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ROK XV. Nr. 141 (4453) 

"KURJER WILEŃSKI 
Pismo nie jest datowane naprzód. 

WILNO, wtorek 24 maja 1938 r. _ Cena 15 gr 

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Nie tylko prasa polska, bo chyba 

również i całego świata, zamieszcza 

opisy wydarzeń czechosłowackich na 

czołowych szpaltach. 

Ludy drżą, by miejscowość Cheb 

w Czechosłowacji nie stała się dru- 

gim Sarajewem. Wczorajsza prasa 

wieczorna i dzisiejsze wiadomości P. 

A T.-a przynoszą pewne odprężenie. 

Czy to odprężenie należy zawdzię 

czać wysiłkom dyplomatyczno-inter- 

wencyjnym Francji i jak chcą jedni 

Anglii, czy innym czynnikom jak do- 

wodzą drudzy? ‚ 

Nie przesądzajmy sprawy zawcza 

su. W każdej sytuacji możliwe są naj 

nieprawdopodobniejsze niespodzian- 

К: 1 zakończenia wydarzeń bez błędu 
przewidzieć nie sposób, ale w każ- 

dym razie jedno jest pewne, że sytu- 

acja Czechów jako narodu-gospoda- 

rza w państwie jest mimo to w dal- 
Szym ciągu fatalna. 

  

  

Dziś naród ten posiadający tak wy 

kitne zdolności do interesów, musi 

się czuć jak przedsiębiorca dłużnik, 

który za pożyczone pieniądze wybu- 

dował dla siebie osobiście, a nie dla 

przedsiębiorstwa luksusowe pałace, 

zakupił wspaniałe limuzyny. podczas 

gdy-akcjonariusze nie otrzymywali 

Gywidendy. 

Nadszedł czas, że wierzyciele się 

spostrzegli i dziś osaczyli dłużnika w 

jego złotym gniazdku. Zewsząd wycią 

gają się ręce jak gdyby na komendę, 

bo wszyscy zbyt długo czekali na о- 

pamiętanie się dłużnika. Dziś już cze 

kać nie mają ochoty. 
Niemcy domagają się praw w Su- 

detach, Węgrzy na południowym 

wschodzie, Polacy w zagrabionej czę 

ści Śląska Cieszyńskiego. Mało tego, 
ze Stanów Zjednoczonych płyną Sło- 

wacy z oryginałem umowy pitsbur- 

skiej, śpieszą, by oskarżyć swych po- 

hratymców o niedotrzymanie układu,   

na którym się oparła współpraca cze- 

sko-słowacka przy tworzeniu wspól- 

nego państwa. "ME 

Zupełnie jak przy sądzeniu jakie- 

goś kutwy-lichwiarza, wychodzą na 

światło dzienne coraz to nowe spraw 

ki, nowe dowody wykorzystania przy 

musowej sytuacji kontrahentów. 

My, Polacy, chociaż jesteśmy w- 

sanku do Czechów w pozycji wierzy- 

ciela, stosunkowo (w cyfrach) naj- 

niniej ze wszystkich wierzycieli jeste- 

śmy zainteresowani w „dojściu do li- 

cytacji mienia dłużnika”. Tej krzyw- 

dy moralnej, jakiej doznaliśmy od 

Czechów w czasie wojny z bolszewi- 

Fami i tak nam nikt nie wyrówna. 

Interesować nas powinno więc 

szersze ujęcie czeskiego problemu. 

Czesi jako bastion międzynarodówek: 

niasonerii i komunizmu. Czesi jako 

ostoja dywersji elementów opozycyj- 

nych w Polsce uchylających się od 
polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

  

Anglia powstrzymała Niemcy 
— -0d interwencji w_Czechosłowacii 

PARYŻ, (Pat). Poniedziałkowa prasa 
Paryska na podstawie informacyj z Pragi, 
Berlina i Londynu stwierdza z ulgą, że nie 

bezpieczeństwo natychmiastowego kon- 
fliktu między Niemcami i Czechosłowacją, 
dzięki energicznemu stanowisku Londynu, 
zostało usunięte, Jakkciwiek część dzien- 

ników, zgodnie z widoczną tendencją 
francuskich kół rządowych nie alarmowa- 
nia opinii, mówi nawet o odprężeniu, to 
jednak, według zgodnej oceny. publicy- 
słów sytuacja międzynarodowa pozostaje 
w dalszym ciągu nie wyjaśniona. 

„Echo de Paris“ w tytule zapowiada 
nawet, że najbliższe dni winny zadecydo- 
wać „o wojnie i pokoju”. 

Za elementy odprężenia prasa paryska 
zgodnie uważa: 

1) spokój w jakim odbyły się wybory 
w Czechach, sk 

2) energiczne sianowisko W. Brytanii, 
która, według zgodnej oceny kół pary- 
skich, poszła w swej akcji dyplomatycznej 
na rzecz powstrzymania Trzeciej Rzeszy 

Od jakiejkolwiek jnterwencji zbrojnej da- 
niż_tego oczekiwała opinia publiczna 

Francji; z. A 

3) utrzymanie przez cały czas rozwoju 
dramatycznych wypadków jak najściślej- 
szej współpracy między Paryżem i Londy- 
nem. Prasa francuska nie ukrywa jednak, 
że i tym razem główny ciężar akcji dyplo- 
matycznej, zmierzającej do powstrzymania 
Niemiec, wzięła na siebie W. Brytania. 

Powrót co względnego uspokojenia 
— pisze publicysta „Petit Parisien'" Bour- 
gues — zawdzięczać należy w wielkiej 
części wpływowi dyplomacji brytyjskiej, 

—_który ujawnił się we wszystkich stolicach 
Europy, Ostątnie zobowiązania, jakie przy 
lął na siebie rząd angielski, wypełnione 
były jak najskrupuletniej a nawet może 
bardziej skrupulatnie niż tego oczekiwano, 
Rząd francuski ze swej strony okazał wie 

le zimnej krwi — oświadcza Bourgues. 

lest jeszcze zbyt wcześnie, aby wypowie- 
dzieć się co do ostatecznego rezultatu de 
Marche ambasadora brytyjskiego w Ber- 
linie, w każdym razie już teraz można są- 
dzić — pisze „Petit Parisien” — że demar 
che ta przyczyniła się nie mało do pow- 
strzymania bezpośredniej akcji Rzeszy 
Przeciwko Czechosłowacji. 

Spotkanie Hodży 
z Chamberlainem 

LONDYN, (Pat). Głównym punktem za 
Interesowania dzisiejszej prasy londyń- 
skie jest w dalszym ciągu pośrednictwo 
Wielkiej Brytanii w sprawach czechosło- 
wackich. Doniesienia korespondentów pa 
"yskich, że rząd francuski zostawił gabi- 
Nefowi angielskiemu kierownictwo roko- 

ań. zostały fu przyjęte z zadowoleniem. 
  

Krążą pogłoski, że premier Chamberlain 
i lord Halifax opracowali „plan pokojo- 
wy”, którego realizacja położy kres obec 
nemu naprężeniu. Plan ma przewidywać 
spotkanie pomiędzy Chamberlainem a dr 

Hodżą. 
‚ Dzienniki komeniują wczorajsze oświad 

czenie Foreign Office, stwierdzające, że 

sytuacja uległa poprawie. 
„Daily „Mall“ podkreśla, -że Anglia nie 

może zaciągnąć żadnych automatycznych 
zobowiązań celem przyjścia z pomocą 
Czechosłowacji. Pismo dodaje, że Wielka 
Brytania nie jest zainieresowana w spra- 

wach czechosłowackich. 
„Daily Express” stwierdza w artykule 

wstępnym, że Traktat Wersalski był nie- 
sprawiedliwy a rząd czechosłowacki w 
ciągu lat 20 źle traktował swą mniejszość 
niemiecką. 

„Dally Telegraph" widzi w pierw. 
szych kontaktach pomiędzy przewódcami 
Niemców sudeckich a członkami rządu pra 
sklego pomyślną oznakę na przyszłość. 

Organ robotniczy „Daily Herald" wy- 

raża pogląd, że należy powoli usunąć 
wszystkie punkty zadrażnienia na konty- 
nencie europejskim. Zabójstwo dwóch 

  

Niemców w Cheb było incydentem god- 

nym pożałowania. 

OŚWIADCZENE PREMIERA 
CHAMBERLAINA. 

LONDYN (Pat) — Premier Cham- 
berlain złożył dziś po południu w Iz 
bie Gmin oświadczenie w sprawie 
Czechosłowacji, zawierające najpierw 
chronologię faktów, począwszy od 19 

maja do dnia dzisiejszego, przy czym 
zapowiedział, że dziś wieczorem od 
bedzie się rozmowa Henleina z pre- 
mierem Hodżą. 

Chamberlain stwierdził następnie, 
że rząd brytyjski dąży do pokojowe- 
go załatwienia konfliktu i w tym dą- 
żeniu spotkał się ze zrozumieniem 0- 
bu stron 

Gdy premier skończył swe oświad 
czenie, przewódca opozycji poseł At- 

tlee oświadczył, że byłoby rzeczą nie 
właściwą wymagać od premiera w 0- 
bliczu istniejącego naprężenia wyraź- 
uych deklaracyj, ale wyraził nadzie- 
ję. że wysiłki rządu brytyjskiego zo- 
staną zakończone powzyślnym rezulta 
tem. 

  

Czesi jako naród, który ma naj- 

więcej do stracenia w związku z roz- 

wojem ruchów narodowych. Wresz- 

cie Czesi jako naród słowiański. 

Omawiając stanowisko gen. Żeli- 

gowskiego w sprawie tzw. „idei sło- 

wiańskiej* kładłem nacisk na twier- 

dzenie gen. o tym, że Moskale nie są 

Słowianami, że jest to fałsz historycz 

ny wymyślony w celach zaborczych, 

który Czesi perfidnie uznają. 

Jeżeli dojdzie do katastrofy w 

państwie czechosłowackim, bez poch 

wałki będziemy mogli stwierdzić, że 

jest to konsekwencja uparcie anty- 

polskiej polityki Czechów. Małe tego, 

bedziemy mogli stwierdzić, że jest to 

jednocześnie skutek polityki antysło- 

wiańskiej. 

Historia od epoki piastowskiej po- 

czynając zna, aż nazbyt wiele przy- 

kładów wchodzenia Czechów w naj- 

przeróżniejsze alianse antypolskie i   

  

_Samiście chcieli, bracia Słowianie 
antysłowiańskie. Przesunięcie się gra 

nicy germańskiej tak dalego na 

wschód na terytoria dawniej rdzennie 

słowiańskie w dużej mierze przecież 

Czechom zawdzięczamy, którzy wielo 

kroć zbrojnie.szatkowali nasze ziemie 

konkurując w tym względzie z zako- 

nem krzyżowym i cesarzami niemiec- 

kimi. 

Dożyliśmy wreszcie chwili, że Cze 

si są największymi antagonistami Nie 

miec, ale za jakąż cenę? W zamian za 

sojusz z największym wrogiem nie 

tylko naszym, ale i cywilizacji — Ro- 

sją komunistyczną. 

W rodzinie państw słowiańskich 

więc niestety znalazł się taki członek, 

za którym dziś nie chce i nie może 

się ująć nikt z bliskich. : 

Jest to wielka tragedia Słowiań- 

szczyzny, za którą jeden tylko naród 

czeski ponosi całkowitą odpowiedzial 

го$6. Piotr Lemiesz. 

Min, Beck udał się do Szwecji 
WARSZAWA (Pat) — Dziś rano 

wyjechał do Sztokholmu minister spr. 
zagranicznych J. Beck z małżonką. 

P. ministrowi Beckowi towarzyszą 
dyrektor gabinetu ministra p. Michał 
Łubieński i sekretarz osobisty p. St. 

Siedlecki. 
Na dworcu żegnali p. min. Becka 

poseł szwedzki Lagerberg z persone- 
lem poselstwa oraz wyżsi urzędnicy 
М. S. Z. z podsekretarzem stanu p.- 
J, Szembekiem. o 

Powstańcy wyrównali front : od Teruelem 
BILBAO (Pat) — Linia frontu od 

Teruelu do wybrzeża po ostatnich o- 
peracjach uległa skróceniu o 80 klm. 
Wojska powstańcze po przerwaniu 
frontu wtargnęły wgłąb na 40 do 60 
Elm. 

Według wiadomości z półurzędo- 
wych źródeł ostatnie zdobyte obszary 
na froncie Teruelu wynoszą około 4 
tys. klm. kw. . 

Brygady dywizji Ciprinao Mera 
zaliczane do najlepszych wojsk gen. 
Miaja zostały całkowicie zniszczone. 
Po stronie nieprzyjacielskiej padło 
zgórą 5.000 zabitych i rannych. Wo- 
bee przecięcia głównych dróg komu- 
nikacyjnych przez oddziały powstań 
cze, nieprzyjaciel zmuszony został do 
podjęcia pośpiesznej budowy nowych 
dróg. 

Bomba powstańcza w kabinie oficerskiej 
statku angielskiero 

WENECJA, (Pai). 
rajszego bombardowania 
trafiony został bombą lotniczą statek 
angielski „Penthames” o pojemności 3985 
ton, a należący do Africaine Confinental 
Steamship Co w Londynie. Bomba wybu- 
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Z daleke-wschodniego fromtiu - 

  Chiński dowódca, marsz. Fen-Ju-Hsiang, chrześcijanin, dowódca jednego z odcinków frontu pod Tsenfu — w swej podziem 
nej kwaterze, z której, osłonięty przed bombami lotniczymi, kierował operacjami,   

W czasie wczo- | chła niszcząc kabiny oficerów  mechani- 
Walencji | ków statku. 

W czasie wybuchu rany odnieśli dwaj 
oficerowie oraz. boy-Chińczyk. Pożar, jaki 
powstał, został ugaszony przez portową 
straż ogniową I załogę. Kapitan wraz z 
delegatem komitefu nielnterwencji Duńczy 
klem wysłali depszę protestacyjną do 
Londynu. 

Zmarł brat 
P. Prezydenta R.P. 
KRAKÓW (Pat) — Dzisiaj w połu 

dnie w „Hotelu Polskim* przy ul. 
Floriańskiej w Krakowie zmarł na- 
gle na anewryzm serca Š. j. Ludwik 
Mościcki, dyrektor państwowych za-| 
kładów, przemysłowych w Cieszynie, 
brat pana Prezydenta R. P. prof. Ig- 
pacego Mościckiego. ) 

Ś. p. zmarły liqzył lat 68. 

Kronika telegraficzna 
— Nowy prokurator Ukrainy, Prokura- 

tor ZSRR Wyszyński mianował prokurato 
tem Republiki Ukraińskiej Jacenina, 

— W Brazylii mieszka 43.246.931 osób. 
Brazylijski urząd statystyczny podaje, że 
według prowizorycznych obliczeń, prze- 
prowadzonych w dn. 31 grudnia ub. r. 
było w Brazylii 43.246.934 osób. 

= Ugo Vemiefo d'Annuzio, syn znako 
mitego poety, w wypadku lotniczym na 
lotnisku Bierkyfields zranił pewną kobietę. 
D'Annuzio został aresztowany, a po zło- 
żeniu kaucji 500 dolarów, wypuszczona 
go na wolność, Žž



       

2 „AURJER“ [4459]. 

Non | toi brali udał w rewolacji w Brazylii 
RIO DE JANEIRO, (Pat). Cała prasa, 

bez względu na zabarwienie polityczne, 
wyraża swe głośne oburzenie na niedają- 
cy się ukryć fakt, że wśród aresztowanych 
„integralistów” znajduje się pewna iość 
obywateli niemieckich, oraz, że 6 urzęd- 
ników „Banca Allema", aresztowanych na 
tychmiast po zamachu przyznało się do 
czynnego w nim udziału. „Vanguarda” 
ogłasza, że „ „Banco Allema" zrealizował 
integralistom weksle na sześć milionów 
milrejsów bez żadnej gwarancji. 

Aresztowano kilkunastu obywateli nie 
mieckich także w San  Pauło, w sprawie 
których, jak doniosły pisma brazylijskie in 
terweniował poseł niemiecki dr Rofter. 
Pisma niemieckie sprostowały ową wiado- 
mość o tyle, że stwierdziły, iż poseł Rot- 
ter nie inłerweniował w sprawie oskarżo- 
nych, lecz będąc w ministerstwie spraw 
zagr. dopytywał się tylko o los kilku, 
swoich osobistych znajomych, których w 
San Paulo aresztowano. 

Żywe zainteresowanie prasy wzbudził 

także fakt aresztowania dziennikarza wło- 
skiego, korespondenta „Gazeta de Po- 
poło” nazwiskiem Cesar Rivelli, który ze- 
znał przed policją sanpaulińską, że roz- 
wijał na terenie Brazylii działalność prze- 
wrofową, Przy Rivellim znaleziono doku- 
menty, dowodzące, iż integraliści prosili 
rząd włoski o energiczną inierwencję na 
swą korzyść, obiecując, iż z chwiłą zdoby 
cia władzy stworzą dla lfalii (w razie po- 
trzeby) bazę woiskową I rezerwuar żyw- 
nościowy. 

Poza opisami wydarzeń tragicznej no- 

cy, aresztowań, jakich się obecnie doko- 
nywuje na zasadzie zeznań badanych in- 
łegralistów, wyłania się na światło dzien- 
ne bardzo ciekawa sprawa niewyjaśnione- 
go zranienia ks. Jana de Orleans I Bragan- 
za. syna b. następcy tronu brazylijskiego. 
Ks. Jan znalazł się w niewyjaśniony spo- 
sób pod pałacem prezydenta republiki I 
tam został zraniony. Opa'rzył go jakiś le- 
karz, którego zdołał znaleźć i obudzić. 
Obecnie znajduje się w szpitalu wojsko- 
wym pod sfrażą, Skrwawiony mundur księ 
cia znaleziono w ogrodzie pałacowym. 

Część prasy *wierdzi, ”e wódz integra 
listów, Plinio Salgado, chciał wprowadzić 
w Brazylii ustrój faszystowski z królem na 
czele. którym miał być ks, Braganza, oraz 
„Wodzem”, którym miał zostać sam PIi- 
nio. Więzienia rioskie I sąsiedniego mia. 
sta Nicterby, są tak przepełnone, že 599 
aresztowanych przewiezłono na 

BET SSEDZPYNU TZ TTZSEH 

Jerzy Ronard-Buiański 

  wyspę 

  

Ilha Grande. Dokonano bardzo wielu are 
sztowań w sterach urzędniczych, jak np. 
w mennicy państwowej, urzędach poczto- 
wych, centralach telefonicznych, bankach 
(Nawet w Banco do Brasil), Pewną ilość 
ludzi aresztowano wśród marynarki itp. 
Wśród aresztowanych znajduje się nawet 
dyrektor konserwatorium muzycznego i 
kilku nauczycieli, aresztowano też dwóch 
księży, kilku b. oficerów, kiłku wyrzuco- 
nych swego czasu z policji ajentów i w. w. 
innych. ; 

W związku z zamachem wydał prezy- 
dent republiki dekret uzupełniający kon- 
stytucję z 10 listopada ub. r. wprowadza- 

  

jącą karę śmierci) regulujący stosowanie 
kary śmierci. Dekret nie przewiduje sto- 
sowania kary śmierci wstecz, wobec cze- 
go zapewne nie będzie stosowany do 
uczestników ostatniej rewolucji. Drugi de 
kret reformuje procedurę sądową frybu- 
nału bezpieczeństwa narodowego. 

Aresztowania, wynikające z dochodzeń 
postępują dalej i przenoszą się na prowin 
cję, gdyż „członkowie rady czierdziestu”, 
najwyższej władzy  infegralistycznej, po- 
chodzą z różnych stron Brazylii. Dotych- 
czas aresztowano ich już ponad dwudzie- 

stu. Są między nimi adwokaci, literaci, le- 
karz, uczeni, wielcy przemysłowcy lip. _ 

Premier Rumunii w Krakowie 
KRAKÓW (Pat) —. Dziś'o godz. 

€.24 przybył do Krakowa patriarcha 
i premier rumuński Miron wraz ze 
swym otoczeniem. Dostojnemu goś- 
ciowi towarzyszą: ks. metropolita Vi 
zarion z Czerniowiec w towarzystwie 
dwóch wyższych duchownych prawo 
sławnych, minister pełnomocny Bro- 
su z Bukaresztu, dwaj sekretarze pa- 
triarchy p. Pawelicu Dudu i ks. An- 
tal. Dalej charge d'affaires ambasady 
rumuńskiej Dimitrescu oraz trzech 
dziennikarzy rumuńskich z ramienia 
polskiego MSZ radca Dunin-Borkow- 
ski. 

Uroczyste powitanie premiera ru 
muńskiego nastąptło 0 godz. 10.30 
na dworcu pięknie przystrojonym zie 
lenią, flagami i emblematami państ- 
wowymi rumuńskimi i polskimi. 

Na powitanie zgromadzili się prze 
dstawiciele miejscowych władz pań- 
stwowych z p. wicewojewodą dr Pio- 
trem Małaszyńskim, wojska z gen. 
bryg. Mondem i zarządu miasta z pre 
zyrentem dr Kaplickim. 

Po przywitaniu się patriarchy pre 
miera Mirona z oczekującymi na dwo 
rcu przedstawicielami władz, wszys- 

cy obecny udali się następnie autami 
na Wawel. Tutaj na dziedzińcu, obok 
katedry, przed wieżą srebrnych dzwo 
nów kompania honorowa pułku pie- - 
choty ziemi krakowskiej z orkiestrą, 
z chwilą ukazania się szefa rządu ru- 
muńskiego, sprezentowała broń, a or 

dyrektorem teatrów m. w Wilnie 
Na wezorajszym kolegialnym po- 

siedzeniu Magistratu dokonano wy- 
horu dyrektora teatru miejskiego w 
Wiłnie spośród esób, wysuniętych 
przez Komisję, specjalnie w tym celu 
powołaną. ; 

Po omówieniu poszczególnych 
kandydatur prezydent miasta zarzą- 
dził głosowanie, w wyniku którego 
większością 6 głosów w stosunku do 
9 uprawnionych de głosowania zgod 
nie z naszymi przewidywaniami wy- 
„brano 
Jra JERZEGO RONARDA-BUJAŃ. 

SKIEGO. 
Głosowanie zarządzono między p. 

Nuną Młodziejowską-Szczurkiewiczo- 
wą, która otrzymała 3 głosy i drem 
Bujańskim, który uzyskał 6 GŁO- 
SÓW. Wohee tego kierownictwo te- 
alru uzyskał dr Bujański. Kontrakt 
E nim podpisany zostanie na okres 3- 
letni. 

Dodać należy, że w ostatniej chwili 
wpłynęły jeszcze dwie oferty oddaw-   

na zresztą zapowiadywane: d-ra Kie- 
lanowskiego, młodego teatraloga i re 
żysera z Katowie oraz p. Czengerego, 
którego w latach ubiegłych poznaliś- 
my w naszym teatrze jako aktora i 
reżysera. Obie te oferty Zarząd Miej- 
ski postanowił ze względu na spóźnio 
ry termin ich nadesłania pozostawić 
kez rozpatrzenia. 

Dr Jerzy Ronard-Bujański znany 
Wilnu z okresu Reduty, a potem ja- 
ko kierownik artystyczny teatru na 
Pohułance w sezonie 1932-33 łączy 
wiedzę teatrologa z doświadczeniem 
praktyka, które zdobył prowadząc 
wespół z Adwentowiczem teatr w Ło 
dzi.i w Warszawie oraz wespół ze 4. 
p. Strzelecką teatr dla dzieci „Jaskół- 
Кэ“ у Warszawie. Należy więe się 
spodziewać, że znające już teren wileń 
ski nowy dyrektor będzie miał ułat- 
wione zadanie w realizacji swych pla 
nów artystycznych i że teatr wileński 
dostał kierownika na jakiego zasłu- 
guje. 

Jak wysłąda nowy budżet inwestycyjny 
ma. W óJsac 2 

Magisirat opracował nowy dodatkowy 
budżet inwestycyjny m. Wilna na rok 
1938-39. Na wczorajszym kolegialnym po 
siedzeniu Zarządu miasta budżet ten zo- 
stał zatwierdzony. 

Nowy budżet inwestycyjny po stronie 
wydatków przedstawła się następująco: Z 
nadwyżki budżefowej w _ wysokości 
749.898 zł będą dokonane niżej wyszcze- 
gólnione wydatki: 

Na budowę szkół — 290.000 zł (budo 
wa szkoły przy ul. Beliny i remonty lokali 
| budynków szkolnych). 

Na budowę nowych jezdni I 
Źwierzynieckiego — 180.000 zł. 

Na wykup gruntów — 120.000 zł, 
Na remon; Ratusza — 120.000 zł. 
Remont domów miejskich — 18.000 zł. 
Na roboty na plantacjach miejskich — 

20.00G zł. ; 

Na: kupno: nowych dwóch samocho- 
dów osobowych dla potrzeb Zarządu Miej 
skiego —. 25.000 zł: 

Subwencja Lidze Morskiej i Kolonial- 
nej — 10.000 zł. 

Subwencja 

mostu 

Miejskiemu Komitetowi 
  

Wychowania Fizycznego — 5000 zł. 

Na dokonanie pomiarów — 8885 zł. 
Na sporządzenie projektów I koszto- 

a 
rysów — 10.000. 

Subwencja na LOPP — 3000 zł, 
Na budowę pomnika Adama Mickie- 

wicza — 10.000 zł, 
Niezależnie od tego z sum, uzyska- 

nych przez Zarząd Miejski w formie do- 
łacyj I pożyczek z Funduszu Pracy i In- 
nych instytucyj kredytowych w ogólnej 
sumie 771.207 zł, postanowiono wydatkó- 
wać: ' 

Na przebudowę ul. Tyzenhauzowskiej 
— 200.000 zł; na regulację ul. Legionowej 
— 500.000 zł; na inwestycje straży pożar- 
nej — 20.000 zł; na botonownię — 
37,000 zł; na różne inne wydatki około 
14.000 zł. 

Ogółem nowy budżeę inwestycyjny po 
stronie wydatków zamyka się pozycją 
1.521.092 zł. 

Należy dodać, że ostałeczne zafwier 
dzenie budżetu nastąpi na piątkowym ple 
narnym posiedzeniu Rady Miejskiej. 

  

kiestra odegrała rumuński hymn pań 
stwowy. 

Dostojny gość rumuński po zejś- 
ciu do krypty pod Wieżą Srebrnych 
Dzwonów, po oddaniu hołdu pamięci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego złożył 
u jego trumny wspaniały wieniec z 
żywych kwiatów, spowity szarfami o 
barwach państwowych rumuńskich, 
*ygłaszając równocześnie do obec- 
pych słowa: 

„Niech odpoczywa w pokoju, a je 
go entuzjazm niech wypełni polską 
młodzież”. 

W .momencie składania wień- 
ca orkiestra wojskowa przed kryptą 
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów ode- 
grała polski hymn państwowy. 

Po opuszczeniu krypty, . patriar- 
cha premier Miron udał się wraz z 0- 
toczeniem na zwiedzenie katedry i 
zamku królewskiego, oprowadzany 
przez p. Pusłow kiego. ` 

W godzinach południowych na- 
stąpi dalsze zwiedzanie cenniejszych 
zabytków miasta. 

р 

Odiazd do Rumunii 

KRAKÓW (Pat) — Dzisiaj o go- 
dzinie 17.06 opuścił Kraków w dro- 
dze powrotnej do Rumunii premier 
rumuński patriarcha Miron Cristea z 
towarzyszącymi mu osobami. 

Henleln 
PRAGA (Pat) — Konrad Henlein 

przybył do Pragi dziś o godz. 16. W 
godzinach wieczornych odbyła się 

IE 

Niemcy wycofują woisko z pogranicza 
czeskieno 

PARYŻ (Pat) — „Petit Parisien* | kiwać, że rząd czeski przystąpi do 
informuje, że oddziały niemieckie 
skoncentrowane na granicy czeskiej 
zaczęły się w niedzielę wieczorem roz 
chodzić. Gdyby wiadomość ta faktycz 
nie się potwierdziła — 
dziennik — to z kolei można by ocze 

Trzy incydenty na granicy czesko-niemieckiej 
Praga (Paf). Minister spraw zagranicz 

nych Krofta przyjął posła niemieckiego w 

Pradze, wobec którego wyraził ubolewa- 

nie z powodu incydenfu, jaki wydarzył się 

w sobotę w Mistelbach. 

Przebieg incydentu tego był następu- 

jący: trzej żołnierze czechosłowaccy, któ- 

rzy odbywali ćwiczenia przewidziane 
przez władze wojskowe, znaleźli się na te- 

rytorium niemieckim w pobliżu mostu dre 

wnianego w Bernarfstel na rzece Thaya. 

Zauwaženi przez patrol niemiecki żołnie- 

rze zbiegli, : 

Czechosłowackie władze wojskowe o 

fakcie tym zawiadomiły rząd w Pradze i 
wyraziły swą dezaprobatę. Min. Krofta po 

prosił do siebie posła niemieckiego i zło. 

żył mu w imieniu rządu ubolewanie. 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro Infor 

*macyjne donosi, że na granicy niemiecko- 

czeskiej na północ od Linku w miejscowoś 
ciach Ulrichsburg I Hohenfurtch żołnierze 
czescy wtargnęli na mosty graniczne, kłó- 

ETER SZET TOT TWE TOOK EOODERCZZAOOOOZCRORUAO TRY ARIE CODE ZNTZPAE 

Tłoczyński pokonał jednak Stefaniego 
Włochy prowadzą 2:1 w meczu tenisowym z Polską 

"MEDIOLAN, (Pat). W poniedziałek, w ! tavalle—Taroni wygrała z parą polską 

drugłm dniu meczu tenisowego © puchar 

Davisa pomiędzy Polską i Włochami do- 

kończono grę pojedyńczą Tłoczyński — 

Stefani, przerwaną w niedzielę z powodu 

ulewnego deszczu przy stanie 8:6, 6:4 dła 

Włocha. W poniedziałek Stefani był wy- 

raźnie niedysponowany i podobno wystą- 

pił chory na korcie. Po wygraniu przez Tło 

czyńskiego następnych dwóch setów 6:4, 
6:2, Stefani zrezygnował z dalszej gry, od 
dając w ten sposób zwycięstwo Polakowi. 

Tłoczyński zdobył wokec tego pierwszy 
punkt dla Polski, BOR S 

W grze podwójnej para włoska Quin. 
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73.000 zł... 
10.000 zł. r nr 106609 

5.0060 zł. na nr 86871 

KOLEKTURA 

„Wolanska 
Wars 
Ez PCJ CEZ      
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ndiowy 

ANTONI MATUSZEWSKI 
Wilno, Żawalna 10, tel. 12-33 ; 

podaje do wiadomości P.T. Klientów, że otrzymał reprezentację 
: następujących firm: 

„FREZOPIŁ Sp.z o.o. Wytwórnia pilników płytkowych 1 narzędzi do 
obróbki metali, Warszawa. 

„UNIWERSUMS“ Fabryka środków chemicznyci do zwalczanią chorób 
i szkodników roślin, Poznań, 

„IZOLACJA Fabiyka Materiałów Budowlanych, Warszawa. 
Materiały przeciw wilgoci i wodzie zaskórnej. 

1 ty im mujące I odgrzybiające, Izolacje termiczne i akustyczne. 

Pot + = Pokrycia płaskich dachów i tarasów, 

T —————— x 

Niemcy sudeccy wyrzekają na Czechów 
PRAGA, (Pat), Parfła Henleina ogłosi- 

ła komunikat: komitet polityczny kie- 

rownictwa parlii Niemców sudeckich, kon 

tynuując swe prace, wysłuchał sprawozdań 

nadesłanych przez funkcjonariuszy partii 

ze wszystkich okręgów kraju, 

W świetle tych informacyj nie ma žad 
nej wątpliwości, iż sposób, w jaki wyda- 

rzenia ostatnich dni przedstawione zosta- 
ły przez prezesa rady ministrów i w ko- 

munikacie urzędowym nłe usprawiedłiwia 
bynajmniej zarządzeń powziętych w okrę- 
gach zamieszkałych przez Niemców su- 

deckich w odniesieniu do obecnych u- 
staw. Ogłoszone zarządzenia powinny by- 

ły być poprzedzone postanowienłami le- 

galnymi. Te isłofne zarządzenia legalne 

nie zostały jednak wydane. Wykazano 

    
   

rozmowa między Henleinem a pre- 
mierem Hodżą. 

demobilizacji dwóch— roczników, ja 
kie ostatnio powołał pod broń. Ewen 
tuslność ta miała być nawet dozważa 
na w czasie ostatniej rozmowy posła 
angielskiego w Pradze z min. Kroftą. 

re w połowie należą do Niemiec, obrzu- 
cili je wiązkami słomy I obleli benzyną. 

Przy zbliżeniu się niemieckiej straży 

granicznej, żołnierze ci wycofali się na 
terytorium czeskie. Niemieckie biuro In- 
formacyjne podkreśla, że jest to już trze- 
ci wypadek naruszenia granicy przez żoł- 

nierzy czeskich. : 
ANNABERG (Pat) — Dziś przed połud- 

niem wydarzył się nowy wypadek narusze- 

nia granicy. Nad leżącym na terenie Czecho- 

słowacji miasteczkiem Weiperi ukazał się 
czechosłowacki samolot wojskowy, który na 

stępnie przeleciał przez granicę niemiecką w 

pobliżu Baerenstein. W samolocie, uzbrojo- 

rym w karabin maszynowy, znażdowało się 

dwóch ludzi załogi. Po dłuższym krążeniu 

nad Baerenstein samolot odleciał w kierun 

ku Pressnitz, leżącego na terytorium Czecho 

słowacji. W pobliżu Pressitz samolot zwalił 

się na ziemię I objęty został płomieniami. 

Pomimo wysiłków, nie udało się uratować 

żadnego z pilotów. 

Spychała — Tłoczyński 11:9, 2:6, 6:4, 4:6, 
73, : 

Anglia wyeliminowana 
*,Z rozgrywek o puchar 

Davisa 

BIAŁOGRÓD, (Pai). W Zagrzebiu za- 
kończył się w poniedziałek mecz teniso- 
wy o puchar Davisa pomiędzy Anglią i 
Jugosławią. Jugosławia odniosła sensacyj 
ne zwycięstwo w stosunku 5:0, eliminując 
w fen sposób Anglię z tegorocznych roz- 
grywek o puchar Davisa. 4   

to w sposób konkreiny podczas spotka- 

nia. posłów Franka, Kundta I Neuwirta z 

premierem. 

Premier oświadczył posłom sudeckim, 

iż każe sprawdzić niektóre fakty, zakomu 

nikowane mu prze: nich, a nadto wyraził 

nadzieję, Iż w rozwoju wydarzeń tych 

osłatnich dni mogłaby szybko nastąpić 

zmiana. Wobec wiadomości nadeszłych z 

okręgów niemieckich, komitet polityczny 

parlii uważa za swój obowiązek podkre- 
Ślić, Iż w okręgach tych istnieje stan rze- 

czy, który nie może być nadal uważany 

za normalny I zgodny z konstytucją. Na- 

wef jeżeli neguje się fakty, albo upiększa 

się je, jeżeli mówi się za granicą, że z wi+ 
ny partii Niemców sudeckich musiały być 
srydane takie zarządzenia, *o ma się pra- 

wo zapytać, dlaczego takle zarządzenia 
zostały powzięfe, ponieważ w żadnej miej 
scowości nie było cienia rewolty ze stro- + 
ny Niemców sudeckich I że nawet rząd I 
władze «cywilne fego nie stwierdziły. 
Wprost przeciwnie, przyznawano otwar- 
cie, że Niemcy sudeccy ufrzymują nadał 
dyscyplinę i szanują porządek publiczny. 

. W konsekwencji — mówi w końcu ko 

munikat — rokowania wydają się ludności 
niemieckiej pozbawionymi sensu I celu 
tak długo, aż rząd nie stworzy atmosfe- 
ry która umożliwi słuszne i trwałe wyjaś- 
nienie sytuacji. Komitet polityczny stwier- 

dza równocześnie, IŁ wydarzenia dwóch 
ostatnich dni pozwalają wątpić w to, że 
niektóre koła czeskie pragną, by faka af- 
mosfera została jeszcze stworzona. 

Giełda warszawska | 
z dnia 23 maja 1938 r. 

Belgi belajjskie . 3 ...ę 8 65 89,62 

Dolary amerykańskie , » » « в 530,00 

Dolary kanadyjskie „ + » » . 525,50 
Floreny holenderskie „ » » . » 293,54 

Franki francuskie „+ « » » » 14,79 
Franki szwajcarskie з . ь . 121,30 

Funty angielskie „ » » » . 26,34 
Gułdeny gdańskie ‚ „+ | . 100,25 

Kornyjczeskieć:: «20: 4141, =12,00 

Korony duńskie . « ‚ в s + » 117,60 

Korony norweskie . э а э э а — 

Korony szwedzkie , » « » » a 135,94 
Liry włoskie „, « « « « » » 22,50 

Marki fińskie , . « » « + + » 11,66 
Marki niemieckie ‚ . „ ов о 213,07 

Marki niemieckie srebrne „ » » 110,00 

Tel Aviv ŚĆ oe w gl 26,20 

s Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna . . . « 65,00 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 79,50 

Pożyczka iuwestycyjna druga . 80.75 

Pożyczka konwersyjna . » » « 70.00 

Pożyczka konsolidacyjna + + | 67,05 

8 proc. ziem. dol. knpon. „ ‚ » 94 66 

Pierwsze zwycięstwo 
Jędrzejowskiej w Anglii 

LONDYN, (Pat). Jadwiga Jędrzejowska, 
która w poniedziałek rano przybyła do 
Londynu stanęła c©drazu po przyjeździe 
na korcie w międzynarodowym turnieju w 
Chiswick, Przeciwniczką Polki była dosko- 
nała tenisistka chińska Gem-Hoakim. Pol- 

ka odniosła łatwe zwycięstwo w stosunku 
6:3, 6:1. 

Michał Racziwił 
ożenił sę 

LONDYN (Pat) — W jednym z londyń- 

skich urzędów stanu cywilnego zawarty zo- 

stał dziś w południe związek małżeński mię 
dzy ks. Michałem Radziwiłem a Angielką 

p Harriett Steward Dawson, 57-letnią wdo- 

wą po znanym jubilerze londyńskim.



  

    
   
   
    

  

      

„KURIER“ [4459]. 

Holenderskie sery 
* Aalkmar, piątek, 20. V. 38 r. 

Każdy cudzozieniiec, zwiedzający 
Ilolandię, a i każdy Holender chyba 
— choć raz w życiu — musi zobaczyć 
łarg na sery w Aalkmar. Sery produ- 
kują w Holandii w kilku prowinc- 
jach i targ na sery odbywa się w róż- 
nych miastach. Ale targ w Aalkmar 
sianowi pewnego rodzaju „rezerwat' 

handlu serami. Targ odbywa się tu co 
piątek, tak, jak odbywał się przed 
dwustu laty z zachowaniem dawnego 
ceremoniału, dawnych akcesoriów, 
kostiumów i obyczajów. Dlatego też 
co piątek zjeżdżają do Aalkmar tłu- 
my cudzoziemców, by się przyjrzeć te 
mu, na prawdę bardzo oryginalnemu 
widokowi. 

Wyjeżdżam z Hagi ze znajomą Ho 
lerderką, która ma mi pokazać aalk- 
marskie cuda, autobusem, zapełnio- 
nym różnojęzyczną publicznością. Po 
godzinnej jeździe wjeżdżamy w ulice 
Aalkmaru, jednego z najładniejszych 
miasteczek Holandii. Miasto przecina 
kanał północno-holenderski z wodą 
bieżącą więc względnie czystą; woda 
płynie wśród alei drzew starych, na- 
dających jej koloryt zielony; domki 
— chociaż i tu prawie wyłącznie bru- 
natno-czerwone, ale bardzo różnorod 

Ne, każdy odbijający od swego sąsia- 
da to jakąś ornamentyką, to kształ- 
lene ściany szczytowej nie mają tak 
koszarowego wyglądu, jak w now- 
szych czasach holenderskich, a prze- 

„Śliczne ramy tworzą dawne wały for 
leczne, zamienione obecnie na space- 
rowe planty.- 

Idziemy wzdłuż kanału; mijamy 

  

  

Nożycami przez prasę 

Nie czyń drugiemu, 
co tobie nie miłe 
ке gd Paru dniami podaliśmy notatkę 

ci następującej: 
RED. BOL. WIT ŚWIĘCICKI 
PRZECHODZI DO „SŁOWA*? 

W związku z obiegającymi Wilno po- 
głoskami o zasadniczych zmianach w pra 
sie miejscowej obowiązek dziennikarski 
każe nam zanotować jeszcze jedną nie 

sprawdzoną wiadomość. 
Bolesław Wit Święcieki — redaktor 

naczelny i wydawca (tak jest) „Kuriera 
Powszechnego* znużony kłopotami wy- 
dawniczymi zamierza podobno porzucić 
biurko redaktorskie i objąć dział repor- 
terki miejskiej ./ „Słowie*. 

Redaktora naczelnego „Kurier Pow- 
szechny* natomiast będzie poszukiwał 
w drodze plebiscytu wśród własnych czy 
telników według systemu ankietowego do 
tychczas stanowiącego patent i monopol 

„Slowa“, A wicc wzajemna wymiana 
świadczeń i usług. Życzymy powodzenia 
przy tej tranzakcji. 
Znany ze swej „gentelmenerii* w jednej 

Osobie wydawca i redaktor naczelny (tak 
Jest) „Kuriera Powszechnego" p. Bolesław 
JYVit Święcicki odpowiedział na tę notatkę 

słownie: 
ZA NIEUCZCIWY WYBRYK KONKU- 
RENCYJNY — „KURJER WILENSKI“ 

SKARZYMY DO SĄDU. 
W związku z notatką, posiadającą 

wszystkie cechy tendencyjnie spreparo- 
wanej i zamieszczonej KOLUMNII (podkr. 
nasze) w wczorajszym numerze „Kurjera 
Wileńskiego”, godzącej w interesy nasze 
go Wydawnictwa. — Wydawnictwo „Kur 
jera Wileńskiego* pociągamy do odpo- 
wiedzialności karnej i cywilnej. 
Część epitetów (kolumnia — zamiast ka- 

lumnia) dzięki jak zawsze „doskonałej” ko- 
Tekcie organu p. Bol. Wit-Święcickiego wy- 
Wcłałą tylko efekt komiczny. 

. z powodu ocalałej przed korektą części, 
mimo dostatecznych podstaw formalnych nie 
tamierzamy skarżyć nikogo o obrazę. 
в Dlaczego? A no bardzo proste! Jeden p. 

Ol. Wit-Św. tego nie może zrozumieć. 
k Jego notatkę mimo wiele mówiącego o 

opotach wydawcy post scriptum: 
P. S. Dzisiejszy numer z przyczyn od 

nas niezaleźnyci mogliśmy wyda: tylko 
w objętości 4 stron. 
traktujemy, jako zdementowanie pogło- 
0 zamiarze objęcia przez niego działu re 
erki miejskiej „Słowa. 

iš Pogłoski o zmianie na stanowisku redak- 
Ta „Kuriera Wileńskiego” również nie od- 

Powiadają prawdzie. Mimo to „Kurier Po- 
Szechny* je powtarzał. 
Fakt rozpowszechniania tych pogłosek 

moglibyśmy więc też uważać za chęć 
*szkodzenia koakurentowi. Nie czyniliśmy 
€g0 między innymi i dlatego, że „Kurier 

i wszechny* nie posiad.. wyodrębnionego w 
osób wyraźny z reszty tekstu działu hu- 
u „Wskutek tego często mamy wielkie 

pocia oceną, jakie działy należy w 
Gs piśmie traktować poważnie. Jeżeli po” 
ian względem popełniliśmy jakiś błąd jest 
Žas bardzo przykro. Ze swej strony, aby 
-twić orientacje p. Bol. Witowi Św. za- 

(tej ZBY, że wiadomości o jego zamiarach 
2 1 reporterce w „Slowie“ i plebiscycie w 

- OWszechniaku*) nie traktowališmy powaž 
Na Ponieważ znamy poziom inteligencji 

on ch czytelników  przypuszczamy, że i 
ś też, Pel-mel. 

Bor   

targ na ryby; tuż obok targ na kwiaty 

i znajdujemy się na rynku, gdzie się 

odbywa targ na sery. Widok rzeczywi 
ście niezwykły: dość duży plac kwa- 
dratowy, którego jeden bok zamyka 

(Korespomdencja wiasma) 

bko do barki, na dnie której -—+ drugi 
łapie go i układa również na specjal- 
ne półeczki. Wszystko odbywa się w 
przyśpieszonym tempie; tragarze bie- 
gają, sery fruwają w powietrzu, prę- 

kanał drugi — gmach wagi serowej, gzej, prędzej! : 

   

  

   

  

    

Waženie sera. 

zabytek z szesnastego stulecia, założo 

ny jest pokładem żółtych główek se- 

ra. Ułożone na płaskich drewnianych 

piatformach w trzy piętra, że tak po- 

wiem czekają na kupców Handel od- 

bywa się od 9,80 rano do 1 po półud 

niu. Zawiera się tranzakcje tylko 80- 

tówkowe, dobicie targu przypieczęto 

wuje uścisk dłoni między sprzedają- 

cym i kupującym. Gdy targ już został 

przybity, występują na scenę najory- 

giralniejsze figury na rynku. 

Są to roznosiciele sera, pospolicie 

zwani tragarzami. Ubrani w długie 

białe spodnie, białe długie bluzy i czar 

ae pantofle, mają na głowach słomko 

we, różnokolorowe kapelusze o bar- 

wach żółtej, czerwonej, szafirowej i 
zielonej. Tragarze ładują sery na 
drewniane nosze, mniej więcej po 80 
główek sera na każde, we dwóch chwy 

lają nosze, wydają jakiś krótki o- 
krzyk jak na konia i puszczają się z 
roszami tymi truchcikiem w stronę 
wagi, gdzie się odbywa ważenie sera. 

Tak, jak przed stu laty. W starej, 
otskiej hali stoją cztery wagi. Są to 

na zielonych słupkach umocowane ol 

brzymie drewniane szale na żelaznych 

łańcuchach; ser się waży przy pomo- 
cy olbrzymich, żelaznych, bardzo sta 
ro wyglądających odważników. Na 

szalę stawia się całe nosze, wraz z za 

ładowanym serem. Odważający głoś- 
uo wykrzykuje wagę i zapisuje ją kre 

dą na tablicy — dla sprawdzenia. Tra 
garze znowu porywają nosze i pędzą 
z nimi już do kupca, który partię se- 
ra nabył. Ten ostatni przyjechał po 
ser albo ciężarowym autem, specjal- 

sie do transportu sera zaopatrzonym 

w odpowiednie półeczki, albo wielką 
barką, która czeka na kanale. Traga- 
rze stawiają nosze z serem, czy przy 
aucie, czy nad brzegiem kanałn i pę- 
dzą po nowy transport. 

Tymczasem pomocnicy kupca za 
bierają się do załadowania sera. Przy | 
sucie jeden chwyta główki sera z no 
szy i rzuca je drugiemu, stojącemu 
na wozie. Sery fruwają jak żółte pił- 

ki Do ładowania barki są nad brze- 

giem kanału umieszczone małe, po- 
chyłe korytka; jeden' porywa sery i 
rzuca je na korytko, ser stacza się szy 

A na wieży wagi serowej, zdobnej 
|w śliczne, kolorowe malowidła zew- 
, nętrzne, w złocone sentencje, przez ca 
j łą godzinę od 11 do 12 wygrywają ku- 
jranty, jedną melodię za drugą, jedną 

j ładniejszą od drugiej. Nastrój i widok 
| naprawdę niezwykły. 

Różnokolorowe kapelusze traga- 
j rzów sera nie są fantazją ich właści- 
| cieli. 
i Tragarze sera w Aalkmar, to paro 
| wiekowa korporacja. Nie tworzyli o- 

ri nigdy cechu, jak inni rzemieślnicy 
lat dawnych, ale stanowią związek, 
rządzący się własnym — o ile wiem 
nie pisanym, ale ustnie z pokolenia 
w pokolenie przekazywanym — sta- 
lutem, posiadającym swoje niezmien- 
ne i niezłomne tradycje, stroje, odzna 
ki i nawet... „klub**, mieszczący się 
w gmachu wagi serowej, umeblowa- 
ny stuletnimi ławami, gdzie członko- 
wie jego popijają do swoich serów 
p'wo z cynowych dzbanów. Korpora 

rja składa się zwykle z „ojca*, czte 
tech „majstrėw“, 24 czeladników-tra 

garzy stałych i angażowanych przygo 
dnie, w miarę potrzeby pomocników. 
Korporacja dzieli się na 4 grupy, z 
których każda ma prawo do noszenia 

szy innego koloru (tego samego co ka 
pelusz, naturalnie) i innego koloru 
wózka na sery. Każda grupa. składają 
са się z 6 czeladników ma oprócz te- 

go własnego płatniczego, który inka- 
suje pieniądze za ser i pilnuje, by 
sprzedaż odbywała się uczciwie i w 
„porządku. Płatniczy ma u szerokiego 
skórzanego pasa, dużą torbę na go- 
tówkę. Rynek jest spory, sery zapeł- 
niają cały plac, to też jedni z tragarzy 
mają pracę lżejszą, bo sery ich leżą 

  

innej barwy kapelusza, używania no-*   

a 

  

101-y sezon 

SOLANKA 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA : 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE, 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

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

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

  

  

IRYGACJE i     
101-y sezon 

DO PICIA 
SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

SŁONCA 
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tuż koło wagi, drudzy cięższą, bo mu 

szą biec przez cały rynek. Tradycja 

jednak każe by każda grupa co ty- 

dzień zmieniała miejsce. Ta co dziś 

ładowała ser z pierwszych szeregów 

— za trzy tygodnie będzie dźwigała 

j:osze z ostatniego itd. Do korporacji 

należy również personel obsługujący 

wagę. Przeciętny zarobek tragarza 

wynosi 30 cent. od 100 kg., za odważe 

pie płaci się 25 centów od 100 kg. Do 

wóz sera na rynek aalkmarski wyno 

si ok. 7.000.000 kg rocznie. Próbowa- 

vie sera przy kupnie odbywa się za 

pomocą opukiwania główki lub prze 
kłuwania jej specjalną iglicą. 

W południe przebrzmiewają na 
wieży ostatnie dźwięki kurantów, pu 
stoszeje rynek. Zwolna ruszają nała- 

dowane ciężarówki i barki. Ruszamy 

i mail 
Opowiedziałam o swojej wyciecz 

ce do Aalkmar, tej stolicy serów ho 

lenderskich. Chciałabym jednak po- 
wiedzieć coś o serowarstwie, z któ- 

rego słynie przecie Holandia. 

Targi na sery odbywają się i w in 
KEDERYGEZDERCCZĄ 

Ci mają kłopot! 

  

Nieustające walki pomiędzy Żydami i Arabami w Palestynie zmuszają policję i woj- 

ska angielskie do ciągłych interwencyj i stałego pogotowia. 
zdjęciu posterunek brytyjski w północnej części kraju. 

Oto widzimy na 

  

Nańilikie tradycję I Śmiesznosiki 
Dziwne są losy naszych miasł i miaste- 

czek. Na skutek zmian ustrojowo-gospo- 

darczych miasta zupełnie na podobieńst- 

wo ludzi „robią karierę" względnie upa- 

dają. w Wieku XVI i XVII kiedy na tere- 

nie woj. nowogródzkiego o Baranowi- 

czach jeszcze się «ic nie mówiło, Lida by 

ła tylko grodem warownym, słerczącym 

nad błotnistą Lidziejką, a Szuczyn był je 

dynie ośrodkiem administracji rozlzgłych 

dóbr, jedynym z niewielu większych ośrod 

ków miejskich na tym terenie były Wasi- 

liszki, Miasto Wasiliszki było dużym na 

ówczesne czasy skupiskiem ludzkim, kió- 

re już w XVII w. otrzymało prawa magde. 

burskie, a w następnych latach bylo po- 

ważnym ośrodkiem rządowej administracji 

(siedziba powiatu). Nie leżąc jednak na 

szlaku później formujących się dróg lą- 

dowych i nie mając dia swej obsługi 

dróg wodnych Wasiliszki w pewnym mo- 

mencie zosłały zatrzymane w rozwoju da 

jąc się dopiero w ostatnich letach łatwo 
wyprzedzić mniejszym ośrodkom  miej- 

skim. 

Jeszcze bowiem wielki i pamiętny 

zjazd przed powstaniem <tyczniowym dla 

którego szukano godnego miejsca odbył 
się właśnie w Wasiliszkach. A kiedy w 

kilka lat po odzyskaniu niepodległości 

szukano siedziby dla nowołworzonego po 

wiatu szczuczyńskiego poważnie "rano 

pod uwagę kandydaturę Wasiliszek przy 

ga zaś Szczuczyna polegała na jego bar 

dziej centralnym położeniu. 

s 

Obecnie Wasiliszki — miesteczko ty- 

powo-prowincjonalr.e, liczy 3 tysiące mie- 

szkańców, elektryczne oświetlenie do 

godz. 12, własny sąd grodzki, dziekanat, 

jeśli chodzi o administrację kościelną, ale 

nie ma przyszłości. 

Stare obdrapare domki o matemias- 

teczkowym lub wręcz wiejskim charakte- 

rze są b. rzadko »rzełykane nowymi mu- 

rowanymi zabudov:»niami, Do ubiegłego 

roku był tu nawe; nielada okaz kultury 

naszych terenów — „Kurna cheta" w śród 

miešciu, Obecnie jej właściciel zerwał z 

fradycją i postawił mury z kominem. Mie. 

  

  

wyborze ośrodka powiałowego, Przewa-. 

  

szanemu charakterowi budownictwa od- 

powiada charakter społeczny środowiska. 

Ładne nasze budynki — to instytucje pań 

stwowe i samorządowe, stare, obdrapane, 

ceglane domki — to własność „słaroza- 

konnych”, wreszcie tutejsze chaty wiej- 

skie dość gęsto ze sobą sąsiadujące nale- 
żą do licznie tu osiadłych rolników. Prze 
ważającą większość w miasteczku stano- 

wią Żydzi. Wasiliszki są znane z tego, że 
były jednym z najstarszych na tym tere- 

nie ośrodkiem, gdzie osiedlili się Żydzi 
oirzymawszy specjalne przywileje królew 

skie. Przywileje te zostały częściowo (w 
dziedzinie posiadania ziemi) naruszone 

przez rządy zaborcze, lecz wyrokiem sądu 
ostały przywrócone i umocnione. Obec- 

nie Żydzi tu zamieszkujący nie mają zda 
je się możliwości szerszej działalności go 
spodarczej. Nie chcą opuszczeć swej sła- 

rej siedziby, więc vsegałują. Handlo vy za 
sięg Wasiliszek jest również b. niewielki. 

Z jednej strony bowiem sięga tu Lida, 
atrakcyjna swym charakterem przemysło- 

wym, z drugiej powiatowy Szczuczyn. 

ab 

Na tle tych šciešnionych interesėw Žy- 
dzi naród pomiędzy sobą mało swarliwy 
zaczyna coraz częściej omijać w swych 

sprawach rabina i korzystać z sądów pań- 

stwowych. Na tym tle można obserwować   

nych miastach Holandii, nie są one 
tam jednak tak  charakterystyczne, 
jak w Aalkmarze; targ aalkmarski| 
zresztą nie tyle może przez miłość 
įradycji zachował dawny wygłąd, ra 
dla celów  propagandowo-turystycz- 
ay ch; — ściąga on też co roku tłumy | 
cudzoziemców, targi w innych. mias | 

tach wyglądają znacznie prozaiczniej. 
Serowarstwo to jeden z najstar< 

szych przemysłów Holandii. Koncen« 

Iruje się ono w różnych dzielnicach 
Holandii północnej. Każdy okręg pro 
dukuje sery innego gatunku. Jest ser 
„edamski*, specjalnie na eksport mma 
lowany na czerwono (w Aalkmar wy, 
gląda on żółto), jest ser z Goudy rów 
nież żółty — w formie dużych dys- | 
ków; jest ser limburski, znany ze, 

swego ostrego zapachu; są sery „an-, 
gielskie*, wyrabiane we Fryzji, wywo / 

żone zwłaszcza do Anglii; jest ser z, 

Leidy — —żółty z kminem lub z gwo 

ździkami (brr, ogromnie niesmacz-| 

ny); jest ser zielony wyrabiany w 0- 

kolicy- TeXel z mleka owczego, fer- 
mentowany za pomocą maczania w 
uim, w płóciennych woreczkach, eks) 
krementów owczych. : i 

Sery wyrabia się w olbrzymich, 
serowarniach fabrycznych ale też i 
domowym sposobem — na fermach, 
zwłaszcza we Fryzji. Przed kilkudzie 
sięciu laty gatunek serów holender- 
skich zaczął się psuć. Stwierdzone 
zostały domieszki innych tłuszczów. 
Rząd holenderski, bojąc się o losy te 
go bogatego i dochodowego przemy- 
słu, zarządził ostrą kontrolę 'wyrobt 
serów i zaczął premiować dobre sery, 
„pełnotłuste* t. j. zawierające mini-. 
mum 40 proc. naturalnego tłuszczu, 
pozwalając używać do znakowania 
ich specjalnego stempla „Rijsk-Keur- 
merk* (wybór państwowy). Wpłynę- 
te to na podniesienie gatunku serą 
eksportowego. Co do serów spożywa, 
nych przez samych Holendrów, to 
mówią rozmaicie, podobno oszczędni 
Holendrzy dobre gatunki serów, natu 
ralnie tłuste, eksportują; sami zaś spo 
żywają również „,pełnotłuste*, tylko, 
żeby uzyskać przepisowe 40 proc. tłu 
szczu dodają do nich tłuszcz rybi. —: 
Dlatego też może sami Holendrzy ja 
dają chętniej sery szwajcarskie. 

W handlu zagranicznym Holandii 
ser stanowi poważną pozycję: wywie 
ziono w r.: 1935 — 61.052 tony za 
23.464.000 hfl., w r. 1936 — 56.840 
lon za 23.398.000 hfl. i w r 1937 — 
62.6616ton za 30.339.000 hfl. Zjadają 
sery holenderskie przeważnie Niem- 
zy, Anglicy, Belgowie i Francuzi. 

J. R. 

wypadki © charakterze anegdotycznym. 
Oto niektóre z nich. 

Chaim R. zaręczyi się z panną Rebeką, 
Kupując nieruchomość Rebeka opomina 
się zapisania w hipołece na jej imię. Za- 
kochany Chaim gotów się na to zgodzić, 
ale jego krewni rozporządzają bardziej 
trzežwym niž on um.ysłem i domagają się, 
aby nieruchomość stanowiła własność 
wspólną. Rebeka nie mając wpływu ser- 
cowego na przeciwników zdobywa się na 
wybieg i zgadza się proponując: „dobrze 
zapiszemy wobec tego na moje imię i na 
twoje nazwisko i będzie wspólność”. 

Naturalnie, że wspólność wkrółce oka 

zała się prowizoryczną, bowiem Rebeka 
stając się panią R. stała się niepodzielną 
władczynią nieruchomości i wystrychnęła 
swego Chaimka na dudka. 

Obecnie sąd ma sprawę trudną do roz 
trzygnięcia. ° 

* * 
* 

Inny wypadek znowu miał miejsce w 
związku z dosłownym zrozumieniem teks- 

tu prawa mojżeszowego. Pewien ustęp 

tego prawa mówi, że właścicielem dane- 

go gruntu jest ten kto posiada prawo wła 

sności do 4 łokci kwadratowych od 

„bezdny“ aż do niebieskiego stropu,



  

4 „KURJER” [4459]. 

Lord Rothermere i Hearst 
LORD ROTHERMERE I HEARST. 

Dwóch: magnatów posiada prasa wiel- 
kich demokracji zachodnich: lorda Rother- 
mera i Hearsta. Każdy znich jest potęgą 
w świecie anglosaskim: jeden w Anglii, 
drugi — w Ameryce. Jeden I drugi urabia 
ją milionowymi nakładami swych licz- 
nych pism milionowe rzesze czytelników. 
Jeden i drugi wywierają na politykę swych 
krajów, a przez fo i na politykę świata 
wpływ bardzo znaczny. Na czołach obu 
potentatów rysuje się ta sama świado- 
mość niezmiernego zasięgu wpływów, zna- 
czenia I władzy, wprawdzie nieoficjalnej, 
fym niemniej istotnej, No i pieniądze, od- 
wieczny nervus rerum, też leżą do dyspo- 
zycji zarówno lorda jak też Amerykanina 
W ilości, pozwalającej na realizację niemal 
nieograniczoną najśmielszych nawet za- 
mierzeń. 

SYMPATIE LORDA ROTHERMERA. 

Lord Rothermere znany jest ze swych 
filogermańskich poglądów. Oddawna już 
ku dużej irytacji zwolenników traktatu wer- 
salskiego wygłasza angielski magnat pra- 
sowy opinie rewizjonistyczne, ujmuje się 
m. in. za Węgrami, kt. uważa za wybitnie 
pokrzywdzone. 

W ostatnich tygodniach wystąpił lord 
Rofhermere parokrotnie z artykułami, na- 
wołującemi Anglików do poruszenia z 
Niemcami. Ojczyznę swą nazywa Rother- 
mere „największym mocarstwem morskim” 
zaś Niemcy — „najsilniejszą potęgą milifar- 
ną na lądzie”. Wiele słów uznania ma też 
magnat prasowy dla wodza współczesnych 
Niemiec. 

ARTYSTYCZNE UPODOBANIA. 

Hearst i Rofhermere mają — poza swą 
rolą w świecie — jeszcze jeden rys wspól. 
ny: upodobania artystyczno-kolekcjoner- | 
skie i żyłkę do patronowania różnym im- 
prezom, związanym ze szfukami piękny- 
mi, zwłaszcza plastycznymi. Rozporządza- 
Jąc olbrzymimi środkami pieniężnymi, u- 
czyniii obaj magnaci ze swych rezydencji 
wręcz cenne muzea. 

W urządzonych z wyszukanym sma- 

kiem przez armię architektów, dekorato- 
rów, malarzy, rzeźbiarzy, iapicerów | од- 
rodników siedzibach-zamkach drzemią na 
ścianach I pod szkłem skarby sziuki. Nie- 
jednego okazu z dziedziny sztuki egip- 
skiej, starochrześcijańskiej, bizantyjskiej, 
japońskiej czy etruskiej mogłoby magna- 
tom pozazdrościć nawet British Museum, 
Niejedna kolekcja starochińskich waz czy 
staroperskich dywanów czy renesansowej 
biżuterii czy rokokowych lub chippen- 
dale'owych mebelków skompletowana zo 
stała w podlordyńskim pałacu lorda albo 
w kalifornijskim zamku Jankesa I nie ma 
sobie równych w całym świecie. 

I trudno by doprawdy powiedzieć, w 
którym z dwóch magnatów prasowych 
przeważa wrodzona żyłka zbieracza pięk- 
nych cennych cacek czy może po prostu 
żądny poklasku snobizm. Logiczną rzeczy 
koleją więcej artysty i estety, a mniej sno- 
ba winno by się mieścić w niebieskokrwi- 
stym lordzie. Może jest na odwrót. 

  

„NIEBIESKIE RÓŻE" 
Tango — wyk. M. Fogg 

„TAKIE BLADE MASZ USTA” 
Slow-Fox — wyk. M. Fogg 
„ZAKOCHANY ZŁODZIEJ” 

Slow-Fox — wyk. M. Fozg 
Najnowsze przeboje na 

najlepszych płytach 

э» $ У ЛЕ Е №МА << 
Do nabycia we wszyskich sklepach 

muzycznych 

"UTI SESI STT TTT TEST 
NETIKS DSIKE E II RESTA OS 

Znaczenie więc tego tekstu jest symbo- 
liczne. 

Jeden z wasiliskich „starozakonnych” 
nazwijmy go p. 5. miał cwie córki i nie- 
wielki kawałek gruntu. Wiadomo na cór- 
kę bez posagu żaden rozsądny Żydek 
„nie poleci". Aby więc zwabić konkuren- 
tów do ręki starszej córki p. S. obiecał 
swemu pierwszemu zięciowi zapisać całą 

swą „schedę”. Obietnicę wykonał i „na 
ulicy i przy słońcu” (jak mówi biblia, a 
znaczy to po prostu „publicznie”) zapi- 
sał aktem prywatnym swemu pierwszemu 
zięciowi „cztery łokcie kwadratowe od 

bezdny...". 

W ten sposób 1.:łode małżeństwo sta- 
ło się prawym właścicielem gruntu. 

Minęło już lat kilkanaście i dorosła 
również młodsza córka. Ojciec wprawdzie 
majątku nie ma, ale ma smykałkę, więc 
młodemu kandydatowi obiecuje na niego 
przelać prawo własności. Odstępując od 
tradycji idą tym razem do notariusza 
i sporządzają odnuśny akt. Gdy prawy 
posiadacz gruntu, pragnie udowadniać 
swoje prawo dokumentem umownym teść 
odpowiada: „cztery łokcie — owszem, 
ale reszta była moja”, 

Na szczęście własności pierwszego 
zięcia broni prawo zasiedzenia. - 

Ale córki obie wyszły za mąż. 

LD.   

FRANCUSKI KOLEGA, 

Jakiš czas na francuskim horyzoncie 
prasowym jašniala gwiazda paryskiego 
magnafa perfumeryjnego, Coty. Kto nie 
słyszał o Coty, o jego pudrach i perfu- 
mach, na których zarobił miliony, a które 
w ostainich dopiero latach zepchnięte zo- 
stały w cień przez tajemnicze wonie w 

rżniętych misternie tiakonach firm D,Orsay, 
Caron, Guerlain, Worth, Lenteric! Perfu- 
miarz Cofy miał ambicje dziennikarskie. 
Był dyktatorem kosmetyki; chciał zostać 
dyktatorem prasy, Kosztowało go to gru- 
be miliony I pośrednio czy bezpośrednio 
doprowadziło do bankructwa. Francuski 
kolega Anglika Rothermere'a i Amezyka- 
nina Hearsta runął, by więcej nie po- 
wstać. 

SZÓSTA POTĘGA. 

Utarło się określenie prasy, jako 
szóstej potęgi czy też szóstego mocarst- 

wa świata. Władza tego mocarstwa roz- 
ciąga się od bieguna do bieguna, pod 
wszystkimi długościami i szerokościami 
geograficznymi. Nie we wszystkich jed- 
nak regionach ma prasa ien sam charak- 
ter I nie jednakową cieszy się opinią. Je- 
żeli chodzi o pogoń za sensacją, celuje 
w tym właśnie koncern prasowy Hearsfa. 

Ma to uzasadnienie w specyficznie ame- 
rykańskim podłożu. Koncern znów lorda 
Rothermera odznacza się zacięciem ra- 
czej publicystycznym I nastawieniem wię- 
cej Idealistycznym. 

Od czasu do czasu rozlegają się gło- 
  

sy na temat sprzedajności prasy zachod- 
niej. Kwestia to bardzo drażliwa. Dawny 
carski ambasador w Paryżu Izwolskij mógł 
by wiele powiedzieć o krociowych su- 
mach, które płynęły z Petersburga przez 
jego ręce frafiając do kieszeni wydawców 
pewnych pism fraucuskich, które wzamian 
urabiały opinię francuską w duchu korzy- 
stnym dla caratu. Zwłaszcza gdy chodziło 
o miliardowe pożyczki, udziełane przez 
ciułaczy francuskich Rosji. „O świecie 
sprzedajny! Rychłobyś zginął, gdyby się 
znalazł kupiec”. Trudno oczywiście te stra 
westowane słowa Jugurty stosować do ca 
łego zachodniego świata prasowego, Co 
najwyżej częściowo pokrywają się one 

z prawdą. Anglosasi mają ostatecznie za- 
sady nie tylko merkantyl'styczne. 

JEDEN Z NIEWIELU. 

Lord Rthermere należy do jednych 
z niewielu ludzi, których głosu słucha ca- 
ły świat z nałężoną uwagą. Nie znaczy 
fo, by za głosem tym iść miały kraje I na- 
rody. Stanowisko jednak prezesa poięż- 
nego koncernu wydawniczego nadaje 

enuncjacjom lorda echa tak rozległe 
I brzmienie tak sugestywne, że każdy je- 

go artykuł jest ewenementem. Można się 
z opiniami magnata godzić lub też na nie 

oburzać, można Im przyklasnąć lub też 
je potępiać, ale ignorować ich niepo- 
dobna, bo zbyt ważka sfoi za nimi po- 

tęga. 
NEW.   

Proces Idzikowskiego i Michalskiego 
w Warszawie 

Zeznawali dwaj świadkowie z Grodna: 
Zakheim — właściciel biura podań I próśb 
oraz Machnacz — doradca podatkowy za- 
rządu dóbr Druckich-Lubeckich, a zara- 
zem prokurent Pinsesa. Zeznania tych 
świadków nie były zrozumiałe dla pu- 
bliczności, nie uczestniczącej w rozpra- 
wie tajnej albowiem z Jej biegiem były 
najbliżej związane. 

Przed pulpitem dla świadków stanął 
biegly księgowy Szulc. Sąd polecił mu 

przygofować odpowiedzi na sto kilkadzie 
siąt pytań postawionych przez strony w 

sprawie Michalskiego i Miazgi. Odpowie- 
dzi te biegły Szulc ma złożyć w najbliż- 
szą środę. : 

Następnie składali wyjaśnienia dwaj 
radcowie NIKP Przesmycki i Lipski. Wy- 
stępowali oni w charakterze biegłych po- 
datkowych. Potwierdzili swoje orzeczenia 
Michalskiego złożone w śledztwie, po 
czym nastąpiła znowu rozprawa fajna. 

  

Grad wielkości kurzego laja 
zniszczył zasiewy w kieleckim 

Z Kielc donoszą: o* niezwykle upal- 
nych dniach z soboty na niedzielę w no 
cy przeszły nad województwem kleleckim 
silne burze gradowe, czyniąc duże spusto 
szenia. 

W gminie Piórków, w pow. opatowskim 
nastąpiło w sobotę wieczorem oberwanie 

| się chmury, które spowodowało zerwanie 
mostu w miejscowości Piórków na szosie 
Opatów — Kielce, wskulek czego komu 
nikacja na tej drodze została przerwana. 
Padający grad wielkości kurzego jaja zni 
szczył zasiewy. 

110 lat tramwajów paryskich 
Pierwszą w Paryżu koncesję na omni- 

Łus konny wydano w 1828 r. Miasto liczyło 

już wówczas ok. 800.000 mieszkańców, to 
też potrzeba komunikacji była tak wielka, 

że publiczność prawie od pierwszego dnia 

domagała się zwiększenia ilości linii i wo- 

zów. Pierwotnie bowiem uruchomiono 11 li 

nii, które przewiozły w ciągu pół roku — 

2: pół miliona pasażerów. Już w następnym 

Niepokoje w Brazylić 

  

Ogólny widok stolicy Brazylii Rio de Janejro, gdzie wojsko jest wciąż w pogotowiu 

  

rewolty. 
z powodu spodziewanej nowej 

  

[agadkowe morderstwo w pociągu Wl- KrólewoZzyZMA 
Nieznaną kobietę zamordowano w przedziale drugiej klasy i wyrzucono pod koła 

mknącego pociągu. Pod zarzutem dokonania zbrodni aresztowano obywatela łotewskiego 

Wojewódzka Pol Śledcza w Wilnie za- 
alarmowana została wiadomością o zagad 
kówej zbrodni, którą popełniono w jed- 
nym z przedziałów Il klasy pociągu zdąża- 
jącego w dniu 21 bm. z Wilna do Kró- 
lewszczyzny. 

Według pierwszej relacji wynikało, iż 
w pociągu tym została zamordowana ko- 
bieta, którą następnie, dla ukrycia śladów 
i upozorowania samobójstwa lub nieszczę 
śliwego wypadku, wyrzucono przez okno 
wagonu na tor kolejowy pod koła pędzą- 
cego pociągu. 

Wszczęte niezwłocznie dochodzenie 
doprowadziło już do aresztowania dom- 
niemanego mordercy. Nie mniej jednak 
tło zbrodni, jak i jej przebieg, osnute są 
jeszcze na razie mgłą tajemnicy, którą usi 
łuje rozproszyć dochodzenie, prowadzo- 
ne przez Powiatowy Wydział Śledczy w 
Święcianach pod kierownictwem wicepro 
kuratora Sądu Okręgowego w Wilnie Di- 
mentala, 

ZMASAKROWANE ZWŁOKI KOBIETY 

NA TORZE KOLEJOWYM. 

Dnia 21 bm. rano wkrótce po przel- 
ściu pociągu osobowego, zdążającego т 

Wilna do Królewszczyzny. na odcinku 
Łyntupy—Hoduciszki, w pobliżu przystan- 
ku kolejowego Rozłogi, drożnik kolejo- 
Wy, lustrując ten odcinek toru przed przej 
ściem następnego pociągu, natknął się na 

zmasakrowane zwłoki kobiety, leżące na 
torze, 

Drożnik o swym odkryciu niezwłocz- 
nie powiadomił posterunek policji w Łyn- 
tupach, skąd zaalarmowano również Po- 
wiatowy Wydział Śledczy w Święcianach 
i powładomiono prokuraturę. Wkrótce na 

  

  

miejsce wypadku przybyli przedstawiciele 
władz sądowo śledczych. 

Przedstawiciele władz policyjnych i są 
dowo-śledczych w _ pierwszym rzędzie 

przystąpili do wyjaśnienia okoliczności, 
wśród których zginęła nieznajoma kobieta. 
Nazwisko wobec  nieodnalezienia przy 

niej żadnych dokumentów, nie zostało na 

razie stwierdzone, 

KREW W PRZEDZIALE, 

Ponieważ wszystko przemawiało za 
tym, że zabójstwa dokonano w przedzia- 
le jednego. z wagonów pociągu osobo- 
wego, który opuścił stację kolejową Wil- 
na w dniu 24 rano, władze śledcze rarzą- 
„dziły zatrzymanie pociągu na krańcowej 
stacji Królewszczyzna i zrewidowanie 
wszystkich przedziałów  wagonowych. 

Przeprowadzona rewizja potwierdziła 
przypuszczenia co do zbrodni. W jednym 

z przedziałów wagonu drugiej klasy istot- 
nie znaleziono obfite ślady krwi. Krew 

widniała na podłodze wagonu, na płu- 

szowych poduszkach ławek oraz na šcia- 
nie koło okna. 

Nie ulegało wątpliwości, że właśnie w 

fym przedziale zamordowano nieznajomą 
kobietę. 

Wagon ze śladami krwi odczepiono 
od pociągu i skierowano na for zapaso- 

wy do decyzji władz sądowo-śledczych, 

ARESZTOWANIE OBYWATELA ŁOTEW- 
SKIEGO POD ZARZUTEM CIĘŻKIEJ 

ZBRODNI. 

Władze policyjne zrewidowały sów- 
nież część pasażerów przybyłych powyż- 
szym pociągiem do Królewszczyzny, zaf 
jednego z nich, Wacława Karościka, oby- 

wafela łotewskiego, przebywającego w   

Polsce na podstawie łotewskiego paszpor 
łu zagranicznego, zatrzymano pod zarzu- 
tem dokonania zbrodni. Stwierdzono bo- 
wiem, że Karościk podróżował wagonem 

drugiej klasy, zaś na jego ubraniu znale- 
złono obfite ślady krwi, które Karościk, 
co łatwo można było poznać, usiłował 
zniszczyć przy pomocy wody w ubikacji 
fegoż wagonu, gdzie znaleziono ślady je- 
go zabiegów. 

Karościka, który nie przyznaje się do 
Inkryminowanej mu zbrodni, przesłano 
pod silną eskortą policyjną do Święcian, 
gdzie osadzono go w areszcie powlało- 
wym do dyspozycji sędziego śledczego, 
któremu prokurator przesłał już akta spra 
wy celem przeprowadzenia szybkiego 
śledztwa. 

KIM JEST ZAMORDOWANA! 
Nazwiska zamordowanej, jak dotych- 

czas nie zdołano stwierdzić. Zachodzi 

przypuszczenie, że jest ona również oby- 
watelką łofewską. 

Twarz jej jest tak zmasakrowaną, że 
usialenie tożsamości zamordowanej przy 
pomocy zdjęcia fotograficznego nie jest 
do pomyślenia. Zachodzi przypuszczenie, 
łe morderca przed wyrzuceniem zwłok 
swej ofiary pod koła pociągu, zniszczył 

| wszystkie posiadane przez nią dokumenty. 

(C). 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8.15 wiecz, 

występy Janiny KULCZYCKIEJ 

ORŁÓW 
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roku było w Paryżu 10 przedsiębiorstw au- 

tobusowych, które eksploatowaly 41 linij, 

kcńczących się przeważnie przy rogatkach 

miejskich i obsługujących tylko przedmie- 
ścia. Powoli zaczęły się też zjawiać i linie 
podmiejskie, które jednak nie cieszyły się 
wielką frekwencją z uwagi na małą szyb- | 
xość przy trakcji konnej. Kolosalny rozwój: 

tego środka komunikacji lokalnej osiągnął 

w Paryżu punkt szczytowy w 1929 r., kiedy 

było tam przeszło 3.000 wozów tramwajo- 

wych na 119 liniach. Jednocześnie Paryż dy 

sponowal 90 liniami autobusowymi, obsługi 

wanymi przez z górą 1.400 wozów. Od tego 

momentu rozpoczyna się zresztą likwidacja 

komunikacji tramwajowej na korzyść auto“ 

busowej, zakończona ostatecznie w marcu 

1937 r. Obecnie królują już na ulicach pary. 

skich wyłącznie autobusy w ilości bliska 

| 4.000 wozów na 218 liniach! 

| Niszczenie kawy 
w Brazylii | 

Według sprawozdania Instytutu Kawowe, 

go w Rio de Janeiro, zniszczono do dnia 
1 kwietnia rb. ogółem 60.277.000 worków ka 

wy, gdy na dzień 31 marca rb. ilość zniszcze 

rej kawy wynosiła 59.513.00 worków. Wys. 
mka z tego, że w ciągu kwietnia zniszczono 

764.00 worków kawy. : 

Zegarek według przepisów 
1 XVI wieku 

W dawnych czasach przy skladaniu egza 

minu na mistrza zegarmistrzowskiego wyma. 

gano od egzaminowanego, by skonstruował 

samodzielnie zegar kieszonkowy alpo też in 

nego typu. Pomimo, że obecnie nie wymaga 

s'ę od ucznia tego rodzaju kwalifikacyj, pe 

wien młody Szwed, Erik Lindh, po żmudnej 

sieómiomiesięcznej pracy skonstruował ze- 

garek według wskazówek zawartych w sta- 

rych księgach cechowych. Koszt tego ze- 

garka ze względu na wyjątkowo žmudną | 

pracę skonstruowania wszystkich części me 

chanizmu zegarowego oraz ną dość drogi 

materiał, jaki Lindh zużył do swego zegar 

ka, oceniono na 2.000 koron. Fachowcy о- 

rzekli, iż zegar wykonany jest wyjątkowo 

precyzyjnie. Lindh postanowił zdobyć tytuł 

mistrza zegarmistrzowskiego zgodnie z daw 

nymi przepisami cechowymi. Wobec tego, 

że przepisy te wymagają, by uczeń odbywał 

w ciągu dwóch lat wędrówki po różnych 
warsztatach, Lindh opuścił niedawno Szwec 
je i wyjechał do Karlsruhe (w Niemczech) 
gdzie zamierza poznać tajniki niemieckiej 

sztuki zegarmistrzowskiej. Jest to mieco- 

dzienny wypadek zamiłowania swego fachu, 
t> też fakt ten komentowany jest w Szwecji 

szeroko. 

   

     
       

| 
   HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

Pierwsza polska wystawa 
szpitalnictwa w Warszawie 

Prace przygotowawcze Pierwszej Polskiej 

Wystawy Szpitalnictwa posuwają się szybko 

naprzód. Poszczególne Sekcje Wystawy na 

kreśliły już całkowity program rodzaju eks 

ponatów i zwróciły się z apelem do organi 

zacyj naukowych oraz zainteresowanych 

przemysłów o wzięcie udziału w Wystawie: 

Na wystawie reprezentowany będzie bo 

gato dział chemiczno-farmaceutyczny ora£ 

dział instrumentów i aparatów, wchodzących 

w zakres wyposażenia szpitalnictwa. 

Sądząc z wielkiego zainteresowania, E 
kie wzbudziła wystawa, prawdopodobnie 

już w czerwcu zapotrzebowanie na stoiska 

zostanie całkowicie pokryte. 

Wszelkich informacyj udziela Biuro WY% 
tawy, Warszawa, Boduena 2 m, 2, tek 

3820-80.   i 
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Jak pracuje KOP 
Kołosowo 

Daleko od serca Polski, na północno- 

wschodnich rubieżach R. P. tuż nad granicą 

ZSRR. czuwa strażnica bezpieczeństwa gra 
1ic: KOP Kołosowo. Praca jest żmudna i 

Ciężka, to też z uznaniem i szczerą wdzięcz 

nością podkreślić należy fakt, że obok pracy 

zawodowej, KOP Kołosowo, prowadzi na 

szeroką skalę pracę obywatelską i kultural 

no-oświatową. Cel pracy jest prosty i pięk- 

ny, wychowanie obywatelskie i zbratanie się 

z ludnością cywilną, oraz podniesienie kul 

turalności wsi. 

Na tym miejscu podkreślić należy, że 

ludność powiatu stołpeckiego pod względem 

składu narodowościowego przedstawia się 

następująco Polacy 42.433, Białorusini 49 813 

— Żydzi 7.064, to też praca KOP napotyka 

na wielkie trudności i na efekty pracy trze- 

ba czekać latami. Znana jest rzecz, fakt, że 

«ieś jest na ogół bierna i nieufna do wszel 

k'ch poczynań, tym więcej w takim skła- 

dzie narodowościowym. To też praca KOP 

obejmując głuche, nadgraniczne wsie, które 

może po raz pierwszy słyszą orkiestrę woj- 

skcwą, grającą hymn narodowy, zasługuje 

Ta uznanie i serdeczne komentarze spole- 

czeństwa powiatu stołpeckiego. 

Świadomie nie operuję nazwiskami, wy 

sSiarczy szlachetny szyld: KOP Kołosowo. 

Przypatrzmy się teraz pracy bliżej, od mie 

siącą stycznia rb. w przyległych wioskach 

£min: świeżeńskiej i stołpeckiej KOP Kołoso 

Wo urządził 16 przedstawień, 4 akademie, 

B zabaw i 14 odczytów. Dochód z wyżej 

Wymienionych imprez w kwocie 154 zł. 75 

Kr. przeznaczając na FON. 

Ostatnio we wsi Odeeda i Najdzienowi- 

cze urządzono z okazji rocznicy Konstytucji 

3 Maja Akademię. Tłumnie zebrani chłopi 

— Białorusini wysłuchali płomiennego prze 
mówienia p. por. Chilińskiego i wznieśli z 

odkrytymi głowami okrzyk „Niech żyje Pol 

ska", Po akademii żołnierze odegrali sztukę 
2 czasów bolszewickich wałk „Zaręczyny 

pró kulami", 
W ubiegłym tygodniu we wsi Jaczonka 

urządzono przedstawienie połączone z wy- 

siępem chóru żołnierskiego, który odśpie 
wał szereg pieśni legionowych. 

W najbliższym czasie zamierza KOP w 
Kołosowie zakupić dla młodzieży szkół pow 
szechnych gminy stołpeckiej, komplet biblio 

teczny, oraz szereg podręczników @1а nieza 

moeżnej dziatwy. 

W telegraficznym skrócie podane fakty 

nie odźwierciadlają całokształtu pracy — 

to jednak ześrodkowują aktywność poczy- 

JR i mówią bezpośrednio do serca 

c my pracy dla dobra Ojczyzny, : da- 

Przyklad godny našladowania. 

Manewrv strażackie 
w Łuczału 

Dła podniesienia sprawności bojowej 

straży pożarnych w pow. postawskim 15 bm. 
zostały przeprowadzone w Łuczaju manew 
ry rejonowe ochotniczych straży pożarnych 
w Łuczaju, Kursiewicz, Hruzdowa, Sawicz, 

Postaw i Szkoły Rolniczej. Kierownictwo nad 

manewrami objął instruktor pow. pożarnict 

Wa. Manewry zgromadziły licznie okoliczną 

ludność, która z zaciekawieniem przygląda 

ła się ćwiczeniom. 
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MAJ Dziś: Zuzanny M. M. 

2 4 Juro: Grzegorza, Urbana 

Wschód słońca — g. 3. m. 02 

Wtorek || zachód słońca — g. 7 m. 28 
————-   

Spostrzeženia Zakladu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 23. V. 1938 r. 

Ciśnienie 769 

Temperatura średnia -- 11 

Temperatura najwyższa - 15 

Temperatura najniższa -- 2 

Wiatr: płn.-wsch. 

Tendencja barom.: lekki spadek 

Uwaga: pogodnie. 

NOWOGRODZKA 

— Nowy lekarz powiaiowy. Po wy- 

jeździe w ub. roku dr Bryńskiego, obo- 

wiązki lekarza powiatowego pełnił do- 

tychczas inspektor lekarski dr Karużin. 

Obecnie na stanowisko lekarza powiato- 

wego zaangażowany został dr Tadeusz 

Piekarski z wojew. poznańskiego. . 

— Jak jest w „Zjednoczeniu”. Popu- 

lama w Nowogródku cukiernia „Zjedno- 

czenie” przy ul. Mickiewicza, po odświe- 

żeniu, jak co roku, swego lokalu, spro- 

wadziła nowe umeblowanie, co podkreś- 

lić wypada ze szczególnym uznaniem. 

Stoliki i krzesła są bardzo gustowne, „hi- 

gieniczne” i dobrze się prezentują. Gdy- 

by jeszcze można było lokal nieco posze- 

rzyć i zmienić podłogę — było by wszyst 

ko „pierwsza klasa”. 

— Egzėminy dc I kl. gimnazjum. Jak 

się dowiadujemy, egzaminy do | klasy 

gimnazjum koedukac, Adama Mickiewicza 

rozpoczną się 17 czerwca. Podania przyj- 

mowane będą do 15 czerwca. Napływ 

podań jest bardzo duży, Tymczasem oka 

zuje się, że w przyszłym roku szkolnym 

mają być tyłko dwie równoległe klasy: 

a ib, wówczas gdy obecnie prowadzone 

są w drodze wyjątku 3 klasy równoległe 

(przeszło 100 uczni I kl.) Stąd powstaje 

uzasadniona obawa, że znaczny procent 

. kandydatów do średniej szkoły nie znaj 

dzie w tym gimnazjum miejsca. Najbar- 
dziej oczywiście pokrzywdzeni będą rol- 
nicy, gdyż zgodnie z obowiązującymi 
przepisami pierwszeństwo mają dzieci nie 

podległościowców i urzędników. W Nowo 
gródku wojewódzkim mieście istnieje do- 
fychczas tylko ten jeden średni zakład 

naukowy, nie licząc kursów gimnazjalnych 

„Oświata”, które nie nabyły jeszcze żad- 

nych praw szkół średnich. 
To też rodzice mają dziś przed sobą 

alfernatywę: albo rozpocząć starania (przy 

pomocy Komitetu Rodzicielskiego) o utwo 

rzenie trzeciej klasy równoległej, jak by- 

ło w roku ubiegłym, albo kierować swe 

dzieci do średnich szkół w innym mieście, 

względnie do „Oświaty”. 

Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby 

Kuratorium, uwzględniając wyjątkową sy- 

łuację Nowogródka, jako miasła woje- 

wódzkiego, uruchomiło drugie gimnazjum 

państwowe, względnie nadało prawa 

i koncesję istniejącej już „Ošwiacie“ 

gdzie poziom nauki stoi podobno na dość 

dużym poziomie. 
—. Nowi absolwenci Kursu Pielęgniarskiego 

W czasie od 2 kwietnia do 5 maja br. odbył 

się w Nowogródku zorganizowany przez 

PCK kurs przygotowaczy do państwowego 

egzaminu pielęgniarskiego. Na kurs ten uczę 

szczało 19 pań i 1 mężczyzna z powiatów: 

nawogródzkiego, stołpeckiego i iszezuczyń 

skiego. Egzamin pielęgniarski zdali: pp. By 

Bńska Józefa, Barańska, Hajdamowiczówna, 

Ma:aszewska, Czezimówna, Konkułowiczów- 

na. Pioruńska, Regulowa, Waszyńska, Star 

Zjazd dyrektorów i nauczycieli 

gimnazjów kupieckich w Lidzie 
W dniu 20 i 21 bm. odbył się w Li- | gródka I jez. Świteź. W Niemnie uczęst- 

dzie zjazd dyrektorów i nauczycieli przed | nicy zwiedzili hutę szklaną i wysłuchali re- 

miotów zawodowych gimnazjów kupiec- 

kich z okręgu Kuratorium Szkolnego Wi- 

ńskiego. W zjeździe wzięło udział kil- 
kadziesiąt osób personelu nauczycielskie- 

Jo, oraz przedstawiciel Izby Przemysło- 

Wo-Handlowej z Wilna. W pierwszym 

lu zjazdu odbyły się dwie lekcje po- 

azowe, jedna z geografii gospodarczej, 

Przeprowadzona przez p. Z. Wolnikównę, 

a z fowaroznawstwa, przeprowadzo- 

Na przez p. E. Ilińskiego. 
Po krótkiej dość dyskusji nad przepro 

Wadzonymi lekcjami uczęstnicy zjazdu 
zwiedzili fabrykę wyrobów gumowych 
»Ardal", 

W godzinach popołudniowych wygło- 
szonę zostały dwa referaty: p. dyr. Ma- 
<iejewski z Wilna wygłosił referat o pro- 

ach wychowawczych i ich realizacji 
BL kupieckim, zaś p. Parafiński scha 

teryzował Lidę i region lidzki od stro- 

Ny historycznej i gospodarczej. 
i W drugim dniu zjazdu po lekcji po- 

Szowej z techniki handlu p. E. Goguc- 

niez yła się dłuższa wycieczka uczęst- 

ów zjazdu do huty „Niemen”, Nowo-   

feratu o rozwoju hutnictwa szklanego w 
Polsce jego sytuacji obecnej i możliwości 

na przyszłość. 

Zjazd lidzki był jednym z bardziej 

udanych zjazdów. Lekcje pokazowe były 

przeprowadzone dobrze, szczególnie du- 

że korzyści odnieśli ze zjazdu nauczyc'e- 

le tfowaroznawstwa. 

Uczęstników zjazdu gościnnie przyj- 

mowali ks. ks. pijarzy. 
  

  

      e. 

  
    

„KURJER” [4459]. 

NIKA 
kówna, Soracka, Grygorowiczowa, Turecka 

Łozowska, Iwieniecka, Lisogórska, Boniszew 

ka, Klapkowska i Worobiej Maksym. 

Wykładowcami byli: nacz. Wydziału 

Zdrowia dr. Żurakowski, dr. Karuzin, dr. 

Paszkiewiczówna, dr. Szymanowski, dr. Ma 

zuikiewicz, p. inp. Junikowska i instr. P. 

L. K. p. Siedlecki. 

Po egzaminie odbyła się pożegnalna her 

batka, na której przemawiali: dr. Żurakow- 

ski. dr. Szymanowski i strościna kursu p. 

Kłapkowska, która w imieniu wszystkich słu 

chuczek złożyła wykładowcom najserdecz- 

niejsze podziękowanie. 

Jednocześnie wszyscy absolwenci zrzeszy 

li się w Wojewódzki Związek Pielęgniarek 

Zawodowych z siedzibą w lokalu PCK w 

Nowogródku, by wspólnymi siłami kontynu 

ować ideę samarytańską i pogłębiać w tej 

dziedzinie zdobytą już wiedzę. 

— Tydzień propagandy ZS. W zwią- 

zku z tą imprezą Zarząd Powiatowy ZS 

ogłosił afiszami następującą odezwę: Oby 

wałele, w dniach od 22—29.V br. we 
wszystkich oddziałach i pododdziałach 

żeńskich i męskich w powiecie nowo- 

gródzkim organizujemy Tydzień Propa- 
gandy Zw. Strzeleckiego. ZS, który przez 

swój czyn zbrojny, przez Pierwszą Kom- 
panię Kadrową, przez Legiony — przy- 
czynił się do wywalczenia niepodległości, 

dziś wychowuje swych członków na świat 

łych i pożytecznych obywateli państwa, 
a jedr/cześnie przygotowuje ich na czyn 
nych obrońców granic Rzpliłej. Tydzień 

powyższy ma przypomnieć społeczeństwu 

czym jest ZS i do czego dąży, oraz ma 
powiększyć fundusze na wychowanie 

i szkolenie obywatelek i obywałeli, świa- 
domych swych obowiązków i zdolnych do 
największych ofiar na rzecz państwa. Dla. 
tego ież apelujemy — przyjrzyjcie się na- 

szej wszechstronnej pracy wychowania 
obywatelskiego młodzieży żeńskiej i mę- 
skiej, wychowania fizycznego, przysposo- 

bienia wojskowego, dokształcania zawo- 
dowego, spełnienia bezinteresownych 

czynów obywatelskich, Wstąpcie do na- 
szej świeflicy, przeczytajcie naszą ścienną 
gazetkę, złóżcie ofiarę na skarb strzelec- 

ki, oraz zapiszcie się na czynnych lub 
wspierających członków. Rodzice prosze- 

ni są, by pozwolili swoim dzieciom w wie 

ku pozaszkolnym (14—16) zgłaszać się do 

hufców orląt. Zapisy na członków wspie- 

rających Powiatowego Koła Przyjaciół ZS 

przyjmuje się codziennie w godzinach 

urzędowych w sekretariacie prezydialnym 

Sądu Okręgowego. 
— Rzadka uczciwość. W ub. czwartek 

pewien stary wieśniak zgubił w Nowo- 

gródku 40 zł. W piatek upominał się w 
pewnym sklepie o te pieniądze, dowo- 

dząc, że musiał 'am je zostawić, Wszelkie 

perswazje, że gdyby istotnie zostawił, to 

by mu je zwrócono — puszczał mimo 

uszu | odszedł z widoczną urazą. Przy- 
pomniał jednak sobie, że był jeszcze w 

sklepie p. Szymela. Co prawda wielki tam 

wtedy był tłok, ale zapyłać nie zaszko- 

dzi. | oto ku jego nieopisanej radości po- 
wiedziano mu, że owszem, zostawił ktoś 
40 zł, a ponieważ nikt się dotychczas nie 
zgłosił po te pieniądze, może sobie je 
zabrać, Po ołrzymaniu łych pieniędzy 
wieśniak wrócił do pierwszego sklepu, 

aby przeprosić i podzielić się „szczę- 

ściem' z odnalezienia zguby. 

Rzadki w dzisiejszych czasach wypa- 

dek takiej uczciwości zasługuje na pod- 

kreślenie. 

LIDZKA 
— Zjazd powiatowy Zw. Mł. Wsi. Jak 

się dowiadujemy, W diiiu 12 czerwca br. 

ma się w Lidzie odbyć powiałowy zjazd 

Związku Młodej Wsi. W dniu tym spo 

dziewany jest przyjazd ok. 600 osób z te- 
renu powiatu. 

Zaznaczyć należy, że siła organizacyj- 

na tego związku na terenie powiału lidz- 

kiego w osłatnich latach dość szybko 
wzrasta. 

+ 

— Młodzież klasy spółdzielczej zwie- 

dzi COP i Gdynię. W pierwszych dn. czer 

wca br. młodzież IV kl. specj. o kierunku 

| spółdzielczym Szkoły Handl. Ks, Ks. Pija- 

rów w Lidzie wyjeżdża na dwutygodnio- 

wą wycieczkę. Przedmiotem wycieczki bę 

dzie zwiedzenie Centralnego Okręgu 

Przemysłowego W Sandomierskim, zakła- 

dów spółdzielczych we Włocławku, oraz 

Gdańska i Gdyni. Po drodze młodzież 

zwiedzać będzie miasła o większym zna- 

czeniu historycznym i gospodarczym. 
z p OUR STR 

    

1000 dzieci szkół pińskich na wycieczce 
w Warszawie 

Wieczorem 21 bm. z Pińska wyje 

chała wycieczka 1000 dziatwy szkoł 

nej z powiatu pińskiego do Warsza- 

wy, organizowana przez miejscowy 

Inspektorat Szkolny przy poparciu 

Koła Polesia T-wa Rozwoju Ziem 

Wschodnich w Warszawie. Kierowni 
ctwo wycieczką przyjęli pp. inspekto 
rowie B. Bartnicki, L. Janiszewski, E. 
Krak, oraz 44 nauczycieli. 

Program wycieczki obejmuje zwie 

dzanie osobliwości stolicy, imprezy 

rozrykowe, jak również przyjęcie 

młodych Poleszuków przez Pana Pre 

zydenta Rzplitej na Zamku. 

Jest to już druga z rzędu masowa 

wycieczka dziatwy Z powiatu pińskie 

go. w początkach maja bowiem takaż 

ilość dzieci bawiła w Poznaniu, skąd 

wywiozła niezatarte wrażenia.   

Uroczystość przeniesienia relikwii 

św. Andrzeja Boboli w Pińsku 
W sobołę 21 bm. ludność kałolicka 

Pińska wzięła udział w podniosłej uro- 
czystości przeniesienia relikwii św. An- 
drzeja Boboli z dworca kolejowego do 

kościoła o. o. jezuitów. 

Relikwie te fiarowat dla Pińska J. E. 

Ks. Arcybiskup Ropp. Przewiezienia ich 
z Warszawy dokonał prowincjał prowincji 

wielkajołskiej Zakonu O. O. Jezuitów ks. 

Sopuch. : 

O godz. 15 peron dworca kolejowe- 
go zapełnił się oczekującymi na przyby- 
cie pociągu przedsławicielami pińskiego 

społeczeństwa. 

Duchowieństwo na czele, z J. E. Ks. 

Biskupem  Ordynariuszem Kazimierzem 
Bukrabą, J. E, Ks. Biskupem Karolem Nie- 

mirą i kepiłułą pińską. 

Kompania honorowa miejscowego puł 
ku piechoty ze sztandarami i orkiestrą. 
Komendant gamnizonu p. ppłk. dypl. S. 
Sztarejko, starosta powialowy p. K. Lyszcz 
kowski, prezes Sądu Okręgowego p. S. 

Falkowski, prokurator p. W. Michałowski, 

wiceprezes p. Z. Relinger, poczty cho- 

rągwiane _ organizacji  chrześciańsk:ch, 

szkół itd. 

Nadchodzący pociąg powitano dźwię 
kami hymnu narodowego, poczem J. E. 
Ks. Biskup Ordynariusz przyjął od ks, 
prowincjała srebrną trumienkę, zawierają- 

cą relikwie świętego. 
Przy wyjściu z dworca uformował się 

pochód przy udziale licznych tłumów 
wiernych, który ruszył ulicami Kolejową, 

Pierackiego, 5 Marca, Piłsudskiego i Pla- 

cem 3 Maja do kościoła o. o. jezuitów. 

Cała trasa pochodu była udekorowa- 

na flagami o barwach narodowych, okna 

mieszkań 'katolickich ozdobione były ob- 

razami św. i zielenią, przy wejściu na 

Plac 3 Maja słała brama powitalna z na- 
pisem „Weź w opiekę miasto i kresy 

nasze”. 
W kościele o. o. Jezuitów zostało od- 

prawione uroczyste nabożeństwo ponły- 

fikalne przed ołtarzem św. Andrzeja Bo- 

boli, gdzie na wzniesieniu spoczęła tru- 

mienka z relikwiami. 
Następnego dnia o godz. 9 specjal- 

nym pociągiem wyruszyła z Pińska pieł- 

grżymka do Janowa na odpust w związku 

z rocznicą męczeńskiej śmierci świętega 
Andrzeja Boboli. Na czele pielgrzymki. 
słanął J. E. Ks. Biskup K. Bukraba. 

* NIEŚWIESKA 

— Kondratowicz znów iworzy... Oneg- 

daj w mieszkaniu prywatnym Kondrato- 

wicza odbyło się zebranie „organizacyj- 

ne'' nowego związku b. ochotników woj. 

skowych. Zebranie to pod przewodnict- 

wem Kondratowicza odbyło się bez ze- 

zwolenia władz administracyjnych. Przy- 

byłym na zebranie (około 20 osób) Kon- 

dratowicz rozdał „nowe” deklaracje i oś- 

wiadczył, że posiada odnośne upoważnie 

nia do tworzenia „nowej organizacji”. 

— Propagandowe strzelanie. Z iniejaty- 

wy Zarządu i Kom. Pow. Zw. Strzel. w Nie 

świeżu rozpoczęto propagandowe strzelania 

pod hasłem „10 strzałów ku chwale Ojczyz 

cy“. Terminarz strzelań rozprosowany z0- 

stał na okres dwóch miesięcy. Udział w strze 

laniu biorą: urzędnicy, oficerowie i podofi 

cerowie, pracownicy różnych instytueyj, po 

licja, młodzież gimnazjalna, szkół zawodo- 

wych i powszechnych, zrzeszenia i związki 

społeczne oraz społeczeństwo z miasta i oko 

le. Ogółem przewiduje się około 3 tys. 1a 

wodników. 

— Koło Polskiego Białego Krzyża w Ne 

świeżu otoczyło troskliwą opieką poboro- 

wych, którzy stają przed komisją lekarską 

w Nieświeżu. Na dziedzińcu magistrackim 

uslawiono namioty, pod którymi poborowi 

ctrzymują bezpłatnie posiłki oraz napcje 

chłodzące. W dużej sali ratusza na kilku sto 

łach rozłożono wiele gier i zabaw. Orkiestra 

wojskowa urządza dla poborowych koncer 

iy. Nauczycielstwo i instruktorzy zrzeszeń 

spzłecznych wygłaszają pogadanki i odczy- 

ly. Poborowi zorganizowali również kapelę 

ludową. Wiele inicjatywy i wysiłku w akcję 

tę wkładają: b. insp. szkolna Piotrowska, 

ор Szymanowska i Szczerbicka. 

— W pogranicznej gm. Hrycewicze od- 

było się onegdaj poświęcenie nowowybu- 

dowanego kosztem gminy dużego budynku, 

siedziby gminy..W bundynku tym znalazła 

ołecnie pomieszczenie Kasa Stefczyka. — 

Inicjatorem budowy gminy był wójt Grze 

gorz Łobocki. я 

-— Uczniowie niešwieskiego gimnazium 

na samolot. W związku z akcją zbiórkową 

groszowych ofiar przez dziatwę szkół pow- 

szechnych pogranicznego powiatu nieświes- 

kiego na samolot pościgowy dla Armii — 

do powiatowego komitetu szkolnego ucznio 

wie nieświeskiego gimnazjum nadesłali list 

następującej treści: „Łącząc się z akeją 

dziatwy szkół powszechnych pow. nieświes 

kiego w sprawie zakupu samolotu dja armii 

Samorząd Młodzieży przekazuje dziś kwotę 

20 zł (dwadzieścia) na ten cel: 

Jednocześnie komunikujemy, że młodzież 

tut. zakładu wzięła b. czynny udział w zb:ór 

ca na samoloty, ofiarowane przez woj. no- 

wogródzkie w jesieni ub. roku. 

— Onegdaj zmarł nagle na udar serca 

na stacji w Horodzieju prof. gimnazjum św. 

Wojciecha w Warszawie Jan Maciejewicz, 

który jako kierownik wycieczki „Mickiewi- 

czowskim Szlakiem* przybył z młodzieżą te 

goż gimnazjum w ostatnim etapie do Ho- 

rodzieja. Pogrążona w głębokim smutku rzło 

dzież odjechała do Warszawy. Pogrzeb pro 

pagatora i znawcy nowogródzkich stron od 

będzie się w Warszawie. 

— Strzeley:z terenu całej gminy horo- 

dziejskiej w pow. nieświeskim prowadzą 

zbieranie szmelcu i odpadków żelaznych na 

rzecz Funduszu Obrony Narodowej. W naj 

bliższym czasie akcja ta będzie prowadzona 

przez Zw. Strzelecki na terenie całego pow. 

nieświeskiego. 5 

©WOŁKOWYSKA : 
— KUSZĄCY ŁADUNEK WOZU. Szymon 

Zieniewicz, fornal z maj. Podorosk, wioząe 

z gorzelni tegoż majątku do Wslkowyska 

nieoczyszezony spirytus, po drodze upił się 

do nieprzytomności, tak, że w Wołkowysku 

zwalił się z nóg pod furę. Pijanego i okale 

ezonego Zieniewicza policja przewiozła do 

Szpitala Sejmikowego. 
  

BARANOWICKA 
— Straszne brudy. W. związku z posu 

chą nad Baranowiczami wznoszą się formal 

ne tumany kurzu. Ulice są przepełnione bru 

dnym i žrącym piachem i kurzem. Poprostu 

mieszkańcy duszą się od takiego „powiet- 

rza”. Nowo zakupiona autocysterna — pole 

waczka jakoś zupełnie dotychczas nie uka- 

zuje się na ulicach, chociaż miała, rzekomo 

siużyć do polewania ulic. Większość domów 

nawet w centrum miasta nie ma dozerców, 

nieraz więc ulice i chodniki zamieniają się 

na Śmietniska. Po prostu wstręt bierze spoj 

rzeć na te straszne brudy. A ludziska prze- 

cież muszą tu chodzić i oddychać. 

‚ (W związku z wiosennymi ' porządkami 

tu i ówdzie rozpoczęto odnawiać domy i 

cdmalowywač parkany. Ałe każdy to robi 

według własnego gustu, jeden maluje płot 

wzpnem, drugi farbą z pokostem i kolor 

dobiera według . upodobania. W rezultacie 

po tej „czystce* pozostaje jeszcze większa 

pstrokacizna i brudy. Słowem bałagan. — 

Teoretycznie wiemy, że istnieje tu jakaś 

Komisja Sanitarna i Porządkowa, ale gdzie 

ona jest naprawdę i co robi? 

— Próbne audycje z radiostacji barano- 

wiekiej. Jak się dowiadujemy, mniej więcej 

w połowie czerwca br. ma być zorganizowa- - 

ne nadawanie próbnych audycyj z radiosta- 

cj! w Baranowiczach. 

POLESKA 

— Robotnicy fabryki „Leszcze” żąda 
ją odszkodowania, W związku z próbą 
strajku okupacyjnego jaki miał miejsce 
parę miesięcy temu nazad na fabryce 
dykt „Leszcze”, jak już donosiłiśmy, były 
dokonane aresztowania kilku przywódców 
demonstracji, których po przesłuchaniu 

zwolniono. 
Ponieważ zarząd fabryki zajął wobec 

zwolnionych robotników  nieprzejednane 
stanowisko i wszelkie próby złagodzenia 
konfliktu zawiodły, zwolnieni robotnicy 
wystąpili na drogę sądową żądając od- 
szkodowania oraz wynagrodzenia za nad 
liczbowe godziny pracy, da których ich 
zmuszono pod strachem utraty pracy. 

— Nowa placówka robotniczo-chrze- 
ścijańska, Zgodnie z obowiązującymi prze 
„pisami o pracowniczych związkach zawo- 

dowych został legalizowany Polski Zwią- 

zek Zawodowy Robotników Rolnych i Leś 

nych oddział w Pińsku. 

Kompetencja oddziału rozprzestrzenia 

się na pow. piński, łuniniecki i stoliūski. 

Związek ten należący do Zrzeszenia 

Polskich Związków Zawodowych ideowo 

wchodzi w skład Obozu Zjednoczenia 

Narodowego. 

— DRAMAT RODZINNY. Piński Sąd 

Okręgowy na wyjazdowej sesji w Drohi- 

czynie Poleskim rozpatrywał sprawę za- 

bójstwa Michała Bokuna przez Bazylego 

Krawczyka. 

Sprawa miała następujące podłoże. 

Anastazja Krawczyk, wdowa, matka 3 do- 

rosłych synów, zamieszkała na chut. Koń, 

pow. drohickiego, poznała Michała Ba- 

kuna i wprowadziła go w charakterze go- 

spodarza do swego obejścia, co spowo- 

dowało niezadowolenie jej synów Jana, 

Bazylego I Stefana. Niezadowolenie to 
miało wyraz w częstych zatargach, wywo- 
ływanych przez braci w celu zmuszenia 

niepożądanego ojczyma do opuszczenia 

domostwa. 
Jedna z takich sprzeczek miała miej. 

sce 13 marca br. między Bazylym Kraw- 

czykiem a Michałem Bokunem, przy czym 
ostafni uderzył swego antagonistę kijem. 
Krawczyk pałając zemstą przenocował po 

za domem, na zajufrz zaś, powróciwszy 
do domu | znalazłszy Bokuna samego, 
śpiącego na piecu dwoma uderzeniami 
siekiery rozpłatał mu głowę zabijając ga 

na miejscu. 

Sąd skazał mordercę na 10 lat wię 

* zienia, 
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Główne wygrane 
Staład dzienna wygrana 5.000 

Zł. padła na nr. 14726 

175.000 zł.: 138135 
15.000 zł: 128595 

"10.000 zł.: 44987 61317 
5.000 zł.: 13434 19364 29109 
2.000 zł. 6410 3166 4505 9313 

16291 24065 31503 33942 39456 
86010 46126 55308 56800 88918 
94049 108886 123279 128043 

1.000 zł.: 1879 10347 — 13188 
25467 29535 35824 39588 40400 
51331 55524 58480 61069 61830 
65869 66660 70017 71007 72165 
74056 79674 81295 81410 82483 
90087 90644 95712 108320 109253 
105574 109645 112363 114372 
115326 116438 128107 132009 
154143 156616 157517 . 

Wygrane po 250 zł. 
15 64 231 48 62 475 783 904 

17 601 1057 263 490 538 626 51 
905 57 76 2018 370 703 37 847 
8152 225 80 365 665 626 65 897 
967 89 4030 122 395 480 662 91 
798 998 5005 52 104 21 22 68 378 
562 88 603 55 870 924 42 6571 
749 876 921 57 7179 236 93 239 
49 61 402 35 83 509 98 789 870 
908 51 8010 91 690 729 852 79 
922 81 9083 135 58 415 40 59 72 
93 593 64 684 804 10095 198 200 
92 464 527 92 788 868 11025 68 
382 94 95 470 512 23 57 857 961 
94 98 12037 62 865 591 610 46 
28085 288 446 518 549 701 38 56 
59 872 902 57 81 14064 595 296 
809 41 455 506 607 44 738 809 920 
15033 286 445 530 602 49 88 898 
909 21 62 16043 141 244 407 574 
677 99 731 959 17022 100 48 204 
67 919 458 18004 244 65 90 818 
51 483 614 793 861 911 26 19025 
88 262 338 646 91 80 898 948, 

20004 19 32 245 362 478 94 96 
511 21 680 886 21011 121 58 212 
89 59 400 56 567 609 710 14 8443 
93 947 22117 238 34 403 31 49 65 
865 981 23030 26 165 87 93 286 92 
97 375 80 511 611 778 853 901 
24230 85 427 548 b2 522 64 774 
879 988 25055 75 77 365 619 62 66 
B6 989 26209 317 678 727 831 908 
27029 113 31 57 280 303 451 635 
B3 714 24 85 921 45 78 28079 507 
832 98 965 92 29085 215 429 628 
603 751 70 80054 336 413 508 607 
740 83 852 31018 281 64 318 644 
783 944 49 90 32002 19 257 300 92 
408 506 49 660 69 877 913 56 84 
88184 67 207 67 86 348 57 403 22 
17 54 548 34083 287 407 88 529 36 
81 94 612 796 883 35005 49 123 
96 240 68 835 645 778 804 952 92 
86157 283 398 488 79 94 748 810 

)2 944 37026 50 46 229 59 91 467 
748 906 65 99. 

68 807 66 41179.211 45 447 547 54 
859 930 42252 381 476 869 93 979 
43283 464 505 801 52 44040 601 815 
956 45189 94 305 559 82 698 759 803 
46104 17 354 97 435 730 46 47016 
117 272 98 486 623 763 93 819 57 
13 93 48055 10 681 2 92 819 957 
49071 156 73 436 50 2681 60 6 772 
834 915 54 91 50102 574 664 51043 
239 92 372 98 483 77 617 9 866 925 
44 84 52048 152 87 205 314 98 544 
92 845 999 55186 281 402 63 74 708 
83 54095 146 7 8 87 274 308 80 591 
866 94 933 55232 8 445765 844 92 
911 56022 263 373 504 29 80 885 973 
30 98 57020 103 86 298 317 33 665 
88 831 99 993 58057 128 66 287 412 
550 89 665 785 833 67 97 659204 36 
572 722 5 816 97 60241 503 605 18 
741 824 87 903 18 61216 8 65 323 
414 538 44 632 68 788 800 973 62033 
148 60 80 241 369 71 445 86 526 35 
8 56 63057 68 133 4 58 201 77 403 
515 649 85 811 68 957 64032 188 284 
816 423 524 821 85 915 65007 217 
394 475 580 633 828 941 66012 94 210 
86 333 53 556 75 828 978 67104 13 
263 875 89 407 73 975 83 68081 91 
153 83364 91 66 830 970 883 69235 
322 58 85 406 621 664 769 924 83 
70049 111 203 31 6 78 348 418 63 94 
550 78 620 84 719 47 79 848 93 916 
71088 104 59 64 536 630 828 37 
72082 96 183 313 780 992 73007 66 
72 148 83 9 258 326 38 446 618 21 
36 8 842 70 942 7 74013 93 4 607 
75027 96 158 296 473 567 840 5 75 88 

76241 821 41 75 82 462 696 768 980 93 77281 33 426 752 969 78010 
71 160 94 413 541 54 84 897 79039 
53 165 85 212 64 324 436 74 91 592 
637 720 84 09 839 51 958 80022 28 
165 281 326 38 89 522 760 62 876 
969 93 81566 632 37 750 938 59 
82024 76 117 88 242 307 88 454 67,5 
625 845 998 83071 76 247 401 638 
59 75 600 34 75 752 87 801 84013 
218 301 8 76 452 521 707 28 804 31, 
97 901 85054 283 469 763 897 921 
65 86055 199 263 377 494 729 964 
87153 59 221 30 46 78 86 547 676 784 
969 84 87 88018 142 289 96 372 76 
89 667 858 66 906 29 32 91 89464 
90 527 94 687 48 90158 220 66 402 
516 63 90 789 878 89 91064 123 87 
89 311 586 60 616 18 914 92055 93 
157 270 308 31 43 646 846 965 86 
93071 88 284 310 439 43 570 96 631 
64 784 868 78 94034 236.71 95 426 
638 736 38 63 870 87 935 90 95596 
721 89 834 963 96133 321 27 411 17 
517 769 932 72 97073 320 88 488 
63 567 603 10 836 92 907 13 98178 
96 212 96 463 589 638 811 21 99125 
89 255 54 88 391 508 87 693 918 28 
39 100200 11 45 77 418 67 94 95 502 
22 602 15 741 87 940 98 101053 259 
384 482 539 619 719 93 961 102621 
818 30 67 68 108012 21 104 21 23 
803 87 462 69 90 515 668 83 736 
819 26 993 104230 333 48 559 93 
679 763 99 850 953 93 105008 57 167 
78 312 58 424 634 754 927 106172 
208 38 71 301 66 69 78 403 572 651 
67 735 809 84 958 107006 39 212 
18 53 332 59 453 83 633 70 840 89 
981 108040 100 2 7 56 274 426 50 
632 727 821 87 996 109192 ББ1 646 
739 829 85 913 šį 

110179 263 78 399 405 80 697 727 
830 49 74 972 111117 90 204 56 347, 
664 94 784 112049 108 77 380 478 
658 88 792 869 78 947 113122 332 

  

„KURII 

357 543 76 790 817 964 118152 89 
206 40 329-403 573 651 91 95 709 77 
828 119115 211 304 58 83 510 73 94 
742 120076 102 96 282 318 35 458 
626 35 57 820 923 121158 207 66 367 
68 547 98 632 59 734 44 833 95 986 
122027 28 168 99 216 28 88 576 
123179 227 85 451 520 33 629 45 722 
901 83 124020 309 475 86 563 84 775 
125099 137 63 218 87 321 506 65 661 
807 913 25 126243 303 630 744 72 855 
127002 193 248 99 517 31 98 600 65 
148 87 910 49 128157 85 219 572 678 
714 850 83 93 993 129044 151 93 207 
68 73 97 472 92 582 764 911 12 30 50 
130046 99 238 64 355 406 99 525 606 
708 58 74 848 900 131032 69 132 66 
342 63 513 27 83 623 56 832 74 955 
132393 677 88 752 53 872 916 133232 
65 99 308 493 524 66 71 91 842 951 
134048 83 84 89 222 57 344 79 401 
82 559 95 663 730 135142 209 327 456 
60 509 52 82 654 748 951 > 
136001 4 28 66 150 95 284 342 69 

476 80 587 55 68 82 747 97 137004 
168 75 206 15 24 94 463 513 67 600 
65 755 905 138005 44 66 125 252 3 
803 564 88 690 730 6 53 925 8 38 88 
139016 58 68 275 356 486 525 82 
749 809 15 964 72 140040 180 346 
401 8 41 50 72 618 830 940 141058 
61 228 302 6 77 924 142554 917 64 
143008 107 88 374 472 566 646 723 
805 46 902 144206 226 468 558 607 
58 821 6 145020 124 216 893 405 
643 829 72 14605 2288 443 510 613 
85 728 983 147217 558 669 893 954 
148008 60 93 130 211 36 31 619 570 
635 762 812 27 35 56 99 149218 306 
445 59 530 66 680 

150022 84 91 240 429 592 629 745 
88 151155 367 445 615 806 24 967 
152277 88 451 79 521 57 615 81 
104 858 78 153031 62 190 323 7 49 
154167 8 260 419 84 525 70 778 
812 48 79 930 155023 74 156 546 
999 156015 33 80 103 17 201 26 429 
89 72 670 81 981 157197 258 427 
698 750 833 944 158051 102 243 89 
850 447 97 651 75 83 713 816 72 
a 254 99 340 423 6 9 89 

ili ciągnienie 

Główne wygrane 
„, Stała dzienna wygrana 20.000- zł. 
padła na nr. 108146 

25.000 zł. na nr. 58543 
15.000 zł. na nr. 119979 
10.900 zł. na nr, nr. 5964 58625 
5.000 zł. na nr. nr. 34122 46272 

60427 101423 136342 143098 
2.000 zł. na nr. nr. 535 6920 7248 

17245 23522 31656 36020 66783 92524 
142293 145399 151033 152429 

1.000 zł, na nr. nr. 1742 11021 
11809 13309 13368 16626 19319 
23907 24000 35259 43535 44284 
54472 56903 57520 61063 62684 62912 
74360 83739 84491 84890 87287 
99332 106184 110856 124519 134968 
135232 

Wygrane po 259 zł. 
348 413 598 614 35 980 1659 778 

2358 3466 4326 50 621 25 713: 53 
839 5423 60 68 649 929 6342 88 487 
531 894 7242 422 45 539 46 817 28 
87 73 919 8896 966 89 9402 10618 
936 11403 905 14 33 12124 90 221 48 
18035 364 90 432 622 43 87 837 934 
38 114109 38 399 567 602 15042 201 
441 758 16092 222 416 528 849 17042 
56 72 248 490 591 18054 243 391 731 
47 807 47 52 85 19060 227 537 
1417 988 

20277 458 575 896 21025 53 447 

“ (4459). 

934 27006 232 351 97 608 86 853 75 
948 28306 531 97 29461 813 48 56 
30112 37 704 86 969 31440 558 821 
75 32604 55 83 78 9816 83711 61 901 
34078 150 202 439 868 95 35355 67 
404 36402 915 37008 18 104 15 219 
391 735 38286 340 919 41 39256 423 
91 676 720 800 

40432 680 739 917 41037 37181 
339 577 706 24 806 905 15 42001 105 
89 43352 472 560 89 916 65 440 
42821 45206 46018 587 88 726 47134 
37 73 202 59 712 48935 49041 519 
641 995 50046 49 760 831 51348 70 
451 99 532 66 67 691 890 998 52012 
22 501 832 970 58080 498 602 4 899 
54043 517 62 731 79 89 909 55052 
451 815 925 33 56009 253 505 76 650 
57888 414 20 529 39 615 776 918 
58592 873 59347 
60 316 82 407 35 612 706 46 879 
61752 851 62317 597 893 965 63058 
221 48 433 608 729 54 936 64054 164 
308 53 497 789 65386 545 64 66188 
451 708 92 865 933 51 67060 356 81 
655 87 870 956 59 68069 211 25 55 
431 586 69036 142 237 72 3376 473 
630 984 70141 521 35 946 71085 413 
912 72019 30 433 511 12 881 021 26 
56 73091 140 206 68 389 445 897 036 
37 74611 800 80 75045 919 76331 
489 572 676 787 843 77804 96 403 
74 500 18 642 815 78158 200 526 28 
605 48 854 79288 349-402 77 525 49 
944 

80850 81027 437 690 82130 504 38 
893 83161 818 601 2 847 84367 64 
427 571 84 620 743 85546 678 729 
803 994 86151 279 313 87 531 613 84 
945 87103 403 606 823 51 88177 501 
93 771 879 84 938 89158 278 357 41 
653 60 82 90358 950 91060 221 60 
451 645 862 74 92877 100 94 557 
799 877 972 93502 5 11 38 721 886 
94520 42 829 902 25 84 95369 96268 
419 884 967 97238 533 8252 615 731 
63 99008 963266 5819 76 960 

100097 204 377 422 14 147 101075 
177 209 354 444 743 78 102113 71 
256 69 4840 992 103033 183 493 523 
718 74 867 987 104099 101 11 48 449 
105080 213 332 506 40 874 997 106169 
251 107432 860 975 109218 411 44 
544 942 90 110164 388 789 892 942 
112146 254 506 781 818 113133 420 
76 531 40 63 966 114472 115246 498 
116384 583 99 621 817 65 117437 42 567 669 82 118015 99 522 34 

120292 492 62 787 121092 232 399 
496 602 822 972 122063 184 542 123271 963 124248 52 67 8 756 125162 504 810 126480 127099 509 603 62 128009 131 304 653 754 80 807 129124 39 532 48 58 645 95 955 92 130296 811 131146 210 95 419 640 706 873 50 932 132026 266 412 23 782 826 43 133192 200 6 351 592 184265 670 90 917 135019 24 124 325 36 136199 221. 878 922 137154 455 709 881 2 922 138181 242 615 43 58 814 98 932 139156 94 352 92 

140194 526 738 141099 568 711 94 
142111 403 607 702 51 835 144013 
845 91 905 145013 205 90 361 585 
146207 49 350 539 706 40 935 147313 | 
683 148057 485 508 149655 871 3 
150038 51 88 373 492 151100 73 300 97 
621 74 785 9 98 834 951 152010 124 
322 933 153208 10 521 613 780 999 
154101 364 412 568 637 702 45 800 
938 155053 607 860 156734 — 157694 
960 9 158122 307 628 727 9 44 823 
58 159524 803 82 

IV ciągnienie 

Wygrane po 250 zi ы 
640 1125 306 560 843 54 908 2487 

@ 

`1954 149290 490 685 150034 279 619 
-1744 806 151151 441 80 536 64 76 799 

=1 654 153303 44 559 612 946 9 154123 

943 8630 850 951 9080 520 661 91 
96 10006 96 717 11499 510 61 96 661 
849 12184 763 93 13870 98 944 94 
14236 501 665 839 995 15194 99 275 
369 508 919 16000 201 27 445 17032 
73 473 981 18067 364 57 406 21 534 
918 19090 98 248 900 20742 849 
21348 95 756 67 916 22082 480 594 
919 23201 58 311 608 917 45 24010 
291 444.867 25089 265 322 819 26018 
14 73 90 495 685.27289 329 448 844 
78 28170 282 722 29208 18 46 468 nasa. 
548 910 19 30160 206 56 535 64 630 
791 990-31005 405 794 948 32140 48 
74 308 589 782.33047 138 407 633 90 
832 88 34176 252 365 553 648 35008 
744 803 37461 541 614 30 805 70 
38233 53 405 89470 79 54 6616 38 

40463 601 56 780 850 95 41276 458 
637 718 42538 43408 62 535 41 604 
92 54 59 943 44027 45008 134 504 
856 46005 101 289 464 534 683 725 
47434 601 58 762 816 8586 918 50 
49035 51 468 901 13 50118 38 91 544 

zatrzymany 

nasow! pugilares. 

31 70 695 948 50 51060 73 023 97 
640 84 TI1 888 76 52054 92 795 824 Krauklisa dyżaroje 28 70 907 51 53065 107 278 793 54040 nojiejant 
121 481 822 55003 105 335 550 56792 
805 57028 237 404 503 659 902 58508 
868 90 931 59206 58 80 315 77 667 
974 60057 500 730 847 57 967 61262 
417 25 985 62025 95 233 738 42 94 
988 63136 857 64465 519 697 65238 
61 377 644 66580 917 30 67385 756 
68865 69017 606 904 7. 79 7085 286 
824 71384 613 72128 239 656 83248 
303 455 543 786 088 74652 757 75031 
194 363 651 76181 446 603 28 T7171 
214 61 785 78280 45 519 772 79259 

80286 434 561 89 98 806 81449 
82115 941 83504 678 777 76 84047 77 
241 413 35 553 85202 334 486 597 
143 69 86006 79 105 226 334 486 
568 53 621 790 902 31 85 87097 212 
483 88704 89123 221 397 679 789 
90340 497 579 91224 546 866 83 
92023 66 124 86 392 470 575 863 
93116 661 704 986 94787 95612 19 
837 903 96085 317 564 619 28 783 938 97347 58 745 905 98039 82 388 
556 692 762 803 99044 191 507 88 662 100140 736 101357 75 426 801 
920 57 102282 86 572 103095 197 301 
400 504 58 605 35 702 60 104178 
105280 106562 90 978 107009 156 223 54 9 849 476 592 950 108162-347 
635 109215 56 944 110134 273 319 67 508 111648 787 961 112127 299 687 
113240 64 479 761 940 114056 64 89 
108 17 65 376 441 84 504 705 15 856 
115065 108 305 475 941 116532 643 
872 992 117068 292 489 734 864 910 
118016 61 396 483 733 957 19420 60 
691 768 = Z» 

120080 429 509 36 661 121016 14 
46 947 122445 507 123165 407 608 
744 905 38 1129129 917 125157 
788 941 58 126135 988 127148 211 
741 976 128097 769 829 129056 63 
280 395 422 640 763 860 130029 275 
810 56 131114 357 83 447 793 829 
132756 854 59 68 910 63 133819 54 
85 994 134968 135365 571 609 75 977, 93 136000 107 27 51 667 754 187052 
626 732 829 929 138065 955 58 853 
a 139174 304 403 31 864 50 94 

licyjny. 

Krauklis winę. 

klisowl. 

sia). 

m 
140082 327 814 141126 370 5 857 

958 142357 683 807 143001 538 630 
719 966 144591 606 996 145011 71 
139 45 89 232 302 456 146400 13 5 
508 767 842 920 5 97 147123 208 36 ną 
682 786 991 148465 557 714 89 802 Wilna. 

903 152044 69 116 207 53 809 480 

346 431 581 

Aresztowanie złod sieja 
w gmacha uniwersytetu 

W niedzielę w szatni USB, 
po koncercie, który się od- 
był w Sali Śniadeckich, został 

zawodowy zło* 
dziej kieszonkowy, który prze 
dostawszy się do szatni zdą- 
żył już okraść jednego mece- 

Aresztowanym okazał się 
Szmajka Kagan. Osadzono go 
w areszcie centralnym. 

‚ Podczas rewizji znaleziono 
przy nim „buchnięty” mece* 

Przy łóżku szofera 

ECHA WSTRZĄSAJĄCEJ 
KATASTROFY SAMOCHO- 
DOWEJ NA ANTOKOLU. 
WCZORAJ ODBYŁA SIĘ 
SEKCJA ZWŁOK OFIAR 

KATASTROFY. 
Wczoraj z polecenia wice- 

prokuratora na miasto Wilno 
Nowickiego, przy łóżku ocala 
łego szofera Mikołaja Kraukli- 
sa, ustanowiono stały dyżur po 

Szofer Krauklis bo- 
wiem jest uważany za areszio- 

wanego I po wyzdrowieniu sfa 
nie on przed sądem. Jedno- 

cześnie prowadzone jest do- 
chodzenie celem wyjaśnienia 
w jakim stopniu ponosi szofef 

Wczoraj odbyła się sekcja 
zwłok oflar katastrofy. Wyni- 
ki sekcji przekazane zostaną 
władzom sądowo śledczym ce 
lem załączenia Ich do akt spra 
wy przeciwko szoferowi Krau- 

Pogrzeb oflar wstrząsające- 

go wypadku odbędzie się dzi- 

Hpel Komitetu 
Ukwiecenia Wilna 
Komitet ukwiecenia Wilna 

ponawia swój apel wystosowa* 
ny na początku tegorocznej 
wiosny do wszystkich organi 
zacyj społecznych i kułtural- 
nych, aby z zasięgu najbliż* 
szych ulic położonych w są 
siedztwie lokalu danej organi- 
zacji przeprowadziły skutecz 

propagandę ukwiecenia 

Komitet ukwiecenia Wilna 
zwraca uwagę radiosłuchaczy 
na dzisiejszą włorkową, audy* | 

  

38003 8 165 347 98 464 514 726 60 | 44 445 668 803 86 114017 123 340 65 
£BO 89 996 39072 80 352 82 502 | 445 86 807 923 115151 67 248 86 561 
% 767 988 4010 58 341 592 618 16! 746 92 116369 495 607 747 61 117184   
  

LEON MOENKE B) 

ТМ ЭТР 
Zadowolenie z powodu zaspokojenia głodu i zao- 

patrzenia się w prowiant prysło. Zaczęliśmy teraz oce- 
niać wszystko z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

Mimo to nie żałowaliśmy swej decyzji przepra- 
wienia się przez rzekę w łódce. 

Innego wyjścia nie było Byliśmy zbyt wyczer- 

pani, by drogą okrężną szukać innej przeprawy. Przed- 
sięwzięcie to było połączone z ogromnym ryzykiem, 
nie było jednak pozbawione nadziei na powodzenie. 

Teraz, gdyśmy już nie byli głodni, očeniališmy 
nasz postępek jako szaleństwo. 

Teraz dopiero zdawaliśmy sobie sprawę, jak 
nikłe mieliśmy szanse powodzenia. Pomimo całego 
sprytu i panowania nad sobą, 'zawdzięczaliśmy na- 
sze powodzenie tylko tej okoliczności że podczas na- 
szego pobytu w chacie, nie zawitał do niej ani żoł- 
nierz GPU, ani żaden aktywny członek sielsowietu 
lub jakiś geolog z prawdziwego zdarzenia. Tak był 
to wyjątkowy zbieg szczęśliwych okoliczności, które- 
mu możemy zawdzięczać dobry wynik naszego sza- 
leństwa. 

Żeśmy role swe odegrali bez zarzutu -- o tym 
świadczy fakt, że mamy możność kontynuowania 
naszej podróży. Lecz czy dziś nam udało się całko- 
wicie uśpić wszelkie podejrzenia i wątpliwości u 
spotkanych tam ludzi? 

Wątpiliśmy w to. Wiele szczegółów z naszego 
pobytu w chacie włościańskiej zdawało się to po- 
twierdzać. 

Szczęśliwy koniec tej eskapady zawdzięczaliśmy 
głównie trzykilometrowej odległości od naszej chaty 
posterunku GPU i sielsowietu. 

Uważaliśmy jednak za rzecz możliwą, że GPU 
już rozpoczęło poszukiwania. 

721 35 978 22589 96 615 68 826 37 
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Ewentualność pogoni sianęła przed nami w ca- 

łej swej grozie. 

Dzisiaj jeszcze musimy w jakibądź sposób dojść 
do granicy, przejść te 20 kilometrów, które nas od 
niej dzielą — takeśmy zdecydowali. 

Wstaliśmy. Spojrzałem na nićbo, by określić 
kierunek. Lecz na niebie nie było żadnego jaśniejsze- 
go punktu. Całe było zasłonięte czarnymi chmurami. 

Zacząłem błądzić wzrokiem po wszystkich stro- 

nach, szukając jakichś wskazówek co do kierunku 

naszej dalszej podróży. Lecz na próżno. Przed nami 
i po bokach rozciągała się jednostajna, falista nieco, 
pokryta mchami tundra. Ani śladu drzewa lub jakie- 
goś krzewu. Gdzie rzucić okiem wszędzie jednostaj- 
ne morze mchów. Takiej trudnej dla orientacji miej. 
scowości nie spotykaliśmy przez cały czas naszej 
włóczęgi. 

Gdyśmy bezradni szukali jakiegoś wskaźnika 
kierunku podróży, lunął deszcz połączony z wichurą. 

Musieliśmy się ukryć pod skałą, którąśmy nie- 
dawno opuścili. 

Wiatr z ulewnym deszczem napawały nas na. 
dzieją, że rychło to się skończy i znów ukaże się słoń- 
ce. 

Lecz wiatr ustał, a ulewa przemieniła się w dro- 
bny jesienny deszcz, któremu zdawało się nie będzie 
końca. 

— Nie będziemyż siedzieli tu do nieskończonoś- 

ci na oczach tej przeklętej wsi! — zawołałem i pod- 
niosłem się z miejsca. 

Wlazłem na skałę, która służyła nam jako schro- 
nisko przed deszczem i znów zacząłem badać okolicę. 

— Lonku, Lonku! — przerwała moje obserwac- 
je żona. — Patrz, Ścieżka! Ścieżka wydeptana no- 
gami ludzkimi. : 

Gdy bylem zapatrzony w przestrzeū, ona tym 
czasem badała bezpośrednio otaczające nas miejsca. 

Dokąd prowadziła ta ścieżka? Wydobyłem ma- 
pę. W dwudziestu mniej więcej kilometrach na pół- 
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ukwiecenia miast pł, „Miasta 
kwiatach” o godz. 14.15 w 
układzie p. Jadwigi Jasiewi* 
czówny. 
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noco-zachód od wsi, na brzegu morza, mapa wyka- 

zywała jakąś osadę. Nie mieliśmy wątpliwości że 

ścieżka prowadzi do owej osady. Stamtąd odległość 

do graniey wynosiła zaledwie 10 kilometrów. 

A więc posiadamy już szczegół orientacyjny. 

Lecz czy można zeń skorzystać? Przecież, o il3 

będzie zorganizowana pogoń, przede wszystkim skie 
rowana zostanie na tę ścieżkę. Przecież to nie ulega 
wątpliwości. 

A wypadkowe spotkania?! Przecież na to jest 
Ścieżka, by z niej korzystali ludzie. 

Staliśmy niezdecydowani. 

Czyżby iść po tej pozbawionej wszelkich wskaź- 

ników orientacyjnych, gołej, monotonnej, pagórko- 

watej tundrze? Bez słońca? Na oślep? 

Na pewnobyśmy zbłądzili, poszli w niewiadomym 

kierunku i, kto wie, może trafilibyśmy na to samo 

miejsce. 

Go począć? Nocować tutaj, w pobliżu tej wau, 

gdzie wszyscy wiedzą o naszej wędrówce przez tuu: 

drę — nie miało najmniejszego sensu, tym bardziej, 

że pogoń za nami była więcej niż pewna. 

Pozostawać tutaj — to znaczy zginąć. 

” M 
IAA šian *   

= Zdecydowaliśmy kontynuować rozpoczętą dziś £ 

rana grę „va banque*. 

Ruszyliśmy wydeptaną ścieżką. Nadziei na dojś- 

cie dzisiaj do granicy nie było. Mieliśmy bowiem 

przed sobą już nie 20, lecz 30 kilometrów. 

A godzina już była późna. Była już czwarta (we- 

dług naszego zegarka) gdyśmy ruszyli Ścieżką. 

‚ Około godz. 6 wiecz. raptem spod nóg naszych £ 

krzykiem frunęła kuropatwa. Ponieważ w pobliżu nas 

znów opadła na ziemię, można było z tego wniosko* 

wać, że jest ranna. 

— Łap ją! — krzyknęła żona. 

(D. c. n.)
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Koncert Serge Benoni 
W niedzielę Zw. Studentów USB 

Rosjan, zorganizował koncert, z udziałem 
znanego bas-barytona Benoniego i chóru 
związku, pod kierunkiem L. Fiodorowa. 
Szczelnie była zapełniona sala USB, ale 

jedynie towarzystwem rosyjskiem, aż dziw 
brał, że polskie społeczeństwo odmówiło 
sobie rozkoszy słuchania jednego z naj- 
piękniejszych głosów, jakie znaleść moż- 
Na na arenie špieweczej. Ale gdy się 
wspomni, że swego czasu krytyk muzycz- 
ny w Wilnie „zjeździł”* Kiepurę, nie wró- 
Żłąc mu żadnej przyszłości, a na jego wy- 
stępie w warszawskiej operze były prawie 
pustki na Fauście... w roku 1925 czy 24, 

Irzeba mieć nadzieję, że nasz wileński 
Śpiewak, (rodem z Grodzieńszczyzniy! gdy 
już zupełnie ustali swą sławę za granicą, 
ędzie też celem szalonym owacji, dumą 

Naszą iip. Tym bardziej, że nie można na- 
Wet porównać 'jak dałece kulturą arty- 
Słyczną, pracą nad sobą, wyćwiczeniem 
głosu, wyrazistością twarzy, różnorodno- 
Ścią repertuaru, p. Benoni stoi wyżej od 

banalnych, przyznajmy szczerze, arii ko- 
chanego „chłopca z Sosnowca”, zrywsia 

cego cudowny głos przy byle okazji. P. 
Benoni śpiewał zimą w la Scali, w Szwaj- 
Carii Czechosłowacji z powodzeniem. 

Koncert zorganizował się z okazji 750. 
lecia nSłowa o Pułku Igora”, narodowego 

poematu Rosji, opisującego wyprawę na 
Połowców Igora Świętosławowicza, księ- 
tla połockiego, panującego od 1150— 
1202 na terenie ks. Czernigowskiego. Na 

Iemat losów tego bohałera, napisał nie- 
Jaki Borodin, uczony chemik z końca XIX 
W. zabawiający się z amatorstwa muzyką, 
Operę „Kniaź Igor", bardzo piękną, są- 

@с z trzech wyjątków (aria kniazia Igo- 
"a, piośnka ks. Galickiego, aria chana Kon 
Czaka) $piewanych przez p. Benoniego. 

-, SZystkie fe pieśni utrzymane są w tonie 
ohaterskim, odpowiadającym epicznej 
i rozlewnej strofie poematu. zwłaszcza aria 

kniazia, wymagająca olbrzymiego głosu, 
dała możność p. Benoniemu rozwinięcia 
swej fenomenalnej skali, wstrząsającej siłą 
Przestrzeń, 

Piosnka ks. Galickiego, wesoła i hu- 
laszcza, wykazała znów inną właściwość 

Śpiewaka, lekkość i polotne drwiny, hu- 
mor _w.śpiewie, równie znakomicie wydo- 
byty, jak dramałyczność arii kniazia, lub 
dzikość arii chana. Był to pełny wyraz 

plastyczności głosowej. 

W scenie pożegnania Borysa Goduno 
.Wa_z synem na tle chóru, z opery Musorg 
+ ego, P. Benoni dal wyraz tak skoncer-   

towanej, dramatycznej siły, że gra jego, 
mimika, barwa głosu, zduszonego w ostał 
nich chwilach konania, były na równi z 
przepięknymi tonami, z tym rozlewnym, 
tęsknym, niezawodnym w czystości i ba- 
jecznei rozciągłości śpiewie, porywają- 
cym w te rejony najwyższej rozkoszy, ja- 
ką tylko piękny śpiew dać może. Wszyscy 
znawcy, obecni na sali, stwierdzili ogrom 
ne postępy p. Benoniego w kierunku wy- 
razistości i gry scenicznej, tak przecież 
skrępowanej estradą i wyrobienie wprost 
cudownych górnych tonów, barytono- 
wych, wysnuwanych lekko, przejrzyście, 
kryształowo. Dając olbrzymi program I kil 
ka długich arii na bis, ani na chwilę ten 
piękny głos nie dzwał wrażenia najmniej 
szego wysiłku, krzyku; dźwięczał jak naj- 
szlachetniejszy metal w słynnym monolo- 
gu Borysa Godunowa, jednej z najpięk- 
niejszych arii, jakie kiedy były skompo- 
nawane. 

Druga część koncertu była poświęcona 
pieśniom, skomponowanym przez róż- 
nych autorów dla Szaliapina, którego nie 
dawny zgon, obecni uczcili przez powste- 
nie. 

Bohaterski romans Sachnowskiego, na 
strojowa pieśń Słonowa, liryczna Bleich- 
mana, rozlewne piano, niezwykle subtel- 
nie, koronkowo modulowane przez p. Be- 
noniego, Dianina fragiczna pieśń katorż- 
nika, odegrana i odśpiewana z przesko- 
kami głosowymi, oddającymi wisielczą ra- 
dość i rozpacz na przemiany, wszystko za 
lewało salę falami dźwięków potężnych 
i harmonijnych, jak precyzyjny instrument. 

Wneł połem beztroska, wesoła, za- 
dźwięczała pieśń z Halki „Ruszaj w pole 
panie bracie”, na bis, potem arcydzieło 
finezyjnej muzyki „komizmu z szatańst- 
wem, aria don Bazila z Cyrulika na cześć 

kalumnii tak trudna głosowo, tak pełna 
kontrastów, od cichego syku pokornego 
węża, do wzrastającej złej potęgi, drwin 
z całego” świata. Cieniowanie tych uczuć 
oddał p. Benoni znakomicie, głosowo 
przerzucał nuty bawiąc się nimi. 

Na zakończenie wspaniały w poważ- 
nej harmonii zabrzmiał  ,.Chrysłus Wos- 

kres" Rachmaninowa i zdawało się, że 

olbrzymia fala o szlachetnym dźwięku na- 
pełniała nie tylko salę, ale świat cały. 

Piękny głos... piękny koncert... Jakże róż- 
ne są muzyki narodów i jak bardzo obja- 
wia się ich dusza w dźwiękach. 

Akompaniował doskonale prof. Trocki, 
absolwent naszego Konserwatorium. 

„ Hel. Romer. 

Szybki i pomyślny rozwój 
Kolonii Koleiowej 

& w niedzielę, 22 bm. odbyło się w Kolo- 
vii Wileńskiej wałne zebranie członków To 
warzystwa Spółdzielczego „Wileńska Kolo- 
ia Kolejowa”. 

, Po wyborze przewodniczącego i odczyta 

Niu protokułów z poprzedniego nadzwyczaj- 
ego zebrania Zarząd Towarzystwa złożył 
Sprawozdanie że swej działalności za rok 

ubiegły. 
Prezes zarządu p. Szczepański omówił 

Szczegółowo działalność zarządu podczas 

Ubiegtej kadencji, podkreślając w szczególno 
® Sprawy inwestycyjne Towarzystwa. Za- 

Projektowane przez zarząd przechowalnia 
Owoców i chłodnia w Kolonii Kolejowej są 
19 w trakcie budowy. Poza tym zarząd zwró 

®# аига uwagę ną zwiększenie sieci ošwiet 

Miowej Kolonii, która wynosi obecnie już 

punkty świetlne. Zakończone już zostały 

teboty w związku z układaniem tarasów i 

schodów przy wejściu na Górną Kolonię. 

Zarząd Towarzystwa dążąc do regulacji 
Че wy Górnej Kolonii uzyskał w Zarządzie 

Miejskim w Wilnić 1000 płyt, ź których uło 
Ėjo zostały trwałe chodniki przy ul. Wed 

ej, 

» Przedsiębiorstwa Towarzystwa wodociąg 
„Mlyn wykazaly w roku sprawozdawczym 
deficyt. Deficyt ten wynikł z powodu zmniej 
Szenją się wpływów za przemiał oraz zaprze 
Manią odbioru wody przez kolej. 

Poza tym na straty Towarzystwa w ub. 

toku budżetowym, które wynosiły 4732 zło- 
złożyły się takie pozycje jak: umorzenie 

ęści zadłużenia Komitetu Budowy kościo 
„V Kolonii Wileńskiej oraz spisanie pew- 

“Yeh sum na amortyzację majątku Towa- 

twa, 
Po zamknięciu dyskusji nad sprawozda   

niem zarządu udzielono mu przez aklamac 

ję absolutorium i wyrażono podziękowa- 

nie za dotychczasową owocną działalność 

Na wniosek jednego z członków zebra- 

nia wybrano na następną kadencję zarząd 

w dotychczasowym składzie za wyjątkiem 

p. Władysława Kochańca, który zrzekł się 
powierzonej mu funkcji. Na jego miejsce wy 

brano p. Połońskiego. 

Do Rady Nadzorczej zostali wybrani: — 

pp. Filipowicz i Kamiński jako członkowie 

craz pp. Walter i Kochaniec w charakte 

rze zastępców. 

Rada Biblioteczna ukonstytuowała się w 

składzie: pp. Kwiatkowskiej, Pikielskiej i 

Święcickiego. 

Na wniosek prezesa zarządu p. Szcze- 

pańskiego walne zgromadzenie uchwal:ło 

podniesienie składki członkowskiej o 50 gr. 
& 3.50 do 4 zł. miesięcznie. Podniesienie 

składki członkowskiej spowodowane zosta- 

ło koniecznością pokrycia zobowiązań To 

warzystwa w związku z przegranym w Są- 
dze Najwyższym procesem o zwrot ceny ku 
pra jednej z działek będącej własnością b. 
członka Towarzystwa, obecnie obywatela so 
wieckiego. 

Preliminarz budżetowy Towarzystwa zat 

wierdzony został bez zmian w brzmieniu op 

Iacowanym przez zazrąd po stronie wydat 

ków i dochodów na globalną sumę 12.807 zł. 

Na końcu należy podkreślić owocną 

działalność Towarzystwa, które w szybkim 

tempie rozwija się b. pomyślnie, jicząc już 

obecnie 154 członków. Dzięki intensywnej 

działalności T-wa Kolonia Kolejowa zdoby 
wa się na coraz to nowe inwestycje, które 

tej popułarnej miejscowości nadają miły i 

schludny wygląd. 

Groźny pożar w pow. wołkowyskim 
Spłonęło' 87 budynków z inwentarzem — 1 osoba zginęła 

w płonieniach 1 ciężko ranna 
18 bm. wieczorem we wsi Mogiłowce, 

Sm, Łysków, pow. wołkowyskiego, z nie- 
przyczyny, w stodole Stefana 

gą wiejno, wybuchł pożar, który przeniósł 
szk Na sąsiednie budynki. Spaliły się na 

odę 26 gospodarzy: 22 domy miesz- 
ge. 25 stodół, 34 chlewy, 8 spichrzy, 
gojałówki, 14 owiec, 3 świnie, narzędzia 

Nicze, zboże 1 odzież. Straty wynoszą 
Sło 73,500 zł. 

<zasie pożaru zginęła w ogniu Ol- 

ga Wołczuk, lat 45, I odniósł ciężkie opa 
rzenia Bazyl Wołczuk, lat 58, którzy we- 
szli do palącego się domu, w celu rato- 
wania rzeczy I w fym czasie spadł na nich 
palący się dach, 

Ogień przy pomocy straży pożarnych 
z Zelzina I Łyskowa oraz przybyłej lud- 
ności o 9. 3,30 rano dn. 19 bm. złokalizo- 
wano. Poszkodowani są przeważnie Bia- 
łorusinami. 

„KURIER“ (4459). 

Dnia 25 i 26 bm. czyli w najbliż- 
52а środę i czwartek odbędzie się na 
placu Łukiskim „Niespodzianka © 
zmroku*. Będzie to szereg odczytów 
pa tematy: „Gruźlica i jej zwalcza- 
nie*, wygłoszonych przez lekarzy spe 
cjalistów przed mikrofonem ustawio 
nym na placu. Szereg megafonów u- 
dostępni nawet najliczniej zebranym 
słuchaczom dokładne wysłuchanie 
zasadniczych wiadomości o najwięk- 
szej epidemii naszych czasów i spo- 
sobach obrony przed nieszczęściem, 
które każdego może dotknąć. Odczyt 
będzie ilustrowany przezroczami. Na 
placu będzie ustawiony ekran odpo- 
wiednio wielki. 

Wojsko zawsze gotowe do pomocy 
————, 

KRONIKA 
WILENSKA 

— Przewidywany przebieg pogody 
według PIM w dniu 24 bm: 

Pogoda słoneczna o przejściowym 
wzroście zachmurzenia w ciaqu dnia przez 
chmury kłębiaste, R 

Cieplej (do 20 st). 
Słabe wiatry wschodnie I południowo- 

wschodnie. 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują 

apteki: 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 

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

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

TEIDSIESIRORKZE R WYONCYWETZEYNYNIĘOZZOESCOĄCY EEST 

Hotel EUROPEJSKI 
Ww WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefonv w pokojach. Winda osobowa 
BREEZE Сетотоир: я 

następujące 

DSORIST=" 
— Dyrektor wileńskiego Oddziału 

Banku Towarzystw Spółdzielczych, p. Ed- 

|jmund Gronau, obchodził 22 bm. 25-letni 
jubileusz swej pracy zawodowej w dzie- 
dzinie bankowości. P, dyr. Gronau przy- 
był do nas z Warszawy, gdzie zajmował 
kierownicze stanowiska w Centrali swego 
banku, W ciągu swej sześcioletniej pracy 
na terenie Wileńszczyzny jubilat zaskar- 
bił sobie żywe uznanie i sympatię w tu- 
tejszych sferach bankowych. kupieckich 

i przemysłowych. 

GGSPODARCZA 
— Wydział podatkowy Zarządu Miasta 

przystąpił już do wysyłania wniosków 
o egzekucję należności z tytułu samoist- 
nych podatków miejskich: od psów, rek- 
lam, szyłdów i zużycia bruków. Termin 
płatności tych podatków upłynął 30 kwiet 
nia rb. 

Tegoroczne wpływy z tytułu tych po. 
datków, jak się dowiadujemy, były sto- 
sunkowo dobre. W terminie wpłynęło 
bowiem około 80 procent należności, 

SPRAWY SZKOLNE 
— Państwowe Liceum męskie im. Jana 

I Jędrzeja Śniadeckich przy Uniwersytecie 
Słefana Batorego rozpoczyna w dniu. 25 
maja przyjmowanie zgłoszeń kandydałów 
do klasy | na Wydziały Humanistyczny, 
Matemalyczno-fizyczny i Przyrodniczy. 
Podania należy składać do dnia 22 czerw. 
ca w kancelarii liceum, ul. Bakszta 15 
(tel. 28-28) w godzinach od 10 do 12. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „Stosunek Litwy do Polski w kon- 
stelacji europejskiej”. Zarząd Koła Wileń 
skiego ZOR, przypomina swym członkom 
że dziś dnia 24 maja rb. (wtorek), o g. 18 

w lokalu ZOR-u ul. Orzeszkowej 11-a od- 
będzie się odczyt p dr Wielhorskiego, 
dyrektora Instytutu Badań Europy Wschod 
niej. Temat: „Stosunek Litwy do Polski 
w konstelacji europejskiej". Wstęp wol- 
ny, goście mile widziani, 

— 343 Środa literacka. Ostatnia w tym 
sezonie środa literacka odbędzie się 25 
bm. Staraniem Fofoklubu Wileńskiego p. 
St. Turski wygłosi odczyt pł. „Rola foło- 
grafiki w kulturze estetycznej” ilustrowa- 

"ny przezroczami. 
— Posiedzenie Wydzialu III T-wa Przy- 

jaciół Nauk odbędzie się 24 (wtorek) bm. o 

godz. 19 w lokału Seminaruim Historyczne 
go USB. (Zamkowa 11). Na porządku dzien 
nym odczyt prof. Fr. Bossowskiego p. t 
„Wpływy hiszpańskie, na Polskę", 

— „Nowoczesny silnik spalinowy I je- 

go oliwienie”. W dniu 24 maja o godz. 19 
w lokalu I Koła Zw. Rezer. przy ul. Ta. 
tarskiej 5 wygłoszony będzie odczyt pod 
tytułem: Nowoczesny silnik spalinowy ! je 
go oliwienie”, Odczyt bedzia ilustrowany 
przezroczami. Wstęp dla właścicieli sa- 

mochodów i motocykli bezpłatny, 
    

Czego jeszcze nigdzie nie było 
we wszelkich szlachetnych poczyna- 
niach wzięło żywy udział w zorgani- 
zowaniu tego pierwszego w swoim ro 
dzaju uniwersytetu pod gołym  nie- 
bem. Pułk saperów wystawia bezpłat 
nie ekran. 5 pp. leg. daje swą świetną 
orkiestrę dla urozmaicenia wieczoru. 

Zwracamy się do wszystkich, ko 
mu miłe zdrowie swoje i swoich naj- 
biiższych, o przybycie na wykłady. 
Prosimy Panów Dowódców o skiero 
wanie żołnierzy na odczyt. Miejsca 
wystarczy dła wszystkich — „lokal* 
obszerny i dobrze wentylowany. — 
Na wypadek chłodu radzimy wziąć 
ciepłe okrycia. Początek o godz. 19 
min. 30 — wstęp wolny. 

ZE ZW. I STOWARZYSZEŃ 

— Baczność Ochotnicy Wojenni. Zarząd 

Związku b. Ochotników Armii Polskiej, Od 

dział w Wilnie: powiadamia swych  człon- 

ków, że-dnia 29 maja 1938 roku odbędzie 

się zwyczajne walne zgromadzenie człon- 

ków w lokalu Ogniska Kolejowego z nastę 

pującym porządkiem dziennym. 

1. Zbiórka członków w lokalu Związku 

przy ul. Beliny 9—2 o godz. 8,30 rano skąd 

nastąpi odmarsz na nabożeństwo do Ostrej 
Bramy, po nabożeństwie uczestnicy udadzą 

się zwartym oddziałem z hołdem na cmen 

tarz Rossa dla złożenia wiązanki kwiatów 

na Mauzołeum Serca Wielkiego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego. 

2. O godz. 12 nastąpi otwarcie wałnego 

zgromadzenia członków Oddziału w pierw 

szym terminie, a o godz. 12,30 w drugim ter 

roinie. 

— Zarząd Oddziału Wileńskiego 
P. T-wa Eugenicznego po wyborach w 
dniu 21 maja ukonstytuował się następują 
co: prezes — prof. Z, Hryniewicz, wice- 
prezes — prof. K. Pelczar, członek za- 
rządu — dr W. Mórawski, skarbnik — dr 
E. Sawicki, sekretarz 1 — dr Borodzi- 
czówna, 2 — E, Gojgałowiczówna. Do 
komisji rewizyjnej weszli — dr Praw. 
ski i dr Genzel. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, we wtorek, dn. 24 bm. przed- 

stawienie zawieszone. 

— Jutro, w środę, dn. 25. maja o godz. 

8,15 wiecz. „Królowa przedmieścia”, 
— Świąteczna popołudniówka.! W czwar 

tek, dnia 26 maja o godz. 4,15 — na przed 

siawieniu popołudniowym ukaże się naod 

wołalnie po raz ostatni, świetna komedia 

wspėlezesna Bus Reketego p. t. „JAN“ po 

cenach propagandowych. 

— Reprezentacyjny Balet Polski — nag- 
rodzony na Międzynarodowej Wystawie w 

Paryżu w 1937 r. najwyższą nagrodą „Grand 

Prix" — wystąpi w Teatrze na Pohulance 
w dniach 1 i 2 czerwca o godz. 8,15 wicz. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— WYSTĘPY JANY KULCZYCKIEJ. — 
Tydzień propagandowy Teatru. — Dziś ope 
reika  Granichstaedtena „ORLOW“, która 

dzięki swym wałorom muzycznym oraz kon 

certowej grze artystów zyskała sobie wybit 

ne i długotrwałe powodzenie na naszej sce 

nie. 

- — Artyści Teatru „Cyrulik Warszawski* 

w Wilnie. Znakomici artyści Teatru „Cyru- 

lik Warszawski”, ulubieńcy publiczności: 

Stefeia Górska, Kazimierz Krukowski, Lud- 

wik Lawiński, Marian Rentgen i Leon Ro- 

ruński, wystąpią w Teatrze „Lutnia* dwu- 

krotnie w czwartek 2 i w piątek 3 czerwca. 

Bogaty program zapowiada nowe utwory 

pcsiadające najprzedniejszy humor, oraz 

'ciętą satyrę. 

Bilety już są do nabycia w kasie za 

mawiań. 

„MIGRENO -NERVOSIN" 
TYLKO Ww NOWEM OPAKOWAMU 

To R EB KACH HIGIENICZNYCH. 

  

  
  

Zakończone dochodzenie 
w sprawie zajść w Mejszagole 
50 oskarżonych. 3 procesy 

Zostało już zakończone dochodzenie w 

sprawie zajść antysemickich w Mejszagole 

j prokuratura przystąpiła do spisania aktu 

oskarżenia. Na tle tych zajść wynikły trzy 

procesy: jeden większy i dwa mniejsze z 

ogólną liczbą blisko 50 oskarżonych. 
Procesy te, według wszelkiego prawdo- 

podobieństwa odbędą się w czerwcu, jesz- 

cze przed letnimi feriami sądu. (e).   
  

RADIO 
WTOREK, dnia 24 maja 1938 roku. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka; 

7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka; 8.00 Audy- 

cja dla szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 Audycja 

dla szkół; 11.40 Utwory operowe; 11.57 Syg* 

nat czasu; 12.03 Audycje połudn. 13.00 Wiad, 

z miasta i prowincji; 13.05 „Zdrowie jest 

nsszym 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 Przegląd 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 

Sijerny; 18.00 Wiad. sport. 18.10 Recital 

foriep. Włodz. Trockiego; 18.40 Stare i nowe 

Wiłno: 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...“ — wė- 
seły montaż majėwkowy; 20.45 Dzienn'k 
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. - 

Šroda, dnia 25 maja 1938 roku, 

6,15 Pieśń por. 6,20 Gimnastyka. 6,40 Mu 
zyka z płyt. 7,00 Dzien. por. 7,16 Muzyka 

z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Ciągnie 

nie miliona. Transmisja. 8,20—11,00 Przer- 

wą, 11,00 Audycja dla poborowych. 11,16 

Audycja dla szkół. 11,40 Melodie z filmów, 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audycja 

poł 13,00 Wiad. z miasta i prowincji. 13,056 

„Przed zlotem sokolstwa polskiego* — pog. 

W. Narbutta. 13,15 Koncert pop. w wyk. 

oikiestr i słynnych śpiewaków. 14,25 „Pew 

nego dnia* — nowela Wł. Reymonta. 14,35 
Muzyką popularna. 14.45—15.30 Przerwa. 

15,30 Wiad. gospodarcze. 15,45 „Róald A- 
mundsen“ — pog. dla dzieci starszych. 16,00 

Skrzynka językowa. 16,15 Muzyka węgierska 

(płyty). 16,25—16,30 Przerwa. 16,30 Tran- 

smisja z urocz. otwarcia Międzynar. Kon- 

gresu Eucharystycznego na Placu Bohaterów 

w Budapeszcie. 17,30 Pog. aktualna. 17,40 

(ra Orkiestra Rozgłośni Lwowskiej. 18.20 

Życie młodzieży w obozie — pog. 18,30 Śpie 

wa chór katedry w Dijon. 18,45 „Wrażenia 

z Lidy“ — pog. Kaz. Leczyckiego. 18,55 "Pro 

gram na czwartek. 19,00 „Mecz* — obrazek 

z pow. Cz. Straszewicza „Przeklęta Wrne 

cja". 19,20 Recital skrzypcowy Józefa Sala 

cza 19,35 Stoicy i epikurejczycy — odczyt. 

19.50 Pogadanka aktualna. 20,00 „PPW tro 

si o głos* — aud. świetlicowa. 20,45 Dzien. 
wieczorny. 20,55 Pog. aktualna. 21,00 Kon- 

cer! Chopinowski w wyk. Zb. Drzewieckiego 

— fortepian. 21,45 „Urok wsi w poezji“ — 

kwadrans poetycki. 22,00 Melodie operetko 

we. 22,50 Ostatnie wiad. i komunikaty. 23,00 

Tańczymy. 23,30 Zakończenie programu. 

Wiadomości radiowe 
W. DRODZE DO MILIONA. 

Tych wszystkich naszych czytelników, 

którzy nie posiadają jeszcze odbiorników ra 

d'owych zainteresuje napewno wiadomość, 

iż Polskie Radio w związku ze zbliżającą 

się już nie długo chwilą osiągnięcia miliona 

abonentów w kraju obdarzy nowo zareje- 

strawanych abonentów w okresie letnim ko 

lejno cennymi premiami w postaci samo- 

chodów, motocykli i innych cennych upo- 

minków. 

Z chwiłą więc ogłoszenia akcji „W dro 

Cze do miliona“ każdy noworejestrujący się 

abonent radiowy, zawiadamiający kasą po- 

cztową o nabyciu swego pierwszego odbior 

nika radiowego może zdobyć cenną premię, 

jako jeden z ogólnej ilości premiowanych 

nowych abonentów. 

RADIO DARMO. 
Dla tych wszystkich miłośników rad'a, 

którzy nie mają jeszcze odbiornika, a za- 

mierzają nabyć aparat detektorowy — przy 

golcwano dalszą miłą niespodziankę, a mia+ 

nowicie: wszyscy nowonabywcy odbiorni- 

ków kryształkowych „Detefon*, którzy za: 

mówią go w urzędach pocztowych w okre- 

sie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. zwolnie 
ni będą aż do dn. 30 września zarówno z 

vpłaty wstępnej jak i z opłaty abonamento 

wej i spłat za odbiornik. 

W ten sposób abonament radiowy i pier 
wszą ratę za odbiornik detektorowy opłacać 

s'ę będzie dopiero z dniem 1 października. 

Należy sądzić, iż w akcji tej wezmą u- 

dział wszyscy ci, dla których odbiornik de 

tektorowy stanowi najtańszy i najprakty- 

czniejszy aparat radiowy, a więc przede 

wszystkih liczni mieszkańcy wsi. Czym prę 
dzej zgłosi się nowonabywca odbiornika „De 

tefon* tym dłuższy zapewni sobie okres 

bezpłatnego korzystania z radia. : 

ŚPIEWACZKA FIŃSKA 
przed polskim mikrofonem. 

We wtorek, dn. 24 maja o godz. 19,30 
poznają radiosłąchacze polscy špiewacžlię 
fńską Idio Ikonen. Zagraniczna artystka 
wystąpi w radio z programem, złożonym 
wyłącznie z pieśni kompozytorów swego 
kraju: Sibeliusa, Yrió Kilpinena, Oskara Me 
rikanto i innych. 
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Wsie na Wileńszczyźnie 
mobilizują się przeciw gruźlicy 

Powszechnie znane -jest zjawisko, . że 
gruźlica łatwiej szerzy się w miastach i oś- 
redkach fabrycznych, niż na wsi, lecz w 
miastach za to łatwiej ją opanować, Wieś 
broni się przed gruźlicą lepszymi warunka- 
mi zdrowotnymi, lecz w 'razie masowego się 
jej szerzenia, poddaje się bezradnie. Wsi 
Lrak lekarzy, funduszów do walki — w mia 
stach łatwiej o jedno i drugie, a prowa- 
dzona tam energicznie akcja przeciwgruźli- 
cza, obniżyła wybitnie procent śmiertelno- 
ści. Świadczą o tym wymownie liczby staty- 
styk. Na wsi statystyki nie prowadzi się — 
nie znamy tam liczby rocznej zachorowań i 
śmiertelności. Wieś biernie poddaje się lo- 

„ sewi, kto zapadł na gruźlicę, musi umrzeć. 
Nie ma na to rady. — Bo i gdzież szukać 
rstunku? — chyba w odległym o dzień jaz 
dy wozem mieście, u lekarza, którego nie 
ima czym opłacić... 

W miastach są lekarze, apteki, nad zdro 
wem społeczeństwa czuwają organizacje 
społeczne, jak Towarzystwo Przeciwgruźli- 
cze, Ubezpieczalnia Społeczna. Wsi tego 
właśnie brak. Pozbawiona od roku 1934 ubez 
pieczeń społecznych i opieki lekarza, znaj- 
duje się dziś w położeniu niemal tragicznym. 
Lecz i tu ją pojawiają się pierwsze wysiłki 
stworzenia akcji przeciwgruźliczej. 

Za przykład może służyć Wileńszczyzna. 
SV miastach jej, cały niemal ciężar walki z 
gruźlicą spoczywa na ubezpieczeniach spo- 
tecznych i T-wie Przeciwgruźliczym, ściśle z 
sobą wspópracujących. Ubezpieczalnia Wi- 
leńska subsydiuje Towarzystwo i powiatowe 
Ośrodki Zdrowia, wpłacając im miesięcznie 
srmę około 10.000 zł wzamian za co przeka 
zuje im leczenie chorych na gruźlicę. Gros 
jednak kosztów leczenia — pobyt w sana- 
toriach, szpitalach, prewentoriach, obozach - 
leczniczych i wypoczynkowych, ponosi sa- 
modzielnie. I tak w roku 1936 leczyło się 
na gruźlicę 2.000 ubezpieczenych i członków   

ich rodzin z terenu Ubezpieczalni Wileń- 
skiej. W ub: roku na koloniach, półkolo- 
niach i obozach wypoczynkowych, prowa- 
dzonych przez Ubezpieczalnię Wileńską, ok. 
1000 osób spędziło ponad 34.000 „dni. 

Ale i na wsi zaczęto mobilizować siły do 
walki z gruźlicą, zakładać gęstą sieć powia- 
tcwych ośrodków zdrowia. Z 7 powiatów 
wcj. wileńskiego, 6 posiada poradnie prze- 
ciwruźłicze, prowadzone przez lekarzy spe- 
cjalistów, wyposażone we własne laborato- 
ria, a niektóre i w aparaty Rentgena i przy 
rządy dla zakładania i dopełniania odmy 
sztucznej. Towarzystwo Przeciwgruźlicze za 
kłada wszędzie swe oddziały, werbuje no- 
wych członków. Wielką pomocą w tej spra 
wie służą baony Korpusu Ochrony Pograni- 
cza. W r. 1936 zorganizowano ruchomą po- 
radnię samochodową, zaopatrzoną w prze- 
nośną instalację rentgenowską, i prądnicę z 

napędem do kół samochodowych. Samochód 
ofiarowany został przez P. C. K. w Warsza- 
wie, aparat rentgenowski przydzieliło Mini- 
sierstwo Opieki Społecznej. I tak współny- 
m! siłami stworzono tak niezbędną dla zdro 
wia wsi placówkę. Jeździ samochód od wios 
ki do wioski, tajemniczy aparat przeglądają 
cy człeka na wylot budzi podziw wieśnia- 
kćw. Nietylko podziw, ałe i zapał dla tej 
sprawy. Wzrasta liczba członków, rosną 
fundusze z groszowych składek i ofiar wno- 
szonych przez wieśniaków. 

Na podmurowanym domku, siedzibie po 
radni i oddziału T-wa Przeciwgruźliczego w 
Trokach, napis na dużej tablicy głosi: „Kie- 
dy nas będzie 100.000, nie będzie suchotni- 

ków w naszym powiecie", A może już nie 
daleka jest ta chwiła... Bo wieś obudziła się 
ze snu nieświadomości grożącego jej niebez 
pieczeństwa i mobilizuje swe siły do walki 
z nieubłaganym wrogiem — gruźlicą. 

Żdż. 

  

  

Nieodwołalnie ostatni dzień 

pauLu MUNI 
niezapomniany bo- 
hater filmów „Jes- 
tem zbiegiem* 

i „Pasteur* w nowej pięknej kreacjj — sensacyjnym filmie 

„Prawda zwycięża” Kolorowy dodatek I aktnalia 

  

  

CASINO | 
1) 

Ostatnie dwa dni. 

Shirley 
Podwójny program dla wszystkich I 

TEMPLE 
w najnowszym swym sukcesie „, EBU Z I ACZEIK< 

= : = 66 Początek ó »„„Król i chórzystka' L“ 

HELIOS | zadziwił świat. 
Potężny film, który śmiałością tematu 

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

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. 

Kino MARS 
SCYPIONA 

  
  

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

Dziś premiera. Wielki podwójny program 

1) Gigantyczny film ilustrujący rywalizację 2-ch wielkich wodzów 
= г = 66 

I HANIBALA „Scypion afrykański 
2) Najnowszy polski lim „„Gwiazdzista eskadra“ 
  

Film, który każda kobieta powinna pokazać swojemu mężcz 

„Daj mi twe serce" 
W roli głównej KAY FRANCIS 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

    

      
     

     
    

      

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Redakcja: tel, 79. Godziny przyjęć 1-—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia: tel, 340, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala: 

Wydawnictwo „Kurier Wileński* Sp. z 0. 0. 

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św. 0 2-ej. 

  

Łida, ul. Górniańska 8, tel. 
Ułańska 11; Z 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

  

„KURIER” [4459]. 

Społeczeństwo Polesia na flotę powietrzną 
  

     

    
   

  

Jeden z samolotów, ofiarowanych przez społeczeństwo poleskie Aeroklubowi w 

Białej Podlaskiej, który uruchomił swój oddział w Pińsku. Widzimy młodych pi- 
lotów poleskich, w ufundowanym samolocie RWD 8, 

ERKSA 

* Problem rozwiązany! 

Wpłacając tylko zł. 11.- już 

fotograłujesz aparatem 

"Kodak" 
Vollenda 620W 

anast. f. 4,5; mig. Compur 

rozmiar zdjęć 6x9 cm 

  

  

na raty 12 miesięczne 

Artyści fotografowie, lotnicy i ope- 
ratorzy kinowi używają wyłącznie 
błon panchromałycznych gdyż dają 
one najlepsze zdjęcia — amatorzy 

powinni również używać błon 

y Panatomice 

  

Każdy fotoskład poinformuje 
o systemie ratalnym "Kodak" 

    

  GBW GB EB GB 

1 Autoryzowane Przedstawicielstwo Samochodów 
na powiaty: baranowicki, nieświeski i słonimski 

| „CHEVROLET* —„BUICK" —„OPEL” 
montażu krajowej wytwórni skoncesjonowanej 

3 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, Wilenska 51, tel. 2-55. 

    

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAS 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 4 rano du godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

3-gu Maja obok Sądu. 

AAAAAAŁAŁAŁAAAAAAARABADŁAAK 

LEKARZE 
TYYYYYYYTYYYVYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYY 

DOKTÓR 

Janina 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. | 

Choroby skórne, OE i kobiece 

przeprowadziła się i 

na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 13-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

AKUSZERKA 

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

DOKTOR Ę 

Biumowicz — 
choroby weneryczne. skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—1 I od 3. 

    

LEGARZ-DENTYSTA MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

s. Spalter LETNISK 

przeprowadz. na ul. wiełką 19 
Ža A 

  

Nowoczesna protetyka dentystyczna — por- LETNISKO 2 umeblowane letniska w jed 
celanowe koronki. nym domu w folw. Górka, pow. oszmiańskie 

go, w legie sosnowym, przy rz. Łoszy. Odleg 
łość od 'st. kol. Gudogaj 4 klm. Wszystkie 
produkty na miejscu. Informacje: ul: Siera 
kowskiego 20—10 od godz. 11—13 i 16—18. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA JI 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

    

od T (TVVVYVVVVVYVYVYVVVYYVI 
ae acych GHinich pot PRACA 

A LA FRA "YYTYWYYYYYWYYTYYT 

  

WYKWALIFIKOWANY fryzjer męski 
W PEKINIE 

Film pełen napięcia I emocji 
t kartą rzemieślniczą poszukuje pracy. Ad 

res — Nieśwież, ul. Piłsudskiego 7, Józef   
Oddziały: Nowogródek, al. E 35, tel. 169; 

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

  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Majcherski.   

Przetarg 
Zarząd Gminny w Szezuczynie Nowogródz- 
kim ogłasza publiczny przetarg nieograni- 
czony na wykonanie robót budowlanych bez 
materiałów przy budowie murowanego bu- 
dynku szkoły powszechnej imienia Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego, w stanie surowym w 
Szczuczynie Nowogr. 

Oferty należy składać w Zarządzie Gmin- 
nym w Szczuczynie do dnia 28 maja 1938 r. 
najpóźniej na godzinę przed przetargiem. 
Oferty przełane pocztą muszą być dostarczo 
ne w tymże terminie. 

Oferty winne być wypełnione na przepi- 
sowych formularzach (ślepych kosztorysach) 
według cen jednostkowych i złożone w za- 
lakowanych i nieprzejrzystych kopertach, 
bez podania na kopercie nazw'ska lub fir- 
my oferenta lub też umieszczania jakichkol- 
wiek znaków rozpoznawczych. 

Do oferty należy załączyć pokwitowania 
Kasy Zarządu Gminnego na złożone wadium 
w wysokości 30% oferowanej kwoty. 

Wadium winno być złożone w gotówce 
lub papierach wartościowych objętych okól- 
nikiem Ministerstw.. Skarbu z dnia % kwiet- 
nia 1936 r. 

Oferty nieodpowiadające wyżej wymie- 
nionym warunkom, jak również bez złożo* 
nego wadium oraz osób i firm nie posiadają 
cych świadectwa przemysłowego, lub kwali- 
fikacji zawodowych nie będą rozpatrywane. 

Komisyjne otwarcie ofert w obecności 0- 
ferentów nastąpi w dn. 28 maja 1938 r. o 
godz. 16 w lokalu Zarządu Gminnego w 
Szczuczynie Nowogródzkim. 

Zarząd Gminny w Szczuczynie zastrzega 
sobie prawo wolnego wyboru ofert, ewentu- 
alnie unieważnienia przetargu częściowo luh 
w całości, jak również swobodę dowolnego 
zwiększenia, lub zmniejszenia ilości robót 
objętych formularzami ofertowymi. 
! Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy) 
i szczegółowe warunki budowy, jak inne in- 
formacje można uzyskać w Szczuczynie w 
Wydziale Powiatowym. 

Wójt Gminy Szczuczyńskiej 
W. Rudziejewskt Kołłupajło 

  

Uniwersytecka Nr. 2 
to nowy adres 

znanego zegarmistrza 

M. Wyszomirskiego 
byłego majstra firmy 

A. RYDLEWSKI w Wilnie 
Firma chrześcijańska 
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Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

» 

5 

Е 
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 ka ег & cinien 

VVVYVYVYVVYVVVYVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYYYY 

Nasiona i flance 
do udekorowania balkonów — poleca 

BV. WELER v Wilnie 
ul. Sadowa 8, tel. 10-57 

ul, Zawalna 18, tel. 19-51 

    

AAŁAA. 

    

RÓŻNE 
TYYYYYYYYYYYYYYYVVYYVYYYVVYYVYYYVYYTYVYVYYVY 

Przeprowadzki 
oraz fachowe pakowanie mebli załatwia 
Ekspedycja Miejska i Międzymiastowa 

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

  

NOWOŚĆ! obecnie bardzo 
В IL: Święcicki „Unia krajów chrześcijań* 
skich”. Cena zł. 3. Żądać w księgarn'ache 
Wydawn. „Dobra Prasa* — Wiln», Zarze* 

czna 30. 

  

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaž 
plaka setai iais 

MEBLE. Jadalnia orzech z dębem „styl 
Modern". Różne szafy i inne meble. Długo- 
terminowe spłaty. Najsolidniejsze wykona- 
nie. Ceny niskie. Umeblowano 30 najwyk- 
wintniejszych mieszkań. Wzorowe warszta- 
ty stolarskie. Wilno, Subocz 19, tel. 198. 

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-46 

Dzieła książkowe, dru 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

  

    

  

           
   

       

  

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. 

;  Baranowicze, 
        

     

         

     
   

       

    
     

    
      

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g fe 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60gf 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz* 
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 zastrze” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

   

  

    
Redaktor odp, Józet Onusaitis 

  

  

  

  

  
 


