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Wojska czechosłowackie 
stoją w pogotowiu nad granicą niemiecką 

CIESZYN. (Pat.) Dochodzą tu wia- 

domości z kilku gmin na Śląsku Za- 
©lzańskim, że w ciągu dnia wczoraj- 

szego wycofano stamtąd oddziały woj 

skowe. 

We wszystkich tych miejscowoś 
tlach patroluje półwojskowa organi- 
zacja „Gwardia Narodowa*. Budynki 
urzędów i instytucyj, mosty i inne 
obiekty komunikacyjne strzeżone są 
przez milicję cywilną, ezłonków Gwar 

dii Narodowej i żandarmerii. Wedle 
dochodzących tu wiadomości, więk- 
£Sze siły wojskowe skoncentrowano w 
Koguminie, w pobliżu graniey nie- 
mieckiej. 

BERLIN. (Pat.) Zastępca Henleina 

poseł niemiecko-sudecki Frank  od- 
był wczoraj konferencję z premierem 
Hodżą, na której uzgodniono, iż par- 
fiu niemiecko-sudecka weźmie na sie 
bie odpowiedzialność za utrzymanie 
porządku publicznego na obszarze su 
tdeckim. Poseł Frank oświadczył, iż 
koniecznym warunkiem wypełnienia 

tego zadania jest umożliwienie partii 
icj czynności i niestawianie przesz- 
kód. Premier Hodża wyraził na to 

zgodę. 
"Tymczasem wczoraj rano przery- 

wano często połączenia telefoniczne, 
a prawie we- wszystkich miastach ch- 
szuru sudeckiego pojawili się człon- 

kowie narodowej gwardii czeskiej z 
= = w ręku, którzy patrolują uli- 
“ aa Frank udał się wczoraj ra- 
® „towarzystwie posła sudeckiego 

ueuwirtha do premiera Hodży i zwró 
cił uwagę na powagę sytuacji, oświad 
czając przytem, że w rękach rządu 
czeskiego leży danie partii niemiecko- 

Prasa niemiecka 
ostro atakuje politykę 

Czechosłowacji 
BERLIN. (Pat.) Dzienniki niemieckie po- 

kwięcają swe pierwsze stronice niemal wy- 

łącznie Czechosłowacji i w bardzo ostrych 

słowach atakują politykę czeską. 

Oficjalny „Voelkischer Beobachter* na 

tywa wypadki rozgrywające się na teryto- 

rum republiki czesko-słowackiej „europej- 

škin skandalem* i wzywa Paryż i Londyn, 

Aby użyły całego wpływu na Pragę, aby ta 

Wypełniła najprymitywniejsze zobowiązanie 

„Deutsche Allg. Ztg.* nazywa komunikat 

taesko-słowacki w sprawie zabójstwa 2 Niem 
rw Eger „wykrętnym i niezręcznym“. 

‚ „Berliner Tageblatt“ w depeszy z Pragi 
donosi, iż nastrój na terytorium sudeckim 

dochodzi do punktu wrzenia. Do takiego 
niczwykłego napięcia przyczynić się miało 

prócz wiadomości o zamordowaniu dwóch 

N'emców również i wiadomość o powołaniu 

tezerwistów.   

sudeckiej możliwości wywiązania się 
z zadania utrzymania porządku na 
obszarze sudeckim. 

BERLIN. (Pat.) Z Pragi donoszą, 
iż podezas wczorajszej rozmowy po- 

słów sudeckich Franka i Neuwirtha 
z premierem Hodżą szef rządu czes- 
kiego odmówił wycofania czeskiej 
gwardii narodowej z obszaru sudec- 
kiego. 

Zarządzenia wojskowe nie były skierowane 
przeciw Polsce 

wylaśnia rząd czechosłowacki 
WARSZAWA. (Pat.) Dowiadujemy 

się, że w odpowiedzi na demarche po- 
sła R. P. w Pradze rząd czesko-sło- 

wacki dał wyjaśnienie, że ostatnie za 
rządzenia wojskowe nie były w ni- 

czym skierowane przeciwko Polsce, 

lecz miały na celu wyłącznie utrzy- 

manie spokoju i porządku wewnątrz 

kraju. 
Rząd czesko-słowacki podkreślił 

przy tym, iż na całej długości granica 
polsko-czeskosłowacka na wschód od 
Cieszyna jest obecnie obsadzona jedy 
nie przez posterunki straży nieznacz 
nie wzmocnione. 

- Powycinane aleje i barykady na ulicach 
BERLIN. (Pat.) Z Pragi donoszą, 

iż w okręgu Eger (Cheb) władze woj- 
skowe poczyniły daleko idące zarzą- 
dzenia. Żołnierze powycinali drzewa 
w alejach zbudowali barykady, prze- 
cinająe łączność między jedną dziel- 

nieą miasta a drugą. Ruch na ulicach 
przerwany, samochody Są rekwirowa 
ne. Z okręgu Asz rodziny urzędników 
czeskich wyjechały w głąb kraju. Na 
ulicach obok wojska patrolują od- 

działy czeskiej gwardii narodowej. 

Sytuacja w sobotę w okręgu Eger i 

Asz była bardzo naprężona. 
Wczoraj doszło do zajścia, które 

według niemieckiego Biura Informa- 
cyjnego miało przebieg następujący: 
Miliejant partii niemiecko-sudeckiej 
wezwał grupę ludzi do rozejścia się. 
Policja czeska usiło przeszkodzić 
milicjantowi niemieckiemu w pełnie- 
niu tej czynności, mimo że władze 
zwróciły uwagę policji, że partia nie- 
miecko-sudecka wzięła na siebie gwa 
rancję zapewnienia  beźpieczeństwa. 
Policja czeska aresztowała jednego 7 

przechodniów, wkrótce potem poli- 
cjant czeski dał dwa strzały w powie- 

trze. 

Zołnierze czescy 
chcieli wysadzić most na terytorium 

niemieckim 
BERLIN, (PAT). — Niemieckie Biuro 

Informacyjne donosi: Według meldunku 

dowództwa posterunku żandarmerii w Mis 

telbach, w sobotę pomiędzy godz. 12 a 

14 dziesięciu żołnierzy czeskich usiłowa 

ło wysadzić w powietrze most drewniany 

na terytorium niemieckim pod Berharst- 
hal"ponad rzeką Thaya. W różnych miej 

scach mostu zauważono 10 kg. protylu w 

skrzynkach jedno kilogramowych. Mate- 

riał wybuchowy był zaopatrzony w lont. 
Zamach został udaremniony dzieki uwa-“ 
dze dwuch niemieckich urzędników gran! 
cznych. Po zjawieniu się ich czescy żoł 
nierze zbiegli poza granicę. Materiał wy 

buchowy znajduje się jeszcze na moście. 

Starcia między ludnością czeską i niemiecką 
WIEDEN, (PAT). — Według wladoma 

ści, które nadeszły do Wiednia z obszaru 

Niemców sudeckich, na całym terenie do 

szło wczoraj wieczorem w wielu miejsco 

wościach do starć między partią Henleina 

a Sokołem czeskim. W czasie ostatnich 

dwóch dni żandarmeria czeska dokonała 
licznych rewizyj w mieszkaniach Niemców 

sudeckich. 

Jakie kroki wszczęła Anglia 
LONDYN, (PAT). Ożywiona dzia- | dzić do zaostrzenia sytuacji. Ambasa- 

łalność dyplomatyczna rządu brytyj- 
skiego nie ustała mimo niedzieli: Am 

basądor brytyjski w Berlinie Hender 
Son kilkakrotnie konferował w sobo- 
I z min. spraw zagr. Ribbentropem. 
i zapewniają w kompetentnych 
Olach brytyjskich, wszystkie spotka- 
1а wykazały małą gotowość ze strony 

Niemieckiego ministra spraw zagrani 

Sznych dojścia z rządem brytyjskim 
© porozumienia. 

W niedzielę jednak nastąpiło pew 
nego rodzaju odprężenie. 

Lord Halifax wezwał w południe 
0 siebie ambasadora niemieckiego 

Von Dircksena i oświadczył mu, że 
Tząd brytyjski jest wielce zdziwiony 
2 racji wrogiego stanowiska, zajętego 

ez prasę niemiecką wobec W. Bry 
mii. Lord Halifax oświadczyć miał 

Ambasadorowi Niemiec, że rząd bry- 
gski widzi w tego rodzaju postępo 
o prasy niemieckiej bardzo niepo 
ane objawy. które moga doprowa-   

dor von Dircksen udzielić miał lordo 

wi Halifaxowi uspokajających zapew 

nień, że rząd niemiecki bynajmniej 

nie dąży do zaostrzenia sytuacji i za 
pewnić miał brytyjskiego ministra 
spraw zagr., że rząd Rzeszy dołoży 

starań, aby złagodzić ton prasy niemie 

ckiej. 
Premier Chamberlain przybył do 

Londynu o godz. 2 po poł. 
O godz. 5 po poł. zebrał się na 

Downing Street gabinet brytyjski, któ 
ry obradował pod przewodnictwem 

premiera Chamberlaina całą godzinę. 

W toku tego posiedzenia rady mini- 
strów lord Halifax złożył swoim kole 
gom w gabinecie sprawozdania z sy- 
tuacji i kroków powziętych przez nie 
go. 

Wszystkie te kroki zostały przez 
członków gabinetu zaakceptowane i 
na ogół ministrowie gdy opuszczali po 
siedzenia gabinetu wynosili wrażenie, 
że sytuacja uległa pewnemu odpręże- 
niu.   

BERLIN, (PAT). — Niemieckle Biuro 
Informacyjne donosi z Pragi, IŻ w wielu 
miejscowościach doszło wczoraj do po- 

nownych starć między ludnością czeską 

1 niemiecką.   

  

Patriarcha Miron 
udał się do Krakowa 

WARSZAWA. (Pat.) W drugim 
dniu pobyty w Polsce premier rumuń 
skii patriarcha Miron Cristea obecny 
był w godzinach rannych w prawo- 
sławnej cerkwi metropolitalnej na 
Pradze na nabożeństwie, które odpra 
wił arcybiskup Aleksy w otoczeniu 
stołecznego duchowieństwa prawo- 
sławnego. 

O godz. 13 ks. metropolita Dioni- 
zy podejmował patriarchę Mirona i 
towarzyszące mu osoby oraz człon 
ków ambasdy rumuńskiej šniada- 
niem, w którym wziął udział minister 
W. R. i O. P. Świętosławski. 

Podczas Śniadania wygłosił prze- 
mówienie ks. metropolita Dionizy, na 
które odpowiedział patriarcha Miron. 

Q godz. 17 patriarcha Miron zwie- 
dzil internat metropolitalny, gdzie ks. 
metropolita Dionizy przedstawił mu 
członków konsystorza oraz prawo- 
sławne duchowieństwo stołeczne. 

- WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj o g. 
19.30 charge d'afaires ambasady ru- 
muńskiej Dimitrescu wydał obiad w 
ambasadzie rumuńskiej z okazji po-   

bytu w Polsce premiera i patriarchy, 
Mirona. 

W obiedzie wzięli udział: P. pre- 
mier gen. Sławoj-Składkowski, mini- 
ster Spraw Wojskowych gen. Kasp- 
rzycki, minister W. R. i O. P. prof. 
Świętosławski, metropolita Dionizy, 
metropolita  Visarion, arcybiskup 
Aleksy i inni. 

Po obiedzie w salonach ambasady 
rumuńskiej odbył się raut, na któ- 
rym obecni byli przedstwiciele du- 
chowieństwa prawosławnego w Pols- 
ce, wyżsi urzędnicy kancelarii cywił- 
nej Pana Prezydenta R. P., prezy- 
dium Rady Ministrów, Ministerstwa 
Spr. Wewn., Min. Spr. Wojsk., W. R. 
i O. P., Min. Spr. Zagr., licznie repre- 
zentowani byli przedstawiciele społe- 
czeństwa polskiego. 

WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj o g 
22.40 patriarcha i premier rumuński 
Miron wraz ze swym otoczeniem o- 
puścił Warszawę udając się do Kra- 
kowa. Na dworcu żegnali dostojnego 
gościa: p. premier gen. Sławoj-Skład- 
kowski, metropolita Dionizy, minister 
W. R. i O. P. prof. Świętosławski i 
inni. 

Przemówienie Hitlera w Monachium 
BERLIN. (Pat.) 

wygłosił wczoraj w Monachium z oka 
zji rozpoczęcia budowy pierwszej ko- 
lei podziemnej w Monachium prze- 
mówienie okolicznościowe, w którym 

mówił wyłącznie o budowach, doko- 
uujących się zarówno w Berlinie, jak 
iw Monachium. Jedyny ustęp, w któ 
rym dopatrywać się można aluzyj po- 
litycznych, jest ten, w którym mówił 
on o niepokoju, który budowa kolei 
podziemnej wywołać ma wśród lud- 
ności. 

„Na tej lub innej ulicy, mówił kan 
clerz, gdzie budowana będzie kolej 
podziemna, panować będzie pewne 
zakłócenie spokoju, może w ciągu jed 
nego roku, ale trzeba się z tym po- 
godzić by mieć przez 500 albo i 1000 
iat spokój. (ogólna wesołość). Wska- 

zując dalej, że nie wątpi on. że lud- 

ność Monachium pogodzi się z tym 

krótkim okresem czasu — ciągnął 

kanclerz — przeżyliśmy już zresztą 

coś podobnego, gdy budowany " był 

dom sztuki niemieckiej. Trzeba było 

tam wznosić 1600 słupów betono- 
wych. Było tam równie niespokojnie, 
jak to usłyszycie teraz i tutaj (weso- 
łość). Nie jeden może potrząsał wów- 

czas na początku głową, a dla niektó- 

rych było to spewnością niemiłe, lecz 

Wybory w Czechosłowacji 
odbyły się spokojnie 

PRAGA. (Pat) Wybory do rady 
miejskiej w Pradze i do rad gminnych 
w 177 gminach odbyły się według do- 

tychczasowych sprawozdań urzędo- 
wych w całym państwie w spokoju. 

W Czechosłowacji odbyły się wy- 

bory w 63 gminach czeskich i 32 gmi 
nach niemieckich, w kraju moraw- 
sko-śląskim 34 czeskich i 16 niemiec- 
kich, w Słowacji 31 gminach. W 77 
gminach, w których wybory rozpisa- 
no, wybory odpadły, gdyż partie po- 
godziły się co do jednej listy i co do 
rozdziału mandatów. Odpadły w ten 
sposób wybory w 50 gminach Czecho- 
słowacji, 20 gminach kraju moraw- 

sko-śląskiego i w 7 gminach w Sło- 
wacji. й 

Zasadniczą zmianę przynoszą wy- 

bory w gminach niemieckich, gdzie 
jako jedyny przeciwnik partii sudec- 
kich Niemców Henleina, wystąpiła 
niemiecka partia socjal-demokratycz 
na, która wprawdzie gdzieniegdzie u- 
trzymała swoich zwolenników, na 
ogół jednak poniosła silne straty. 

BERLIN, (PAT). — Według dotychcza 

sowych obliczeń, z'33 gmiń listy partii   

Niemców sudeckich uzyskały 84.132 gło 

sów (88,56 procent). Poza tym oddano 
10.868 głosów na listę niemieckich socjal- 
demokratów. A na listy czeskie padło w 
tych gminach 17.892 głosy, a na listy ko 
munistyczne 4.266 głosów. Wynik głoso 

wania wykazuje dalszy wzrost głosów, od 

danych na listy parłii Niemców sudeckich 
o 44,5 proc. w porównaniu do wyników 
wyborów parlamentarnych w r. 1935.   

Kanclerz Hitler | dzisiaj nie ma chyba minachijczyka, 
który nie byłby dumny ze swego do- 
mu niemieckiej sztuki (burzliwe owa- 
cje). 

Tłumienie powstania 
w Meksyku 

MEKSYK, (PAT). — Oficjalnie komuni 
kują, iż gen. Cedillo ubiegłej nocy usiła 
wał dokonać zamachu słanu przeciwko 
prezydentowi Cardenasowi. 

SAN LUIS, (PAT), — W San Luis Po 
tosi panuje spokój. Na ulicach krążą jed 
nak silne patrole wojskowe, a samoloty 
co pewien czas słartują w kierunku Las 
Palmas, gdzie przebywa gen. Cedillo. — 
Loty te mają charakter wywiadowczy. 

Prezydent Cardenas znajduje się obec 
nie w swej kwaterze głównej w nieznacz 
nej odległości od” miasta. Rozbrajanie 
zwolenników gen. Cedillo odbywa się 
bez incydentów, Wojska federalne otacza 
ją z wszystkich stron powstańców, którzy 

zresztą nie stawiają żadnego oporu. 
NOWY JORK, (PAT). — Według otrzy 

manych tu informacyj, gen. Cedillo opu 
ścił swą haciendę w Las Palmas i znajduje 
się obecnie wśród swych zwolenników, 
Według niepotwierdzonych wiadomości, 
wczoraj doszło do starcia w Rio Verde. 
W starciu tym poległo dwuch żołnierzy 
federacyjnych i jeden oficer. Po stronie 
zwolenników gen. Cedillo padło 17 zabi 
tych . 3 2 —<> 

Po upadku Suczeu 
TOKIO, (PAT). — Główne siły chiń. 

skie, skoncentrowane na wschodnim odcin 

ku frontu Suczou, odcięte po upadku mia 

sta, rozpaczliwie usiłują przedrzeć się 

przez górzyste miejscowości pomiędzy 

Siaohsien a Suhsien, opuszczając ważne 

pozycje strategiczne. 

Walny zjazd T-wa Rozwoju Ziem 
Wschodnich w Warszawie 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu wczo 

rajszym odbył się w Warszawie Il Walny 

Zjazd Towarzystwa Rozwoju Ziem Wscho 

dnich. Plenarne posiedzenie zagaił i prze 
wodniczył mu pan marszałek Senatu Al. 
Prystor — Prezes Rady Głównej T-wa. 

Dokonano wyboru władz naczelnych. 

Rada Główna ukonstytuowała się w tym 
samym dniu, wybierając na stanowisko 

Prezesa Rady p. marsz. Aleksandra Prysto 
ra, na słanowisko wiceprezesów p. preze 

sa dr. Henryka Grubera i prezesa dr. Bro 

  
nisława Hełczyńskiego. W zarządzie głów 
nym — prezesem został p. prezes Józeł 
Kožuchowski, wiceprezesami: dyr, Piofe 
Jarocki, sn. Zygmunt Beczkowicz i dyr. Ta 
deusz Garbusiński. Ч 

Walny Zjazd Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Wschodnich w uznaniu zasług, jakie! 
położył prezes Rady Głównej p. marsz, 
Al. Prystor dla sprawy realizacji idei towa 
rzystwa ziem wschodnich — nadał panu 
marszałkowi godność członka honorowe: 
go T-wa, ana A ah i 

 



  

2 „KURJER” (4458). 

Tezy inwestycyjne O. 7. N. 
Komisja Inwestycyjna Rady Na- 

czelnej Obozu Zjednoczenia Narodo- 

wego na posiedzeniu w dn. 20 maja 

1938 r. uchwal.ła następujące tezy: 

1) W myśl hasła podniesienia Pol- 
ski wyżej Rada Naczelna OZN stwier- 
dza bezwzględną konieczność zarów- 
no stałego zwiększania obronności 
państwa, jak najszybszego wzmoże- 
nia iempa rozwoju gospodarczego, a 

w szczególności uprzemysłowienia 
kraju. 

Rada Naczelna OZN stwierdza, iż 
winna być przedsięwzięta natychmia- 
stowa akcja, wyzwalająca społeczne 
siły gospodarcze i ułatwiająca powsta 
wanie nowych, szczegółniej drobnych 
i średnich, warsztatów pracy. 

2) Z uwagi na to, że potrzeby in- 
westycyjne Polski są bardzo wielkie 
i że należy wyrównać rażące braki 
spowodowane okresem niewoli, znisz 
czeń wojennych oraz niedostatecz- 
nym tempem akcji inwestycyjnej, pro 
wadzonej dotychczas w odrodzonej 
Polsce, Rada Naczelna OZN uznaje 
za niezbędne poważne zwiększenie 
zakresu inwestycyj publicznych i ich 
zracjonalizowanie. 

3) Uznając, że inwestycje, dotyczą- 
ce bezpośrednio obrony państwa, mu- 
szą być traktowane odrębnie, jak rów 
nież, że inwestycje o charakterze spo- 
łecznym, a w szczególności budowa 
szkół powszechnych, nie mogą być 
oceniane z punktu widzenia ściśle gos 
podarczego i muszą być prowadzone 
w możliwie najszerszym zakresie, Ra 
da Naczelna OZN uznaje, że wszyst- 
kie inne inwestycje, aby rzeczywiście 
powodowały szybkie tempa rozwoju 
gospodarczego, winny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

a) największej rentowności z punk 
tu widzenia gospodarstwa narodo- 
wego; : 

_ b) największej przydatności:z punk 
'łu widzenia rozbudzenia dalszej akcji 
inwestycyjnej lub wzmożenia proce- 
sów produkcyjnych. 

4) Jakkołwiek inwestycje publicz- 
ne prowadzone być muszą jednocześ- 
nie w różnych dziedzinach życia, w 
stopniu w jakim to jest konieczne dla 
osiągnięcia pełnego efektu z dokony- 
wanych inwestycyj — Rada Naczelna 
OZN ustala z punktu widzenia powy- 
żej wymienionych zasad hierarchię 
inwestycyj publicznych, stawiając na 
pierwszym miejscu inwestycje: 

a) dotyczące podstawowych urzą- 
dzeń gospodarczych; 

b) bezpośrednio przyczyniające się 
do uprzemysłowienia kraju; 

c) podnoszące produkcję rolną i 
ułatwiające obrót handlowy produk- 
tami rolnymi. в 

Do podstawowych urządzeń gos- 
podarczych zalicza się: 

1) Inwestycje komunikacyjne, a 
mianowicie: koleje żelazne, wielkie 
arterie drogowe, ze szczególnym uw- 
zględnieniem ich odcinków w obrę- 
bie miast i ich regionów, drogi wod- 
ne, porty morskie, linie okrętowe i 
drogi powietrzne. - 

2) Inwestycje energetyczne, a więc: 
eiektrownie okręgowe o dużym zasię- 
gu, linie przesyłowe wysokiego na» 
pięcia, gazyfikację o szerokim zasię- 
gu. 

3) Inwestycje łączności, a więc: 
kable telefoniczne międzymiastowe, 
budowę dużych centrali  telefonicz- 
rych oraz stacyj radiowych. 

Do inwestycyj bezpośrednio przy-   

czyniających się do uprzemysłowie- 
nia kraju zalicza się tzw. uzbrojenie 
terenów, a więc: drogi, kanalizacje i 
wodociągi, komunikację miejską, sieć 
eiektryczną i gazową itd. oraz popie- 
ranie budownictwa mieszkaniowego, 
w szczególności pracowniczego. Po- 
pieranie budownictwa mieszkaniowe- 
go winno mieć na celu przede wszyst- 
kim wciągnięcie kapitału prywatne- 
go do tej akcji. 

Do urządzeń, podnoszących pro- 
dukcję rolną i ułatwiających obrót 
handlowy, zalicza się: 

1) melioracje podstawowe o więk- 
szym znaczeniu, popieranie budowuic 
twa wiejskiego w związku z akcją ko- 
masacyjną i parcelacyjną; 

2) elewatory i składy zbożowe, tar 
gowiska rzeźnie, chłodnie i hale tar- 
gowe, wciągając do ich orgnizacji i 
rozbudowy jak najszerzej inicjatywę 
prywatną. 

5) Ustalenie właściwego udziału 
państwa, samorządów i inicjatywy 
prywatnej powinno być oparte na na- 
stępujących przesłankach: 

Rolą państwa jest wykonywanie 
podstawowych inwestycyj, przygoto- 
wujących obszar państwa do rozwi- 
nięcia na nim szerokiej akcji gospo- 
darczej, inwestycyj nie koniecznie 
rentujących się bezpośrednio oraz in- 
westycyj o szczególnej doniosłości dla 
celów ogólno-państwowych. 

Samorządy spełniają tę samą rolę 
w skali lokalnej. 

  

Inicjatywa prywatna działa na od- 
cinku rentujących się inwestycyj i za- 
kładów w dziedzinie produkcji i wy- 
miany. 

6) Racjonalna koncentracja akcji 
inwestycyjnej powinna mieć na celu 
możliwie najszybsze wykończenie ka- 
żdej inwestycji tak, aby kapitał wło- 
żony w daną inwestycję, mógł jak naj 
prędzej i w sposób jak najbardziej 
korzystny rentować. 

Racjonalna koncentracja akcji in- 
westycyjnej nie jest możliwa bez opra 
ccwania szczegółowego planu jej fi- 
nansowania i bez całkowitego zagwa- 
rantowania ścisłego wykonywania te- 
yo planu, możliwie na okres lat kilku. 

7) Właściwe ustosunkowanie ak- 
cji inwestycyjnej do zadań zwalcza- 
nia bezrobocia powinno być oparte 
na ściśle zrealizowanej zasadzie, że 
nie robota do robotnika, ale robotnik 
do roboty powinien być kierowany. 

8) W budownictwie publicznym na- 
leży unikać rozwiązań kosztownych 

i luksusowych. Natomiast należy dą- 
żyć do zaspokojenia potrzeb 'społecz- 
nych w szerszym zakresie, a w skrom 
niejszym wykonaniu z zachowaniem 
zasady racjonalności budowy 

9) Należy opracować ogólny plan 
inwestycyj podstawowych z fundu- 
szów państwowych, oparty na zasa- 
dach ustalonych w tezach poprzed- 
nich. Jednocześnie wobec wielkich po 
trzeb inwestycyjnych należy dążyć 
do jak największej mobilizacji środ- 

W dniu 22 bm. Chrześcijański Związek 
Zawodowy Murarzy w Wilnie obchodził 
uroczyście 120-lecie istnienia swojej orga 
nizacji zawodowej. Uroczysłość 120-lecia 
połączona była z poświęceniem nowego 
sztandaru Związku. 

Q godz. 9 w Bazylice Wil. ks. arcy- 
biskup Jałbrzykowski odprawił mszę św., 
na którą przybyli członkowie Związku 
Murarzy w liczbie około 400, poczty szłan 
darowe cechów rzemieślniczych I związ- 
ków zawodowych oraz rodzice chrzestni 
sztandaru, Nowy sztandar ustawiono w po 
środku dwuch starych sztandarów Związ 
ku, z których jeden z roku 1818, pod wez 
waniem św. Trójcy należał do dawnego 
cechu murarskiego, a drugi z roku 1863, 

pod wezwaniem św. Wincentego — do 
bractwa murarskiego w Wilnie. Na jed- 
nym płacie nowego sztandaru widnieją 
emblemały murarskie na fle kuli ztemskiej, 
nad którą góruje krzyż, a z drugiej stro 
ny — orzeł biały, na którego szyłi zawie 

szony jest ryngrał z Matką Boską Ostro 
bramską. Po nabożeństwie aktu poświęce 
nila nowego szłandaru dokonał ks. arcyb. 
Jałbrzykowski, wygłaszając od otłarza o 

| kolicznościowe kazanie. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

występy Janiny KULCZYCKIEJ 

ORŁOW   | ków na cele inwestycyjne. 

  

Postulaty oświatowe 0. Z.N. 
Komisja Oświatowa Rady Naczel- 

nej Obozu Zjednoczenia Narodowego 

uchwaliła takie tezy: a 

4) Zważywszy, że „Społeczna struktu- 
ra Polski opiera się w swych podstawach 
na szerokiej masie robotników I włoś- 
clan", „Zagadnienie wsi — jest jednym z 
nfjpoważniejszych 1 nojtrudniejszych za- 
gadnień w Polsce, od jego rozwiązania 
zależy w dużym stopniu proces narastania 
sił państwa”, jednym zaś z warunków roz 
wiązania tego zagadnienia jest „Podnosze 

nie ošwlaty I wyrobienia obywatelsklego 

ludności wsi” (słowa deklaracji lutowej 
O. Z. N.]. 

Obóz uznaje planową walkę z analfa- 

befyzmem, Jako jedną z najwyższych I na] 
aktualniejszych potrzeb państwa, za wyty 
czną swojej pracy realizacyjnej. 

2) Ponieważ jedną z podstaw warto- 
ści żołnierza jest umiejętność zdobywa- 
nia niezbędnych wiadomości i posługiwa 
nla slę nimi, a co za fym idzie, opanowa 
nie mowy w druku i piśmie, — skufecz 
ne zwalczanie analfabetyzmu uznaje się 
za jeden z warunków obronności państwa, 

Poniewż oświata jest niezbędnym wa 
runkiem podniesienia na wyższy szczebel 
intensywności i udoskonałenia wszelkiej, 
zwłaszcza drobnej wytwórczości pod ką- 
tem widzenia technicznym | organizacyj 
nym oraz ważnym impulsem pobudzają- 
cym tak niskie u nas spożycie wszelkich 
dóbr — uznaje się również skuteczne zwal 
czanie analfabetyzmu za jeden z podsta- 
wowych warunków podniesienła gospo- 

państwa, 

3] Wobec znacznego rozpowszechnie 
nia wśród ludności Polski analfabetyzmu 
oraz występowania analiabetyzmu powro 
inego potrzebne są dla zwalczania tych 
zjawisk środki nadzwyczajne. 

4) Ponieważ w stosunku do analfabety 

  

        
      

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

Sezon letni: 1 maj — 31 paździetnik. 
Informacje: Zarząd Zdrojowy i wszystkie placówki „Orbisu” 

  

Agent Kominternu 
skazany ma 12 lat więzienia 

Proces Dawida Szwaremana, oskarżonego 

6 działalność komunistyczną odbiega od sza 

bionu procesów komunistycznych. Szware 

man bowiem pociąguięty został do odpowie 

dzialności sądowej nie na podstawie artyku 

łów 97 i 96 K. K., łecz z artykułu 98 K. K. 

t. zn. za działalność wywrotową, którą pro 

wadził w porozumieniu z władzami ościen- 

nego państwa, Е 

W pierwszej instancji (Sąd Okr. w Grod 

nie) został on skazany ną 12 lat więzienia 

Akt oskarżenia zarzucał mu, że kilkakrot- 
nie przechodził granicę z Polski do Mińska, 

gizie ukończył specjalne kursy agitatorskie, 

rastępnie ponownie przybył do Polski, obar 

    

tzeny dyrektywami Kominternu. 

Szwareman apełował i Sąd Apelacyjny w 

Wilnie skazał go na 8 łat więzienia na pod 

sławie artykułu 96 K. K, 3 

Od tego wyroku założył kasację prokura 

tor. Sąd Najwyższy w Warszawie nie podzie 
Ni zdania Sądu Apelacyjnego w Wilnie i 

przesłał sprawę do ponownego rozpoznania 

wileńskiemu Sądowi Apelacyjnemu, który 

wezoraj po raz drugi rozpoznał sprawę ko 

munisty grodzieńskiego. 

Dawid Szwareman został skazany na 12 

lat więzienia z artykułu 98 K. K. 

Tym razem kasację zapowiedział skaza- 

ny komunista. (e] 

  

  
  

zmu zarówno akcja doraźnej likwidacji, jak 
I akcja zapobiegania stanowią zagadnie 
nla równorzędnej wartości, obydwie ak- 
cje winny być traktowane równorzędnie 

I równolegle. 
5) Planowe zwalczanie analfabetyzmu 

obejmuje następujące działy: 
1. Bezzwłoczne wprowadzenie w ży 

cie pełnej realizacji obowiązku szkołne- 
go w zakresie szkoły powszechnej wed- 
ług norm statutem szkoły powszechnej 
przewidzianych. : 

2. Bezzwłoczne wprowadzenie w ży 
cle akcji zapobiegania zjawisku wtórnego 

analfabetyzmu za pomocą planowo zor- 
ganizowanego przez pańsiwo, a zrealizo 
wanego z udziałem społeczeństwa obo- 
wiązkowego „nauczania  uzupełniające- 
go” przede wszystkim w wieku przedpo- 
borowym. 

3. Bezzwłoczne podjęcie planowo 
zorganizowanej przez państwo, a doko- 
nywanej z udziałem społeczeństwa likwi 
dacji analfabetyzmu wśród młodzieży w 
wieku przedpoborowym i dorosłych. 

6) Realizacja obowiązku szkołnego w 

zakresie 7-letniej nauki w szkołach pow- 
szechnych (dla wszystkich obywateli R 
P.] należy do państwa. 

> 7) Obóz Zjednoczenia Narodowego 
| w przeświadczeniu, że sprawa likwidacji 
analfabetyzmu ze względu na jej donio 
słość państwową i narodową  zjednoczy 
całe społeczeństwo połskie w pracy rea 
lizacyjnej, postanawia: 

1. Uznać za rzecz konieczną całkowi 
te osiągnięcie powszechności nauczania 
w clągu lat najbliższych, w ramach ustaw 

obowiązujących. 

2. Ze wzgłędu na doniosłość sprawy 
dla państwa, jak i ze względu na sprawled 

liwość społeczną współdziałać ściśle T 
władzami państwowymi przy takim realizo 

waniu obowiązku szkolnego, które by w 
większym niż dotychczas stopniu umożli 
wiło dzieciom ze środowisk wiejskich u- 
częszczane do szkół wyżej zorganizowa- 

nych. 

3. Zmobilizować I zespolić wszelkie 
siły społeczne do walki z analłabetyzmem 
wśród dorosłych oraz młodocianych, któ- 

rzy przekroczyli wiek obowiązku szkolne- 

go. 
4. Przygotować na poszczególnych 

terenach organizacyjnych O. Z. N. dla tej 
akcji plany szczegółowe, oparte na pla 
nie ogólnym.   

0: Z. N. 6 sprawach rolnych 
WARSZAWA. (Pat.) Komisja Rolna 

Rady Naczelnej Obozu Zjednoczenia Na- 

rodowego uchwaliła następującą rezolu- 

cję: 
1) Stwierdzając, że dotychczasowe za. 

biegi w kierunku podniesienia kulfury go 

spodarczej wsi są niedostateczne. w sto- 

sunku do potrzeb państwa mów s 

czelna OZN wypowiada się za konieczno: 

cią mobilizacji jak największych środków 

na podniesienie kultury rolnej, a w szcze- 

gólności na: 

a) meliorację i poprawę struktury rol- 

nej wsi, 

      

b) usprawnienie zbytu artykułów rol- 
niczych, 

€) podniesienie techniki rolniczej oraz 
dj najszerzej pojętej oświaty rolniczej. 

- 2) Rada Naczelna O. Z. N. tak w inte- 
resie państwa, jak i polskiego rolnictwa, 

wypowiada się za doprowadzeniem do 

jednolifej organizacji rolnictwa w Polsce, 

3) Rada Naczelna O. Z. N. postanawia 
wyłonić specjalną podkomisję, która współ 
nie z biurem studiów i planowania OZN 
przepracuje najbardziej zasadnicze zagad- 
nienia z dziedziny organ'zacji i podnie- 
sienia kultury rolnej wsi. 

Zebranie delegatów L. M. K. w Wilnie 
W. dniu 22 bm. odbyło się w Wilnie do- 

roczne walne zebranie delegatów okręgu wi- 

leńskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej (L. M. 

i K), na które przybyło około 60 delegatów 

z całego województwa. 

Obrady poprzedziło nabożeństwo, odpra- 

wione w kościele Św. Jana, poczem delegacje 

złożyły hołd sercu Marszałka Piłsudskiego 

ns cmentarzu Rossa, składając wieniec z 

białych i czerwonych kwiatów. 

Zebranie odbyło się w gmachu Kurato- 

r'um Szkolnego. Przewodniczył kurator okr. 

szkolnego wileńskiego M. B. Godecki. Z za- 

rządu głównego LM i K z Warszawy przy- 

jechali komandor Michał Borowski i rtm 

Kossowski. Zagaił płk. Goebel, sprawozda- 

ie z działalności złożył sekretarz Kopeć, fi- 

pansowe zaś skarbnik Jan Łuczkowski. Uch- 

walono program prac na przyszły okres i 

budżet na 1938 r. w sumie zł 115.404 

Do zarządu zostały wybrane następujące 

cseby: Grobicka, gen. Dreszer, płk. Rudnic- 

ki, kpt, Kołyszko, dyr. Łuczkowski, dyr. 

Kopeć, dyr, Niemiec, mgr. Puchaczewski, 

ćyr. Szwykowski, macz. Marian Jasiński, 

Łobaczewski, prezes sądu okr. Parczewski, 

mjr. Lankau, pik. Goebel, Bohdan Maskie- 

wicz. Ukonstytuowanie się zarządu nastąpi 

w najbliższych dniąch, * 

Qkrąg wileński ma 57 oddziałów, 6% kół 

szkołnych. W Wilnie istnieje 7 oddziałów 

i1 obwód, z czego 3 oddziały powstały w 

1938 r. Okrąg liczy około 15 tys. członków. 
W stosunku do poprzedniego roku oznacza 

ta wzrost o około 25%. W 1937 r. zebrano 

na FOM (na ścigacz) zł 9.400, a w roku bie- 

żącym ponad zł 8.000. Do końca bieżącego 

roku Okrąg zamierza zebrać 40,000 zł na 
ścigacz morski, który będzie ufundowany 

wspólnie przez województwa wileńskie, no- 

wogródzkie i poleskie. Na czele komitetu wy 

konawczego zbiórki stoi gen. Dreszer, pro- 

tektorami za$ komitetu są wojewoda Bo 

ciański, inspektor armii gen. Dąb-Biernacki 

I arcybiskup metropolita Jałbrzykowski. 

W dniu 23 maja rb. odbędzie się w sali 

urzędu wojewódzkiego wileńskiego zebran:e 

komitetu obywatelskiego, na którym oraó* 

wione będzie połączenie akcji zbiórki na 

cigacz z Tygodniem Morza, który rozpocz- 

tie się 23 czerwca rb. 

Na walnym zebraniu LM i K w dniu 22   

- 120-lecie istnienia Chrześcijańskiego 
Żw. Murarzy w Wilnie 

Z Bazyliki Związek Murarzy wraz ze 
szłandarem na czele udali się pochodem 
do lokalu Chrześcijańskich Związków Za- 
wodowych, który się mieści we własnym 
domu przy ul. Metropolitalneji, na aka= 
demię, 

Na akademię przybyli również przed- 

stawiciele władz z wojewodą wileńskim 
L. Bociańskim, przedstawiciele przemysłu 

budowlanego, cechów rzemieślniczych o- 
raz pokrewnych związków zawodowych. 
Akamię zagaił krótkim przemówieniem 
prezes Centrali Ch. Z. Z. Z. adw. Engel, 
poczem chór związkowy odśpiewał pieśń 
„Sztandary na Kremlu”, Następnie wygło 
sł przemówienie prezes Chr. Zw. Zawod. 
Murarzy w Wilnie, który jest jednocześnia 
sekretarzem Centrali Chrz. Zw. Zaw., Wł. 
Ostrowski, który w końcu swego przemó 
wienia odczytał akt metryczny nowego 
sztandaru. Po przemówieniu prezesa, zab 
rał głos wojewoda Bociański, życząc jak 
najlepszego rozwoju organizacji _ murar. 
skiej, Następnie ks. Mościcki, kapelan 
Chrz. Zw. Zaw. mówił o podstawach ru 
chu chrześcijańsko-społecznego, a najstar 
szy wiekiem murarz wileński Sienkiewicz 
— o historii organizacji murarskiej w Wil 

nie. ; 

Pokrótkim pożegnalnym przemówieniu 
wzniesiono okrzyki na cześć Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej, Pana Prezydenła RP | 
Marszałka Śmigłego-Rydza. 

Na zakończeniu tej uroczystości od-a 

śpiewano z towarzyszeniem orkiestry „Bo 
że coś Polskę”, w 

Zjazd „Rodziny 
Policyjnej” 

W niedzielę, 22 bm., obradował w Wilnie 

doroczny zjazd „Rodziny Policyjnej”, na któ 

ry przybyło około 40 delegatek i delegatów 

z województwa wileńskiego. Po nabożeńst:, 
wie w Ostrej Bramie, delegatki wraz z sze4 

regowymi i oficerami policji wileńskiej uda* 

li się na cmentarz Rossa, by złożyć wieniec 

na płycie grobowca Matki i serca Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Przed południem dele= , 
gatki zwiedziły wystawę robót ręcznych, u! 

rządzoną przez „Rodzinę Policyjną", ' 

Obrady zjazdu trwały od godz. 12 do-24; 

Poza sprawozdaniami, planem prac na rok 

przyszły i wyborami władz, poruszano kwe+ 

stie organizacyjne. Za jeden z najważniej 

szych postulatów uznano sprawę budowy, , 

własnego domu dla dzieci-sierot po policjan= 

tach i dzieci czynnych członków. Rodzina 

PoTcyjna przystąpi do budowy jeszcze w 

checnym sezonie. Dom stanie nad Wilią, 
pce Wilnem. Główńie obrady obracały się 
nad sprawą opieki nad wdowami i dziećmi. 
po policjantach, gdyż w bieżącym roku koi 

rzysta z opieki znacznie większa liczba osób, 
to też muszą być znalezione większe fun- 

dusze. Podkreślono również potrzebę nawią= 

zania silniejszego kontaktu w pracy spo+ 

łecznej z innymi organizacjami. 

Ze stałej opieki „Rodziny Policyjnej" ok 
ragu wileńskiego korzysta ponad 50 wdów 

i około 130 dzieci. Ponadto poza obrębem 

woj. wileńskiego umieszczono w policyjnym 

Domu Dziecka w Sochaczewie 5 dzieci, w 

Domu im. Marii w Augustowie 9. Prócz te- 

go z pomocy „Rodziny korzysta doraźnie 

duża ilość emerytów, wdów i dzieci, przede 

wszystkim „Rodzina” opłaca naukę za dzia 

ci w różnych zakładach naukowych. 

Do zarządu wybrano 9 osób, przyczym 

prezeska Romana Jacynowa, sekretarka So- 

kańska i skarbnik Bulankow wybrani zostali 

ponownie, ży, 

Zjazd Katolickiego Stowózzy- 
czenia Młodzieży Żeńskiej 

Wczoraj rozpoczął w Wilnie swe obrady 

deroczny zjazd Katolickiego Stowarzyszenia 

Młcdzieży Żeńskiej. Na zjazd z terenu archi 

diecezji wileńskiej przybyło przeszło 300 de- 

łegatów. 

Zjazd o godz. 10 rano został poprzedzo= 

ny mabożeństwem w Bazylice Katedralnej. 

  

Wszędzie i zawsze przyda się 
książka z 

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

OSTATNI. NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna — naukowa. 

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

Kaucja 3 zł 
Wysyłka na prowincję. 

S KUPIIES TATSIA RADAN 

  

bm. wysunięte zostało hasło, które będzió, 

propagowane w całej Polsce, szczególnie * 

czasie „Święta Morza”, a mianowicie: „Żą”, 

damy budżetu marynarki wojennej”, Ch 

o to, żeby dozbrojenie na morzu nie by 

oparie tylko na zbiórkach, przeprowadzi   nych wśród społeczeństwa, ale przede ууча 

kim na budżecie państwa, = 
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Kurjer Sportowy 
  

Herman groźnym rywalem Noji 
Wczoraj w Łodzi odbyły się daw- 

no zapowiadane zawody lekkoatle- 
tyczne przed ustaleniem reprezenta- 
cji Polski na mecz z Francją w War- 
szawie. 

Czołowi zawodnicy nasi nie potra- 
fili uzyskać jakichś rewelacyjnych 
wyników ze względu na padający 

deszcz. 
Piękny sukces odniósł Kazimierz 

Herman z Ogniska KPW, który zajął 
drugie miejsce za najlepszym biega- 
«zem Polski Nojim. Herman uzyskał 
niezły czas 15.42,6. Jest to rekord ży- 
ciowy tego uzdolnionego biegacza, 
który zaliczony teraz został do rzędu 

najlepszych długodystansowców Pol- 
ski. Od kilku już lat zwracaliśmy u- 

wagę na Hermana i pisaliśmy, że trze 

ba go wysłać na poważniejsze zawo- 

dy, że Herman w Wilnie marnuje 

swój talent sportowy, aż nareszcie 

Ognisko KPW zdecydowało się na 
krok stanowczy, a Herman pokazał 

co umie. Przegrał co prawda z Nojim, 

le drugie miejsce za olimpijczykiem 

nie jest złe. 
Czas 15.42.6 nie jest ostatnim sło- 

wem Hermana. Jeszcze w tym sezo- 
nie potrafi on zredukować kiłkanaś- 
cie sekund, stając się groźnym rywa- 
łem Noji do tytułu mistrza Polski. 

Wyniki techniczne zawodów w 
Łodzi były następujące: 

skok w dal Hoffman — 7.04; 
400 mtr Gąsowski — 50,4; 
200 mtr Dunecki — 23; 
tyka Mucha — 3.50; 
oszczep Dudzik — 56.29; 
1500 Staniszewski — 4.11; 
110 przez płotki Niemiec — 16; 
kula Gierutto — 14.92,5; 
100 Trojanowski II — 11; 
400 płotki Jurkowski — 60,4; 
dysk Gierutto — 44.36; 
3000 z przeszkodami Kramek — 

10.24,8; 
wzwyż Kalinowski — 173; 
800 Gąssowski — 2.01,8; 
trójskok Hoffman — 13.50; 
5000 Noji — 15.32; 2) Herman — 

15.42,6.   
Wilno pokonało Białystok 1: 0 

Piłkarze Wilna pokonali wczoraj w Bia 
lymstoku reprezentację Białegostoku 1:0 
w meczu o Puchar Pana Prezydenta R. P. 

Gracze Wilna wystąpili w nieco osła 

bionym składzie bez kilku czołowych pił 
karzy ligowych. WKS Śmigły przed me- 
<zem ligowym z Wisłą (26 maja w Wilnie) 
nie chciał przemęczać swych graczy. Pró 
bowano tym razem graczy młodszych. — 
Eksperyment ten o mały włos nie zakoń 
<zył się przykrą niespodzianką. 

Zwycięski goał padł dopiero w dru- 
glej połowie meczu I to z karnego. Bram 
kę zdobył Wilczak. W drużynie Białego- 
stoku rewelacyjnie grał bramkarz Jeriecki. 

L. Szczerbicki w 
zostały wczoraj do- 

daikowe eliminacje lekkoatletyczne przed 
wyjazdem reprezentacji Wilna na mecz 

międzymiastowy z Białymstokiem. 
Wyniki techniczne były następujące: 

Skok wdał Szczerbicki AZS i Wieczorek 
WKS Śmigły po 6.79, Oleszczuk Ognisko 

6.42. Rymowicz AZS 6.36. 
Bieg 100 mir. 1) Szczerbicki AZS 11,2 

sek., 2) Malinowski AZS 11,3, 3) Olesz- 
czuk Ognisko 11,5 sek. 

Bieg 400 mir. 1) Żylewicz Ognisko 
54,8 sek., 2) Bobrowicz AZS 55,7 sek., 3) 
Wołoszyk PKS 56,3 sek. 

Skok wzwyż: 1) Szczerbicki AZS 170, 

2) por. Gedgowd WKS Śmigły 170. 
Sztafeta 4 razy 100 mir. 1) AZS 46,7 

sek., (Rymowicz, Malinowski, Bobrowicz 
1 Szczerbicki), 2) sztafeta kombinowana 
48,3 sek., 3) RKS 49,4 sek. 

Jednym z głównych zadań Wil. OZPR 

W roku bież. jest spopularyzowanie piłki ręcz 

nej na prowincji, pomoc w organizacji klu- 

ków prowincjonalnych no i stworzenie paru 

Pedokręgów. 

Mecz piłki siatkowej czy koszykowej musi 

šlač na wysokim poziomie, żeby mógł po- 

tobać się. Pomimo braku wyszkolonych lu- 

dzi na prowincji, sprzętu, braku poparcia u 

naczelnych władz. sportowych — postano- 

%iono nie poprzestać „tylko na zamiarach”. 

Fierwszy wypad zrobiono do Postaw. Na 
P-erwszym zebraniu informacyjnym z udzia- 

łem przedstawiciela Wilna, było obecnych 

Około dwudziestu(!) przedstawicieli organi- 

tacyj społecznych i wojskowych na czele z 

kpt. Wenderffem, komendantem PW por. 

Chwojnowskim i dyrektorem gimnazjum. 

Zapał do pracy jest, warunki choć ciężkie 

jednak przy współpracy z PW i wojskiem 

ulegną poprawie. Wynik pierwszej konferen 

€ji — powstały w Postawach w przeciągu 

najbliższego miesiąca trzy kłuby: Zw. Rez., 

4w. Strzel. i Policyjnego oraz KPW z Wo- 

Kluby grają 
Od wielu lat robiliśmy starania o zorga- 

Wzowanie rozegrania meczów w piłce siat- 
kowej i koszykowej z reprezentacją szkół 

Średnich. Zakaz kuratorium niweczył wszel- 

kię posunięcia w tym kierunku. Obecnie sy- 

tuacją uległa zmianie. 29 maja br. w parku 
sportowym dojdzie do pierwszego oficjalne- 

80 spotkania uczniów, z reprezentacją Wil- 

na. Do eliminacyjnego treningu dla klubów 

kapitan sportowy wyznaczył następujących 

$raczy; Panie: siatkówka — Kontrymowi- 

Czówna, Mewesówna, Dudkiewiczówna, Szy- 

Rianowska, Paszkiewiczówna, Rutewiczówna, 

Milanowska, Chojnicka, wszystkie z AZS i 

Rutkowska, Kunicka, Sielicka, Lebiedziów- 
na R., Stukusówna, Śliwińska i Ławrynowi- 
czówna z KPW; panowie: — siatkówka: 
Czechowicz, Wieromiej, Kuczyński, Binasik, 

Hoppen, Łapiński, z AZS-u,  Amelczenko, 
Święcicki, Świetlikowski, Kluk z KPW, Mar- 

W drużynie wileńskiej zawiódł atak, któ 
ry nie potrafił wykorzystać szeregu dogod 

nych momentów pod bramką Blałegosto 
ku. 

Mecz ten obudził w Białymstoku do 

syć znaczne zalnteresowanie. Przybyło 

przeszło 2 tysiące widzów. 

Dałsze wyniki meczów o Fuchar Pana 

Prezydenta R. P. były następujące: 

WARSZAWA — POLESIE 7:1. 

POMORZE — POZNAŃ 4:2. 
ŁÓDŹ — ZAGŁĘBIE 4:3. 

STANISŁAWÓW — WOŁYŃ 3:2. 

LWÓW — LUBLIN 4:3. 

dobrej formie 
Skład Wilna na mecz z Białymstokiem 

— który odbędzie się 29 maja w Białym- 
stoku wyglądać będzie następująco: 

100 mir. Żyliński, Szczerbicki (rezerwa 
Malinowski), 400 mtr. Żyliński, Bobrowicz, 
800 mir. Żylewicz, Krym, 110 mtr. przez 
płotki, Wieczorek, Rymowicz, 5000 mtr. 
Herman, Cybulski, sztafeta olimpijska: — 
Żylewicz, Bobrowicz, Żyliński, Szczerbi- 
cki, sztafeta 4 razy 100 mir.: Rymowicz, 

Malinowski, Szczerbicki, Żyliński, pchnię 
cie kulą: Łomowski, Wojtkiewicz, rzut dy 
skiem Łomowski, Zieniewicz, rzut oszcze 

pem Wojtkiewicz, Woroszyłło, trójskok 

rek, Szczerbicki, skok wzwyż Mordasewicz 
i por. Gedgowd, , 

Reprezenłacja Wilna do Białegostoku 
wyjedzie w sobotę 28 maja. 

prowincją 
ropajewa. Po zatwierdzeniu tych klubów 

przez PZPR utworzony zostanie w Posta- 

wach pierwszy podokręg. Są też pewne wia- 

domości o powstawaniu trzech klubów w 

Głębokiem. 

Wilnianie byli ostatnio w Oszmianie. 

Drużyna mistrza Polski — AZS-u rozegrała 
kilka spotkań z miejscową drużyną z g'm- 

nazjum. Mecze stały na średnim poziomie, 

drużyna wileńska nie miała słabszych punk- 

tów. Z Oszmiany wyróżniły się: Aleksandro- 

wiczówna, Adamiakówna i Leweńczynówna. 

Siatkówka panów — domena AZS-u, wyka- 

zała wysoki poziom jak przystało na mistrza 

Poiski, chociaż w trójkach nawiązała się cie 

kawa walka. Ostatecznie akademicy zwycię- 

żyli 15:7, 16:14 pkt. Chociaż Oszmiana prze- 

grała wszystkie mecze, to jednak zaprezen- 

towała się zupełnie dobrze. : 

W czerwcu wybiera się do Postaw dru- 

żyna KPW byłego wicemistrza Polski. Prze- 
widziane są w roku bieżącym wyjazdy do 

Lidy, Mołodeczna, Brasławia, Oran, Trok, 

Londwarowa i N. Wilejki. | 

z młodzieżą 
| cinkiewicz z Zw. Rez. i Kożan z HKS. Pa- 

| nowie — koszykówka: Łapiński, Hoppen, 

Kuczyński, Behlemiszew, Binasik, Świetli- 

kowski, Kossarski, Kluk, Szymanowski, Li- 

siecki i Liminowicz. Pierwszy trening odbę- 

dzie się dn. 25 bm. o godz. 17.30 w parku 

sportowym. Bliższe szczegóły i omówienie 

składu drużyn podamy w najbliższym cza- 

sie. 

Prokofiew zwyciężył 
Na trasie Wilno — Kojrany — Nowo- 

wilejka — Wilno odbył się wyścig kolar 
ski z udziałem 19 zawodników. Trasa wy 
nosiła 32 klm. 

Wyniki techniczne przedstawiają się 
następująco: 1) Prokofiew (RKS) 1,3,4 
sek, 2) Szukszto (Wil. T. C. i M.) 1 godz. 

  

  
  

Rymowicz, Oleszczuk, skok wdal Wieczo- | 

„KURIER“ (4458). 

Powtórzyła się historia 
laty. AZS jest uparły, Powiedział sobie, 
że nie będzie brał udziału w uroczystoś- 
ciach otwarcia sezonu wioślarskiego i nie 
bierze. Utrzymuje, że to nie dla członków 
AZ$ chodzenie ze sztandarem do kościo 
ła. Brak jest jednolitego stroju itp. Dob 
rze. Ale czy AZS nie może tego zrozu- 
mieć, że udział akademików przyczynić 
się może w dużej mierze do spopularyzo 
wania tej gałęzi sporłu, Wspólny udział 
w uroczystościach sportowych powinien 

obowiązywać wszystkich. 
Wczoraj widzieliśmy sporo wioślarzy 

bez białych spodni, którzy w codziennych 
ubraniach maszerowali i nikogo to nie dzi 
wiło, lecz AZS upiera się, że skoro nie 
posiada stroju, to nie może brać udziału. 
Więc niech sobie AZS sprawi raz naresz 
cie jakieś uniformy i niech idzie razem 
ze szłandarem. Tak jest wszędzie. Tak po 

winno być i w Wilnie, 
Szkoda wiełka, że nie było wczoraj 

również wioślarzy WKS Śmigły Sądziliś- 
my, że zobaczymy przede wszystkim olim 
pijczyków. Niestety nie było ich ani w ko 
ściele, ani na wodzie. 

klubowego. Wyniki techniczne przedsta 
wiają się następująco: 

Pilka siałkowa panie (trójki) AZS — 

Jordan 2:0. Szóstki AZS — Jordan 2:0. 

Piłka koszykowa panie AZS — Jordan. 

Zwyciężyły zawodniczki AZS. 

Witka siatkowa panowie (trójki) Ogni- 

sko KPW — AZS 2:1, Harc. Klub Sporło 

Na stadionie Wojska Polskiego w 
Warszawie w obeeności Marszałka 
Śmigłego-Rydza i przeszło 20.000 wi- 
dzów rozegrany został międzypańst- 
wowy mecz piłkarski Polska—Irlan- 
dia. Polska odniosła sensacyjne zwy- 

cięstwo w rekordowym stosunku 6:0 
(3:0). Warto przypomnieć, że Irlan- 

prezentacją Czechosłowacji wynik nie 
rozstrzygnięty 2:2. 

Polacy mieli przez cały czas beza- 

  

Wytwórnia sztucznych wód mine- 
ralnych i napojów chłodzących 

2 pod firmą 

E. Tromszezytiski 
w Wilnie 

od kierownictwem 
mgra W. Wrześniowskiego 
poleca: sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 

pansėi į napoje chłodzące przyrządzane 
wyłącznie na cukrze: 

Zakład: PIWNA 7, Tel. 24-86 
Magazyn: WIELKA 30. 

  

        
Kraków pokonał 

nieoficjalną reprezentację 
Belgii 8:1 

W Krakowie odbył się międzyna- 

rodowy mecz piłkarski pomiędzy nie- 

oficjalną reprezentacją Belgii (czer- 

wone diabły) a reprezentacją Krako- 

wa. Zwyciężył Kraków zdecydowanie 

8. (1.0). 

w wyścigu ko'arskim 
| 5 min. 3) Grodziewicz (PPW) 1 godz. 5 

min. 10 sek., 4) Pacyno, 5) Rynkiewicz, 6) 

Sezanowicz. Zwycięzcy otrzymali pamiąt 

kowe żetony i dyplomy. W skład komisji 

sędziowskiej wchodzili:  Balul, Moroz, 

Andrukowicz, Sawczuk, Wobolewicz, Łu 

kojė, Krupieńczuk i Bejnarowicz, 

  
  

dia przed kiiku dniami uzyskala z re-. 

  

Po meczu Anglia—Śląsk w Katowicach 

  

Fragment z meczu piłkarskiego Anglia —Śląsk, rozegranego w Katowicach w dniu 
18 bm. Reprodukujemy moment przed bramką Śląska. 

EET TT LT T TT ESI RTN TSRS IRON LS STS TEST 

Otwarcie sezonu wioślarskiego 
sprzed kilku | Bardzo pięknie wyglądali członkowie 

Wil. T. W. Nie gorzej harcerze. Pochód 
wioślarski zamykali zawodnicy w granato 
wych mundurach — woślarze Policyjnego 
Klubu Sportowego. Licznie stawili się 
członkowe sekcji wioślarskiej Pocztowe- 
go Przysposobienia Wojskowego. 

Mszę św. odprawił ks. rekt. Fałkow- 
ski. Po nabożeństwie wioślarze i żeglarze 
udali się na Rossę gdzie złożono wieniec 
z kwiałów. Wieniec złożony został przez 
inż. Łuczkowskiego i dyr. Kopcia. 

Po godz. 12 na przystaniach nastąpiła 
uroczystość podniesienia bander klubo- 
wych, Główna uroczystość odbyła się na 
przystani Wil. Tow. Wioślarskiego. Na da 

ny sygnał trębacza wciągnięto banderę. 
Sezon został otwarty. Defiladę łodzi przy 
jęli WKTW mjr. Zbigniew Lankau, prze 
wodniczący sekcji sportów wodnych 
WKS Śmigły płk. Damrosz, prezes Wil. T. 
W. inż. J, Glatman. 

Na wodzie nie widzieliśmy niestety o- 
sad, które mogłyby wykazać się trenin- 
giem. Przeważnie udział brali wioślarze 

początkujący. J. N. 

A. 2. 5. prowadzi w turnieju gier 
W Parku Sportowym Młodzieży Szkol | wy — ŻAKS 2:0. Szóstki AZS — Ognisko 

nej odbył się dalszy ciąg turnieju między | KPW 2:0 (w setach 15:12 i 16:14. Har- 
cerski Klub Sportowy — ŻAKS 2:0. 

Piłka koszykowa AZS — WKS Śmigły 
21:20. Mecz stał na wysokim poziomie te 
chnicznym. ° 

W tumieju prowadzi obecnie AZS, któ 
ry ma wszelkie szanse zdobycia pierwsze 
go miejsca, 

pelacyjną przewagę. Bramki dla nich 
zdobyli kolejno: w 11 minucie Wa- 
siewicz, w 30 Wodarz, w 40 Piontek, 
ż po przerwie w 4 min. Piontek, w 12 
Wilimowski, a w 33 Wodarz. 

Mecz z Irlandią był 84 międzypań 
stwowym spotkaniem piłkarzy pol- 
skich. Z tych spotkań Polacy wygrali 
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Sport w kilku 
wierszach 

Lekkoatletyczny klub fiński  „Viipurin 

Urheilijat* prowadzi pertraktacje z -Melwin, 

Walkerem o sprowadzenie do Finlandii eki. 
py czarnych lekkoatletów z Ameryki. ! 

Walker zaproponował następujących zda 

wodników: C. Walker, Ben Johnson, Eulące 

Percock, William Watson, Jones Smitlų 

Fritz Pollard, John Woodruff i Melwin Wai 

ker. 
* * * 

W międzypaństwowym meczu Rugby, rox 

zegranym w Bukareszcie drużyna Niemied 

pokonała Rumunię 8:3 (8:). 
* * * 

W Brukseli obradowal wydzial wykonaw+ 

czy Międzynarodowego Komitetu Olimpije 

skiego. Wydział zaakceptował plany, przed:| 
stawione przez delegatów japońskich co do 
przeprowadzenia igrzysk olimpijskich w To<' 

kio w 1940 r. 
sa * * 

Sztafeta lekkoatletyczna uniwersytetu kai 

Efornijskiego ustanowiła nowy rekord świa< 

ta na dystansie 4X110 jardów (402 | 

świetnym wynikiem 40,5 sek. 
ž * * * Ś 

Niemieckie lekkoatletki ustanowiły ostafs 
1io szereg dobrych wyników, a mianowicie; 

1) skok wzwyż — Kaun 147 cm, oszczep —, 
Gelius 41,13 m, 2) Doege — 39,93 m, 80 ma 

płotki — Weizenkorn 12,1 sek. 
WE 

Dwie drużyny piłkarskie pierwszej Ligi 

angielskiej walczyły ostatnio w Skandyna:| 
wii. W. Goeteborgu Charlton Athletic zremi+ 
sował z reprezentacją Szwecji 1:1, a w Коч 

penhadze Chelsea pokonała reprezentację 
Danii 3:1. 

* * * 

Lekkoatleta holenderski Bouman ustano- 
mił nowy rekord krajowy w biegu na 800 m 

z wynikiem 1:54,4. 1 ж 
48 ` 

Norweski Związek Lekkoatletyczny zabro 

nił słynnemu w swoim czasie tyczkarzowi 

norweskiemu Hoffowi przyjąć stanowiska 
trenera niemieckiego. 

* * * 

W Neapolu rozegrany został mecz piłki 
nożnej pomiędzy akademickimi reprezenta« 

cjami Niemiec i Włoch. 

Zwyciężyła drużyna włoska 2:0. Warto 
nadmienić, że akademicy niemieccy są mi: 

sirzem świata, a tytuł ten zdobyli na ostat» 

nich igrzyskach akademiekich. : 
* * * 

Finlandzki Związek Łyżwiarski ubiega 

się o powierzenie Finlandii organizacji mi- 

strzostw świata w łyżwiarstwie figuro vym 

w r. 1939. 

Warszawa— Wilno 1:1 
Przed meczem Polska--Irlandia 

odbyło się spotkanie juniorów War- 
szawa— Wilno. Spotkanie zakończyła 

| się wynikiem remisowym 1:1. 

,   
Sensacyjne zwycięstwo Polski nad Irlandią 6:0 

' 34, przegrali 37 i zremisowali 14, 
Stosunek bramek jest dla nas korzyst 
ny i wynosi 187:177. 

Irlandczycy rozegrali dotąd 28 
spotkań z których wygrali 12, zremi- 
sowali 4, a przegrali 12. Stosunek bra 
mtk brzmi: 59:61 na niekorzyść Irlan 
dii. paski RR 

GETEEZREDEZEN 

  

  

Nauczycielskie obozy wodne 
meaci jeziorem Narocz 

Komisja Wycieczkowa Koratorium Okrę- 

gu Szkolnego Wileńskiego w celu umożliwie 

nia racjonalnego spędzenia wakacyj letnich 

dia nauczycielstwa i pracowników oświato- 

wych organizuje w okresie wakacyj letnich 

roku bież. w lokalu Szkolnego Schroniska 
Wycieczkowego nad jeziorem Narocz (naj- 

większe jezioro w Polsce) nauczycielskie 

wypoczynkowe obozy wodne. 

Schronisko położone jest nad samym brze- 

giem jeziora i wokół otoczone jest lasami 

sosnowymi, posiada budynek mieszkalny z 

pomieszczeniem w dużych salach i pokojach, 

z werandami i widokiem na jezioro, świet- 

licę, radio i telefon oraz osobny budynek 

grspodarczy z kuchnią i jadalnią. Własna na 

miejscu elektrownia. 

Przy schroniskach jest płaża, basen do 

pływania, boisko do gier sportowych, płac 

ten'sowy, kajaki, łodzie i żaglówki. 

Odbywać się będzie w kompletach co- 

dzień rano gimnastyka, organizowane będą 

gry sportowe: siatkówka, koszykówka, tenis 

i cauka pływania, pod kierownictwem wy- 

kwalifikowanych instruktorów(ek). 

Dojazd do stacji kolejowej Narocz (becz- 

nica na linii Wilno—Królewszczyzna). Od 

stacji do schroniska 5 min. drogi. Czas 

przejazdu koleją z Wilna 5 godz., autobu- 

sem 3 godziny. 

Dla ułatwienia wzięcia udziału większej 

ilości osób ustala się następujące okresy ko- 

rzystania: 

I okres: 4.VII do 16.VII rb. (13 dni). 

II okres: 18.VII do 30.VII rb. (13 dni). 
III okres: 1.VIII do 13.VIII rb. (13 dni). 

IV okres: 16.VIII do 28.VIII rb. (13 dni). 
Ryczałtowa opłata za korzystanie z jed-, 

nego okresu wynosi 6 zł wpisowe i 30 zł 

(trzydzieści złotych) za koszta mieszkania w 

sali i utrzymanie całkowite) posiłki trzy ra- 

zy dziennie: śniadanie, obiad i kolacja). 

Opłacający ryczałtowo za cały okres — 

korzystają bezpłatnie codzień: z 1 godziny, 

gimnastyki, i godziny nauki jazdy kajakiem, 

1 godziny nauki pływania i 1 godziny zespo+ 

łowych gier sportowych. 

Można zapisywać się na jeden okres, 

bądź też na kiika, podając dokładnie, z któ 
rych okresów chce się korzystać. 

Osoby, które chcą spędzić lato nad jezios 

rem Narocz, muszą przesłać w terminie do 

10.VI 1938 r. zgłoszenie do Komisji Wycieczk, 

K. O. Szk. w Wilnie, ul. Wolana 10 oraz 

wpłacić za pośrednictwem P. K. O. na Nr. 
700.002 (konto Komisji Wycieczkowej K. O. 

$. Wil.) jednocześnie wpisowe po 6 zł za 
każdy okres. 

Uczestnicy (czki) obozów wodnych przy, 

przejazdach korzystają ze zniżki z ulgą w, 
wysokości 66%. Zaświadczenie wydane 
zniżkę uprawnia do wykupienia biletów 

gowych bezpośrednio na stacji kolejowej. 

Celem zapewnienia całkowitego beżj 
czeństwa dla osób przybywających nad je 
zicro Narocz, Kuratorium określiło miejs 
dla jazdy kajakami i łodziami żegłarskim 
oraz ustaliło całodzienne dyżury ratowūi+ 
czej łodzi motorowej. R 

      

   

    

     



  

4 „KURJER” [4458]. 

ОИча katana samorhodopa aa Antokol 
ibwie osoby zabite, jedma ciężko ranna 

Wczoraj o godz. 3 nad ranem na ulicy 
Antokolskiej wydarzyła się ciężka kata- 
stroła samochodowa. Taksówka marki 
„Opel“ nr. 51 z całego rozpędu wpadła 
na słup felegraficzny, Znajdujący się w tak 
sówce szofer Paweł Wojciechowski (An- 
tokolska 108] został zabity na miejscu. — 
Szofe Mikołaj Krauklis (Starogrodzieńska 
5), oraz kelnerka Zofia Cichołowiczówna 
(Antokolska 138) zostali ciężko ranni. 

Cichołowiczówna po przewiezieniu jej 
do szpitala św. Jakuba zmarła. 

Przebieg i okoliczności katastrofy przed 
stawiają się następująco: 

„PIJANA TAKSÓWKA”. 

O godz. 3 nad ranem policjant Ill po 
sterunku, wracając z obchodu ulicy An- 
tokolskiej, w chwili, kiedy znajdował się 
obok posesji 137, spostrzegł przed sobą 
mknącą z wielką szybkością w kierunku 
Pośpieszki taksówkę. Policjant nabrał 
przekonania, że kierowca taksówki jest pl 
Jany. Mknąc z zawrotną szybkością tak- 
sówka robiła zygzaki po całej-.ulicy. Po 
licjant zamierzał niezwłocznie zatrzymać 
taksówkę, lecz zamiaru swego nie mógł 
wykonać, bowem za chwilę, na jego о- 
czach nastąpiła katastrofa, 

Przejeżdżając zygzakiem przez wąsko 
torėwkę, ułożoną dla wagonetek, zwożą- 

   

    

        

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 
: Telefony w pokojach 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 23 maja 1938 r. 

   6.15 Pieśń. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Muzy- 

ka. 7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00 Au 

dycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.15 Audyc 

ja dla szkół: 1. „Zioła i grzyby* — pogadan 

k». M. Dobrzyńskiej. 2. Piosenki. 11.40 „Spół 

dzielczość w rzemiośle”. 11.57 Sygnał cza 

su. 12.038 Audycja południowa. 13.00 Wiad. 

z miasta i prowincji. 13.05 „Licea Handlowe 

I Administracyjne* — pog. Stanisława Ma- 

cieżjewskiego. 13.10 „Licea Gospodarcze i Pe 

dagogiczne* — pog. Marii Przewłockiej. 13.15 

Z oper włoskich. 14.25 „Pewnego dnia“ — 

nowela Władysława Reymonta. 14.35 Muzy 

ka popularna. 14.45 Przerwa. 1530 Wiad. 

gespodarcze. 15.45 „Z pieśnią po kraju* — 
audycję prowadzi Genadiusz Cytowicz. 16,15 

Kcncert w wyk. Ork. Rozgł. Wil. pod dyr. 

Szczepańskiego. 16.50  Pogadanka. 17.00 

cztowieka na przyrodę. 17.15 Recital skrzyp 

cowy Eugenii Umińskiej. 17,50 Pog. i wia- 

dcmošci sport. 18.10 Skrzynka ogólna — pro 

wadzi Tadeusz Łopalewski. 18.20 Arie opero . 

we w wyk. Miry Sobolewskiej. 18.40 Nowela 

Anatola Mikułki „W pętli*. 18.50 Program 

na wtorek. 18.55 Wil. wiad. sportowe. 1909 

Audycja żołnierska. 19.30 Dyskutujemy: „Ko 

leżeństwo mlodych“. 19.50 Pogadanka. 20 60 

„Rewia melodyj operetkowych“ — koncert 

rczrywkowy. 20.45 W przerwie: Dziennik wie 

czorny i pog. 21.40 Nowości literackie. 22.00 

Kcneert. 22.50 Ostatnie wiadomości. 23.00 

Tanczymy. 238.30 Zakończenie. 

WTOREK, dnia 24 maja 1938 roku. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka; 

2.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka; 8.00 Auldy- 

cja dla szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 Audycja 

dla szkół; 11.40 Utwory operowe; 11.57 Syg- 

nał czasu; 12.03 Audycje połudn. 1300 Wiad. 

z miasta i prowincji; 13.05 „Zdrowie jest 

nzszym bogactwem* — pog. Haliny Okryń- 

skiej; 13.15 Muzyka lekka; 14.15 „Miasto w 

kwiatach; 14.25 „Pewnego dnia“.— nowela 

Władysława Reymonta; 14.35 Muzyka popul. 

14.45 Przerwa; 15.30 Wiad. gospod. 15.45 

„Zagadka historyczna* — audycja dla dzie* 

ci; 16.05 Przegłąd aktualn. finans.-gospod. 

16.15 Koncert kamer. 16.50 Pogadanka; 17.00 

Śląsk nie znany turystom; 17.15. Potpouri; 
17.50 Była sobie ważka — pogadanka Axela 

Stjerny; 18.00 Wiad. sport. 18.10 Recital 

fortep. Włodz. Trock:ego; 18.40 Stare i nowe 

Wilno: Czasy gotyckie — pogadanka prof. 

Mariana Morelowskiego; 18.50 Program na 

srodę; 18.55 Wil. wiad. sport. 19.00 „Kome- 

dia ludzka* — Balzaka; 19.30 Recital śpie- 

waczy Izjo Ikonen; 19.50 Pogadanka; 20.00 

„Na Ludwinowie 'muzyczka gra.“ — we- 

soły montaż majówkowy; 20.45 Dziennik 

wiecz. 20.55 Pogadanka; 21.00 Koncert symf. 

w wyk. ork. pod dyr. Czesława Lewickiego 

I J. Śnieckowski — obój; 22.00 Muzyka tan. 

22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Tańczymy; 23,30 

Zakcńczenie. 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0, 0, 

cych ziemię ze wzgórz Antokolskich na 
brzeg Wilii, gdzie prowadzone są 
roboty ziemne, samochód nagle zboczył 
w stronę i z całego rozpędu wpadł na 
słup telegraficzny. 

OKROPNA MASAKRA. 

Ze zdruzgotanej taksówki wydobyło 
wpierw Pawła Wojciechowskiego, szofera 
państwa Sołtan, który już ne żył. Jadąca 
wraz z nim kelnerka Zofia Cichołowiczów 
na zdradzała jeszcze objawy życia. Żył 
również i prowadzący faksówkę, szofer 
Mikołaj Krauklis. Wezwane na miejscu wy 

padku pogotowie ratunkowe przewiozło 
rannych w stanie bardzo ciężkim do szpl 
wraz z nim kelnerka Zofia Cichołowiczów 

wkrótce zmarła nie odzyskawszy przytom 
ności. ь 

Dochodzenie policyjne wykazało, że 
koło godziny 2,30 nad ranem. Wojcie- 
chowski wraz 7 Krauklisem przybyli w sta 
nie nietrzeźwym do podmiejskiej restaura 
cyjki Kacowej przy ul. Antokolskiej 138, 

Dwa tragiczne 
W sferach lekarskich naszego miasta 

przygnębiające wrażenie wywarł tragicz 
ny zgon młodego lekarza, absolwenta 
USB W. Zaka z Dzisny, który zmarł oneg 
daj w klinice uniwersyteckiej. Doktór Zak 
praktykował ostatnio w Łużkach koło Dzi 

sny. 
Zmarł wskutek zakażenia krwi, wynik 

łego po zaplombowaniu zęba w Dziśnie. 
Wczoraj zmarł również znany w Wil- 

Er TA 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

23 
Poniedziałek| 

  

Dziś; Dyzedyrego B. M. 

Juro: Zuzanny M. M. 
  

Wschód o godz. 3.02 

Zachód Słońca _ 730       

  

Ciśnienie 769 
Ciśnienie średnie --10 
Temp. najw. -|-15 
Temp. najn. --4 
Opad — . 

Wiatr północny 
Tend, bar. bez zmian 
Uwaga pogodnie 

— Przepowiednia pogody w-g PIM 
na 23 bm.: 

Polepszenie się stanu pogody, począw 

szy od północy kraju. Na południu gdzia 
niegdzie zanikające deszcze, Widzialność 
dobra. 

Nieco cieplej, 
Umiarkowane wiatry z  pėlnoco-za- 

chodu i wschodu, : 

DYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

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

Ponadto stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le 
gionów 10) i Zajączkowskiego (Witoldo 
wa 22), 

następujące 

MIEJSKA. 
— Komisja Finansowo-Gospodarcza bę- 

dzie radziła nad nowymi pożyczkami dla 

ni'asta. Na 24 bm. wyznaczone zostało po- 

siedzenie radzieckiej Komisji Finansowo- 

Gcspodarczej. Komisja rozpatrzy wnioski 

Magistratu w sprawie zaciągnięcia w Banku 

Gcspodarstwa Krajowego pożyczki w wyso- 

kości 312.000 zł na budowę pawilonów Tar- 

gów Północnych w Wilnie oraz pożyczki w 

wysokości 25.000 zł na kudowę strażnie po- 

żarnych w związku z zamierzoną dectntra- 

lizacją straży ogniowej. " 

Wnioski swoje Komisja przedłoży na piąt- 

kowe plenarne posiedzenie Rady Miejskiej. 

AKADEMICKA 
— Zakończenie wykładów na U. S. B. 

Rok akademicki dobiega już końca. Na 
uniwersytecie kończą się już wykłady I w 
początkach czerwca rozpoczną się egza- 
miny. 

Na wydziale prawa i nauk społecznych 
wykłady zakończone zostały już wczoraj. 

Ułańska 11; Е 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk = Brzeska 9/1. 

  „wać. 

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

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 8 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

Druk. „Znic2“, Wilę 

wypili jeszcze wódki, a następnie odjecha 
II, zabrawszy ze sobą kelnerkę Cicholowl 
czównę, O tragicznym wyniku tej przejaż 
dżki donieśliśmy wyżej, 

LINIA WĄSKOTORÓWKI GROZI 
WYPADKAMI. 

Na marginesie tej kafastrofy należy 
zaznaczyć, że przebiegająca w pobliżu 
posesji nr. 125 przy u. Antokolskiej linla 
wąskotorówki nie posiada dobrze zroblo 
nego przejazdu I może łatwo, jak to czę 
ściowo bodajże miało miejsce w tym wy 
padku, przyczynić się do wypadku. 

Władze miarodajne powinne zająć się 

tą sprawą. 

KRAUKLIS BĘDZIE ŻYŁ. 

Jedyny pozostały przy życiu uczęstnik 

katasirofy szofer Mikołaj Krauklis został 

wczoraj poddany w szpifalu operacji. Le- 

karze przypuszczają, że da się go urato 

(<). 

zgony lekarzy 
nie lekarz - dentysta Nison Iwanter, zam. 

przy ul. Mickiewicza 1. 

Dr. Iwanter miał wyjechać do Lidy. 
W chwili jednak gdy na podany przer 
konduktora sygnał chciał wsiąść do pocią 
gu, poczuł się nagle źle i jak długi runął 
tyłem na peron, rozbijając sobie czaszkę. 
Wezwany natychmiast lekarz z ambulansu 
kolejowego stwierdził zgon. (c). 

  

> O pomoc dla niezamożnych studentów. 

Folska Młodzież Ludowa Stud. 0. $. В. (Ко- 

synierzy) prosi organizacje Studentów USB 

© wydelegowanie przedstawiciela w ponie- 

da'ałek (23 bm.) począwszy od godz. 12 do 

lokalu przy ul. Wielkiej 12 m. 1-a w celu 

podpisania petycji do Władz Uniwersytec- 
kich, domagającej się umożliwienia konty» 

nuowania normalnych studiów dla nieza 

możne młodzieży akad., która nie opłaciła 

czesnego. Wszystkie organizacje, które soli- 

duryzują się z akcją zmierzającą do uzyska- 

nia prawa do nauki dla niezamożnej mło- 

dzieży akad., proszone są o podpisanie pe- 
tycji. a 

posiedzenie prezydium Zarządu Miejskie 
go, na którym ma zapaść decyzja Magi- 
strału w sprawie nowego dyrektora Teaf 
rów Miejskich. Jak wiadomo brane są obe 
onie w rachubę jedynie dwie oferty: p. 
Nuny Młodziejowskiej-Szczurkiewiczowej 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w poniedz'ałek dn. 23 bm. przed- 

stawienie wieczorowe wypełni wodewil ze 

špiėwami i tańcami Konstantego Krumław- 

skiego „Królowa przedmieścia* w adaptacji 

muzyczno -scenicznej i reżyserii Leona Schil- 

lcra. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
— Występy Janiny Kułczyckiej. Ceny 

propagandowe. Dziś słynna operetka Bra- 
nichstaedtena „Orłow* z Janiną Kulczycką 

i Kazimierzem Dembowskim w rolach głów 

rych. Przedstawienie to można zaliczyć do 
najbardziej artystycznych. 

  

  

Z KOGUTKIEM 
wa ból, pieczenie, nabrzmieni. 

Žaciki Móre po tej kąpieli doją alų ranga" Aue 
goznokciam, Przepis życia nę opakowanid 

  

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuie od godz % ran» do godz. 7 wiecz 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

3-gu Maja obok Sądu. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAMAMAS 

PRACA 
TYYYYYYYYYYYYYYY VYPY-"YTYYWTYWYVYVYWYWYY 

WYKWALIFIKOWANY fryzjer męski 

z kartą rzemieślniczą poszukuje pracy. Ad 

res — Nieśwież, ul. Piłsudskiego 7, Józef 

Majcherski.   
ETASETOS TT TEST ITTESPEEINSTNSTSIASSTTESIIKE ОР 

Teatr ,„Qui Pro €Quo** Ludwisarska 4. Tel. 26-87 
Dziś, poniedziałek 
wielka przebojowa rewia „Pan generał na inspekcji” 

Udział bierze cały zespół artystyczny w najnowszych przebojach jak: Nos do góry; Fan- 
tazja tańców rosyjskic“; Błękitne niebo; Osiem złotych; Muzyka na ulicy; Pan generał 

na inspekcji i t. p. Ceny propadandowe. 

  

Parter od 54 gr. Balkon 25 hr. Początek o godz. 7.15 i 9.30 

zadziwił świst. HELIOS | Premiera. Potężn film, który śmiałością tematu 

„Człowiek, który żył dwa razy“ 
W rol. gł.: genialny mistrz maski Ralph Beliary. Film, który się ogląda 

jednym them. Nadprogram: Atrakcja kolorowa i aktualności. 

Chrześcijańskie kino Najweselsza polska komedia muzyczna 

ŚWIATOWID | Trójka hultajska 
W rol. gł: Wiszniewska, Benita, Orwid, Sielański, Konrad Woliński- 
Film — radości, piosenki i tańca. 

Ostatnie dwa dni 

PAUL 

Początki: 5, 7 i 9, w niedziele i św. od 1-e 

niezapomniany bo- 
hater filmów „Jes- 
tem zbiegiem* 

i „Pasteur* w nowej pięknej kreacji — sensacyjnym filmie 

„Prawda zwycięża" 

  

CASINO | 
1) 

Ostatnie dwa dni. 

Shirley TEMPLE 

Kolorowy dodatek I aktnalia 

Podwójny program dla wszystkich | 

w najnowszym swym sukcesie „BUZIA С РЕ К55 

»„„Krė!l i chėrzystka“' 

kin MARS | 

Początek seansów 
o godz. 4-ej 

Dziś ostatni dzień. Pocz. 04, Rewelacyjny film DŽUNGLOWY p. t. 

BAŁY FAFRZAN 
W rol. gł. Fenomenalny 10-letni Tarzan Abisyńczyk Manuel Klng oraz potężna małpa Bonga 
Straszliwe trzęsienie ziemi. Wybuch wulkanu. Zmagania tarzana z najdzikszymi drapież- 

nikami. Czarujący nadprogram kolorowy 

OGNISKO [ 
Dziś. Rewelacyjny film polski o dzlewczętach wiełkiego miasta 

zrealizowany wg głośnej powieści Poli Gojawiczyńskiej p. t. 

„Dziewczęta z Nowolipek“ 
ole główne: Barszczewska, Wiszniewska, Jaraczówna, Wysccke, Cwiklińska, Stępowski i In 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. | św. o 2-ej. 

       
     

    

        

  

   
   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł, z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50, 

    
     
    
    
    
    

  

  

Dziś ma nastąpić likwidacja przesilenia 
teatralnego w Wilnie 

Dziś w lokalu Magistrału odbędzie się | | dra Jerzego Ronarda-Bujańskiego. 
Nie jest jednak wykluczone, że w ostał 

niej chwili wpłynie jeszcze jakaś poważ 
niejsza kandydatura, nad którą kompetent. 
ne czynniki miejskie będą musiały się za 
słanowić. Tak jak obecnie stoją sprawy, 
najpoważniejsze szanse ma dr. Bujański, 

Makieta zmienia 
miejsce 

W bieżącym tygodn'u makieta pomnl 

ka Adama Mickiewicza, która obecnie jest 

ustawiona w ogródku Orzeszkowej. zmie 

ni swe miejsce. Przeniesiona zostanie na 

ul. Ofiarną. Miejsce to również jest brane 

w rachubę, jako miejsce ewentualnej bu 

dowy pomnika wieszcza. 

HELEN 
„Arnošd Fibiger 

niech każdy pamięta. Przez 
lat 60 w służbie klienta — 

Kalisz, Szopena 9. 
Dostawca Polskiego Radia, 
Konserwator., Statkow Mor- 
skich i Wytwórni Filmowych 
Przedstawiciei N. KREMER 

Wilno, ul. Niemiecka 19 

    

Przetarg budowlany 
Zarząd T-wa Targów Północnych w Wił 

nie ogłasza niniejszym nieograniczony prze 
targ ofertowy na budowę pawilonu dla prze 
ncysłu i handlu w ogólnej iłości 18.700 m. 
kub. 

Projekt, obliczenia statyczne i warunki 
do obejrzenia,-zaś ślepe kosztorysy do naby 
cia po zł. 5 — w lokalu Biura Targów Pół- 
nicnych, ul. Legionów Nr. 1-a m. 9 w go- 

dzinach między 10 a 12 poczynając od 27 
maja 1938 r. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 czerwca 
b. r. o godzinie 19 w lokalu Zarządu Miasta 
ul Dominikańska 2 w sali Kultury i Oświa 
tv (parter). 

Roboty budowlane mają być rozpoczęte 

po upływie 7 dni od dnia przetargu i mają 
być zakończone i oddane do użytku dnia 1 
sierpnia 1938 r. 

Wadium o wartości 3 proc. od zaofero 
wanej kwoty, ma być złożone w gotówce w 
Kasie Komunalnej m. Wilna na konto Nr 
318, lub w papierach wartościowych na o 
kaziciela wg. wartości giełdowej, ewent. w 
gwarancji barykowej. Dowód złożenia kau- 
cji dołączyć do oferty w Dyrekcji Targów Pół 

necnych. 

Oferty mają być składane w Dyrekcji 
Targów Północnych w podwójnej kopercie, 
pizy czym koperta wewnętrzna z napisem 
„oferta na budowę pawilonu Targów Północ 
nych*, ma być zalakowaną. 

Po porównaniu ofert pisemnych, Zarząd 
T-wa Targów Północnych zastrzega sobie 
prawo dowolnego zmniejszenia lub zwiększe 
nia robót, wybór oferentów oraz unieważ 
n'enie przetargu bez podamia przyczyn. 

  

LEKARZE 
DOKTÓR 

Janina 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
przeprowadziła się 

na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 13-66. 
Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

АР 

  

DOKTOR 

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

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. | 

Wy: 
SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SS 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Najaktualniejszy film sezonu rozgry- 
wający się w walczących Chinach p.t. 

А ЕЛЕ В 
Ww PEKINIE 

Film pełen napięcia I emocji 

YYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYTYVYVYYYVYYYYYVYYYY 
SEE 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowlczach 

Film bohaterskich zmagań i dramat 
miłości i poświęcen'a rozgrywający się 

w dalekich Indiach p. t. 

Strzelec z Bengali 
z uroczą Shirley Temple. Arcydzieło 

które k aż ejr. ć: clnien 

YYYYYYYVYYYYVYYYYYVYVYYYYVYYYYYVYVYYVYYYVYYYY 
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CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzee 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 I 17 — 19 

        
Redaktor odp. Józef Onusaitis 

 


