęcz 
Perthus, jak też drogą kolejową. Transpor 
ty kolejowe wykryto w ten sposób, że na 
stacji Montauban wobec zapalenia się w 
wagonie osi, władze kolejowe przystąpi 
ły 12 maja do przeładunku towarów w 
jednym z wagonów transportu, kierowane 
go do Hiszpanii. W czasie przeładunku 
okazało się, że skrzynie, zawierające rze 
komo narzędzia, wypełnione były bomba 
mi lotniczymi. Wagon ten zawierał 203 
skrzynie wagi 12.650 kg. 14 maja na dwor 
cu w Montauban zdarzył się podobny wy 
padek. Musiano znów przeładować wa- 
gon z powodu zapalenia się osi I ponow 
nie stwłerdzono, że ładunek przesłany 
pod inną nazwą zaWierał amunicję artyle 
ryjską. 

Na podstawie tych wiadomości „Jour 
nal des Debats* krytykuje rząd. Niestety 
cały świat wie, pisze „Journal des De- 
bas”, że w ostatnich dniach wysyłka mate 
riału wojennego z Francji do czerwonej 
Hiszpanii stała się bardzo intensywna. — 
Nie ulega wątpliwości, że władze ściąga 
ją na siebie za to poważną odpowiedzial 
ność. 

Demarche Anglii 
LONDYN, Rząd brytyjski polecił swa 

mu ambasadorowi w Rzymie, aby odwie 

dził włoskiego ministra spraw zagranicz. 
nych hr. Ciano i zapyłał go o powody,! i 
które skłoniły szefa rządu włoskiego do' 
zdjęcia w mowie, wygłoszonej w Genui. 
nieprzyjaznego stanowiska wobec Frans! 
cji, jak również o wyjaśnienie, jakiego ro 
dzaju intencje rząd włoski wiąże z tego 
rodzaju posunięciem. ' 

Postępy wojsk gen. Franco 
BARCELONA (Pat). Wojska gen. 

Franco wkroczyły wezoraj do obsza- 
ru pomiędzy pasmami górskimi Gu' 
dar i Moratilla. -



£; 

TOKIO (Pat). Samoloty japoūskie 
rzucity na miasto Suczou ulotki, wzy 
wające žolnierzy chiūskich do podda 
nia się. Wielu żołnierzy za czytanie 
tych ulotek rozstrzelano z rozkazu 
marszałka Czang—Kai—Szcka, 

TOKIO (Pat). Wojska japońskie 
zcjęły ufortyfikowane miasto Sun- 
sien (60 km. od Suczow na linii kolejo 
wej Tientsin — Pukou. 

SZANGHAJ (Pat). Według otrzy- 
inmanych tu wiadomości wojska chińs 
kie, które broniły Suczou, po krwa- 
wej bitwie zaczęły ogólny odwrót na 
całej linii w kierunku południowym 
i południowę-zachodnim. 

Najzajadiejsze walki toczyły się 
da zachód od miasta, Według informa 
tyj ze źródeł japońskich, artyleria ja 
pońska, ustawiona w Pawadszan w 
odległości 12 km od Suczou, w kilku 
miejscach zburzyła już warowne mu- 
ry. Bomhbardowanie miasta trwa już 
ad 24 godzin. 

ж z * 

Natarcie japońskie na Suczau Irwa od 
15 maja. Kolumny japońskie, które posu 
wały się od północy i południa, po połą 
czeniu się przy torze linii kolejowej Lung 
haj, obecnie posuwają się razem ku Su- 
czau. 

Po zajęciu Pawangszanu, odległego 
załedwie o 8 klm. na zachód od Suczau, 
straże przednie połuniowej armii japoń- 
skiej otworzyły ogień armatni na Suczau. 
Samoloty japońskie, które dokonały lotów 
wywiadowczych nad miastem, stwierdziły 
skuteczność ognia japońskiego, który zni 
szczył pozycje chińskie poza murami mia 
sta, a w kilku miejscach uszkodził stare 
warowne mury, okalające Suczau. 

Ważny v'ęzeł kolejowy, jakim jest Su 
czau, był silnie ufortyfikowany przez Chiń 
czyków, w szczególności od strony pół- 
nocno-wschodniej. Trudniejsze do obrony 
były południowo-zachodnie okolice Su- 
czau, gdzie pozycje chińskie tworzyły 
rozległy łuk, obecnie opanowany już 
przez Japończyków. Pomiędzy Pawang- 
szan a Suczau znajdują się dwle wynios- 
łości Woniuszan (156 m. wysokości) I 
Cziuliszan (203 m.). Pozycje fe zostały już 
opuszczone przez Chińczyków. 

Artylerla Japońska obecnie ostrzeliwu 
UTP MAT ZOOAREEA 

Dzuga konfsrenoja wojewodów 
nP. Premiera 

_ WARSZAWA (Pat). Dnia 18 maja 
odbył się dalszy ciąg dwudniowej od 
prawy wojewodów, zwołanej przez 
prezesa Rady Ministrów i ministra 
spraw wewnętrznych gen. Slawoja 
Składkowskiego w aktualnych - spra- 
wach politycznych, administracyj- 
nych i gospodarczych. 3 

Na odprawę w tym dniu zostali 
wezwani wojewodowie: pomorski — 
Raczkiewicz, poznański — Maruszew 
ski, śląski — Grażyński, łódzki — Jó 
zewski, wileński — Bociański, biało- 
stocki — Ostaszewski, 
— Sokołowski i wołyński — Hauke- 
Nowak. 

nowogródzki   

je New Woszan. Część sił chińskich już 
wydosiała się z Suczau, udając się w kie 
runku południowo-wschodnim. Do miasta 
napływają jednakże inne oddziały, które 
były zmuszone opuścić niektóre miejsco 
wości pod naporem wojsk japońskich. 

CHAOS W 250-TYSIĘCZNEJ ARMIII. 
Według ostatnich Informacyj, w Su- 

czau znajduje się ciągle jeszcze armia chiń 

Pozostała już tylko 
TOKIO (Pat). Według obserwato 

rów wojskowych, jak donosi Agencja 
Domei, Czang—Kai—Szek ustalił trzy 
linie obronne. Pierwsza z nich Szang 
kaj — Nankin już dawne nie istnie- 
je. Druga, linia kolejowa Lunghaj, za 
łamała się obecnie. 

O KURJER” [4454]. 

Japończycy pod murami Suczou 
ska, licząca około 250 tys. żołnierzy. — 
Panuje w niej jednakże niesłychany chaos, 
który wzmaga jeszcze bardziej panika, 
jaka opanowała mieszkańców. 

Wobec niebywale szybkiego rozwoju 
Japońskich operacyj wojskowych, zagraża 
jących bezpośrednio Suczau, Cziang-Kał- 
Szęk wycofał część wojsk, znajdujących 
się pod jego bezpośrednią kontrolą w 
kierunku linii Kweiteh-Czengczau. 

trzecia linia obronna 
Trzecią linią obronną jest Kanton 

— Fukien. Jest ona dotychczas nie 
tknięta, chociaż lotnictwo japońskie 
poważnie uszkodziło fortyfikacje i 
abiekty wojskowe w Chinach Połud- 
niowych oraz na pobliskich wyspach. 

350.000 osób wymoszą 
japońskie straty w Chinach 

HANKOU (ATE). Rzecznik chińs 
kiej rady wojskowej przyjął kores- 
pondentów prasy zagranicznej, któ 
rym oświadczył, że sytuacja militar 
na Chin jest zadawalająca. W ciągu 
10 miesięcy wojny Japończycy wysła 
li do Chin jeden milion 100 tys. żoł- 
nierzy. Straty w ludziach — zabitych, 

rannych i chorych — wyniosły przez 
ten okres u Japończyków 350 tys. Na 
wszystkich frontach Chin pozostaje 0- 
gółem 750 tys. japońskich żołnierzy. 
Jest to liczba za mała, aby przeprowa 
dzić ofensywę w głąb Chin w wielkim 
stylu. Od początku wojny Japonia 
straciła w Chinach 626 samolotów. 

Antysemickie burdy 
- W Wiedniu 
WIEDEŃ, (PAT). Grupa napastników 

wtargnęła w ub. poniedziałek do synago 
gi w dzielnicy Prater i zniszczyła urządze 
nie wewnętrzne, przy czym poturbowano 
kilkunastu Żydów.  Zajście zlikwidował 
oddział $, $. 

We włorek na kilku ulicach dzielnicy 
Leopoldstadł młodzi ludzie strącali Żydów 
z chodników na jezdnię, obrzucając ich 

przyłem obelgami. 

W związku z powyższymi zajściami da 

je się zauważyć wzmożony napływ do 

konsulatów Żydów, który starają się o wy 

jazd za granicę. Szczególnie wielu Żydów 

słara się o wyjazd do Meksyku, republik 

Ameryki Poł. i Australii. ° 

Swastyka na budynkach 
sądów czeskich 

PRAGA, (PAT). — Prasa komunistycz 
na z zaciekłością atakuje partię niemiec 
ko-sudecką. „Rude Pravo” wystąpiło 
wczoraj z zarzutami, iż partia sudecko-nie 
miecka posiada zdecydowane wpływy w 
sądownictwie. Jako dowód, podaje dzien 
nik, że podczas demonstracyj partii nie- 
miecko-sudeckiej bierze udział wielu sę 

dziów i prokuratorów. Ściany. budynków 
sądowych, a nawet posterunki żandarme 
ri, wymalowane są swastykami, których 
nikt nie poleca ścierać. Ministerstwo spra 
wiedliwości w Pradze, według twierdze 
nia tego dziennika, nie ma odwagi zarea 
gować na tę samowolę. 

TADA EST TT ROENZE KAY WEWEONE TEST ROCEKO A OOO WOSEBA 

Zaszczytny wynik reprezentacji Śląska 
z wicemistrzem Anglii 

Z górą 35 tys. widzów przypatruje się walce Ślązaków 
z Anglikami 

KATOWICE (Pat). Rozegrany w 
środę w Wielkich Hajdukach mecz 
piłkarski pomiędzy reprezentacją 5198 
ka a wieemistrzem Anglii Wolwer- 
kampton Wanderers zakończył się 
niezwykle dla polskiej drużyny zasz- 
czytnym wynikiem remisowym 4:4 
(3:3). 

Dla Śląska 3 bramki zdobył Wili- 

mowski a jedną Wodarz, dla Angli- 
ków Wright zdobył 2 bramki, Kir- 
cham i Me Guire po jednej. ; 

Występ Anglików wywołał na Ślą 
sku niebywałe zainteresowanie i mi- 
mo dnia powszedniego zgromadził na 
boisku w Wielkich Hajdukach z górą 
35 tysięcy widzów. 

Irlandia zremisowała z Czechosłowacją 
PRAGA, (PAT). — W środę rozegrany 

został w Pradze Czeskiej wobec 20 tysię 
ey widzów międzypaństwowy mecz piłkar 
tki pomiędzy reprezentacją Irlandii I re- 

prezentacją Czechosłowacji. Zawody za- 
kończyły się wynikiem nierozstrzygniętym 

2:2 [1:1]. 

Zbyszko Cyganiewicz 
położył przeciwnika w 8 minut 
N. JORK, (PAT). — W tych dniach od | zapaśnikiem świata Martinem Lowy, ważą 

był się w Braddock Arona w Jersey City 
mecz zapaśniczy pomiędzy Władysławem- 

cym 350 funtów. Zbyszko położył swego 
przeciwnika na obie łopatki po 8 minu- 

Zbyszko Cyganiewiczem a najcięższym | tach. 

 WZEEDEEO TTE TOO PROCE ROE TENISAS EEE TEST 

-_ 48 budynki spłonęły w Słonimie 
W dniu 18 bm. po południu wy- 

buchł w Słonimie pożar, który strawił 
17 budynków mieszkalnych, 6 stodół 
18 chlewów, 1 Śpichrz murowny i 1 
skład desek, na ul. Głuchej, Więzien- 
nej, Żwirki i Wigury i Piłsudskiego. 

Akeja ratunkowa, w której oprócz 

miejscowej i kilku zamiejscowych stra 
ży pożarnych brało udział wojsko, 
straż więzienna i policja, była bardzo 
utrudniona, ponieważ wiał silny 
wiatr. 

Na miejscu organizowana jest po- 
moe pogorzelecom. 

Angl'a udziela Tarcii 16 milionów 
fantów pożyczki 

LONDYN, (PAT). — Agencja Reutera 
dowiaduje się, że w Londynie zawarta zo 
stała umowa pożyczkowa, na której pod 
sławie W. Brytania przyznaje Turcji kre- 

dyt w kwocie 16 miln. funtów. Przebywa 
jąca obecnie w Londynie delegacja ture 
cka uzyskała już upoważnienie podpisania 

układu. 

Szwecja i Finlandia 
uznały aneksję Abisynii 
RZYM, (PAT). — Król i cesarz Wiktor 

Emanuel III przyjął wczoraj na uroczystej 
audiencji posłów Szwecji i Finlandii, któ 
rzy złożyli na jego ręce listy uwierzytel 
niające ich przy osobie króla Włoch i ce 
sarza Abisynii. Žau 

Peru idzie za przykładem 
Meksyku 

LIMA, (PAT). — We włorek zostało 
wydane rozporządzenie, według którego 
wszystkie przedsiębiorstwa naftowe, zale 
gające z opłacaniem podatków, będą na 

cjonalizowane. 

„Koncesje* dla żebraków 
w Portugalii 

LIZBONA, (PAT). — Walka z niele- 

galną konkurencją | ochroną nabyłych 

praw znalazła nieoczekiwany obrół w po 

słanowieniu władz miasta Constancia, któ 

re postanowiły dokonać spisu wszystkich 

żebraków, zamieszkujących na terytorium 

gminy i wydać im specjalne karły tożsa- 

mości, upoważniające do wykonywania 

swego „zawodu”, lecz tylko w obrębie 

gminy. Jednocześnie zabroniono wszyst- 

kim innym żebrakom, nieprzynależnym 

do gminy, wstępu na terytorium gm:ny. 

W ten sposób władze miejskie pragną 

wprowadzić pewien porządek w wykony 

waniu procederu, niepodlegającego 'do- 

tychczas żadnym ograniczeniom. 
' 

Płoną lasy w Łotwie 
i Litwie 

RYGA, (PAT). — Silne upały, które 
od kilku dni raptownie nawiedziły Łotwę 

i Litwę, oraz od dłuższego czasu trwają 

ca susza — sprzyjają powsłaniu pożarów 

leśnych. 2 

Onegdaj na pėlnoc od Rygi wybuchł 

groźny pożar większego kompleksu la- 

sów, który objął około 300 morgów. W ak 

cji ratunkowej brały udział oddziały stra 

ży pożarnej z Rygi i oddziały wojskowe. 

Zanołowano również dwa wielkie po- 

żary na Liłwie w powiecie szawelskim ! 

w okręgu kłajpedzkim, gdzie spłonęło 
około 300 morgów lasu. 

Kronika telegraficzna 
— 1.000.000 ton żelaza w zapasie. — 

Rząd bryłyjski zamierza stworzyć wielką 

rezerwę surowego żelaza od 600 tys. do 
miliona ton. W tym celu po'econo hutom 
żelaznym nie zmniejszać produkcji nawet 
w razie obniżenia się zapotrzebowania 

przemysłu. 
— Zmarł wytwórca „wiecznych piór”, 

W Nowym Jorku zmarł w 69 roku życia 

znany przemysłowiec Frank Watsrman, 

wynalazca i pierwszy wytwórca „wieczne 

go pióra”, wybiłny działacz społeczny i 

— Papież przyjął na prywatnej audien   wiańskiego w Polsce ks. biskupa Czarnec 

kiego, 

cji wizytatora obrządku bizantyjsko-sło- |   
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O czym powiadamia 

  

między. nowym prem. 
WARSZAWA (Pat). Pan prezes 

Rady Ministrów, gen Slawoj-Sklad 
kowski otrzymał od prezesa Rady Mi 
nistrów Węgier, Bela de Imredy, na 
stępującą depeszę: 

„Mam zaszczyt zawiadomić Waszą 
Ekscelencję, że lego Wysokość Regent 
Węgier mianował mnie Prezesem Rady 
Ministrów. W chwili, w której obejmuję 
moje stanowisko, śpleszę zapewnić Wa: 

szą Ekscelencję, że śladem mych poprzed 
ników, wysiłki moje będą dążyły do kon 
tynuowania |, jeśli jest fo możliwe, do za 

cieśnienia wiekowej przyjaźni naszych 
obu narodów. W nadziei, że Wasza Eks- 
celencja zechce współdziałać ze mną w 
tym dziele, proszę o przyjęcie wyrazów 
poważania. |—) BELA DE IMREDY", 

$. + P. 

Mikorsk 
Towarzysz Sztuki Drukarskiej 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. św. Sakramentami 
zmarł dnia 16 maja 1938 r. w wieku lat 58. 

Wyprowadzenie zwłok z kostnicy przy szpitalu św. Jakuba na cmen- 
tarz Rossa nastąpi dnia 20 b. m. o godz, 18-ej. 

Zarząd Zw. Zaw. Drukarzy 

Wymiana serdecznych depesz 

  

     

pre
 

    

mm. Wiima 

Węgier i prem. Polski 
W odpowiedzi p. premier gen. Sła 

woj-Składkowski wysłał do premiera 
Węgier depeszę treści następującej: 

„Serdecznie dziękując Waszej Eksce- 
lencji za uprzejme zawiadomienie, śple- 
szę wyrazić mu szczere powinszowania z 

okazji zaszczytnego dowodu zaufania, oka 
zanego mu przez Jego Wysokość Regen- 
ta Węgier oraz złożyć mu życzenia jak 
największego powodzenia w sprawowa- 
niu jego wysokiego urzędu. Jednocześnie 
jest mi szczególnie przyjemnie zapewnić 
Waszą Ekscelencję, Iż będę szczęśliwy mo 
gąc z nim współpracować w dziele zacie 

śnienia tradycyjnych serdecznych więzów, 

łączących nasze oba narody. Proszę Wa 

szą Ekscelencję o przyjęcie wyrazów wy 

sokiego poważania. [|—) SŁAWOJ-SKŁAD 

KOWSKI”. 

P. Prezydent R.P. 
ułaskawił uczestników zajść w Krzeczowiczach 

WARSZAWA, (PAT). — Uczestnicy |*dział w tych zajściach na kary 4—5 miesię 

zajść na tle strajku rolnego w Krzeczowi 
cach w lipcu 1936 r., a mianowicie Włady 
sław Szafran, Marcin Węgrzyn, Anna Ma 
linowska, Wojciech Zawada, Piotr Lega, 
Władysław Komenda, Stanisław Chudy, 
Stanisław Hawro, Andrzej Chudy, Franci 
szek Wołoszyn, Jan Golonka i Honorata 
Szczygłówna skazani prawomocnie za u- 

cy bezwzględnego resztu, złożyli do P. 

Prezydenta Rzplitej podania o ułaskawie 

nie. 

P. Prezydent Rzplitej, przychylając się 

do złożonych próśb, wszystkich wyżej wy 

mienionych ułaskawił, darując całkowicie 

im orzeczone przez sąd kary. 

Francja i Sowiety nie udzielą pomocy Czechom 
LONDYN (Pad. Korespondent ge 

newski „Manchester Guardian“, utrzy 

mujący — jak wiadomo — bliskie sto 
sunki z francuskim M. S. Z. i komisa- 
rzem Litwinowem, ogłasza dzisiaj 

sprawozdanie o rozmowach między 

min. Bonnetem a komisarzem Litwi 
nowem, z których wynika, że Czecho 
słowacja nie może liczyć na pomoce 
wojskową Francji i Sowietów. 

Sowiety wznawiają swą pomoc 
dla rządowców hiszpańskich 
LONDYN (ATE). Korespondent 

specjalny „Daily Mail“ donosi z Per 
pignon, že naležy się spodziewač no- 
wej wydatnej pomocy ze strony Se 
wietów dła hiszpańskiej armii czer- 
wonej. Korespondent powołuje się 
przy tym na narady, odbyte podczas 
ostatniej sesji Rady Ligi Narodów 
pomiędzy Litwinowem a delegatem 
Alvarez del Vayo. 

Zdaniem korespondenta rząd so- 
wiecki będzie sabotował prace komi 

tetu nieinterweneji i dążył do przesz- 
kodzenia wysłaniu do Hiszpanii ke 
misji kontrolującej wycofanie ochot- 
ników cudzoziemskich a z drugiej 
strony wyśle znaczne zapasy broni i 
amunieji. Według dziennika odpowie 
dnie zarządzenia zostały już podjęte 
a transporty broni są w najbliższym 
czasie oczekiwane na granicy franeus 
ko-hiszpańskiej. Będą one kierowane 
przez Marsylię i Barcelonę. 

  

Morszyn-Zdrój 
Leczy skutecznie: 
WSZYSTKIE CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, 
ŻOŁĄDKA, JELIT, WĄTROBY, NEREK 1 PRZEMIANY MATERII. 

Sezon letni: 1 maj — 31 październik. 

      

M. Radziw:łł zmien ł p Suchestow 
a p. DaWson 

LONDYN, (PAT). — W jednym z lon- 
dyńskich urzędów stanu cywilnego ogło- 

szone zosłały wczoraj zapowiedzi ślubu 

cywilnego między księciem Michałem Ra 

dziwiłłem a p. Harriet Saewart Dawson, 

wdową, liczącą 57 lat. Wiek ks. Radziwił 

ła podany jest na 68 lat. Е 

Ślub ks. Michała Radziwiłła z p. Daw 

son nasłąpić ma za tydzień. Znajomość ich 

zawarła zosłała przed trzema miesiącami 

na Rivierze. Ks. Michał Radziwiłł przeby 

wa w chwili obecnej w Brington, w naj- 

bliższych zaś dniach przybyć ma do Lon 

dynu. е 
LONDYN, (PAT). — Pani Harriet Ste- 

wart Dawson w wywiadzie udzielonym 

przedstawicielom prasy zapowiedziała, że 

ślub jej z ks, Michałem Radziwiłłem od- 

będzie się prawdopodobnie z końcem 

przyszłego tygodnia i że wyjeżdża ona o- 

becnie do Brighton, gdzie przebywa na 

rzeczony. 
Pani Stevarł Dawson jest zamożną 

wdową po handlarzu złotem i brylantami. 

Syn jej jest majorem wojsk brytyjskich. 

Informacje: Zarząd Zdrojowy i wszystkie placówki „Orbisu” 

Giełda warszawska 
z dnia 18 maja 1938 r. 

Belgi belgijskie „ . /, «-« s , 89,77 
Dolary amerykańskie . з в оо 529,50 
Dolary kanadyjskie „ ‚ „ . - 526,50 

Floreny holenderskie . „ э . » 294,59 
Franki francuskie . + » + » » 14,93 

Franki szwajcarskie о э » ‚ › 121,65 

Funty angielskie ‚ ‚ « » » » 26,49 

Guldeny gdańskie ‚ в о о ао 100,25 
Korony czeskie « э в о е » » 12,00 
Korony duńskie . « « « » » » 118,00 
Korony norweskie . ‚ э э е » —. 183,03 

Korony szwedzkie , „ » « » + 136,54 

Liry włoskie . » « » + » » 22,50 

Marki fńskie. . « « « « «a 11,70 
Marki niemieckie . . ... 218,07 

Marki niemieckie srebrne „ » ® 112,00 

Ta An — ia e AS 26,20 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna . . « - 65,25 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 82.25 

Pożyczka inwestycyjna druga . 82,75 

Pożyczka konwersyjna . » + я — 

Požyczka konsolidacyjna э « а 68,25 

91,53   8 proc. ziem. dol. kupon. + . » 
a= 
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„KURIER“ [4454]. 

W rocznice pożytecznej 
inicjatywy 

Nie trzeba udowadniać, że jedną 
z najpewniejszych dróg podniesienia 
Sianu gospodarczego rolnictwa na na 
Szych ziemiach, a przez to i poziomu 
kulturalnego ich ludności — jest oś- 
wiata. 

Pojęcie to obejmuje, rzecz jasna, 
nie tylko samo nauczanie ogólne, czy 
też zawodowe otrzymywane w szkole, 
lecz wszelkiego rodzaju kulturalne od 
działywanie za pomocą teatru, radia i 
to najważniejsze czytelnictwa. 

Sprawę czytelnictwa wysunąć na- 
cży na pierwsze miejsce, o ile bowiem 

leatr, a zwłaszcza radio dzięki dobo 
rowi programu i ciągłości pracy mają 

możność skutecznego urabiania poglą 
dów i przekonywania słuchaczów — 
to jednak posługując się żywym sło- 
wem, nie pozostawiają trwałego šla- 
(lu — nie dają więc słuchaczowi moż 
tości powrotu do interesujących go 
zagadnień i spokojnej analizy poru 
szonych tematów. 

: Rola, jaką ma do spełnienia na zie 
miąch wschodnich książka i gazeta, 
W tutejszych warunkach gospodarczo- 

Społecznych, gdzie przeważającą 
część społeczeństwa stanowią rolnicy 

to drobni, na kilku lub kilkunastu 

hektarach — jest szczególnie odpowie 
dzialna i ważna. 

„Drobny rolnik na ziemiach wschod 

tich, wobec rzadko rozraieszczonyci 
tu ośrodków miejskich i ograniczo- 

nych możliwości kontaktowania ze 
Światem bardzo silnie odczuwa głód 
wiedzy i rozrywki. Jednocześnie jed 

nak poziom inteligencji i wyrobienia 
w przyswajaniu sobie usłyszanych 
ub przeczytanych wiadomości nie 
jes: tak wysoki aby było rzeczą obo 
jętną, w jakiej formie wiadomości te 
zostaną mu podane. Ponadto drobny 

rolnik na naszych ziemiach znajduje 
się w trudnych warunkach ekonomicz 

nych, bardzo poważnie ogranicza ją- 
tych jego możliwości zaspakajan4 po 
trzeb kulturalnych, a niewątpliwie w 

związku z tym zjawiskiem pozostaje 

fakt, że zainteresowania rolników 
Ana aaa wyraźnie w kierunku zawo 

Fara zalany na neo 
podarowania 1 =. sposobów g05 

1 a 1 polepszenia swego by 

я Przygraniczny charakter woje- wództw wschodnich stawią dalej: pra sle, książce i radiu postulat przeciw tziałania wrogiej państwowości ро!- 

Cicho sza 

Iżby nie mówiono... 
-«.„Śpieszy się, jak Polak* 
Prezes Komisji Morskiej Stanów Zjedno- 

czonych Kennedy, oświadczył publicznie, że 

za kilka lat samoloty amerykańskie będą 

przewoziły do Europy po 60 turystów jed- 

hocześnie o połowę taniej i sześciokrotnie 

Prędzej. 

Prezes Kennedy przypuszcza, że wszyst- 

kie „Normandie amerykańsko - francusko * 

RE pójdą na szmelc. Na placu pato 
E Popularny transatlantyk, przewożący 

osaż 
i ż 

samas ażerów za 120 zł. od osoby i chyży 

Gzy to jest powód, ; 
y » Żaby zaprzestać budo 

2 SE Sa transatlantyków? „ ale jest to— gygy ы i 

žeby wykonanie naszego arczający powód, 

przyśpieszyć. Żaden o 
cyjny nie wypiera Bi środek komunika 

v. Oczy- 

budowane. Cóżbyś „że były w p>rę 

który by sa Powiedzieli o kraju, 

leje? O teraz zacząt budoyač ko 

Tym bardziej jedn. 
powinniśmy sj 
etwa. Zdaje & 

ak z podwójną energią 
= zabrąć do rozbudowy loini 

ctwo światowe zę Ža skutek zbrojeń, lotni 

kością... Emi Acznie się rozwijać z szyb 

kłądów Packa odu po uruchomieniu za- 

Trzeba n 
zdolniejszyc 

Musi nastą 

A front powietrzny pchnąć naj- 
h ludzi i największe kapitały. 

Eidos pič motoryzacja powietrza. Fur- 
Ra ztowy PNA się stać na całym 

e Polski furgonem powietrznym. 
Lot Makowskiego wyrwał z marazmu lot- 

Az R „Zamarłe skrzydła”, zresztą 
z. aaa» coś, stały się ponownie 
i. 2 Obecność emigracji polskiej 
„Ria klientów polskim liniom poczto- 
zi) wszystkich szlakach globu. Powin 

tedy powstać jak najwięcej. eu 
kara program budowy marynarki, 
iz statków powierznych powinien być 

Sūn Iżby nie mówiono  późriej 

Szy się, jak Polak". 
я g Kennedy oddał spóźnialskim wiel- 

ъ Wa Oznajmił uroczyście nową epokę 
Bt, B techniki, epokę A 2. 

nie   

skiej propagandzie, zwłaszcza komu 
nistycznej, uporczywie przesiąkającej 
io nas przez wschodnią granicę. 

W związku z zawodową strukturą 

naszej ludności pozostaje wreszcie je 
szcze jeden warunek, z którym musi 
my poważnie się liczyć, planując spo 
soby ekspansji kulturalnej na ziemie 
wschodnie. 

Wolny czas rolnika, który może 
go przeznaczyć na dokształcanie się 
lub rozrywkę, jest silnie ograniczony, 
a w każdym razie rozłożony bardzo 
nierównomiernie. Za wyjątkiem okre 
su zimowego, kiedy długie wieczory 
umożliwiają słuchanie radia lub czy 
tanie — a i to ze względu na potrze 
be oszczędzania Światła nie zawsze— 

latem trudno sobie wyobrazić, by rol 
nik dla przeczytania ciekawej książki 
czy wysłuchania audycji mógł porzu 
cić nieraz bardzo pilną i terminową 
robotę. 

Ponieważ jednak książka i gazeta 
mogą być przeczytane w dowolnym 
czasie — te właśnie elementy kultu- 
ralnego oddziaływania na społeczeń 
stwo wiejskie, wybijają się na czoło. 
Właściwie zaś zakres naszych w tym 
kierunku możliwości należy jeszcze 
bardziej ograniczyć, jak bowiem wy 
kazuje doświadczenie, gazeta codzien 
na, dzięki nieraz dużym odległościom 
od poczty dociera do czytelnika — 
drobnego rolnika. z opóźnieniem, nie 
możliwe jest codzienne jej przestudio 
wanie, tym bardziej jeśli w ogóle czy 
tanie sprawia komuś trudności. 
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Czasopismo dla odległych od szla 
ków komunikacyjnych wsi, w których 
czytelnictwo gazet jest utrudnione, 
musi być tanie, redagowane w spo- 
sób przystępny i łatwo zrozumiały. 
Musi zawierać dział informacyj poli- 
tycznych, które bardzo żywo wieś in 
teresują, ale także i artykuły facho 
wo rolnicze oraz rozbudowany dział 
poradnictwa prawnego i zawodowe- 
go. W ten sposób redagowane pismo 
przedstawia dla drobnego rolnika, o 
bok książki, nieprzemijającą wartość 
— daje mu możność zastanawiania 
się nad poruszanymi zagadnieniami 

| urabiania własnego na nie poglądu. 
Jeśli pismo takie postawione zo- 

słanie ponadto na wysokim poziomie 
etyki chrześcijańskiej i chęci służenia 

polskiej racji stanu na wschodzie — 
spełnia ono całkowicie zadania, jakie 

sioją przed współpracą kulturalną z 

naszą ludnością wiejską. 
Przeszło rok temu powstała w Wil 

nie z inicjatywy grona rolników spół 

dzielnia wydawnicza „Głos Ziemi” 

Wydawany przez tę spółdzielnię ty- 
godnik dla wsi pod nazwą ..Głos Zie 

mi* staje się dziś, po roku, jednym z 

na jehętniej czytanych i popularnych 
czasopism na ziemiach wschodnich 

„Głos Ziemi* odpowiada wszystkim 
wyrażonym tu postulatom, jakie sta- 
wiamy przed gazetą przeznaczoną dla 

rolników i dlatego w rocznicę jego ist 
nienia należą mu się wyrazy szczere 
go uznania i życzenia dalszego. po- 
ntyślnego rozwoju. S. Z. 

DDRII 

101-y sezon 

SOLANKA 

KĄPIELE 

NAD NIEMNEM 101-y sezon 

Ю @ PICJA 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 

  

  
PIANKOWE 

ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIUM. 2 

IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA, 

POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE, 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 

wisk Polskich w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orhisu* w kraju i za granicą 

Kanał połączy Ren z Dunajem 
Z Berlina donoszą: Rząd Rzeszy wydał 

usławę o budowie połączenia Renu z Me 
mem i Dunajem, W motywacji stwierdzo 
no, że połączenie Austrii z Niemcami w 
związku z wykonaniem planu czteroletnie 

Kiach ma 

go wymaga zrealizowania w przyśpieszo- 
nym tempie projektu połączenia Renu z 
Dunajem. Ustawa nakazuje zakończenie 

prac do maja 1945 r. 

4 O £2 (| 
Nie ma nie piękniejszego nad lo | leńska*. Warto zapytać dlaczego „Ko 

ty wśród chmur, 
się od ziemi, która w maju kwitnie 
białą wiśnią, a jabłonie uśmiechają 

się do nas swymi pięknymi kwiatami 

wiosny. Jednak tam wyżej jest wios 

na o wiele czarowniejsza. 
W lotnictwie wiosna nie tylko jest 

w maju, czy czerwcu. Każdy lot wzbo 
gaca nas o świeżą dawkę silnych wra 
żeń i tak upaja, jak woń kwiatów nie 
wsadzonych do doniczki z wodą, 
ale wyrastających ze starych drzew. 
Wiosna w lotnictwie jest tą siłą, któ 
ra wiecznie odmładza i stale dodaje 
ciuchy do pracy i nowych wysiłków. 
Sądzę, iż wśród lotników nie ma pe 

symistów. Te ich loty i życie w prze- 

stworzach i obeowanie z wiatrem i 

chmurami rozpalają oblicza i iskrzą 

wzrok, który podobny jest do soko- 

lich czy orlich spojrzeń. Zakres tych 

spojrzeń*u lotników nie posiada gra 

nic naturalnych. Perspektywa zamy 

ka się dosyć rzadko, a bywa to wów 

czas, gdy lotnik jest w hangarze, 

względnie wygodnie odpoczywa po co 

dziennych hulankach nadziemskich. 
Jestem właśnie w hangarze Aero- 

klubu Wileńskiego. Oprowadzają nas 
młodzi lotnicy p. p.: Pimonow i Cho 
rąży. Stoi przed nami czerwonostalo 
wa awionetka RWD 13 — Sp.—AT--. 
Na kadłubie czerwono - czarną farbą 

wypisano dwa słowa „Kokoszka Wi-   

nad oderwanie | koszka”, bo że „Wileńska” — to jasna 
rzecz. z 

Sprawa zostaje Po chwili wyklaro 
wana. Oto na bokach prześlicznego 

szybowca inż. Greszczaką czytam 

„Kiach — Kiach“. 
Co to znaszy? Dlaczego — tam 

„Kokoszka — Wileńska”, a tutaj 

„Kiach AOR L 
Otóż w swoim czasie mjr. Pytel, 

jako wielki przyjaciel ptaków, twier 

dził, że dzikie orły wydają okrzyk po 

dobny do brzmienia wyrazów „kiach 

— kiach“. Na szybowcu kazał wypi 

с k orłów, a na awionetce 

ba „Kokoszka Wilenska“. 

Nowoczesny orzeł - szybowiec o 

jasnożółtym kadłubie i o białych pod 

szyciach skrzydeł wisiał nieraz nad 

Wilnem tak wysoko, jak wysoko wzbi 
jają się orły, a mir: Pytel swoim przy 

jaciołom chodzącym ulicami Wilna i 
siedzącym w cukierniach przy pół 

czarnej zasyłał w myśli pozdrowie- 
nia, zapożyczone od orłów: „kiach— 

kiach*, W pozdrowieniach tych była 

zapewne duma, że człowiek potrafił 

siać się ptakiem, że potrafił opano- 

wać przestworza i nie sobie z niczego 

nie robi. ; 

Lecz oto z hangaru, który wyglą- 

da jak wielki salon balowy o wykła 

danej kostką podłodze i wysokich, a 

szerokich oknach a la weneckie wy-   

Kopiec w Rzewuskich Zawadach 

  

      

Onegdaj ziemia siediecka przeżywała 
wielce uroczysty i podniosły dzień, gosz- 
cząc Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
prof. dra Ignacego Mościckiego, który 
przybył na uroczystość odsłonięcia głazu 
pamiątkowego i poświęcenia kopca, 
wzniesionego ku czci | Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego przez włościan wsi 
Rzewuskie Zawady przy pomocy ludności 
całej gminy Przesmyki oraz.gmin okolicz. 
nych powiatu siedleckiego. ‚ 

Kopiec w Majówce Zawada jest pięk 
nym przykładem po wieczne czasy of:ar- 
nej pracy włościanina-rolnika polskiego 
dla idei, w fym wypadku dla idei uczcze- 

  

  

Jest to przykład tym bardziej cenny, 
iż powstał z samorzutnej inicjatywy miej 
scowych gospodarzy wsi Rzewuskie Za- 
wady, którzy pragnąc uczcić pierwszą ro 
cznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego, w 
roku 1936 postanowili pójść za radą miej 
scowego kierownika szkoły p. Dylewicza 
i wznieść trwały pomnik ku czci Odnowi- 

ciela Państwa Polskiego. 

Na zdjęciu widzimy Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w momencie przejścia 
obok nowousypanego kopca ku czci Mar- 
szałka Piłsudskiego. U góry na szczycie 
kopca widzimy pamiątkowy głaz z wyry-= 

nia pamięci Wodza Narodu Marszałka | tym na nim napisem: „Józefowi Piłsudskte 

Piłsudskiego. mu — Ziemia Siedlecka”. 

EEA p 
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WSPÓLNA KONFERENCJA PPS I 

STR. LUDOWEGO W KRAKOWIE. 

W Krakowie odbyła się w końcu ub. ty 

godnia konferencja tamtejszych uprzywód- 

ców PPS i Stronnictwa Ludowego. Z ramie 

via OKR PPS brał udział b. poseł Ciołkosz, 

zaś z ramienia Str. Lud. prezes Gruszka. 

Konferencja dotyczyła wspólnych wystąpień 

przy organizowaniu zebrań. 

USTĄPIENIE PREZESA SUP? 

W kołach urzędniczych utrzymują, że do 

tychczasowy prezes SUP p. Gustaw Zieliński 

EOS EEST ЦЕМО 

Liczne požary i kata- 
strofy w Niemczech 

Z Berlina donoszą: W ciągu ostatnich 

dwóch dni w różnych miejscowościach w 

Niemczech wydarzyło się wiele pożarów 

i katastrof. Z Frankfurtu donoszą o spło- 

nięciu zekładów gumowych w Hanau. W 

Pile spłonęły częściowo zakłady najwięk 

szego przedsiębiorstwa przemysłu drzew 

nego we Wschodnich Niemczech Feawer 

ke A. G. W okolicach miasta Dessau spa 

liło się 50 hektarów lasu. Wskutek silnych 

upałów zapalił się tam polowy zakład 

koncernu |. G. Farbenindustrie Bittenfeld, 

Z wielkim trudem udało się przeszkodzić 

przerzuceniu się ognia na pobliskie zabu 

dowania. 

prowadzają trzy rasowe maszyny. | 
Zaraz polecimy. Zaraz i my bę- 

dziemy mogli rzucić na ziemię pogard 

liwe spojrzenia i triumfujący okrzyk: 

„kiach — kiach““. 
Hełm lotniczy. Kurta skórzana. E 

leganckie okulary. Z cywila w szarym 

ubraniu z wygiętym kapeluszem ro- 

bi się „lotnik*. 
Już warczy samolot. Już siedzi pi 

lot Już przywiązano pasażera pasem. 
Jarda na start. Tam, w dali widać 
zatkniętą flagę. Wiatr jest dosyć sil 
ny. Start nastąpić musi opodal chorą 
giewki. 

Jedziemy wygodnie, niczym „Pol- 
skim Fiatem*. Narazie żadnych  sil- 
niejszych wrażeń. Niczym samocho- 
dem, z tą tylko różnicą, że nikt nie 
trąbi, nikogo nie trzeba omijać i zwra 

cać uwagi na chodniki, z których czę 

sto ktoś schodzi i ładuje się wprost 

pod samochód. 
Warkot zwiększa się. Już nie nie 

słychać. Awionetka pędzi na złama 

nie karku. Dwa małe koła kręcą się 

po krótko wyrośniętej trawie, a śmig 

ło zaczyna pracować „całą parą". Je 

szcze moment i już jesteśmy w powie 

trzu. 
Wiatr rzuca nas niczym na hama 

ku. Ziemia ucieka. Samolot jakgdyby 

słał w miejscu i patrzał na to wszyst 

ko, co pod nim się dzieje. : 

Stojące w bieli kwitnące drzewa 

stają się tak małe, jak łodyżka z kie 

liehem rozwartych płatków narcyza. 

Jeszcze wyżej. Ziemia biegnie co- 

rez prędzej. Już prawie nic nie wi- 

  

  

DOWNI 
nosi się z zamiarem ustąpienia ze stanowi 

ska prezesa w związku z objęciem przez nie 

go wyższego stanowiska w Ministerstwie O 
pieki Społecznej. 

TUR ORGANIZUJE ZLOT W WAR- 
SZAWIE. 

Wlipeu odbyć się ma w Warszawie zioś 

socjalistycznej młodzieży zrzeszonej w TUR. 

Przewiduje się udział około 1000 młodzieży. 

GEN. HALLER NIE USTĘPUJE £ 
PREZESURY STR. PRACY. 

Niedawna wiadomość, jakoby gen. Haller 

miał ustąpić z prezesury Stronnictwa Pracy 

a jego miejsce miał zająć generał Kukiek 

jak miała możność stwierdzić PAA, nie odpo 

wiada prawdzie. Żadne zmiany nie są prze- 

widziane. Koła Stronnictwa Pracy podkreś- 

lają. że tego rodzaju wiadomości są zwykłe 

rozpowszechniane przed każdą większą ak 

tją, czy poważniejszym posiedzeniem wladę 
Stronnictwa Pracy. 

„POLSKA LUDOWA. 

W najbliższym czasie ukazać się ma no 

wy tygodnik, przeznaczony dla wsi p. t. „Poł 

ska Ludowa*. Tygodnik ten wydawać ma 

Stronnietwo Narodowe. Podkreślić należy, że 

pismo pod tym tytułem wydawała jaż 2 lata 

temu radykalna grupa ludowców. Wydawni 

ttwo przestało się ukazywać po rozwiązania 

ostatniego Sejmu. 

Gać, tylko szaro - zielony dywan prze 
szyty gęstą kanwą dróg. 

Awionetka opiera się o jedno 
skrzydło. Robimy wiraż. Patrzy nam 
w twarz słońce i cieszy się wiatr, że 
znalazł przyjaciół, iż skończyła się -je 
go samotność w pogoni za czymś, cze 
go nie da się określić słowami. 

Trzeba z tym wiatrem, tam wyso 
ko wypić bruderszaft, wówczas się 
pozna emecję latania. 

Ghwil kilka — jakże krótko to 
trwało. Pod nami wyrasta coraz więk 
sza coraz bardziej potężna i czarna, 
jak rzeczywistość ziemia. 

Wiatr zrzuca z drzew białe płatki 
kwiatu jabłoni i zmięte kapelusze cy 
wilów, zabłąkanych przygodnie na 
lotnisku. 

Poezja skrzydeł. Człowiek przera 
sta siebie. Gasną zmartwienia. Dale- 
kie są weksle. Obce nałogi. Lot zabi 
ja wszystkie kłopoty. Mieć orle skrzyd 
ła i żyć, żyć, jak najdłużej tam w gó 
rze, wśród chmur, które wydają się 
bliższymi przyjaciółmi od tych wszyst 
kich, którym co dzień podaje się dłoń 
i mówi się piękne słówka. 

Niech żyje lotnictwo! Niech się roz 
wija Aeroklub! Niech będzie zawsze 
wiosna! . 

Wrzynają się głęboko wrażenia, 
tkwią w pamięci każdego człowieka, 
który chociaż raz zasmakował tej 
wielkiej przyjemności latania. 

Odurzająco działa czar wiosny. 
Bardziej bliski staje się szeroki świat, 
przecinany skrzydłami samolotu. 

J. Niecieckł.
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Podróż Wiktora Emanuela 

  

Anekdota wkłeda w usta Wiktora 
Emanuela i marszałka Bałbo następujący 
dialog. Balbo: „Wasza Królewska Mość 
raczy mianować mnie wicekrólem Libii". 
Wiktor Emanuel: „Chcesz być wicekró- 
lem, mio caro Balbo? A kimże ja jestem?”. 

Anekdota pozosłaje anekdotą. Za pa- 
rę dni król włoski i cesarz abisyński Wik- 
tor Emanuel udaje się w podróż wizyta- 
cyjną do Libii i Trypolitanii, dawniejszych 
nabytków kolonialnych Italii, - administro- 
wanych sprężyście przez marsz. Italo 
Balbo. 

PUSTYNIA. 

Dwadzieścia kilka lat temu Tripolis 
I Libia dość łatwo dały się wyłuskać ze 
zniedołężniałych dłoni padyszacha i dość 
gładko przeszły we władanie włoskie, 
zwłaszcza, że nie miały szczególnej 
wartości, Po prostu duży szmat piaszczy- 
sto-kamienistej pustyni, w której, niby li- 
czone rodzynki w nienadającym się do 
użytku cieście tkwiło parę oaz: Kufra, Mur 
zuk i coś w tym rodzaju. Wybrzeże może 
nieco urodzajniejsze, ale właściwie poza 
daktylami i dromaderami nie miała się 
czym ta „libijska puszcza” — że użyję 
zwrołu Mickiewicza — chwalić. Rozumiał 
ło w 1935 r. również Mussolini, oświadcza 
jąc Anglikom, że nie zamierza kolekcjono 
wać pustyń i woli zagarnąć Abisynię, niż 
ołrzymać w prezencie „puszczę soma- 
lijską”. 

Szczery piasek, którego tysiące ton 
ulatuje rok rocznie z wiatrem ku Egipto- 
wi, zasypując fundamenty wielkiego sfink- 

sa i podnóża piramid w Gizeh — oło 

główne „bogactwo” Libii, A jednak i z 
pustyni umie geniusz rasy romańskiej wy- 
ciskać wartości, jeżeli nie gospodarcze to 
prestiżowe, jeżeli nie kolonizacyjne, to 
strategiczne. | z pewnością Wiktor Ema- 
nuel podziwiać będzie nie tylko niezrów- 
nane wschody słońca nad piaszczystym 
sfalowanym morzem czy prześliczne lilio- 
we cienie na wydmach i diunach o 

zmierzchu. 

W RAZIE WOJNY. 

Gdyby kiedyś na terenie północno- 
afrykańskim kędy krzyżują się wpływy 
trzech mocarstw, nie licząc Hiszpanii dojść 
miało do zbrojnego starcia, Libia odegrać 
by mogła rolę pierwszorzędną, jako baza 
wypadowa bądź przeciwko Egiptowi 
bądź przeciwko Algierowi i Marokko. Wy 
starczyłoby zmobilizować kilka dywizji 
łotnych Arabów, askarysów, tuaregów czy 
innych nomadów zwanych poetycznie sy- 
nami pustyni ,by zaszachować b. poważ- 
nie np. Sudan, zwłaszcza, że z Eliopii 
przybyłby niewąłpliwie sukurs i górny N'l 

Pracownicy zakładów „Elektro па F. O. N. 

zarówno Biały jak Niebieski znalazłby się 
w kleszczach. 

DBAŁA METROPOLIA, 
Ale po cóż takie wizje, szczególnie te 

raz kiedy tytuł cesarza coraz częściej do- 
chodzi do uszu Wiktora Emanuela i kiedy 
zbrojny pokój ma tak piękne perspekty- 
wy? Celem królewskiej podróży jest prze- 
de wszystkim podkreślenie łączności me- 
tropolii z obszernymi, acz słabo zaludnio- 
nymi koloniami. Wdzięczne kolonie zaś po 
każą królowi owoce na jakie się składa 
afrykańska natura i europejska wytężona 
cywilizacyjna praca. 

BALBO. 
Skoro mowa o Libii i Trypoliianii, to 

niepodobna ograniczyć się jedynie do wy 
mienienia nazwiska Balbo. Młody ten jesz 
cze a zarazem tak już sławny — i to nie- 
tylko we Włoszech — człowiek zasługuje 
stanowczo na jak najobszerniejsze, a w 
każdym razie jak najpochlebniejsze 
wzmianki. 

lalio Balbo jest wcieleniem i symbo- 
lem tego wszystkiego, co w młodej, powo 
jennej, odrodzonej Iłalii pręży się do lotu, 
do rozmachu, do zwycięstwa, co uosabia 
żywotność i tężyznę italskiego plemienia. 
W zdobywcy Atlantyku kipi i przelewa 
się energia, wiedziona jasną myślą ku 
wielkim celom. Balbo zabarwia swą silną 
indywidualnością wszystko, co jeno obej 
mie w. swej intensywnej działalności. Ci, 
którzy się zetknęli z marsz, lotnictwa 
włoskiego, opowiadają cudeńka o libij- 
skim gubernatorze. Pracowitość łączy się 
w nim harmonijnie z wielkimi zdolnościa- 
mi, a zmysł organizacyjny — z rozmachem 

pioniera. Gdzie tylko chodzi o uporząd- 
kowanie dionizyjskiego chaosu słoneczny 
mi apollińskimi cyklami, tam Balbo jest 
niezastąpiony. Obca i wstręlna mu jest 
wszelka skostniała bezduszna rutyna. Ob- 
ce mu jest uczucie strachu i bezsilności. 
Pod sprężystą ręką, skupioną wolą i prze- 
nikliwą inteligencją królewskiego namiest 
nika w Alfryce zakwiłła zda się libijska 
pustynia i pulsować jęły nowym życiem 
obszary między Syrtami. Oko króla i ce- 
sarza ma ło obecnie ocenić i pochwalić, 

POD ZNAKIEM AUTOSTRAD. 

Współczesność — zwłaszcza środko- 
wo-europejska — żyje pod znakiem bu- 
dowy wspaniałych autostrad, Biegnące w 
dał, szerokie, równe jak wystrzelił wstęgi 
asfaltu, betonu czy kamienia przyjęły się 
Już i na gruncie afrykańskim. Wzdłuż wy- 
brzeża M. Śródziemnego, na przestrzeni 
wielu setek kilometrów wiedzie autostra- 
da magistralna od której dopiero rozwidla 
ją się na boki pomniejsze arterie komuni- 
kacyjne, przybliżając odległe miejscowoś- 
ci i wyciskając geometryczne piętno cy- 

wilizacji na libijsko-trypolitańskich pusto- 
szach. Autostrady włoskie, dzieło włos- 

kich inżynierów i tubylczych robofników, 
najczęściej jednak dzieło zarówno móz- 
gów jak też i rąk włoskich — znajdują 
godną kontynuację w Tunisie, Algierze, 
Marokko, gdzie je kują w skałach pod ża- 
rem afrykańskiego słońca kompanie stra- 
ceńców z Legii Cudzoziemskiej, 

Podróż Wiktora Emanuela do Afryki 
włoskiej będzie widomym dowodem dba- 
łości metropolii o kolonie.   

Szaliapin nie był największym 
śpiewakiem Świata? 

Dnia 15 bm. odbyła się w wielkiej sali | na Niwińskiego i in., najwyższe władze 
techników w Warszawie akademia żałob 
na dla uczczenia pamięci wielkiego śpie- 

waka Teodora Szaliapina. 

Słowo wstępne wygłosił prezes komi- 
łefu organizacyjnego N. A. Plemiannikow, 
po czym chór studentów seminarium du- 
chownego odśpiewał „Wiecznaja Pa- 
miat“, której to pieśni audytorium wysłu- 
chało stojąc. W dalszym ciągu tej akade- 
mii produkowano na płytach szereg arii 

operowych w wykonaniu zmarłego Szałia- 

pina. 

W szczelnie wypełnionej sali można 
było zauważyć licznych przyjaciół | wiel- 
bicieli wielkiego artysty, przedstawicieli 
polskiego świata artystycznego, jak Wan- 
dę Wermińską, lgnacego Dygasa, dyr. Ja 

duchowne kościoła prawosławnego i człon 
ków emigracji rosyjskiej. 

Wśród zebranych omawiano szeroko 
rolę Szaliapina w świecie śpiewaczym, 
przy czym według przeważającego zdania 
wybitnych kół fachowych, Teodor Szalia- 
pin nie może być uważany za największe- 
go śpiewaka świata ostatniego stulecia. 

Szaliapin miał bowiem duże braki natury 
technicznej, co szczególnie się uwydatnia 

ło przy długich nutach tzw. kantylenach, 
skutkiem czego nigdy nie był angażowa- 
ny przez Beyreuł, które jest Mekką dla 
artystów najwyższej miary, Do najwięk- 
szych — zdaniem fachowców —- śpiewa- 
ków osłatniego stulecia, po Caruso i Bat- 
fistinim, zaliczyć należy żyjącego Mona-   vardę. 

Wyścigi Oxford-Cambridge a... wielka wojna 
Jak argumentuje młodzież 

Niezwykle charakterystycznym  przeja- 

wem umysłowości i zainteresowań młodz'e- 

ży angielskiej jest pewna ulotka, której po- 

jedyńcze egzempłarze przesłane zostały rów 

nież i do Warszawy. Jest to ulołka, wydana 

przez British Yoth Peace Assembly — ro- 

dzaj komitetu porozumiewawczego z górą 25 

crganizacyj młodzieży chrześcijańskiej, ibe 

rainej, komunistycznej, robotniczej itd. Ulot 

ka ma na celu propagandę haseł pokojo-   wych, antywojennych na tle aktualnej sy- 

  

W Łaziskach Górnych odbyła się uro- 
czystość wręczenia armii 4 ciężkich kara- 
binów maszynowych, ufundowanych przez 
zarząd i pracowników Zakładów „Elektro“ 
Sp. Akc. Po mszy polowej, celebro wanej 
przez ks. proboszcza dr Ton.alę, wygłosili 
przemówienia dyr. generalny inż. Gosiew- 
ski i przedstawiciel pracowników Malczyk, 

Karabiny maszynowe przekazano przed- 
sławicielowi armii płk. Sadowskiemu, któ- 

ry podziękował za ofiarność pracowni- 
kom. Uroczystość zakończyła defilada 
wojska, organizacji PW i społeczeństwa. 

Na zdjęciu — ogólny widok uróczy- 
stości przekazania ciężkich karabinów ma 
nowych armii w Łaziskach Górnych. 

   

angielska potrzebę pokoju 

tuacji w polityce międzynarodowej. Nie by- 

łoby w tym nie szczególnego, gdyby nie me 

tooa argumentacji. 

Tekst ułotki zaczyna się mianowicie od 

następujących... rewelacyj: „Od 1915 do 

1920 r. nie było wyścigów wioślarskich. Wie 
la spośród najlepszych wioślarzy, jacy kie 
dykolwiek startowali na Tamizie, zostało za 

bilych w czasie od 1914 do 2918. Jeszcze wię 

ce; było ciężko poranionych..." „Przez 108 

lat odbywały się wyścigi Oxford — Cambr'd 

ge na Tamizie. Wielka wojna, wzywając 
kwiat młodzieży angielskiej do okopów, spo 

wcdowała przerwę w zawodach na*5 lat... 

Gzy chcemy tego znowu?” Z kolei następu- 
ją czysto już politycznej natury argumenty 

przeciw Chamberlainowi, w sprawie Austrii, 
Czechosłowacji, Hiszpanii itd. 

Z humorem — prawda? 

Jak wykiyć 
prawdziwy wiek ludzki 
Niedawno jeden z uczonych niemiec- 

kich wynalazł niezawodny sposób ozna- 
czania prawdziwego wieku ludzkiego, Po- 
lega on na tym, że krew badanego czło- 
wieka wstrzykuje się do krwi królika do- 
świadczalnego, Reakcja, jaka zachodzi we 
krwi królika pozwała na ścisłe ustalenie, 
w jakim stopniu poddany próbie organizm 
ludzki jest zużyty i jak jeszcze długo mo- 

że żyć. 

ATSITIKTINIS 

Glošaiki w w:g0nach 
Uczestnicy zorganizowanej przez Akcję 

Kalolicką pielgrzymki na kanonizację bł. 
Andrzeja Boboli spotkali się z miłą nie- 
spodzianką zgołowaną przez kierownici- 
wo pielgrzymki. — Mianowicie w 20 wa- 
gonach wycieczki zostały zainstalowane 
głośnikami, przez które nadawano w cza- 
sie wycieczki audycje muzyczne I infor. 
macje ze specjałnej kabiny nadawczej. 
Kompletne urządzenie elektroakustyczne 
(wzmacniacze, głośniki itd.) zostały wy- 
pożyczone i zainstalowane bezpłatnie 
przez największego w Polsce wytwórce 
tych urządzeń — Państwowe Zakłady Tele   i Radiotechniczne w Warszawie. 

  

Król Jerzy VI na inspekcji lotnictwa angielskiego 

  

Dowodem wielkiego zainteresowania króla Anglii Jerzego VI lotnictwem jest re- 
produkowane przez nas zdjęcie, na którym widzimy króla Jerzego na tle naj- 
nowszego samolotu bombowego angielskiego, podczas swej ostatniej inspekcji na 

lotnisku londyńskim. 

Teatr Lutnia 

Występy Janisy Kulezyckiej . 

„Księżniczka Czardasza” 
OPERETKA W 3 AKTACH E, KALMANA. 

Rola Sylwy Varescu, daleko wykracza- 

jąca poza zwykłą operetkową konwen- 

cjonalność, pozwala na dwojaką interpre- 

tację. Zwykle ujmowano ją jako partię 
przede wszystkim wokalną (jest przec'eż 

świetnie napisana — efektowna, popiso- 

wa, rėžnobarwnal), na tle niezbędnego li 

  

| tylko szablonu „gry” scenicznej. 
Gistaedt, prawdziwa tragiczka, która 

rozwinęła się może z właściwym powoła- 
niem, za swoich šwieinych „szwedzkich“ 
czasów robiła z Sylvy przede wszystkim 
człowieka i potrafiła na operetce wzru- 
szać do łez, Strona wokalna była dla niej 
tylko jednym ze środków wyrazu drama- 
tycznego. 

Kulczycka, dając własną interpretację, 
odnalazła złoty środek: wokalnie stała na 
wysokim poziomie artystycznym — śpie- 
wała ze smakiem i umiarem, chwilami — 

z rozmachem, chwilami ze szczerym wvzru 
szeniem; i jednocześnie potrafiła stwo- 

rzyć posłać, w którą się uwierzyło i do 

ludzkich przeżyć, której odczuwało się 
sympatię. 

Ze „Sylvy” da się wyciągnąć natural- 
nie więcej, niż np. w papierowej „Nadii 
Nadiakowskiej“ z nieprawdziwego zdarze 
nia — to też Kulczycka wywiązała się ze 
swego zadania z honofem. W grze nie 
odczuwało się wcale improwizacyjnej przy 
padkowości — rola została całkowicie 
opanowana w pomyśle i wykonaniu. 

Niewyczerpane są werwa, tempera- 
ment i lekkość gry Szczawińskiego. Jaka 
ło wysoka klasa, tradycja i styl! Jego Bo- 
ni jest naprawdę rozkoszny!  Wieczoru 
premierowego Szczawiński reprezentował 
właściwie sam jeden prawdziwy humor 
i werwę, ponieważ reszta wykonawców ja 
koś nie wzniosła się ponad poziom 
uczciwej poprawności. Grał więc niby i za 
siebie, i za innych (tak w sztywnym to- 
warzystwie jeden dowcipniejszy | odwaž- 
niejszy osobnik próbuje rozruszać resztę 
milczących gości!), Stąd więc może chwi- 
lami niespodziewanie lekka „pedalizacja” 

gry. 
Z całą przyjemnością „nie poznałem” 

orkiestry: po „Orłowie” zrobiła miłą nie- 
spodziankę — pod batutą p. Cymblera. 

Partytura opanowana, rytmy na ogół 
dobre i wytrzymane, akompaniament sub- 
telny (nareszcie doczekałem się piano, 
o które dawno już się ubiegałem!). 

Kochani koledzy-muzycy! Zachowajcie 
te pełne życzliwości dla was słowa w pa- 
mięci na przyszłość! 

$. W.-K. 

  

Wszędzie | zawsze przyda stę 
książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 йо 19 godz. 
Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 8 zł. 

Wysyłka na prowincję. 

лНЕСч 

Sposób na ważenie... 
myśli | 

Bardzo głośnym u schyłku ubiegłego stu 
Iecia był wynalazek prof. Mosso, Włocha. 
Zbudował on specjalną wagę, przeznaczoną 

do ważenia... myśli... Na płaszczyźnie jej 

Fładł się pacjent i pozostawał na czas bada 

nia w absolutnym bezruchu. Przy najmniej 

szej zmianie w ilości krwi w mózgu badane 

go równowaga wagi ginęła. Przy pomocy tej 

wagi prof. Mosso rozróżniał, kiedy jego przy 

jaciel powtarzał w myśl wiersz grecki, a kie 

dy włoski, ZĘ PLN 

    

  

Nowinki radiowe 

Więcej światła 
Felietony  naukowo-populame mają 

wiełkie znaczenie i powinny się powta- 
rzać jak najczęściej. Dziś, kiedy nie tylko 

minęła fala bezrobocia zawodowego, ale 
nawet rozpoczął się głód fachowców, bu- 
dzenie zainteresowań technicznych u mło- 
dzieży, słuchającej radia, jest arcyważne. 

Felieton p. Wandy Boyś pt. „Więcej 
świałła” omówił w formie przystępnej, lek 
kiej i żywej zagadnienie oświetlania 
miast, w historycznym przekroju. Ilustracją 
zresztą wczesnej ery w oświetlaniu miast 

mogłyby być niektóre z naszych miaste 
czek z wiecznie psującą się elektrowienką. 

R +4 

Wracając jeszcze do poruszonego na 
wstępie temału warto podkreślić potrzeby 
audycyj rzemieślniczych. Szybko rozwija- 
jący się na wsi ruch straganiarski powi- 
nien by znaleźć echo radiowe w formie 
jakichś systematycznych wykładów, czy 
pogadanek, Rower, motocyk! — przecież 
ło sezon tych żelaznych rumaków! Oczy- 
wiście upały nie bardzo się nadają do... 
zmoforyzowania tematów. Ale nie zawsze 
przecież panują upały. 

Dziedzina nauk ścisłych cieszy się wiel 
ką popularnością wśród młodzieży dzi- 
siejszej. Jest to objaw pomyślny i dla spo. 
łeczeństwa i dla radia, Dla społeczeństwa, 
jako odtrutka na ałkoholizm. Dla radia, 
jako obszerna dziedzina tematów, przy- 
ciągająca słuchaczy. L 
AAAAAAAAAAAAAAAS S AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

WILNO 
I. Wilno w mowach Wielk. Marsżałka 

I. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 
politei Polskiei 

prace Wacł. Glzbert Studnickiego 

wyd 1936 — do nabycia wszędzie 

  

Pracownicze T-W0 OŚwiatówo- 

Kalturelne w Landwarowie 
15 maja rb. odbyło się w Landwarowie 

organizacyjne 
Towarzystwa Oświatowo-Kulturałnego im. 
Stefana Żeromskiego. 

Zebranie zagaił i wygłosił referat or- 
sekretarz PTOK w | ganizacyjno-ideowy 

Wilnie p, Zygmunt Makarczuk wobec licz- 

nie zgromadzonych przedstawicieli miej- 

scowej inteligencji oraz robotników zrze- 

szonych w ZPZZ. 

W wyniku zebrania powołany został ь 

do życia oddział PTOK w Landwarowie 

o zasięgu terenowym na Wakę i Grzego- 

rzewo. 

energicznej pracy organizacyjnej będącej 

wstępem do właściwej pracy na szerokim, 

a często zaniedbanym u nas odcinku kul- 

turalno-oświatowym. 

: Pielgrzymka akademicka 
na Jasną Górę 

Akademicki Komitet Ślubowań Jasno- 
górskich w Wilnie organizuje 21.V. 1938 r. 

pielgrzymkę na Jasną Górę do Często- 

chowy. 
Zgłoszenia akademików i maturzystów | 

przyjmuje się w lokalu Sodalicji Mariań- 

skiej Akademików ul. Wielka 64 w go* 

dzinach od 17 do 20. 
Zgłoszenia spoieczeństwa przyjmuje 

„Orbis“ — Mickiewicza 16a i Wielka 49. 

Wyjazd pielgrzymki  nasłąpi 21.М. 

1938 r. w godzinach popołudniowych: 

Powrół pielgrzymki nastąpi 23.V. 1938 ©& 

DRACENA duża 
szerokolistna 

w
e
"
 

zebranie Pracowniczego . 

Obecnie nowy oddział przystąpił do 

  
sprzedaje się, — Wilno, Stalowa 3.5 

  
   

        
     



Uchwały 
Wydz. Wojewódzkiego 

16 bm. w Urzędzie Wojewódzkim pod 
przewodnictwem p. wicewojewody J. Ra- 
kowskiego odbyło się posiedzenie Wileń 

skiego Wydziału Wojewódzkiego. 
Na posiedzeniu tym między innymi 

zatwierdzono: 
1) preliminarz budżetowy gminy mias- 

ła Wilna na 1938/39 r. na sumę ogólną 
10.560.000 zł, 2) stałuty: szpitala Powia- 

towego w Szumsku i przychodni TOZ w 
Głębokiem i 3) uchwały finansowe Rady 
Miejskiej m. Wilna w sprawach: a) zaciąg 
nięcia pożyczki w Komunalnej Kasie Osz-. 
Czędności m. Wilna w kwocie 350.000 zł, 
Na budowę lombardu miejskiego, b) na- 
bycia od Banku Gospodarstwa Krajowego 
I Pocztowej Kasy Oszczędności pasów zie 
Mi na poszerzenie ulicy Mickiewicza, c) 

nabycia placu ziemi na budowę strażn'cy 
_ Pożarnej, d) nabycia pasa ziemi pod bu- 

dowę toru kolejowego do Targów Pół- 
Nocnych, e) bezpłatnego odstąpienia Pol 
skiemu Czerwonemu Krzyżowi placu zie 
mi pod budowę garażów i składnicy, f) wy 
kupu przez użytkowników działek ziemi 

Wieczysto-czynszowych i wieczysto dzier- 
Żawnych, g) przyjęcie od M. Aleksandro- 
Wiczówny na własność gminy m. Wilna 
tytułem darowizny gruniów położonych 
Na terenie „Pośpieszki”, h) zaciągnięcia 
W Towarzystwie Popierania Budowy Pu- 

blicznych Szkół Powszechnych pożyczki w 
kwocie 10.000 zł na budowę szkoły przy 
ul. Beliny, 

Poza tym rozpatrzono: a) statuty eła- 
lów stanowisk służbowych w wydziałach 
Powiatowych, b) odwołania rad gminnych 
W Brasławiu, Drui, Widzach i Olkienikach 
W sprawie zatwierdzenia słatutów etatów 
słanowisk służbowych, c) odwołania rad 
9m. w Zalesiu i Gierwiałach od decyzyj 
Wydz. Pow. w sprawie zatwierdzenia bu- 
dżełów na r. 1938/39, d) odwołanie Rady 
Gm. w Kobylniku od decyzji Wydz. Pow. 
W sprawie świadczeń drogowych w natu- 
te, e) prośbę Rady Gm. w Komajach w 
Sprawie wprowadzenia wielkich targów 

‚° twierzęcych w Komajach, f) odwołania po 
szczególnych osób w sprawach podatko- 
wych i innych. 
L a S 

    s 
przez cały świat, usuwając ODCISKI bez bólu. — Przy aj ory- 
ginalnego pudełka LEBEWOHL. Na każdym jest ten napis 
LEBEWONUL 
m a ai 

aopierajcie pierwszą w ŚKraju Apół- 
zielnię Brzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko -trockim | 
HL 

Na 60 chorują w Wileńszczyźaie 
Inspektor lekarski sporządził wykaz 

zachorowań i zgonów na choroby zakaž- 
Ne i jnne występujące nagminnie w woje- 
wódziwie wileńskim za czas od 8 do 14 
maja, kn 83 wypadki jaglicy, 36 

. is w tym 1 zgon), 25 — 
błonie, = tym 7 wypadków zgonu), 11 
8 o zgony), 10 płonicy (1 zgon), 
odry i róży, 4 sm Po 6 wypadków 

mózg.-rdzen, po 3 , 
1 ospówki, 2 — kadacj 1 
1 wypadku świnki, parą c, połowego, po 
dliwej, grypy I a dur B, ziarn. zło- 

Pokąsania i ; RE przez zwierz podejrzane o wściekliznę. ę 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL w 

Dla pp, Chmieina 81 
<zytelnikó: „Ki - 
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„KURIER“ [4454]. 

Sukcesy spółdzielni kolejarzy 
Od kilku lat wzmaga się rozwój organi- 

zacyj kolejarskich na terenie m. Wilna i 

Wileńszczyzny. Kolejowy Okręg LOPP wy- 

budował szkołę szybowcową, Kol. Przyspos. 

Wojsk. wybudowało i co rok rozbudowuje 

Obóz Wypoczynkowy w Trokach, tak samo 

rozwija się szereg inych organiżacyj, jak 

Radzina Kolejowa, Krajowa Spółdzielnia 

Kolejarzy itd. 

Rozwój swój organizacje kolejowe zaw- 

dzięczają przede wszystkim troskliwej opie- 

ce dyrekcji PKP w Wilnie, oraz zrozumieniu 

i współdziałaniu pracowników i funkcjona- 

riuszów kolejowych. 

Najciekawszym jest to, że kolejarz po 

czyna wyzbywać się zgubnych nałogów gos 

podarczych, a mianowicie życia na kredyt 

Dzielnie do tego przyczynia się Krajowa 

Spółdzielnia Kolejarzy w Wilnie, jeden z 

największych obwodów KSSK. 

Pod względem organizacyjnym KSSK 

jest jedyną spółdzielnią w Polsce która po- 

s'ada swoje sklepy prawie że w każdym więk 

szym ośrodku kolejowym. Natomiast wszyst 

kie inne spółdzielnie posiadają teren działa 

nia ograniczony do najbliższej okolicy. 

Obwód wileński KSSK posiada 6 sklepów 

w tym 5 sklepów w Wilnie, I w Landwaro 

mie i 1 w stanie organizacji w Kolonii Wi- 

leńskiej. = 

Najładniej wygląda sklep przy ulicy W. 

Pohulanka naprzeciwko dyrekcji PKP, znaj 

dujący się w nowym lokalu, obszernym i od 

powiednio przystosowanym do zaopatrzenia 

nawet wybrednych kupujących. Ale najlepiej 

rozwija się sklep KSSK w Landwarowie. O 

to kilka danych liczbowych które wykazują 

szybki wzrost obrotów w filii w Landwaro 

wie: 

Obrót w r. 1933 — 27.300 ał., 1934 41.900   

zi, 1935 — 75.500 zł, 1936 — 86.700 zł., 
1937 — 102.500 zł. 

W przeciągu 4 lat obroty wzrosły o 375 

procent. Również stały i znaczny jest wzrost 

iiości członków i kapitału udziałowego. 

Członków na 1 stycznia każdego roku 

1633 — 19, 1934 — 25, 1935 — 36, 1936 — 

46, 1937 — 66. 

Kapitał udziałowy na 1 stycznia każdego 

roku — 1938 — 192 zł, 1934 — 218 zł., 1936 

— 451 zł., 1936 — 920 zł., 1937 — 1746 zł. 

Widzimy że ilość członków wzrosła trzy 

krotnie a kapitał udziałowy ośmiokrotnie. 

Jsk dalece rozwinął się skłep, może šwiad- 

czyć racjonalny i umiejętny wzrost asorty- 

meńtu towarów który w r. 1933 wynosił 350 

pozycyj a w r. 1937 — 950 pozycyj Rozwój 

filia KSSK w Landwarowie zawdzięcza ofiar 

nej i umiejętnej pracy kierownika sklepu p. 

A. E. Paukszty, który nie bacząc na szereg 

trudności i przeszkód potrafił przywiązać 

kolejarzy i miejscową ludność do spółdziel- 
ni. 

"Teren dla działalności spółdzielni w Land 

warowie jest bardzo trudny, dlatego że du 

żo osób pracuje w Wilnie i stamtąd sprowa 

dza produkty. Miasteczko Landwarów liczą 

ze około 3500 mieszkańców posiada kilkanaś 
cie sklepów prywatnych, przeważnie żydcw 

skich, którzy konkurują ze spółdzielnią. 

Obecnie sklep jest za ciasny, ruch jest 

znaczny, pracują w nim oprócz kierownika 
2 pomocnice, 

Bardzo pocieszającym zjawiskiem: jest to 

ze ludność coraz bardziej przyzwyczaja się 
do kupowania za gotówkę. 

Wyniki jakie osiągnęła filia KSSK w Lan 
dwarowie dają chlubne świadectwo pracy 

spółdzielców kolejarzy. 

Edward Kozakiewicz. 

  

KRONIKA 
  

MAJ Dziś: Pioźra Celestyna 

1 g Jutro: Bernardyna Sea. W. 

Wschód słońca — g. 3 m. 10 

powa: Zachód słońca — g. 7 m.18 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 18. V. 1938 r. 

Ciśnienie 753 

Temperatura średnia + 24 
"Temperatura najwyższa -- 28 

Temperatura najniższa + 11 

Opad — 

Wiatr: południowy 

Tendencja: spadek 
Uwagi: pogodnie 

NOWOGRÓDZKA 
— Insp. Zakrzewski już wyjechał. Na- 

wiązując do naszej wzmianki w sprawie 
p. Zakrzewskiego, insp. Wojew. Okr 
LOPP, pod adresem którego wysunięto 
na ostatnim zebraniu delegatów LOPP 
pow. nowogródzkiego szereg zarzutów, 
dowiadujemy się, że p. Zakrzewski Ed- 
ward otrzymał wymówienie i w tych 
dniach opuścił już Nowogródek, udając 
się do Łucka. 

Na miejsce jego zaangażowany został 
P. Niczko, 

— Mig*wki nowogródzkie. Na górze 
zamkowej pełno dzieci, nianiek, spacero- 
wiczów i pań z wózkami. Jest piękny, sło- 

neczny majowy dzień. Rozochocone dzie- 
ci gonią dokoła kwietników albo wspina- 
nają się z mamusiami na kopiec Mickiewi- 

cza, w złudnej nadziei, że stamtąd do- 
piero ujrzą coś nadzwyczajnego. Naraz, 
ni stąd ni zowąd zjawia się samochód. 
Omija klomb i pcha się naprzód. Na gó- 
rze konsternacja. Większość przypuszcza, 
że samochód się cofnie, że to pomyłka. 
Wszak przy wjeździe widnieje szyld, że 
dla rowerów, samochodów i dorožek 
wjazd wzbroniony. A jednak... Mamusie 
czym prędzej zabierają wózki, dzieci pę- 
dzą przed siebie albo w bok, inni wcis- 
kają się w płot, aby dać drogę wielkiej, 
czarnej maszynie, dla której prawa i prze 

pisy widać nie istnieją. 
Ogrodnik ograniczył się jedynie do za 

notowania numeru samochodu. 
— Szkoła klerowców. W Nowogródku 

przy ul, Korelickiej 17 (lokal Straży Pożar- 

Płoną wsie 
taga 16 bm. wybuchł pożar we wsi 
Na " gm. lipniskiej w pow. lidzkim. 
objął ek dość znacznego wiatru pożar 
Spo szereg zabudowań. 

Straty pe doszczętnie 51 zabudowań, 
<zonę, łotychczas nie zostały jeszcze obli 

We wsi Podlesie, gm. Wolna w pow. 
*anowickim bawiący się zapałkami w 

stodole dzieci wznieciły pożar, który stra 
wił 16 domów mieszkalnych, 14 stodół, 
zabudowania gospodarcze, sprzęt gospo- 
darstwa domowego, Inwentarz martwy 
oraz kilka sztuk inwentarza żywego, poza 
tym kiłka krów I koni doznało bardzo sil- 
nych poparzeń. Straty wynoszą około 90 
tys zł. W akcji ratunkowej brały udział 
straże pożarne z 5 wsi. 

Palą się lasy 
1 

each tm w lasach państwowych w okoli Lidy oddziału wojska I straż pożarna. Przy 
żar, p €mna, w pow, lidzkim wybuchł po 
owego, * początek w pobliżu foru kole- 

puszczają, że pożar powstał od iskry loko 
mofywy. Przy gaszeniu pożaru byli obec 

Na miejsce pożaru udały się z | ni Pp. słarosta powiatowy i komendant PP. 
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nej) otwarte zostaly prywalne kursy kie- 
rowców samochodowych i motocyklów. 

— Zawody strzeleckie. W ramach ty- 

godnia propagandy Zw. Strzeleckiego od 
będą się w Nowogródku powiatowe za- 
wody strzeleckie zarazem o O. S$. na strzel 
nicy pod Górą Zamkową. Dnia 22.V, g. 

16—19 otwarcie zawodów, 23.V, g. 16— 
19 dalszy ciąg strzelania, 24, 25 i 26.V, 
g. 10—19 dalszy ciąg strzelania i zakoń- 
czenie. Nagród 16, 

LIDZKA 
— „Dzień Konia”. 23 bm. w sali sła 

rostwa powiatowego, o godz. 11 odbę- 

dzie się organizacyjne zebranie Komitetu 

„Dnia konia”. 

Na zebraniu tym m. in. złożone zosta- 

nie sprawozdanie z „Dnia Konia” z roku 

ub. 
*— Coraz więcej Kółek Rolniczych. w 

ciągu ostatniego roku Kółek Rolniczych 

na terenie powiafu przybyło 32 (obecnie 

więc jest ich razem 131). Ilość Kół Gospo 

dyń Wiejskich zwiększyła się o 7 i obec- 

nie na terenie powiatu liczba ich wynosi 

BARANOWICKA 
— Zebranie żydów Uczestników Walk 

o Niepodległość. W dniu 15 bm, w lokalu 

przy ul. Hoovera 7 pod przewodniciwem 
Kapłana Henryka odbyło się Zebranie 
członków Zw. Żydów: Uczestników Walk 

o Niepodległość Polski. Zebranie zagaił | 
dr Lewkowicz Herman. Po odczytaniu 

sprawozdania z działałności Zarządu: wy- 

brano nowy Zarząd, w skład którego we. 
szli: prezes dr Lewkowicz, wiceprezes Ru 
sek Józef, skarbnik Frankeltan Beniamin, 
sekretarz Lasma Pinkus, kierownik admin. 

Kapłan Henryk, członkowie: Fajtenbaum 
Ryszard z Nowogródka i Pszenny Dawid 

W wolnych wnioskach zebrani postanowili 
z dn. 1 maja br. znieść składki członkow 

skie, — utworzyć fundusz dla bezroboi- 

nych. Postanowiono szerzyć pracę propa- 
gandową wśród Żydów. Omawiano rów= 

nież sprawy odznaki członkowskiej, umiun 

durowania dla członków, święta dla żoł. 

nierzy Żydów i opieki nad grobami pole- 

>. «m na kontrolera Urzędu Wo 

jewódzkiego. Motocykl wojskowy przy 
zbiegu ulicy Narutowicza I Szosowej naje 

chał na kontrolera drogowego Urzędu 

Wojewódzkiego w Nowogródku Mucho- 

wicza, który doznał ogólnych poranień i 

odwieziony został do szpitala, 
— Gdy dokuczyła żen*. — Bekier 

Brama, miejscowy Żydek z ulicy Szeptyc- 
kiego 24, nie mógł się pogodzić z faktem, 

że się ożenił ze starszą niewiastą, która 
miała pieniądze. Pieniądze były mu wpra 
wdzie potrzebne, ale ZA to nie wie- 

dział co zrobić. Pewnej nocy rozpruł ka- 

sę, zabrał gotówkę w sumie 100 zł, oraz 

przywłaszczył sobie garderobę żony warł. 

400 zł i wyjechał. Oszukana złożyła skar- 

do icji. 

> — pri SPRZĘTU SPORTOWE- 

GO w ZW. STRZELECKIM. Hejda Bo- 

lestaw referent sporfowy Zw. Strzeł, Wi- 

leńska 72 stwierdził, że ktoś systemafycz- 

nle wykrada sprzęt sportowy na szkodę 

związku i obliczył, że strały już wynoszą 

około 70 zł. 
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Pracownicy f-my Haberbusch i Schiele na F. O. N. 

  

W stolicy w koszarach pułku szwoleże- 
rów, odbyło się uroczyste przekazanie 
pułkowi 4 ciężkich karabinów maszyno- 
wych z taczankami, ufundowanych przez 

radę, zarząd, urzędników i robotników 
firmy Haberbusch i Schiele. 

W czasie przekazywania broni okolicz 
nościowe przemówienie wygłosili: pre- 

WOŁKOWYSKA 
— Występ Osterwy w Wołkowysku. 20 

bm. w Wołkowysku w kinie „Polonia, ze 

spół Warszawskiego Instytutu „Reduty”, o- 

degra świetną komedię w 3-ch aktach p. t. 

„Uciekła mi przepióreczka* St. Żeromskiego, 

w opracowaniu scenicznym J. Osterwy, w 

kiórej wystąpi Juliusz Osterwa. 

— Kontrola ruchu kołowego. Od 1 bm. 

w pow. wołkowyskim odbywa się kontrola 

ruchu kołowego na drogach, przy tym spraw 

dzane jest czy wszystkie wozy zaopatrzone 

są w tabliczki, a rowery w tabliczki z nume 

tami 

— W Wołkowysku odbyło się walne ze- 

branie Pow. Koła Zw. Podoficerów Rezerwy, 

z udziałem prezesa zarządu okr. p. A. M:kul 

skiego z Grodna, na którym zebrani uczcili 

pamięć Wiełkiego Marszałka Piłsudskiego 1- 

minutową ciszą. Następnie między in. zebra 

nie udzieliło absolutorium zarządowi i wy 

brało nowy Zarząd Koła, w skład którego 

weszłi: A. Dukat, Moczulski, Rodziewicz i 

Wł. Jezierski. Ponadto wybrano Komisję Re 

wizyjną i Sąd Koleżeński, 

— Akcja wyborcza do gminy żydowskiej. 

Wobec unieważnienia przeprowadzonych w 

listopadzie r. ub. wyborów zarządu gminy 

wyznaniowej żydowskiej w Wołkowysku, 

przez władze nadzorcze w dniu 30 maja rb. 

odbędą się ponowne wybory do gminy. 

Już zgłoszono do starostwa 7 list kandy 

čatow. 

— SAMOBÓJSTWO w hotelu Słapaka w 

Świsłoczy, popełnił samobójstwo przez zaży 

cie strychniny Leon Niewiarowski, I. 30, 

mieszk. os. Jatwiesk, gm. Swic!ocz. Śmierć 
uastąpiła natychmiast. Niewiarowski w ostat 

nieh czasach prowadził hulaszczy tryb ży- 

cia i rozpijał się wskutek czego żona porzu 

ciła go. 

— ŚMIERTELNY UPADEK. Paweł Rohu 
cewicz, ur. w 1897 r., mieszkaniec wsi Hrye 

ki, gm. Piaski, spadł z dachu domu i po- 

niósł śmierć na miejscu. 

NIEŚWIESKA 
— Dziaiwa — kopistom. Kolo Pol- 

skiego Białego Krzyża istniejące przy szko 
le powszechnej w Sławkowie w pow. nie- 
świeskim ufundowało z groszowych skła- 
dek i ofiar miejscowego nauczycielstwa 
biblioteczkę 50-łomową dia żołnierzy 
KOP, strażnicy w Juszewiczach. Koło to 
również z własnych funduszów opłaca sła- 
le roczną prenumeratę jednego dziennika 
do tejże świetlicy. W najbliższych dniach 
dziatwa szkolna na czele z kierownikiem 
szk. Piofrem Zapašnikiem wyruszė na wy- 
cieczkę do tej strażnicy ze swoimi darami. 

— OBLAŁ ŹRĄCYM PŁYNEM. Na ryn 
ku w Klecku na ile porachunków osobis- 
tych oblana została płynem żrącym Kru- 
kówna Pelagia przez sąsiadkę Zielonko 

Stefanię, 

POLESKA 
— Powrót J. E. ks, Biskupa K. Bukraby. 

Wieczorem 16 bm. powrócił z Rzymu Or- 
dynariusz diecezji pińskiej J. E. Ks. Biskup 
Bukraba. Dostojnego Arcypasterza spotka 
li na dowrcu przedstawiciele Kursji Diece- 
zjalnej na czele z J. E. Ks. Biskupem K. 
Niemirą, sodalicje i organizacje katolic- 
kie. 

— Dzień św. Ardrzeja Boboli w Piń- 
sku. 16 maja w rocznicę śmierci męczeń- 
skiej św, Andrzeja Boboli, w kościele piń 
skiej Kolegiaty O. O. Jezuitów zostało od 
prawione uroczyste nabożeństwo, cele- 
browane przed ołfarzem św. Andrzeja Bo- 
boli przez J, E. ks. biskupa Karola Niemi- 
rę. Po nabożeństwie, Celebrant wygłosił 

okolicznościowe kazanie. i 

W niedzielę 22 maja w Janowie Pole- 

skim odbędzie się odpust ku czci św. An- 

drzeja. Piesza pielgrzymka wyruszy z Piń- 

ska w przeddzień uroczystości, 
— Rozwój spółdzielczości w pow. piń 

skim. W niedzielę 15 bm. w lokalu Zw. 

Rez. w Pińsku odbyło się doroczne wal- 

ne zgromadzenie delegatów spółdzielni 

zrzeszonych w Związku „Spolem“ z okrę 

gu pińskiego. Zebraniu prewodniczył p. 
J. Dunin-Marcinkiewicz. 

Przewodniczący złożył sprawozdanie z   

zes rady f-my Haberbusch i Schiele Patzer 
i dowódca pułku. 

W uroczystości wziął udział szwadron 
pułku z orkiestrą, oraz przedstawiciele 
i pracownicy firmy. 

Po przekazaniu broni szwadron prze- 
defilował z karabinami / maszynowymi 
przed dowódcą pułku i ofiarodawcami 

(na zdjęciu). 
SESI 

działalności Związku na terenie okręgu 
pińskiego, z którego wynika, że obrót 
składnicy związkowej wzrósł do 950 ty- 
sięcy zł, wobec 450 tysięcy w r. poprzed 
nim. Również wzrosła ilość spółdzielni 
do 80. 

Zebranie rozpatrzyło projekt 3-lelnie 
go planu pracy, opracowało plan pracy 
na rok 1938 i uchwaliło budżet Rady Okr. 

Następnie dokonano wyborów Rady 
Okręgowej, do której weszli: pp. J. Dunin 
Marcinkiewicz, Malawski, Lucewicz, Mali- 
szewski, Docnik, Dąbrowa, Ellert i inni. 

— Przekroczenia drogowe. Za okres 
czasu od 23 kwietnia do 10 maja br. na 
terenie pow. pińskiego władze bezpie- 
czeństwa sporządziły 173 doraźnych man 
datów karnych za przekroczenia przepi- 
sów drogowych. Suma kar wynosi 230 zł, 

— Skredli 523 mir płótna. We wsi Par 
szewicze nieznani sprawcy skradli na szko 
dę Paraksiewy Worobiej i 6 innych miesz- 
kanek wsi 523 mir płótna rozłożonego w 
celu bielenia na łące. 

Znaleziono 400 mtr ukrytych w odle- 
głej o 2 klm od łąki sadzawce. 

— Zatrzymanie złodziejów rowero- 
wych. Policja zatrzymała pod zarzutem 

uprawiania kradzieży i przerabiania rowe 
rów mieszkańców wsi Wysokie k. Pińska 
Aleksandra Komara i Mejera Turkina. Przy 

rewizji u podejrzanych znaleziono 7 ro- 
werów. 

— Za uprawianie pofajemnego uboju. 
Starosta powiatowy skazał w trybie admi- 
nistracyjnym następujące osoby, zawodo- 
wo trudniące się potajemnym ubojem by- 
dła: mieszkańców w. Iwaniki M. Guterzo- 

na — 100 zł grzywny z zamianą w razie 
niešciągalnošci na 1 mies. aresztu; M, Feld 
mana — na taką samą karę; N. Guterzona 
— 50 2 lub 3 tyg. aresztu; D. Feldmana 
— 100 zł lub 3 tyg. aresztu; M. Dołgopia 

tyja — 14 dni bezwzględnego aresztu. 
Mieszkańców m. Pińska: K. Reznika 14 

dni bezwzględnego aresztu; D. Majden- 
berga i M. Majdenberga — po 50 zł lub 
2 tyg.; M. Feldmana — 200 zł lub 1 mie- 
siąc i B. Wajnera — 100 zł lub 3 tyg are- 
sztu, 

— Ciągniecie zyskėw z nierządu. Piń- 

sku Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej 
w Stolinie skazał Abrama Prupesa, zam. 
w Dawidgródku na 1 rok więzienia za 
ciągnięcie zysków z nierządu, - 
PORE TTC REZ R RESZTA CORSA 

Sezen motecyklewy 
Ostatnio pojawił się w prasie cały 

szereg artykułów o nadchodzącym sezo- 
nie motocyklowym, z których wynika, że 
sezon ten będzie należał do jednego 
z najciekawszych. Nałeży przeto zawcza- 
su pomyśleć o wyborze odpowiedniego 
motocykla, tym bardziej, że w związku ze 
szczupłymi stosunkowo kontygentami przy 
wozowymi nie wszyscy będą mogli nabyć 
maszynę, którą sobie wybiorą. R. 

Najdogodniej nabyć można motocykl 
w znanej szerokim rzeszom sportowców 
firmie „Warszawska Spółka Motocyklo- 
wa”, Warszawa, Królewska 27, która po- 
siada na składzie słynne w całym świecie 
motocykle niemieckie „Victoria” oraz an- 

gieiskie „New Imperial“, „Panther“, 

„Coventry“, „Douglas“ (Litraže od 100— 
600 cm), oraz populame „setki“ „Victo- 
ria“ i „Coventry“ z silnikami Sachsa i Vil- 

liersa, zwolnione od podatku i prawa 
jazdy, Ponadto dłe sportowców, pragną- 
cych nabyć tanią maszynę można polecić 
małolitrażowe motorowery „Orzeł”, do- 

skonale nadające się na nasze drogi. War- 
szawska Spółka Motocyklowa udziela na- 
bywcom długoterminowego kredyfu, umo 
żliwiając w ten sposób każdemu nabywcy 
spłacanie należności bez zbytniego naru 
szenia równowagi budżetu. 

A więc PP. Sportowcy! Nie zwlekajcie 
z decyzją —- zwróćcie się do Warszaw- 
skiej Spółki Motocyklowej, a będziecie 
zadowoleni, dzięki fachowej poradzia 
i pierwszorzędnej obsłudze,



Tabela loterii 

  

10 dzień ciągnienia 4-ej klasy 41 Loterii Państwowej 
Li II ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

zł. padła na nr. 89546 
15.000 zł.: 154597 
5.000 zł.: 15126 25344 42191 

88849 103755 126457 

2.000 zł.: 9022 8651 68390 70066 
82927 91734 99768 102532 110018 

116743 121857 146159 

1.000 zł.: 13267 23982 26647 
28406 27559 32528 35926 48141 

49390 59868 67173 76290 84847 
84820 86454 96689 98369 115766 
120252 123907 129966 128501 

135713 141081 149419 158818 

Wygrane po 250 zł. 
854 65 225 32 850 486 537 91 

963 1032 42 55 157 87 247 64 228 
41 56 85 584 96 754 76 710 53 848 

- 904 5 2098 103 10 258 459 99 511 
43 635 70 709 88 813 908 3012 251 
810 435 669 93 764 847 911 70 91 
4000 78 117 388 404 35 553 751 
733 29 816 48 60 911 94 5016 286 
852 536 86 942 46 6004 285 84 97 
316 518 29 7344 51 73 459 585 61 
740 97 864 75 938 8038 67 68 120 
64 329 550 722 70 80 99 880 9094 
122 288 489 504 55 685 761 74 867 
926 40 46 10077 251 69 459 613 77 
878 11032 56 40 75 248 345 69 439 
58 585 782 92 838 49 69 75 947 
12181 320 75 13010 50 130 49 284 
57 81 820 570 61 745 78 868 965 
14010 50 150 280 502 38 67 74 741 
826. 

15046 223 98 319 60 400 43 47 
54 540 66 793 292 16165 79 289 
380 86 408 12 88 552 739 67 805 

"61 949 17052 208 59 91 512 21 57 
653 82 711 41 53 95 885 18149 285 
308 67 44 606 82 707 30 1901 192 
260 320 42 411 85 564 587 793 882 
59 20039 161 35 46 227 299 85 644 
53 89 711 70 809 919 21094 300 
49 440 52 638 72 712 888 925 
22008 136 377 464 525 709 27 
23021 41 123 362 70 519 848 931 
23077 127 404 652 700 68 91 806 
18 907 22 48 25096 170 77 302 76 
459 51 526 66 606 733 69 832 37 
78 26039 94 242 305 30 423 546 96 
665 827 959.95 27262 336 50 442 
57 553 47 628 69 803 908 23 28330 
88 517 40 51 387 702 76 T9 42 
29087 293 384 27 425 507 925 
80011 235 444 54 76 510 737 95 
945 56 58 31042 188 94 238 57 300 
413 51 834 966 32011 214 328 434 
694 854. 

33009 24 237 301 36 499 701 956 
34028 185 361 82 582 7 53 916 27 
85064 88 105 200 44 549 715 54 806 
34 72 36103 92 245 307 82 504 659 
894 902 38 49 78 37017 24 73 203 
84 331 59 405 3 11 532 771 842 904 
38052 119 217 91 .450 711 995 39020 
92 121 237 340 7 400 573 699 737 
44 907 11 54 40090 189 261 474 904 
33 41098 318 23 44 98 514 82 611 
T8 739 808 42179 259 302 416 8 65 
576 660 865 43029 362 531 44 747 
807 37 71 86 44037 297 306 481 676 

  

  

92 809 57 915 45192 249 511 668 794 
46083 773 960 47241 468 699 48024 
36 108 32 209 10 377 415 9 50 575 
734 71 831 904 24 49037 555 67 629 
28706 27 9 91 855 995 50430 560 
608 969 90 51031 25 46 63 219 67 
407 578 98 662 787 808 52212 2 9434 
47 734 842 999 58062 167 245 360 
511 68 601 23 751 54221 339 436 51 
69 520 64 811 55202 421 52 86 98 
56008 28 455 516 685 854 977 57031 
9 73115 95 486 92 654 76 58112 85 
207 19 88 304 438 40 644 60 91 859 
59035 157 277 98 324 60 477 564 605 
49 937 60032 95 134 265 75 85 408 
12677 93 816 951 61070 161 211 50 
404 512 63 91 608 921 79 62042 175 
341 53 408 60 75 616 91 796 849 78 
951 63073 90 149 91 8 237 335 609 892 8 64055 197 459 625 909 

65044 282 150 75 78 307 9 451 53 
513 660 789 997 66005 27 151 66 241 
339 236 54 271 67014 15 44 109 32 
203 332 59 96 568 79 611 49 68057 
76 101 20 66 210 78 92 339 423 839 
48 88 988 69097 223 347 5 059 545 
684 745 821 959 70106 65 289 574 
95 649 846 75 71042 203 521 916 
72131 47 67 89 294 399 421 93 660 
708 94 868 73108 52 53 87 205 357 
424 588 606 76 79 80 794 97 908 
74191 306 460 923 40 54 78 75089 
132 291 418 77 648 68 776 90 855 
65 76075 338 409 67 513 729 816 99 
918 77108 21 219 524 688 715 828 
86 914 79 78007 16 91 97 182 367 
750 850 79160 62 347 787 804 80065 
81 123 327 79 407,85 70 521 32 66 
660 783 930 81051 77 108 34 21 344 
62 69 81 93 712 801 66 82020 33 38 
239 60 452 631 708 814 45 62 65 67 
85 932 46 83077 361 84072 259 66 
877 72 549 627 91 863 931 85026 350 
99 420 44 59 527 629 42 719 42 44 
896 988 86096 145 235 325 414 88 
502 21 28 30 743 982 87028 75 157 
89 384 516 678 732 946 54 88265 534 
63 78 79 650 67 716 80 800 925 89243 
52 58 66 728 846 90007 118 19 74 
255 587 751 91027 54 243 320 80 453 
615 749 926 45 92002 46 ТБ 78 176 
341 472 76 558 617 25 67 795 814 
27 900 47 75 93 93007 64 86 289 93 
374 95 620 832 91 94020 124 205 
322 416 500 17 651 723 26 98 886 
95046 87 206 457 75 505 96 611 22 
780 96019 148 51 339 85 99 477 770 
897 997 

97040 432 79 700 948 90 98059 137 
93 204 48 409 79 83 559 888 99247 
521 625 90 848 51 915 58 99 100114 
206 29 302 27 38 49 473 577 675 
96 101098 188 268 303 60 83 89 631 
48 85 96 722 946 78 102007 21 35 
162 217 88 323 39 48 63 71 99 427 
616 908 103058 113 267 448 663 79 
104091 191 219 335 97 416 74 744 
854 67 918 39 105042 105 264 303 
445 54 81 93 711 807 106232 33 318 
25 67 430 61 82 747 820 95 971 97 
107130 379 452 58 60 81 581 87 768 
902 108052 54 109 515 791 929 
109045 235 49 418 514 930 110000 39 
266 345 426 30 64 619 82 704 24 810 
111022 177 817 32 93 97 336 708 810 
112093 218 25 52 309 58 520 30 655 
718 93 808 925 113263 326 422 32 
73 666 841 961 114042 50 265 485 
729 96 317 115112 18 56 229 334 461 
638 54 923 31 116015 88 140 273 310 
475 98 679 935 54 88 95 17015 143 
74 316 465 605 857 86 118009 38 237 
91 363 62 415 79 689 848 911 15 78 
119045 97 194 539 670 786 826 42 43 
120035 122 352 57 60 480 612 71 716 
80 121094 143 57 78 86 210 448 576   

A „KURJER“ [4454]. =“ 

781 800 122125 60 407 601 42 758 
383 123158 81 304 83 84 571 691 
82 873 124008 51 73 78 236 87 389 
407 28 588 653 794 808 81 91 980 
125055 65 73 470 508 93 97 615 781 
846 71 907 126021 233 50 470 562 
605 9 79 883 950 53 127141 301 41 
428 556 982 128053 113 14 66 72 503 
786 971 82 
129109 406 40 61 83 633 97 861 

924 130047 107 10 50 260 95 388 
99 444 595 754 83 834 985 131027 
39 111 20 65. 464 625 39 784 
182071 185 201 314 26 53 426 566 
637 48 857 971 98 133004 28 121 
54 279 345 70 404 60 92 714 9 968 
97 184164 433 536 93 683 722 855 
85 963 135081 113 33 261 3383 435 
713 90 836 96 904 45 136206 10 87 
392 444 672 83 705 808 34 85 915 
21 137096 152 255 459 622 923 7 
49 74 138011 85 150 2 84 23 161 
703 90 907 81 139136 319 416 583 
648 742 885 945 
140130 69 205 45 6 98 315 451 

618 701 24 804 916 26 97 141105 
247 91 572 8 617 84 868 937 
142076 105 84 222 319 60 407 90 
520 948 143053 667 87 721 33 76 
144004 153 205 79 399 419 29 
145090 3 353 478 508 15 77 95 780 
881 92 969 146038 366 92 545 610 
53_78 711 37 51 73 848 979 99 
147003 225 514 24 46 59 614 54 
710 51 816 96 148009 246 308 45 
55 571 840 63 907 149017 25 187 
299 398 513 48 686 707 77 917 30 
68 150001 64 93 156 66 254 87 854 
436 91 831 60 906 151143 271 474 
501 614 22 746 898 

152187 388 93 736 889 909 69 80 
153056 225 335 83 427 784 929 
154081 223 77 490 535 866 934 50 
TT 155056 206 74 470 619 740 24 
65 74 878 919 156666 834 157035 
97 144 46 59 210 504 ° 874 84 
96 158008 35 36 162 79 225 384 
478 538 83 707 904 159010 273 39 
316 72 407 63 80 605 33 946. 

lil ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20 tysięcy 

złotych padła na Nr. 129203; 
10 tysięcy złotych na Nr.: 1783 

26464 29459 44310; 
5 tysięcy zł. na Nr.: 

121022 141176; 
2 tysiące zł. na Nr.: 1636 7982 

36177 56962 61445 173598 97797 
149092; 

Po 1 tysiąc zł. na Nr. Nr.: 5900 

7085 13422 31153 31969 33621 35575 

39244 48347 61548 66984 67892 

71079 72763 82423 85085 97464 105157 
107885 112737 117328 118356 129840 

135565 136656 142377 147081 147024 

150102 150457, 

Wygrane po 250 zł. 
81 434 1038 288 926 2142 408 952 

8720 80 4120 24 371 735 5044 53 103 
239 385 422 63 77 981 6001 23 104 
239 351 79 579 7274 459 81 8046 309 
87 712 839 987 9151 60 404 873 11046 
100 19 63 204 88 334 452 581 518 65 
865 999 12077 217 316 825 13048 
358 542 716 866 14097 459 869 15108 
352 16074 155 254 470 17155 581 763 
845 922 18341 409 87 581 736 830 
930 17369 483 786 807 20079 411 27 
648 959 21130 77 84 388 604 789 818 
22091 478 707 23043 773 24203 335 
422 513 62 25029 476 90 515 88 26043 
264 431 989 27068 359 562 525 28081 

43733 84850 

140 269 382 415 573 20333 53 909 
30219 40 53 414 808 72 31497 32077 
133 56 59 831 721 67 817 33063 144 
303 506 30 749 898 4201 343 436 67 
166 818 909 35308 90 914 36294 485 
555 66237369 915 84 38383 99 552 
681 748 89212 558 17 680 753 75 836 
956 40414 563 900 41015 658 863 
42022 34 53 100 46 232 517 43215 
522 99 601 84 44028 113 46 58 217 
60 356 80 684 816 83 971 45189 273 
384 900 46016 20 26 27.44 75 518 628 
881 956 47277 346 881 48810 23 57 
49009 198 417 798 902 

50035 125 881 998 99 51501 730 50 
929 52117 65 211 93 486 622 784 
53057 382 537 55 83 54332 753 959 
61 55221 744 949 56260 312 53 447 
830 57151 245 361 401 591 611 860 
58045 313 55 680: 996 59357 60075 
253 46 461 64 615 849 62667 782 925 
631288 313 37 475 588 756 64104 312 
464 902 33 65036 108 510 638 714 
66261 315 67000 102 392 656 68317 
78 69327 70016 658 776 815 71021 60 
158 205 359 85 439 669 915. 72038 
47 75 151 322 23 920 73549 731 938 
54 86 74849 991 75003 47 231 378 
480 76068 867 938 77201 530 789 863 
82 923 78228 466 83 90 608 61 801 
79138 92 249 90 316 58 417 772 985 
80239 421 510 47 664 81182 443 51 
567 743 88 925 82481 83007 24 129 
54 545 635 732 84073 143 835 55 566 
857 80545 53 352 520 980 86069 354 
434 601 710 34 872 917 47 87448 602 
43 835 88191 324 453 80039 130 
595 696 91016 203 302 464 55 920084 
302 406 56 93195 406 80 606 758 963 
94531 39 982 96322 537 811 92 96112 
22 220 446 83 86 726 97263 505 98588 
741 883 99116 268 405 55 642 910 82 
100175 84 421 656 707 928 34 101173 
686 987 102200 12 673 793 94 976 
103102 243 445 17 87 923 104582 
759 105322 555 701 70 106008 94 483 
532 803 107072 386 533 85 108046 
137 48 269 377 98 413 49 531 569 109107 434 515 863 71 110325 59 
111002 85 118 78 312 469 917 98 731 112112 203 84 318 113059 128 86 457 
92 536 628 61 768 830 900 60 

114036 197 508 619 928 115404 545 
635 78 857 116006 55 180 371 598 
635 815 54 997 117058 271 309 401 
590 616 118162 84 568 776 819 119002 
14 120084 232 656 961 85 121231 39 
|485 684 738 801 27 122348 413 518 
637 123189 240 398 767 944 124195 
222 677 125776 126099 259 60 384 
504 10 697 739 951 99 128947 129080 
405 737 825 940 130011 87 151 333 
592 759 966 131394 469 544 49 975 
132260 511 783 861 133205 346 554 
681 134039 392 796 135187 278 481 
548 84 98 136114 443 510 812 137461 
510 672 780 850 138108 60 67 77 
356 917 57 189522 755 881 
140237 81 572 641 73 99 588 141251 
575 690 800 14 968 142021 37 157 
217 373 439 769 893 911 143225 343 
99 418 58 82 661 71 845 144358 858 
982 145662 842 146 104 27 337 498 
502 631 885 147615 148068 476 960 
149174 81 354 510 697 746 77 906 
150287 934 151250 351 577 83 747 
840 152551 89 651 723 47 907 153388 
537 644 154137 448 847 155113 39 
521 725 156601 55 79 788, 74 920 
157020 38 417 158041 101 76 246 462 
568 679 781 800 159214 582 943 

IV ciągnienie 

Wygrane po 250 zł. 
367 75 989 1009 173 229 545 647 

834 972 2120 457 679 733 803 900 
3010 644 4129 54 253 623 66 922 
5177 472 574 95 684 869 6032 50 91 348 733 835 74 965 7096 168 431 616 
62 732 45 55 867 8416 72 989 9020     47 1299200 8 385 918 16 10016 313 

433 781 869 965 11044 176 281 12104 
67 251 629 757 865 13151 488 708 68 
14015 149 263 57 376 457 86 524 55 
850 15679 16207 583 871 17078 137 
450. 18138 247 392 885 19197 328 401 
628 34 711 50 73 20482 622 601 818 
21040 132 741 22065 352 59 76 463 
955 23176 227 454 7137 816 24130 
291 458 5120 977 25026 102 96 228 
474 542 684 729 26226 72 322 586 
729 870 73 27244 399 491 582 818 42 
955 72 28185 232 508 77 620 721 815 
29000 186 315 505 50 852 30082 352 
8:6 31015 186 673 992 32050 355 433 
703 33 33130 206 414 540 891 34024 
61 325 712 85227 554 772 36037 237 
94 370 544 76 636 70 930 37290 778 
814 47 38101 282 622 846 76 88 39065 
170 641 761 847 

40044 331 564 68 877 41062 510 
988 42103 18 234 353 414 67 513 97 
650 89 756 43096 329 465 85 633 839 
96 44006 173 271 77 407 34 694 744 
800 30 972 68 45112 864 96 46299 
612 26 842 47745 48169 355 547 54 
197 980 49066 396 451 50191 412 685 
136 65 73 51030 196 346 516 52366 
488 717 54 53687 990 54016 366 445 
712 55229 357 583 56256 57007 160 
350 444 628 818 58212 34 477 92 667 
58 742 934 36 98 59119 71 328 434 
706 60306 690 91 591 61727 901 10 
94 62053 107 71 536 63245 69 336 
840 64020 62 405 55243 654 987 
66477 680 921 61 62 67119 228 414 
600 711 31 819 59 68179 222 389 751 
69033 96 186 363 70252 726 943 
71059 126 208 329 726 943 72438 781 
808 904 66 73139 335 52 900 15 84 
74283 544 58 919 75151 201: 484 803 
932 71 83 76064 359 831 967 77078 
147 74 511 43 85 844 978 78949 
79360 426 

80177 878 95 81101 302 82021 59 
482 574 643 83040 131 74 439 859 
982 84003 62 329 56 70 87 585 85454 
587 86350 436 57071 130 249 84 79 
95 395 687 88008 95 100 235 595 622 
21 62 886 89147 232 49 587 90 960 
76 90115 529 978 92312 7788 982 
99009 104 249 362 424 548 95044 195 
446 510 820 46 96390 499 575 690 
917 97071 135 72 249 392 730 870 88 
99167 438 86 737 74 806 59 902 100170 
587 880 909 101054 201 54 62 546 
10224 394 468 642 834 103394 468 
104034 57 231 46 82 544 613 754 
105551 888 106202 50 356 653 705 
841 107135 213 857 672 729 108128 
227 29 400 109033 156 642 89 110302 
111253 57 838 507 618 724 112405 
707 113006 177 292 367 669 760 82 
810 38 908 114398 887 95 115171 
397 981 116114 547 640 42 745 991 
17007 46 582 118647 785 814 42 963 
2779 119351 461 98 757 947 47 

120190 121048 192 395 524 686 
733 981 122148 207 22 58 123491 579 
124136 51 66 368 549 602 125203 46 
307 53 534 58 782 126164 84 353 674 
565 127402 128658 731 71 816 95 
129134 36 824 60 539 702 59 838 
130119 780 131029 128 420 789 132019 
141 408 591 694 724 852 926 133256 
84 576 781 88 917 19 135519 673 
760 811 982 136057 514 697 775 98 
137122 234 85 300 598 723 803 52 69 
138068 396 651 897 139099 276 78 
960 140060 358 477 511 631 733 827 
41 946 141403 67 500 142121 298 3180 
82 591 901 52 143442 46 698 815 81 
144325 92 534 714 81 145357 509 41 
146599 147050 183 97 148059 187 
483 828 149091 451 646 701 150147 
656 153207 154072 84 134 289 56 
303 822 151720 152009 38 171 200 65 
311 83 635 72 153207 154072 84 134 
239 56 311 83 635 72 155406 24 38 
651 156092 280 88 157140 344 485 
605 85 63 783 933 158091 275 564 73 
159517 721 69   

Spragaiona rodziska 
Antoni Narbutowicz (jero- 

zolimska 32) łowił w Willi ry- 

by. Stał w wodzie po kolana 
I cierpliwie przypatrywał się 
ruchom korka na wodzie. Na- 
gle z kontemplacji, wyrwały 
go donośne głosy: 
— Wychodź na brzeg, bo 

będzie źle. ” 
Narbutowicz sposirzegł па 

brzegu rzeki 6 podejrzanych 
osobników, jak następnie usta- 
lono, ojca I pięciu synów, któ- 
rzy zażądali od niego pienię- 

dzy na wódkę, grożąc w prze- 

ciwnym razie pobiciem i wrzu- 
ceniem do Wilii. Narbutowicz 
nie przeląkł się pogróżek. 
Wówczas napastnicy Istotnie 
ciężko go poiurbowall, a na- 

stępnie usiłowali wrzucić do 

wody. Krzyki napastowanego 
zwabiły przechodzący w po- 
bliżu patrol policyjny, który 
napastników zatrzymał. (e). 

Dokoła pożaru w sklepie 
braci Kondratowiczów 
W związku z ukazaniem się 

skonfiskowanej następnie ulot 
ki w sprawie pożaru w sklepie 
braci Kondratowiczów przy ul. 
Ś-to Jańskiej 7, właściciele ży- 
dowskich sklepów przędzy, 

których nazwiska były wymie- 

nione w tej ulofce, postano- 

wili zaskarżyć wydawcę ulotki, 

Halickiego do sądu. 

Sprawa została powierzona 

adw. Barańczykowi. (<). 

$ezon otwartych okien 
Z nastaniem ciepłych dni 

wilinianie pozostawiają na noc 
w mieszkaniach, mieszczących 
się nawet na parterze, otwar- 
fe okna. Z tej okazji korzysta- 
Ją złodzieje. Lekkomyślność 
wilnian znajduje swoje od- 
zwierciedlenie w zestawieniu 
kryminalnych wypadków za do 
bę ubiegłą. W ciągu tej doby 
zanotowano szereg kradzieży 
z mieszkań przez otwarte 

okna. 
Policja przeprowadziła w no 

cy obławę, zatrzymując kilku 
podejrzanych osobników. (c). 

  

PRACOWNIA 
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LEON MOENKE e 

— Która godzina — zapytała ona raptem, wi- 
dząc u mnie na ręku zegarek. 

Spojrzałem i rzekłem: 

-— Kwadrans po pierwszej. 

— Ja i tak wiedziałam, że nasz zegar się późni. 

Teraz dopiero zauważyłem zegar na ścianie. Wska- 

zówki stały na pół do dwunastej. Te słowa: „Ja i tak 

wiedziałam były wypowiedziane takim tonem, któ- 

ry dowodził, że moja odpowiedź nie jest dla niej nie- 

spodzianką, że pytanie było zadane nie w celu dowie- 

dzenia się godziny, lecz dla skontrolowania czy nasz 

zegarek idzie według czasu moskiewskiego czy za- 

chodnio-europejskiego. Uprzytomniłem sobie tę różni- 

cę w czasie. Moje przypuszczenie znalazło potwierdze- 

nie, gdy gospodyni nie zdradzała najmniejszego za- 
miaru podejścia do zegara i uregulowania go. Wyni- 
kało stąd, że oni żyli według tego „późniącego się* 

zegara i będą żyli nadal, że nie jest to wypadkowe 

opóźnienie, lecz że zegar ich idzie według słoneczne- 

go czasu ! 

lch, rybaków i hodowców reńiferów nie obchodzi 
czas oficjalny! Oni żyją i pracują według słońca! 

Dopiero tutaj, w tej chacie, w głuchej wsi, o 20 
klm. od granicy, przekonałem się o prawidłowości 
moich domysłów co do powodów naszego błądzenia. 
I dziękowałem Bogu, że pod Murmańskiem nie udało 
mi się sprawdzić godziny na swoim zegarku, ponie- 
waż wtedy byłbym całkowicie zdezorientowany i... 
zgubiony. Chcąc — nie chcąc musiałem w dalszej pod- 
róży kierować się swymi domysłami, które tutaj nad 
samą granicą okazały się tak zgodnymi z prawdą. Ze- 
garek mój nie zawinił. To ten przeklęty czas sowiecki, 
o którym zapomniałem, trzymał nas w worku sowiec- 
kim, nie wypuszczając zeń. Lecz jednocześnie stawało   

się jasnym, jakim sprytnym i niebezpiecznym sędzią 
śledczym była gospodyni chaty. 

Ta moja ocena gosposi nie przeszkodziła mi jed- 
nak być bezceremonialnym. Do nadzwyczaj smacznej 

ryby poprosiłem, a raczej zażądałem masła. 
Podczas poczęstunku nie przestawaliśmy chwalić 

i chleb „i rybę, i masło, udawadniając swój zachwyt 
czynem, mianowicie konsuraując jadło w bardzo po- 
kaźnych ilościach. Dziwiłem się jednocześnie żonie, z 
jakim sprytem schlebiała gospodyni, ze wszelkimi 
szczegółami wypytując ją, jak piecze ten całkiem nie- 

kwaśny, a nadzwyczaj słodki i smaczny chleb. 
Pochwały te miały swój cel. Gdyśmy już podjed- 

li, oświadczyłem gospodyni, iż pragnąc urozmaicić 
nasze odżywianie się w tundrze, chciałbym kupić u 
niej trochę tej smacznej ryby, masła i tego wybornego 
chleba. 

Z masłem i rybą sprawa poszła gładko, lecz na 
temat chleba powstała rozmowa. 

— Ludziom dają nieduże „pajki**), a psom je- 
szcze mniejsze — mówiła gospodyni. — A pies ciężko 
pracuje. Ciągle biega, biega. Nie podsypiesz mąki, 
— nie pociągnie. A cóż będziesz robić bez psów? Na 
swojej własnej parze ani daleko, ani prędko nie zaje- 
dziesz **), : 

Widząc jednak, iż to nie robi na nas żadnego wra- 
żenia, gospodyni broniła się w dalszym ciągu, 

— Znowuż i pieca swego nie mamy. Czekaj, póki 
kolejka do ciebie dojdzie. Na całą wieś jest parę pie- 
ców. Innym razem i bez chleba z całą rodziną siedzi- 
my. Cóż będziesz robić, jeśli pieca swego nie ma? 

Tu dopiero zrozumiałem, iż obecność płytki że- 
laznej a brak pieca wielkiego (co zajmuje czasem 1/3 
część chaty) nie jest zdobyczą kultury w tej pustyni 
polarnej, lecz nieszczęściem. 

‚ - = A czemuż nie postawicie pieca u siebie? — 
spytałem wówczas 

— Już dawno chcieliśmy postawić piec i posta- 

    

"chciała nas puścić bez tego „smakołyku*. 

  

wilibyśmy, lecz nie ma cegły i dostać jej nie ma gdzie. 

Staraliśmy się o to. 

> Więc czemuż sami nie zrobicie? 

— Gliny nie ma... Kupilibyśmy cegłę, ale jej nie 

przywożą — dodała po chwili. 

Jakiegoż biurokratę obchodzą podobne potrzeby 

Samów (Lapończyków)? Czy nad nim „kapie“? Czy 
w planie przewidziana jest budowa pieców u Lapoń- 
czyków? Jest rozkaz z góry? Przeprowadza się kam- 
panię masową? — rojem przeszło mi przez głowę. 

Pomimo przekonywujących argumentów o ludz- 
kich i psich „pajkach*, o piecu, staliśmy jednak na 

swoim. W domaganiu się chleba byliśmy nieubłagani. 

I nie dziw. Cóż znaczą bowiem masło i ryba, jeśli nie “ 

ma chleba? Jeśli u nas pozostało tylko parę garści 

okruszyn, raczej pyłu chlebowego, którego przy jakże 

skromnych porcjach naszych mogło wystarczyć je- 

dynie na dwa posiłki? 

Aby się stać bardziej przekonywującym, wydo- 

stałem banknot 20-rublowy. Gospodyni ustąpiła, dając 

nam prawie 2-funtowy kawał chleba. Był to bardzo 
poważnym uzupełnieniem naszych zapasów. 

Spytałem ile się od nas należy. Gospodyni zażą- 

dała 4 czy 5 rubli. Nie oponowałem. Było to bardzo ta- 
nio. Dorzuciłem jej jeszcze rubla. Widziałem na jej 
twarzy zadowolenie. Było to nam na rękę. 

Zbieraliśmy się już do drogi. Lecz nie tak to było 
łatwo. Gospodyni nastawiła wodę na Kerbatę i nie 

Chociaż 
jedliśmy tylko zimne dania i na domiar żona przemo- 
kła, to jednak zbyt długi tutaj pobyt przedstawiał nie- 
bezpieczeństwo. Lada chwila mogła zawitać do izby 
„wladza“. A co wtedy?... 

(bczn;). 

  

-**) Deputat. 

**) Psy, tak jak renifery, służą tu jako środek lokae 

mocji, lecz są bardziej szybkie od tych ostatnich, 

  
 



Tragiczny strzał z karabinu 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie roz- 

poznał sprawę rotmistrzowej Albiny No- 
wickiej, oskarżonej o nieumyślne zabicie 
posterunkowego IV komisariatu, ś. p. Jó- 
zefa Karpowicza. 

Było to tragiczne w skutkach nieporo- 
zumienie. Państwo Nowiccy mieszkają na 
Pióromoncie, w dzielnicy niezbyt spokoj- 
nej. Zajmują domek parterowy do pew- 
nego stopnia odosobniony, dość niski 
| nie posiadający okiennice. W dniu 21 
stycznia rb. do składzika, położonego w 
odległości przeszło 30 mtr od domu, do- 
brali się złodzieje. Po upływie paru dni 
Wizyta złodziei powtórzyła się. O wypad 
ach powiadomiono policję. 

W nocy na 25 stycznia br. rotmistrz 
Nowicki był nieobecny w domu, Wyru 
šzyl na ćwiczenia. Pani Nowicka zdener- 
wowana poprzednimi wizytami  złodziel 

postanowiła czuwać do rana. Dotrzymała 
łej towarzystwa sąsiadka, zamieszkująca 
w oficynie na podwórzu. Sąsiadka bała się 
złodziei i wołała spędzić noc w mieszka 
niu p. rotmistrzowej. 

Noc upływała bez przygód. P. rotmi 
strzowa była jednak niespokojna. Przera 
łała ją myśl, że złodzieje mogą napaść 
na mieszkanie I wymuszać od jej dwojga 
dzieci „zeznania” o pieniądzach, rzeczach 
ukrytych itp. Niepokój potęgowały wspo 

, mordowaniu przez bandytów rodziców 
męża, > 

Przed godziną 4 p. rotmistrzowa No- 
wicka dostrzegła nagle dwie sylwetki 
na podwórzu koło składzika. Noc była 
ciemna, przy tym mgła poranna skracała 
pole widzenia. Sylwetki poruszały się za 
gadkowo. P. rofmistrzowa obudziła ordy 
nansa. Sąsiadka trzęsła się jak w febrze. 
Myśl o bandytach stwarzała nastrój gro- 
zy. P. rofmistrzowa ujęła krótki karabin 
francuski, otworzyła drzwi na ganek I wy 
strzeliła, jak mówi, na oślep, w klerunku 

składzika. Rozległ się krzyk: 
— Panie rofmistrzu, nie strzelać, po- 

licja! 
Sąsiadka zaczęła uspakajać p. rotmi- 

strzową, lecz ta z początku nie wierzyła: 
— Nie, to bandyci. 
Po _wyjaśniesiu nieporozumienia, 

stwierdzono, że kula ciężko zraniła w gło 
wę posterunkowego Józefa Karpowicza, 
który ze swoim kolegą patrolował dzielni 
cę I wszedł na podwórze sprawdzić zam 
kl w składziku. 

Przed sądem p. Nowicka przyznała się 
do nieumyślnego zabicia człowieka. Roz 
prawa wykazała, że zaszło tragiczne nie 

porozumienie. 
Sąd skazał p. Nowicką na 6 miesięcy 

aresztu I wykonanie kary zawiesił na 3 la   mnienia z czasów wojny o strasznym wy 
ta. Obronę wnosill adw. Falewicz - Sztu 
kowska i adw, Kulikowski. (z). 

Nadużycia w Żydowskim Banku Ludowym 
w Dokszycach 

W Żydowskim Banku Ludowym w Do 
kszycach, pow. dziśnieńskiego, wykryto 
Madużycia sięgające 10.000 zł. 

Spłonęła mi 
W miasteczku Prozoroki, w pow, dzi 

śnieńskim spłonęła międlarnia Inu wraz z 
maszynami I składem włókna. Pożar pow. 

Nadużycia popełnił kasjer tego banku 
Kazinic Owsiej. 

Sprawą zajęła się prokuratura. (B). 

edlarnia Inu 
rosa. В 

Straty wynoszą 35.000 zł. Międlarnia by 
ła własnością Feliksa Łowczyńskiego z Pro 

stał od porzuconego niedopałka papie- zoroków i Czesława Górnego z Wilna. 
STT TTT T TTT NETTO 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia od: е SG z” pogody w-g PIM 

«. Pogoda o zachm i 
przelofnymi dacia « 

+ przeważnie 

zmiennym z 
= aa do 

nich. Pogorszenie się stanu o w achoc- 
powa długo, ос оа PAROS Ma 

Chłodniej Е ; 
koła m (temperatura w ciągu dnia 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują nasiępuj * tępujące ap- > Cz Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 

RE (Kijowska 2); B. Romec- 
iego į M. Żelańca (Wileńska 89; B. 11 
Frumkinów (Niemiecka 23);; A. Rostkow- 
we (Kalwaryjska 31). 

onadło słale dyżurują następujące ap. 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra de 
gionów 10) i Zajączkowskiego (Witoldo- 
wa 22). 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

za 

    
MIEJSKA. 

plenarne posiedzenie 

agistrat projektuje zwo 
bm. Porządek dzienny 

acowywaniu, zawierać on 

spraw gospodarczo-finan- 
na porządku dziennym fi 
sprawa zaciągnięcia przez 
w wysokości 250.000 zł. 

enie decentralizacji straży 

— Najbliższe 
Rady Miejskiej M, 
łać na dzień 27 
jest już w 
będzie szereg 
sowych, m, in, 

swowa będzie 
miasto Pożyczki 

na przeprowadz. 
pożarnej. 

— М : х ku z nagęsca kąpieli na Willi. W związ 
dejściem upalnych dni w najbliż 

aa © ma odbyć się konferencja w 
le im, na której ustalone 

03 Miejsca dozwolone dla kąpieli na 

г PRASOWA. 

5 — Konfiskała „Russkoje Słowo”. — 
Scyzją władz administracyjnych skonfis 
OWany został wczoraj nakład rosyjskiej 

gazety „Russkoje Słowo” za umieszcze- 
Aie artykułu p. t. „Trzeba strzec autory- 
łelu swego duchowieństwa”. 

= : AKADEMICKA 
— Skład Zarządu Bratniej Pomocy Stu- 

dentów Szkoły Nauk Pas Wil- 
nie wybrany na walnym zebraniu dn. 14 
bm. na rok 1938/9 został ustalony w na- 
stępujący sposób: prezes — Milewski Bo- 
lesław, | wiceprezes gospodarczy — Sze- 
słakowski Leon, Il wiceprezes naukowy — 
Wawryluk Piotr, sekretarz Janson 
Teodor, skarbnik — Mirynowicz Jan, ref. 
Propagandy i pracy — Łukaszewiczówna 

а 

Hanna, ref. imprez i dochodėw niestatych 
— Wierzbowski Rudolf, ref. sportowy — 
Premazzi Jerzy, sekcja skryptów — Klee 
Helena. Ponadto walne zebranie powo- 
łało Zygmunta Abramowicza na stanowis- 
ko referenta akademizacji szkoły — po 
wierzając mu załatwienie wszystkich 
spraw związanych z koniecznością nada- 
nia uczelni pełni praw akademickich. 

— Wycieczka do COP. Związek Stu- 
dentów Ziem Północno-Wschodnich RP w 
Wilnie organizuje w okresie Zielonych 
Świąt wycieczkę propagandowo-społecz- 
ną studentów USB do Centralnego Okrę- 
gu Przemysłowego. Uczestnicy wycieczki 
po powrocie wygłoszą we wsiach i mia- 
steczkach województwa wileńskiego po- 
gadanki informacyjne o pracach na tere- 
nie COP, A 

— Polska Młodzież Ludowa Stud. U. 
$. B. (Kosynierzy) zwołuje w dniu dzisiej 
szym o godz. 12 w lokalu przy ul. Wiel 
kiej 12 m. 1.a konferencję przedstawicieli 
organizacyj akademickich w sprawie pod 
jęcia wspólnej akcji o realizację prawa do 
nauki dla niezamożnej młodzieży akademi 
ckiej i związanych z tym kwestyj opłał 
w bieżącym roku. 

WOJSKOWA 

— Kfo staje do poboru? Dziś, 19 maja 
w 8 dniu poboru rocznika 1917 przed Ko 
misją, która urzęduje od godz. 8 rano w 
lokalu przy ul. Ostrobramskiej 25, winni 
stawić się poborowi z nazwiskami rozpo 

czynającymi się na litery: Ł, N. O. R. 
Jutro 20 maja obowiązek stawiennici- 

wa rozciąga się na poborowych z nazwi 
skami na literę S, zamieszkałych na tere 
nie I, WI i III komisariatow P. P. oraz na 

kania. 
Poborowi stający przed Komisją Po- 

borową winni mieć przy sobie wszystkie 
posiadane dokumenty. 

GOSPODARCZA. 
— Strajk w cegielniach wileńskich 

frwa w dalszym ciągu. Wczoraj u p. staro 
sty grodzkiego Czernihowskiego interwe 
niowała delegacja strajkujących. 

Na dzisiaj zwołana została konferen 

cja w Inspektoracie Pracy, Wezmą w niej 
udział przędstawiciele pracodawców | ro 
botników. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ze Związku Pań Domu. W czwartek 

19 maja o godz. 17 w Państw. Zakładzie 
Badania Żywności, ul. Tatarska 11, odbę 
dzie się odczyt i pokaz p. dra Monikow 
skiego na tema; „Najczęstsze zafałszowa 
nia produktów żywnościowych i ich wyk 
rywanie“. 

Wstęp wolny dla członkiń i gości. 
— Dziś (19 bm.) odbędzie się odczyt 

p. Anny Paradowskiej-Szelągowskiej z 
Warszawy pod tytułem: „Aktualia ruchu 
kobiecego na terenie międzynarodowym” 
w lokalu Zw. Pracy Obywat. Kobiet przy 
ul. Jagiełlońskiej Nr 3/5 m. 3. Początek 
o godz. 7 wieczorem punkłualnie. Odczyt 
łen budzi wielkie zainteresowanie ze   
literę T, bez względu na miejsce zamiesz. 

  

„KURIER“ [4454]. - 

Budowa dworca i komory celnej 
w Landwarowie 

Dowiadujemy się, że Ministerstwo Ko- 
munikacji postanowiło rozbudować dwo- 
rzec w Landwarowie. 

Poza nowym dworcem w Landwarowie 
ma być wybudowana także komora celna. 
Pierwotnie, jak wiadomo, w związku z 
perspektywami komunikacji z Litwą m'ała 
być rozbudowana stacja Zawiasy. 

Roboty przygotowawcze do tych wiel 
kich inwestycyj zostały już częściowo roz- 

      

względu na osobę. prelegentki, która jest 
znaną działaczką społeczną na terenie 
międzynarodowym, Wstęp wolny. Goście 
mile widziani. 

— We czwartek 19 maja o godz. 
5 I pół w lokalu Ośrodka Zdrowia Nr 1 
ul, Wiełka 46 z ramienia T.wa Eugeniczne 
go dr W. Mórawski wygłosi odczyt pł. 
„Współczesne poradnictwo przedślubne 
| małżeńskie”, Wstęp wolny. 

— Odczyt p. Eugene Dupróel. W 

czwartek 19 maja br., o godz. 19 w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu p. Eugene 
Dupróel, profesor uniwersytetu w Brukseli 

wygłosi odczył pt.: Vie pensće et proba- 
bilitė. Wstęp wolny. 

— Zarząd Patronaju Więziennego w 
Wilnie komunikuje, że Zwyczajne Walne 
Zebranie Członków Patronału Więzienne 
go odbędzie się dnia 23 maja br. o godz. 
19.30 w pokojach adwokackich (Wilno, 
Mickiewicza 36). 

ZE ZW. I STOWARZYSZEŃ 
— Baczność Ochotnicy Wojenni! Zarząd 

Związku b. Ochotników Armii Polskiej Od- 
dział w Wilnie wzywa na zbiórkę do lokalu 

Związku przy ul. Beliny 9—2 wszystkich bez 

robotnych członków jak i kandydatów na 

członków na 20 maja 1938 roku o godz. 18 

tak zarejestrowanych jak i nie zarejestrowa 

nych w Wojewódzkim Biurze Funduszu Pra 

cy 
Zgłaszający się winni obowiązkowo po- 

siadać przy sobie dowody tożsamości. 
a 

ROŽNE. 
— Staraniem Zarządu Polskiego Bla- 

łego Krzyża w Nowej.Wilejce, dnia 15 
maja br. odbyła się zabawa ludowa na 

boisku sportowym. 
Czysły dochód w sumie 250 zł. — zo 

słał przeznaczony na oświatę żołnierską. 
— Podziękowanie. Zarząd Towarzyst- 

wa Opieki nad Zdolną a Niezamożną Mło 
dzieżą Szkołną TOM w Wilnie i młodzież 
TOM-owa składa serdeczne podziękowa- 
nia pp. Dowódcom Pułków legionowych 

w Wilnie za przyjście z wydatną pomocą 
materialną młodzieży — stypendystom 

TOM-u. 
— Zespół operetki Iwowskiej w og- 

ródku „Czerwonego Sztrałla” da w czwar 

tek 19 i w piątek 20 bm. dwa wieczory 

humoru, pieśni i łańca pod art. kierown. 
Antoniego Kaczorowskiego. 

— Lustracja sodowłarń. W związku z na 

sianiem upalnych dni zwiększa się znacznie 
konsumcja napojów chłodzących, lodów itp. 
W związku z tym władze sanitarne rozpo- 
częły obecnie na terenie miasta fustrację so 

dowiarń i sklepów owocowych. 
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TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Ostatnie przedstawienie „Orestei*! 

Dziś, w czwartek 0 8002. 6.15 odegrana zo 

stanie, nieodwołalnie Po = „ostatni ze wzglę 

dów technicznych — największa tragedia 

świata „ORESTEJA* — Aischylosa — w in- 

scenizacji prof. Stefana Srebrnego. Ceny 

miejse zwyczajne. 5 

Zapowiedziana popołudniówka na niedzie 
ię dnia 22 maja — Zostaje odwołana, — A 

więc dzisiejsze przedstawienie czwartkowe 

ORESTEJI — jest bezapelacyjnie ostatnie. 

— Premiera w Teatrze na Pohulance! W 

sobotę dnia 21 bm. (o godz. 8.15 wiecz.) Te 

ate na Pohulance, daje na rozpoczęcie sezo- 

nu letniego — wodewi! ze śpiewami i tańca 

mi w 3 aktach K. Krumłowskiego — „Królo 

wa przedmieścia w inscenizacji i reżyserii 

Leona Schillera. 

— Reprezentacyjny balet polski — po 

powrocie z zagranicy — wystąpi w Teatrze 

na Pohulance tylko dwa razy: 1 i 2 czerwca. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 
— występy Janiny Kulezyckiej. Dziś po 

cenach propagandowych grana będzie naj 

piękniejsza operetka „Księżniczka Czacda- 

sza* z Kulczycką i Dembowskim w rolach 

głównych. 

— Op. „Orłow* z Janiną Kulezycką gro- 

na będzie jutro. Popularna ta operetka otrzy 

mała znakomitą obsadę ról. Przyjęcie jej 

przez publiczność jest wyjątkowe,     

poczęte. 

Wileńska Dyrekcja Kołejowa zwróciła 
się obecnie do Magistratu z prośbą o ustą 
pienia z betonowni miejskiej 1000 płyt 
chodnikowych na budowę chodników ko 
ło stacji. Zarząd Miejski do prośby władz 
kolejowych  ustosunkował się przychylnie 
z tym jednak, że płyty dostarczone będą 
nie wcześniej niż w drugiej połowie 
czerwca. 

iz X ECEEEECIH 

Prok. Olgierd Kryczyński — wice- 
prezesem Sądu Apelac. w Wilnie 

Jak nas informują, b. długoletni sędzia 
pokoju w Oszmianie i podprokurałor w 
Wilnie i Warszawie, a ostatnio prokura- 
tor Sądu Najwyższego Olgierd Kryczyński 
mianowany zosłał wiceprezesem Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie. 

Stanowisko to p. Kryczyński obejmie 
w początkach lipca. 

W sprawie nowego dyrektora 
teatra miejskiego 

Sprawa, kto zosłanie w Wilnie dyrek- 
torem Teatru Miejskiego, nie przestaje pa 
sjonować wilnian. Sprawa ta już o tyle 
się skonkretyzowała, że jak już donieśli 
śmy wczoraj, na* „placu boju” pozostali 
tylko dwaj kandydaci: p. Nuna Młodzie- 
jowska-Szczurkiewiczowa i dr Jerzy Ro- 

nard Bujański, 
Jak słychać, zgodna opinia czynników 

decydujących skłania się do powierzenia 
kierownictwa teatru p. Ronard-Bujańskie- 
mu. 

Ostateczna decyzja zapadnie na naj- 
bliższym posiedzeniu Zarządu Miasta, któ 
re odbyć się ma w dniu 20 bm. 
SĄ ABAAAAAAAAŻAADAŁOŁÓRAKAREA ŁO OPARAŻAAKA 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o aogz. 8.15 wiecz. 

ORESTEJA 
Ostatnie przedstawienie 

Ceny miejsc zwyczajne 

**TYYPYYYWYYYYYYYYYYTYYYYTYYYYYVYTYYYYYYYY 

Autobusy do Pośpieszki 
i Jerozolimki 

Od dnia 21 maja 1938 r. uruchamia się 

wozy do Pośpieszki, według następującego 

rozkładu: 
w dnie powszednie: 

Odjazdy z ul. Rzecznej do Pośpieszki 

2 godz.: 6.45, 15.12, 19.12; 

z pl. Katedralnego do Pośpieszki o godz.: 

7.00, 7.35, 15.27, 16.05, 19.27, 20.00; 

z ul. Tramwajowej do Pośpieszki o godz.: 

7.10, 7.55, 15.37, 16.15, 19.37, 20.15; 

z Pośpieszki do pl. Katedrałnego o godz.: 

7.20, 8.10, 15.45, 16.30, 19.45, 20.30. 

W soboty: 

Niezależnie od rozkładu w godzinach ran 

nych, będzie kursował wóz Tramwajowa— 

Pośpieszka od godz. 10 do 20 co pół golriny, 

w razie większej frekwencji co 15 minut. 

(W. dnie świąteczne. 

Będzie kursował tylko wóz Tramwajowa 

— Pośpieszka od godz. 10 do 20 eo pół go- 

dziny, w razie większej frekwencji co 15 

minut. г 

Od dnia 21 maja 1938 r. następuje zmia- 

na rozkładu na linii 4 do Jerozolimki. 

W dnie powszednie. 

Odjazdy z Wilna o godz.: 6.50, 9.00, 13.15, 

1530, 18.00, 21,00; 
Odjazdy z Jerozolimki o godz. 7,20, 9,30 

13.45, 16.00, 18.30, 21.30. 

W dnie świąteczne. 

Odjazdy z Wilna o godz.: 8 do 12 co 

goazinę i od 16 do 21 co godzinę; 

z Jerozolimki o godz.: 8.30 do 12.30 co 
godzinę i od-16.30 do 21.30 co g'dzinę. 

' Pogrzeb samobójcy 
Przed trzema dniami donieśliśmy o za 

machu samobójczym znanego w sferach 
kupieckich kupca leśnego Ch. Kronika, 
zam. przy uł. Dąbrowskiego 4. 

Kronik strzelił sobie w skroń w 
lesie podwerkowskim. Onegdaj w nocy 
desperat, nle odzyskując przytomności, 

zmarł, 
Wczoraj odbył się pogrzeb desperata. 

Przyczyny samobójstwa Kronika nie są 

na razie ściśle znane. Przypuszczają, że 

powodem samobójstwa były trudności na 
tury materialnej. (c). 

Dskała samobójstwa 
leśniczego 

Dochodzenie wykazało, że leśniczy 

z Rujkojń Andrzej Jachimowicz popełni 

samobójstwo na tle rozstroju nerwowego. 
Znajdował się on ostainio w stanie silnej 
depresji duchowej, spowodowanej pewny 
mi przeżyciami natury osobistej. Traglcz 
nie zmarły liczył 38 lat. (<).   

7 

Wylazd do Grodna 
J.E. ks. Arcybiskupa 

J. E. ks. Metropolita Arcybiskup 
Jałbrzykowski wyjechał wczoraj do 
Grodna, gdzie udzieli wiernym sakra 
mentu bierzmowania. 

Wyprawa archeologiczna 
Z ramieniu Muzeum Archeologicz 

nego U. S. B. wyruszy we czwartek 
18 bm. do lasów majątku Jaszuny w 
pow. wileńsko-trockim, wyprawa ar 
cheologiczna, która będzie prowadziła 
badania na cmentarzysku kurhano- 
wym letto-litewskim. Wyprawą kieru 
je dr. Helena Cehak-Hołubowiczowa. ° 

RADIO 
CZWARTEK, dnia 19 maja 1938 r. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Mu 

zyka 7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00 

„Uwaga dzieci, letnicy jadą" — Józefa Lee 

wona. 8.10 Przerwa. 11.00 Audycja dla po 

berowych. 11.15 Pieśni Stanisława Niewia+ 

dcmskiego. 1140 Utwory wiolonczelowe w 

wyk. Gaspara Cassado. 11.57 Sygnał czasu: 

12.08 Audycja południowa. 13.00 Wiad. z 

miasta i prowincji. 13.05 „To tylko córka” 

— pogadanka Wandy Mackiewiczowej. 18.15 

Koncert życzeń. 14.25 „Za chlebem* — no 

wela Henryka Sienkiewicza. 14.35 Muzyka 

popularna. 14.45 Przerwa. 15.30 Wiadomoś 

ci gospodarcze. 15.45 „Rozmowa muzyką z 

młodzieżą”. 16.15 Koncert solistów. 16.50 Po 

gadanka. 17.00 „O bibliotece naukowej dla 

młodzieży. 17.15 Gra zespół salon. 17.50 Po 

radnik i wiad. sportowe. 18.10 Pogadanka 

rediotechniczna Mieczysława Galskiego. 18.20 
Dzieci Wilna śpiewają pieśni ludowe. 18.40 

„Pani Rombalska* słucha symfonii* — mo 

nolog Jadwigi Kłoczkowskiej. Wygłosi Ire- 

na Jasińska. 18.50 Program na piątek. 18.55 

Wil. wiad. sportowe. 19.00 Premiera słucho 

wiska „Bohaterowie“ Józefa Wechberga; 

19.30 Karol M. Weber: Grand Duo Concer- 

tant F—dur op. 48. 19.50. Pogadanka. 20.00 

Koncert rozrywkowy. W przerwie »k. 20.45 

Dziennik wieczorny i pogadanka. 21 45 „Por 

tret Kardynała Newmana* — szkic literac 

ki. 22.00 Twórczość Karola Szyman>*sk ego. 

22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Tańczyiny. 23.20 

Zakończenie. 

PIĄTEK, dnia 20 maja 1938 r. 

6,15 Pieśń. 6,20 Gimnastyka. 6,10 Muzyka. 

7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 800 Audy« 

cja dla szkół, 8.10 Przerwa. 11.00 Audycja 

dla poborowych. 11.15 Audycja dla szkół, 

11.40 Współcz. muzyka francuska. 11.57 Syg 

nał czasu. 12.03 Audycja południowa. 13.00 

Wiad. z miasta i prowincji. 13.05 „Wychów 

prosiąt po odłączeniu od matki* — pog. Ru 

dolfa Mroszczyka. 13.15 Koncert popularny. 

1:.25 „Za chlebem* — nowela Henryka Sien 

kiewicza. 14.35 Muzyka popularna. 14.40 O- 
głoszenie wyników konkursu — Komunikat 

Zw. KKO. 14.45 Przerwa. 15.30 Wiad. gospo 

darcze. 15.45 „Jak pracują nasze mamy — 

Gospodyni wiejska” audycja dla dzieci. Tran 

smisja ze wsi Rudomino pod Wilnem. 16.00 

Rozmowa z chorymi. 16.15 „Toast z pantofel 

ka“. 16.50 Pogadanka. 17.00 „O kongresie 

pracy obywatelskiej kobiet". 17.15 Zespoło- 

wa muzyka wokalna. 17.50 Przegląd wydaw 

aictw. 18.00 Wiad. sportowe. 14.10 Wil. po 

radnik sportowy. 18.15 Jak spędzić święto? 

— omówi Eugeniusz Piotrowicz. 18.20 Pio- 
senki dziecięce w wyk. Stefanii Grabowskiej, 

18.40 Wesoły fortepian. 18.50 Program na so 

botę 18.55 Wil. wiad. sportowe. 19.00 Kome 

dia Aleksandra Fredry: „Zrzędność i prze 

kora". 19.50 Pogadanka. 20.00 Koncert sym 

fericzny. Muzyka polska. Ok. 21.00 W przer 

w:e: Dziennik wiecz. i pogadanka. 22.00 Mu 

zyka tan. 22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Tańczy 

my. 23.30 Zakończenie. * 
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ЁБ'МРЁЕДЁШ NIE 
LE GŁOWY, ZĘBOWiŁ» 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW ax rasa 1. KOBUTKIEM“ 
E “JAKIE PRODSTKI WAM DAJĄ 5 

DOWNIETY DYŻ SĄ ŚLĄDC м 

ŽADAICIE PROSZKGW „MIGRENO-NERVOSIN“ 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOR E BKACH HIGIENICZNYCH, 

    

  

Wiadomości radiowe 
PANI MARSZAŁKOWA AŁ. PIŁSUDSKA 
przed mikrofonem Polskiego Radia. 

W drugiej połowie maja br. odbędzie 
się Kongres Pracy Obywałelskiej Kobiet, 
którego zadaniem jest zobrazowanie ra 
zulłatu pracy kobieł w Polsce na wszyst 
kich terenach, gdzie praca ta stanowi sa 
modzieiny dorobek. Na czele prac Kon- 
gresu stoi p. marsz. Piłsudska. Dn. 20 ma 
ja o godz. 17,00 p. marsz. Piłsudska we 
spół z przewodniczącą Zw, Pracy Obywa 
telskiej Kobiet p. Hanną Pohoską zabiorą 
głos przed mikrofonem Polskiego Radia, 
W prelekcji tej poruszone zostaną spra 
wy Kongresu, z którymi w ten sposób zai 
najomią się szerokie masy słuchaczy.
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Kurjer Sportowy 
  

Otwieramy sezon wioślarski 
Sport wioślarski uchodzi na całym 

świecie za sport wyjątkowo piękny i zdro 
wy. Woda, święże powietrze i ruch. To 
są najważniejsze ałuty tego sportu, który 

w ostatnich jednak czasach zaczął prze- 
żywać wyraźny kryzys. Jedni mówią, że 
sport wioślarski znalazł poważnego kon- 
kurenta w sporcie kajakowym, drudzy sta 
rają się przyczyny upadku szukać w sło- 
sunkowo wielkim nakładzie pracy i roz- 
leniwieniu młodzieży. Ci i ci mają może 
nieco racji. W istocie jednak najistotniej- 

- szą, moim zdaniem, przyczyną jest to, że 
młodzież szkolna przestała garnąć się do 
sportu i zamarł wśród niej duch sporto- 
wej rywalizacji, 

Z tym trzeba się, niestety, liczyć. Przy- 
kre fo może, ale prawdziwe. Młodzież na 
sza wygodnicka. Leci na gotowe i nie 
chce pracować sportowo, a sport wioślar 
ski wymaga systematyczności i zaparcia 
się siebie. 

Nie chcę tutaj przypominać, w jakich 
warunkach trenują osady zagraniczne. Ile 
lat jeżdżą wioślarza Oxfordu, razem mie- 
szkają i razem się uczą na uniwersyfecie, 

a w wolnych chwilach, pod okiem tegoż 
profesora, który przed godziną prowadził 
wykład, wyjeżdżają na wodę — już jako 
z trenerem i opiekunem. 

Sport wioślarski na Wilii mógłby mieć 
łakie same tradycje, gdyż warunki tech- 
niczne nie są gorsze, jak w innych ośrod- 
kach sporłowych. Wilia jest przecudną 
rzeką. 

  

pierwotny charakter i dla wioślarzy stała 
się moż mniej wygodną, ale nie ma to za- 
sadniczego znaczenia, Ci bowiem, którzy 
kiedyś pokochali sport wioślarski, nigdy 
z nim ni rozstaną się i zawsze chodzić bę- 
dą na przysłanie, jeżeli już nie po to, by 
przejechać się, to przynajmniej popatrzeć, 

jak inni wiosłują. Tacy w sporcie też są 
potrzebni, To są cisi mecenasowie spor- 
towi — to są entuzjaści. Trzeba umieć ich 
wykorzystać w pracy organizacyjno-pro- 

pagandowej. 
W niedzielę na Wilii rozpocznie się ofic 

jalnie sezon wioślarski. Mieć będziemy 
pełną emocji uroczysłość otwarcia przy- 

słani, podniesienia bandery, chrzest no- 
wych łodzi i defiladę. 

Jak układają się warunki pracy w klu 
bach i jakie są główne wytyczne i zamie- 
rzenia sportu wioślarskiego Wilna napi- 
szemy w najbliższym czasie. 

W najbliższą niedzielę otwarty zostan'e 

w Wilnie tegoroczny sezon wioślarski. Wioś 

larze po wysłuchaniu Mszy św. w kościele 

św. Jana przedefilują ulicami miasta z orkie 

strą Poczt. Przysp. Wojsk. na przystań W:l. 

Tow. Wioślarskiego. 

Podniesienie bandery nastąpi o godz. 12 

na przystani Wil. Tow. Wiośl., poczym. nastą 

pi defilada łodzi, w której udział brać będą 

wszystkie kluby wioślarskie w Wilnie zrze 

szene w Wileńskim Komitecie Towarzystw 

  

Wrošlarskich. Defiladę przyjmie prezes w:oś 

Teraz może nieco zmieniła swój | larzy wileńskich mjr. Zbigniew Lankau. 

Piłkarze Wilna walczą na 2 frontach 
Piłkarze Wilna 22 maja grać będą na 2 

frentach. Reprezentacja miasta spotka się w 

mieczu eliminacyjnym o puchar Pana Prezy 

denta R. P. z piłkarzami Białegostoku, a 
drużyna juniorów w Warszawie przed me- 

czem Polska — Irlandia rozegra spotkanie 

towarzyskie z reprezentącją juniorów War 

szawy. 

Reprezentacja Wilna na meczu o puchar 

Pana Prezydenta RP walczyć będzie w nastę 

pującym składzie: Łoś, Czarski, Grądziel, Ju 

dycki, Fujarski, Krywul, Moszczyński, Anto 

kolec, Rottenberg, względnie Osesik, Tatuś, 

Wilczek, Wojnicz. 

Juniorzy do Warszawy wyjechać mają w 

składzie, który nie został jeszcze całkowicie 

skcmpletowany. Między innymi grać mają: 

Kelm, Paszkiewicz, Meyr, Chudok I, Chudok 

Ii, Tumosz, Rączko, Feldman, Marcinkie- 

w.cz, Czechowski i inni. 

Skład Wilna na mecz z Białymstokiem 
Skład reprezentacji lekkoatletycznej Wil 

na na mecz międzymiastowy z Białymsto- 

kieru ustalony został następująco z tym, że 

w biegu na 100 mtr., 800 mtr. w skoku wdal 

i w skoku wzwyż przeprowadzone zostaną do 

datkowe eliminacje: 

100 mtr. Żyliński, Malinowski, Szczerbiec 

oki. 

400 mtr. Żyliński, Wołoszczyk, Bobro- 
wicz. 

800 mtr. Żylewicz, Zajewski, Krym, Gry 

goriew. 

5000 mtr. Herman, Mojsiewicz. 

110 mtr. z płotkami Wieczorek, Rymo- 

wicz. 

Sztafeta 4X100 mtr. Żyliński, Malinowski 

Szczerbicki, Brzeski ewentualnie Oleszczuk. 

Sztafeta olimpijska Żyliński, Malinowski, 

Brzeski. Brak zawodnika na 800 mtr., który 

wyznaczony zostanie po eliminacji. 

Skok wdal: Rymowiez, Wieczorek, Szczer 

bieki. 

Skok wzwyż: Mordasewicz, Amelczenko i 

per. Gedgowd. 

Trójkok: Rymowicz Oleszczuk. 

Dysk: Zieniewicz, Wieczorek. 

Kula: Łomowski, Wojtkiewicz. - 

Oszczep: Wojtkiewicz, Woroszyłło. 

Zawody eliminacyjne odbędą się w nie 

dzielę 22 maja o godz. 11 na stadionie Ośrod 

ka WF na Pióromoncie. 

Komisja pieciu 
Skład reprezentacji Polski półn. wsch. na 

mecz z Prusami wschodnimi, 5 czerwca w 

Wilnie, ustalony zostanie przez komisję „p'e 

ciu“ w skład której weszli: kpt. Remiszew- 

ski, kpt. Żmudziński, prof. Ludertowicz z 

Dziś premiera 

PAUL 
i „Pasteur* w nowej pięknej kreacji 

„Prawda zwycięża” 

CASINO | 

  Białegostoku, red. Nieciecki i Piotr Kudu- 

kis. 

Komisja „pięciu* zbierze się pierwszy raz 

na konferencję wyznaczoną na dzień 23 ma 

ja — godz. 17 min. 30 w sali Ośrodka WF. 

  

niezapomniany bo- 
hater filmów „Jes- 
tem zbiegiem* 

sensacyjnym filmie 
Kołorowy dodatek I aktnalla 

Dziś. Najgłośniejszy film, który stał się powodem skan- 
dalu między Anglią i Ameryką p. t. 

KROL i CHORZYSTKA 
W rol. gł. Fernand Gravet on — król, a ona — dostateczny powėd dla k'ėrego król 

> zrzekł się korony. Nadprogram dodatki 

Film najsilniej- 

szych wrażeń HELIOS | 
ko „ŻOGłty pirać 
Nadprogram : aaa s. WIOSna zakochanych 

Chrześcijańskie kino Dziś wielki fiim przygód i sensacji 

Boris KARLOFF 
(jego jedno sł:wo stanowiło 
o życiu lub śmierci milionów) 

Oliwia de Havilland, Anita Louise 
UWAGA: „Seanse o g. 4—7—10 

p.t 

swikfówiój „ZEW DŻUNGLI” 
Sceny o niebywałym napięciu. Walki zwierząt z ludżmi. Zwycięstwo prawdziwej miłości 
Żew Dżungli—to film jakiego dotąd nie było. Początki: 5, 7 i 9, w niedziele i św. od 1-ej 
  

OGNISKO | 
Dziś. Reweiacyjny film polski o dzlewczętach wielkiego miasta 
zrealizowany wg głośnej powieści Poli Gojawiczyńskiej p. t. 

„Dziewczęta z Nowolipek“ 
ole główne: Barszczewska, Wiszniewska, Jaraczówna, Wysocke, Cwiklińska, Stępowski i in 

Poez. seans. 0 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. Nadprogram: UROZMAICONE DOBATKI. 
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Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. t, Wilno 1 
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Lida, 
Ułańska 11; a 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkow xsk «= Brzeska 9/1. 

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

al. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 38 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

  

„KURIER“ [4454]. 

  

  

Popularne kursy 
piywackie 

Jak w poprzednich latach Okr. Ośr. 
WF w Wilnie organizuje popularne kursy 
pływania, prowadzone przez wykwalifiko- 
wanych instruktorów, Początek kursów w 

dniu 1 czerwca 1938 roku, Kursy będą 
trwały po 14 dni w pięciu turnusach. Go- 
dziny dowolne i dostosowane do życzeń 
kandydałów. Koszt zapisu na kurs 2,00 zł. 

Pływalnia czynna będzie od godz. 8— 
12 i 16—20. ; 

Badania lekarskie bezpłatne przepro- 
wadzą Poradnia Sportowo-Lekarska Okrę 
gowego Ośrodka WF — Wilno przy ul. 
Wielkiej Nr 46. Bliższe in'ormacje udziela 
i przyjmuje zapisy Okręgowy Ośrodek 
WF — Wilno, ul. Ludwisarska Nr 4 — w 
godz. 9—15. Telefon Nr 26-24, 

Pierwsze tegoroczne między- 
klubowe zawody strzeleckie 
o wielką naorodę przechodnią 

„Sokola“ 
Dnia 18 bm. odbyly się na.strzelnicy 

Pióromont zawody strzeleckie ó Wielką 
Nagrodę Przechodnią „Sokoła”" z udzia- 
łem klubów wileńskich, | miejsce zajął 
zespół PKS, Il miejsce zespół T. G. „So- 

kół", Ill miejsce — Zw. Strzelecki — Od- 
dzia. Monopolu Tytoniowego. 

Indywidualnie | miejsce zajął Kowalew 
ski Longin — „Sokół”, II m. Derecki Wła 
dysław PKS, III m. Alchimowicz Józef — 
Zw. Strzel. : 
EET NETTO T 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi 

nistirów z dnia 25.6. 1932 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. 
R P. Nr. 62, poz. 580), Urząd Skarbowy w 
Baranowiczach, podaje do ogólnej wiadomo 
šci, że w dniu 23 marca 1958 r. o godz. 11 
w Baranowiczach przy ul. Oficerskiej 12, ce 
lem uregulowania należności Urzędu Skarbo 
wego i Ubezpieczalni Społecznej w Barano 

wiczach Nr. 1286/38, Zieleniewski Włodzi- 

mierz i Kiuszczyński Gecel w Baranowiczach 
odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymie 

nionych ruchomości: : ВЕа 
Samochód-autobus, marki „Fiat* na 18 

csób, 1 szt. 2.000,00 że в a 

Z uwagi na to, że licytacja, Wy: 
pierwszym terminie na dzień 14 lutego 1938 
roku nie doszła do skutku, wymienione wy- 
żej przedmioty, w myśl par. 92 powołanego 
na wstępie rozporządzenia, mogą być sprze 
dane za cenę niższą od oszacowania. 

. Zajęte przedmioty można oglądać dn. 23 

maja 1938 r. od godz. 8 w Baranowiczach, 

ul. Oficerska 12. 
Za kierownika Urzędu Skarbowego 

(—] Stanisław Ratomski 

  

Sygnatura: Km. 504/36. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi-, 
cząch, I-go rewiru Stanisław Paderewski, ma 
jący kancelarię w Baranowiczach, ul. Orze- 
szkowej Nr. 6, na podstawie art. 602 k. p. e. 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 2 

czerwca 1938 r. o godz. 9, w Baranowiczach, 
ul. Szosowa Nr 97, odbędzie się druga licy 
tacja ruchomości, należących do Szymszele 
wicza Jeruchima, składających się z futra 
męskiego używanego w stanie dobrym, pal- 
ła jesiennego, ubrania marynarkowego w 
komplecie czarnego, z kompletu ubrania 
spertowego, kilimu i kasy ogniotrwałej, osza 
cowanych na łączną sumę 1.350 zł | | 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 10 maja 1938 r. 
& D Paderewski S. 

Komornik 

CENA PRENUMERATY 

     
    
   
   

  

  
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 21, za granicą 6 zł., z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej. 

scowościach, gdzie niema urzędu po. 
cztowego ani agencji zł, 2.50, 

  

   

    
   
    

Ogłoszenie 
Więzienie w Wilejce zawiadamia, że w 

dnic 2 czerwca 1938 r. o godz. 12 odbędzie 
się w kancelarii więzienia przetarg na do- 
stawę artykułów żywnościowych. 

Bliższych informacyj udziela Kierownik 
Działu Gospodarczego codziennie, za wyjąt- 
kiem niedziel i świąt. 

Składanie ofert do dnia 1 czerwca 1938 r. 
Naczelnik więzienia. 

(podpis nieczytelny). 

  

Kupuj NASIONA tylko w 

Centrali Zaopatrzeń Ogrodniczych 
Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE 
DOKTOR. MED. 

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

      

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłcioy.e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—1 I od 3—8 

  

LEGARZ-DENTYSTA 
S. Spalter 

przeprowadz. na ul. wielką 1% 
Nowoczesna protetyka dentystyczna — por- 

celanowe koronki. 

"AKUSZERKI 

NYNPOTYYYAYETYTCYNYA 
ARUSZERKA 

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

у 3-g. Maja obok Sądu. 

  

ŃBAADGAŁAAAAAŁAAAŁAADAAAŁADAAAAAAA AA AAAA A 

LETNISKA 
YWYYYYYYYVYYYYYVYYYVYVVYVYF 

LETNISKO maj. Ożyszki: (autobusem do 
Pudbrzezia). Mieszkanie 2 pokojowe. Infor- 
macje tel. 2130 w godz. 10—11 i od 4—5. m Ak 

  

MORSZYN, „PATRIA“, Pierwszorzędny, pel- 
nekomfortowy pensjonat. Prospekty wysyła 
Zofia Rajchlowa, Sanok. 

  

AAAAŁADAAAAAAAAAAAAAAAAKAAA 

w"FYTYYVYVVYYYTYVYVYY 

DOM DREWNIANY na własnej ziemi z 
ogródkiem owocowym i studnią z powodu 
wyjazdu sprzedam bez pośrednika z wolnym 
mieszkaniem — ul. Chełmska 25. 

    

PLAC Z DOMKIEM przy ul. Filareckiej 
12-a do sprzedania. Dowiedzieć się — Uni- 

wersytecka 9—14. 

  

  

DOM Z PLACEM z powodu wyjazdu do 
sprzedania. Cena 12.000 zł. Majowa 10. 

     miesięcznie: 

      
    
    
   

   

   

  

     

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. 

  
      

  

Przetarg 
Centralne Biuro Zakupów P. K. P. w 

Warszawie, ul. Bolesława Prusa 1 róg Wiej- 
kiej, zwraca uwagę na ogłoszony w „Moni- 
torze Polskim* Nr 110 z dnia 14V. r. b. 
rrzetarg pisemny ofertowy wyznaczony na 
dzień 31 maja 1938 r. na sprzedaż 460 (cn 
slarych osi wagonowych i tendrowych. 

"RÓŻNE — 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYVYYVYVVYTYYVYVYY" 

Przeprowadzki 
oraz fachowe pakowanie mebli załatwia 
Ekspedycja Miejska | Międzymiastowa 

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

  

RESTAURACJA POD „DZIEWIĄTKĄ:, 
Tatarska Nr 9. Gorące i zimne zakąski oraz 

abiady miesięczne i dania 4 la carte. Wina, 
wódki monop. i gatunkowe, przeróżne likie- 
ry, piwo. Gabinety, szachy. „Sobótki* w du- 
żej sali dla zamawiających stowarzyszeń | 
cryanizacyj. Lody, napoje chłodzące, mleko 
oraz ciasta i cukry. 
  

CHŁOPIEC z własnym patefonem jest po 

trzebny na sobotę (21.V.38 r.)., ul. Tatarska 

9 m. 1. 

POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNI- 

CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością u: 

działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom do 

wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła. 

Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma. 
szyny i narzędzia rolnicze, Skupuje: zboża 
1 nasiona. 
RE, a E 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie 
świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

cd 1 złotego. 

  

  

Jan  Giedroyć-Juraha — „Warszawian« 

ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż о‹ 

woców południowych i delikatesów. 

KLUB POLSKI „OGNISKO* — Nieśwież 
ul. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odre< 

staurowany. Krajowe napoje wyskokowe i 
orzeźwiające oraz różne zakąski.” Śniadania, 

obiady i kolacje. Na warunkach przystęp= 

rych całodzienne utrzymanie. В 

    

Chrzešcijaiski Bank Ludowy w Niešwie 

żu, sp-nia z nieograniczoną odpowiedz., naj4 

starsza instytucja kredytowa w powiecie, uj 

dziela pożyczek członkon., przyjmuje wkła: 

dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. l 

  

WYKWALIFIKOWANY - fryzjer męski 

ż kartą rzemieślniczą poszukuje pracy. Ad 

res —- Niešwiež, ul. Piłsudskiego 7, Józef 

Majcherski. 

       

     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 I rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 —.16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. „Józei Onusaitis


