
  

) 
L | 

ROK XV. Nr. 160 (4478) WILNO, poniedziałek 13 czerwca 1938 r. 
Pismo nie jest datowane naprzód. 

Cena 15 gi 

RJER WILEŃSKI 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

  

Gen. Skwarczyński o zagadnieniach wsi 
Przemówienie wygłoszone na zjeździe OZN w Lublinie 
LUBLIN. (Pat.) W dniu wczoraj- 

* szym odbył się w Lublinie zjazd Obo- 
zu Zjednoczenia Narodowego na któ- 
rym wystąpił z obszernym przemówie 
niem szef OZN gen. Skwarczynski. 
Zjazd rozpoczął się nabożeństwem w 
kościele po-Wizytkowskim, które od- 
prawił ks. Gostyński. Po nabożeńst- 
wie rozpoczęły się obrady w wypeł- 
nionej po brzegi sali Teatru Miejskie- 
go. Przy stole prezydialnym zasiedli 
sen. Lechnicki — prezes Rady Okrę- 
gowej, wiceprezesi poseł Kociuba, 
prof, Krzyżanowski i p. Grabowski 
oraz sekretarz p. Mazurkiewicz. Obec 
ny był również szef sztabu OZN płk. 
Wenda oraz wszyscy posłowie Ziemi 
Lubelskiej. Zjazd zagaił sen. Lechnie- 
ki, po czym zabrał głos gen. Skwar- 
czyński, wygłaszając następujące prze 
mówienie: 

„Panie i panowie. Rzucone przez 
Marszałka Śmigłego-Rydza hasło sze- 
roko pojętej obrony państwa stało się 
podstawą ideowej deklaracji OZN. Na 
nim opierają się też wszystkie prace 
programowe, czy to natury politycz- 

„nej, czy też gospodarczej. Każdy prze 
jaw życia narodowego i państwowego 
podporządkowany ideii obronności, 
każdy czyn obywatelski indywidual- 
ny, czy zbiorowy rozpatrywany na tej 
płaszczyźnie, staje się wielką szkołą 
społeczną podporządkowania własne- 
Bo dobra wspólnemu wielkiemu celo- 
Wi — budowie potęgi Rzeczypospoli- 
lej. Dlatego w przemówieniach na- 
szych i w tonie naszych obrad unika- 

„my błyskotliwych i demagogicznych 
frazesów. Weszliśmy w służbę idei pro 
stej i mocne tą właśnie prostotą, 

Wszelkie nasze obrady dotyczą kon- 
kretnych celów naszego życia codzien 
nego, jak rozplanować i kierować 
wspólne wysiłki, by każda codzienna 
nasza praca była świadoma służby dla 
dobra Polski. 

Przemawiając do Was, Panie i Pa- 
nowie, tu w okręgu wybitnie rolni- 
czym, chcę poruszyć zagadnienie, któ 

„re dla Lubelszczyzny ma charakter 
, lstotny. Mam na myśli zagadnienie 

wsi. Jest ono, według naszej dekla- 
racji ideowo-politycznej, zagadnieniem 
jednym z najważniejszych i najtrud-* 
niejszych, od którego rozwiązania za- 
leży w dużym topniu rozbudowa sił 
naszego państwa. Skoro prawie 2/3 
mieszkańców Polski to ludność wiej- 
ska, i rolnicza, wykonanie zobowią 
zań i świadczeń obywatelskich wobec 
państwa będzie wybitnie zależało od 
wartości tej części ludności. Zespole- 
nie przeto uczuć ludności wiejskiej z 
celami państwowymi i narodowymi, 
jest w tych warunkach niezbędne. Rol 
nik naturą swej pracy związany jest 
silnymi węzłami uczuciowymi z war- 
sztątem swej pracy — ziemią. Przy- 
wiązanie do ziemi jest dobrą podsta= 
wą dla rozwinięcia uczuć patriotycz- 
nych. Wyrazem tych zdrowych instyn 
któw ludu wiejskiego była jego dziel- 
na postawa w r. 1920 w czasie inwazji 
bolszewickiej i dzielność żołnierza pol 
skiego, rekrutującego się w ogromnej 
większości ze wsi w czasie wojny. 
Opierając się na tych zdrowych instyn 
ktach chłopa polskiego, uświadomie- 
niem państwowym ludu wiejskiego 
zwiążemy wieś w codziennym jej ży- 
ciu i w powszedniej jej pracy z ideą 
rozwoju potęgi państwa polskiego. 
Oto jest pierwsze, najważniejsze za- 
danie pracy naszego Obozu i wysił- 
ów w związku z tworzeniem obron- 

Ności państwa. 

Drugim podstawowym czynnikiem 
roli wsi w zagadnieniu  oiwońizości 
Państwa jest ogólne podniesienie gos- 
Podarcze wsi. Nie potrzebuję tu uza- 
Sadniać jak ważną w czasie wojny 
est samowystarczalność aprowizacyj- 
Rą państwa, jak wielką rolę odgrywa- 

ją dostarczane przez wieś _ surowce, 
AK wełna, len, skóry itd. Racjona!ne 
Zorganizowanie produkcji rolniczej w, 
€n sposób, aby w czasie wojny, gdy 
amy do czynienia z ogromnym ubyt     

kiem sił roboczych, wieś odpowiedzia 
ła swym zadaniom — wymaga już w 
czasie pokoju ogromnego wysiłku pra 
cy i organizacji. Stan organizacji i wa 
runków produkcji rolnictwa w Pols- 
ce posiada wiele niedomagań. Przede 
wszystkim wymienić należy: . niski 
stan kultury ogólnej i rolnej, niezdro- 
wą strukturę gospodarczą i agrarną, 
przeludnienie, niski poziom wytwór- 
czości i wydajności, niekorzystny sto- 
sunek cen rolniczych i przemysłowych 
oraz małą dochodowość zajęć rolni- 
czych. Nie potrzebuję dodawać, że z 
tych wszystkich przyczyn wynika w 
dużej mierze bieda wsi polskiej oraz 
dalsze wynikające z tego konsekwen- 
cje dla państwa i narodu. 

Poziom kultury na wsi w wyniku 
wiekowych zaniedbań i obecnego u- 
kładu gospodarczego jest niski. Na 
wsi głównie koncentrują się rzesze 
analfabetów. Udział synów chłopskich 
w szkołach średnich, a szczególnie 
wyższych, jest katastrofalnie niski, 
Stan ten jest groźny z każdego punktu 
widzenia, wynika z tego mała umie- 
jętność zawodowa polskiego drobne- 

go rolnictwa. Struktura gospodarcza 
polskiej wsi opiera się głównie na 
rolnietwie, a tylko w małej części na 
przemyśle rolniczym oraz chałupnict 
wie połączonym z wielkim wyzyskiem 
pracownika. Ten typ struktury nie 
pozwala na twórcze wykorzystywanie 
sił duchowych i materialnych ludnoś- 
ci wiejskiej. Nasz ustrój rolny, jak to 
dobrze wiadomo, jest niezdrowy, głów 
na jego choroba to olbrzymia ilość 
gospodarstw karłowatych, niepelno- 
rolnych, niezdolnych do zapewnienia 
posiadaczom normalnych warunków 
egzystencji ani nadwyżej produkcyj- 
nych na zbyt krajowy lub zagranicz- 
ny. Stąd likwidacja gospodarstw kar- 
łowatych jest jednym z ważnych pro- 
blemów gospodarczych i społecznych 
Polski. Przeludnienie wsi jest wysoce 
niezdrowym zjawiskiem w'obecnej sy 
tuacji gospodarczej Polski. Jest ono 
jedną z przyczyn wadliwości naszego 
ustroju rolnego i jeżeli do tego dodać 
niekorzystne dla rolnika ksztaltowa- 
nia się cen produktów rolniczych od- 
nośnie do artykułów nabywanych 
przez ludność wieiską, z czego wyni- 
ka między inn. zbyt niska dochodo- 
wość zajęć rolniczych — otrzymamy 
w dużym skrócie obraz zasadniczych 
niedomagań, na które cierpi wieś pol 
ska. Nie można zaprzeczyć, że w tej 
ciężkiej sytuacji są już oznaki pew- 
nej poprawy, że zostały podjęte w 
tym kierunku poważne wysiłki. Trze- 
ba sobie jednak zdać sprawę z faktu 
podstawowego, że niedomagania te 
są natury strukturalnej, wobec czego 
dadzą się one usunąć tylko drogą pla=   

nowej przebudowy gospodarstwa na- 
rodowego i przez prowadzenie racjo- 
nalnej polityki społecznej. 

OZN w pełni docenia wagę zaga- 
dnienia wsi oraz konieczność jego 
rozwiązania w skali ogólnokrajowej. 
Rozwiązanie to zostało w ogólnych 
liniach wskazane w deklaracji ideo- 
wo-politycznej. Miałem już sposob- 
ność jego bardziej szczegółowego roz 
winięcia w przemówieniu, które wy 
głosiłem w pierwszą rocznicę utworze 
nia naszego obozu. Obecnie zasadni- 
cze te postulaty są przedmiotem ba- 
dań i opracowań komisji wiejskiej 
Rady Naczelnej i Biura Planowania 
Obozu. Programem rozstrzygnięcia 
tych ogólnopaństwowych problemów 
zajmuje się Rada Naczelna. Dziś chcia 
łem położyć specjalny nacisk na te 
wiejskie zagadnienia programowo-go 
spodarcze, które nadają się do blis- 
kiej realizacji I których tempo wyko 
nania trzeba przyśpieszyć, a które mo 
gą być wykonane w dużym stopniu 
własnymi siłami wsi. 

‚ Zasadą prac OZN jest dążność a- 
by programowym opracowaniom gó- 
ry towarzyszyła realizacyjna praca 
dołu. Dlatego Obóz czyni wiele wysił 
ków aby znaleźć sposoby szybkiego 
podźwignięcia gospodarstwa wiejskie 
go nawet bez konieczności użycia na 
  

  

to wielkich kapitałów pieniężnych a 
przez wykorzystanie naturalnych sił 
i środków, które wieś polska posiada. 
Niezależnie od dalekosiężnego planu 
kulturalnego i gospodarczego podnie 
sienia musimy już teraz przystąpić 
do prac, które z jednej strony dadzą 
ludności rolniczej konieczne mini- 
mum wymagań, a z drugiej strony 
przyczyni się do tego, aby Polska sta 
ła się wielkim i poważnym dostawcą 
wszystkich produktów dla ludności 
miejskiej, dla przemysłu i dla ekspor 
tu, bez czego nie może być mowy o 
realizacji ogólnego programu gospo- 
darczego. W pierwszym rzędzie mu- 
si zaistnieć planowość produkcji rol- 
niczej. 

To jest warunkiem bezspornym i 
wszyscy się na niego zgadzają. My je 
dnak idźmy dalej, Wyciągamy z tego 
hasła pełne konsekwencje dające się 
realizować zaraz. Wzrost opłacalności 
rolnictwa nie powinien odbyć się dro 
gą nadmiernego wzrostu cen artyku- 
tów rolniczych, gdyż to stałoby się Ko 
sztem ludności robotniczej, której sto 
pa życiowa i tak jest bardzo niska. W 
pierwszym rzędzie musi nastąpić nac 
įonalizacja handlu rolniczego, uspra- 
wnienie magazynowania i transportu 
artykułów rolnych, tak, aby rozpię- 

tość między ceną uzyskaną przez rol- 
nika, a płaconą przez konsumenta, 

  

Bitwa pod Castelion 
BURGOS. (Pat.] Mimo złego stanu po- 

gody bitwa na odcinku Castellon trwa od 
wczesnego ranka. Wojska galicyjskie po- 
suwają się szybko naprzód, zdobyły miej- 
scowość Borriol i dotarły do linii okopów 
wojsk rządowych, przebiegającej w od- 

Oddziały pod dowództwem gen. Valino 
obsadziły m. Lucena i wzgórza panujące 
nad drogą Lucena — Argelita. W dolinie 
Bielsa, zajęja została m. Peklerra w ba- 
senle Rio Cinca. Wojska gen. Franco zdo- 
były znaczną ilość materiału wojennego 

ległości zaledwie 4 klm. od Castellon. | I wzięły do niewoli wielu jeńców. 

Sukces polskich list 
w wyborach gminnych w Cieszyńskiem 

MOR. OSTRAWA. (Pat.) W wyborach 
gminnych w 11 gminach powiafu czesko- 
cleszyńskiego I frysztackiego oraz w jed- 
nej gminie powiatu frydeckiego Polacy 
wystawili własne listy. luż na podstawie 
pierwszych wyników wyborów, stwierdzić 

można niewątpliwy sukces, jaki odniosły 
Hsty polskie, mimo niebywałego nacisku 

i ferroru, stosowanego przez czeskich agi- 
tatorów. Ogólnie, we wszystkich niemal 
gminach, z których znane są dotychczas 
wyniki, zanotowano znaczny wzrost gło- 
sów polskich. Szczegółnie zasługuje na 
podkreślenie dwukrotny wzrost głosów 
polskich w Czeskim Cieszynie. 

  

Hess o Czechosłowacji 
SZCZECIN. (Pat.) Zastępca kanclerza 

minister Rudolf Hess wygłosił mowę, w 
której wobec 500 tysięcy zgromadzonych 
przybyłych z terenu Prus Zachodnich omó 
wił wytyczne polityki niemieckiej I zagad- 
nienie czechosłowackie. Mówca ośwlad- 

DEWERTSZZEZY 

Francja pomaga Chinom 
TOKIO. (Pat.) Prasa japońska donosi 

o rokowaniach pomiędzy ambasadorem 
Francji w Chinach Naggiar'em a władza- 

mi chińskimi w Kantonie i Hankou w spra 
wie pomocy francuskiej dla Chin. 

Francja ma uzależnić swą pomoc od 

uzyskania szeregu koncesyj graniczącej z 
Indochinami prowincji Yunnan oraz od roz 
budowy szeregu: linij kolejowych celem 
ułatwienia komunikacji pomiędzy Indochi 

nami, a czterema prowincjami Chin po- 
łudniowych. 

Dziennik „Asahi Szimbun”* donosi po- 
nadto, że Chiny już uzyskały poważne 
kredyty na rozbudowę sieci kolejowej w 
południowych prowincjach, = 

Dziennik dopatruje się związku pomię 
dzy pomocą francuską dla Chin, a fran- 
cusko.sowieckim paktem wzajemnej po- 
mocy. 

  

  

czył, że „wbrew fałszywym mniemaniom 
śwlafa, IŁ Adolf Hitler dąży do wywoła- 
nia wojny i zniszczenia, należy stwierdzić, 
że wódz Rzeszy zdaje soble sprawę z te- 
go co fo jest wojna i dlatego też kładzie 
nacisk na pokojowość swej polityki, bo- 
wiem dobrze rozumie, że wojna europe|- 
ska to koniec i zagłada dla cywilizacji”. 

Minister Hess w tym miejscu zajął się 
sprawą mniejszości narodowych w Czecho 
słowacji: „Uroczyste przyrzeczenia, jakie 
były dawane w Wersalu mniejszościom 
zostały złamane. Coraz bardziej mniej- 
szości ulegają terrorowi I są małtretowa- 
ne. Wyraźnie staje wszystkim przed oczy- 
ma, że 1) państwo to nie jest w możności 
własnymi środkami utrzymać spokój I po- 
rządek w swych granicach, nie jest w sta- 
nie zapewnić bezpleczeństwa życia swym 
obywafełom. 2) Państwo fo jest niebez- 
pieczną przeszkodą dla spokoju Europy”. 

Niemcy chcą dozbrajać Angliije 
LONDYN. (Pat.) Rząd brytyjski czyni | fordskie jednopłatowce, wyposażone w 

olbrzymie wysiłki celem dozbrojenia w 
dziedzinie lotnictwa: Przed paru dniam! 
ogłoszono o zakupieniu w Ameryce 400 
samolotów i uruchomieniu fabryki w Ka- 
nadzie. Dzisiaj ogłoszono, že poza 400 
samolotami zamówionymi w Ameryce, za- 
kontraktowano w Anglii 800 samołotów 
za sumę 7 miln. funtów. Są to tzw. ox- 

dwa motory Armstrong-Siddeley o sile 
375 koni każdy z maksymalną szybkością 
304 km na godz. Ponadto rząd postano- 
мЙ uruchomić w Orew [Anglia północno- 
zachodnia) nową fabrykę aeroplanów Ro- 
lis Royce. Zakłady te, które gotowe być 
mają za 6 miesięcy, będą finansowane ! 
kontrolowane przez rząd, ale kierownic- 

two techniczne oddene będzie firmie 
Rolls Royce. 

BERLIN. (Pat.) Wedle krążących wla- 
domości w związku z zapotrzebowaniem 
Anglii na samoloty bojowe konstrukcji za- 
granicznej oferię złożyć miały również 
Niemcy, zgłaszając gotowość dostarczenia 
w szybkim czasie samolotów różnych ty- 
pów nawet w największej. serii. 

    

  

która jest dziś bezwzględnie nadmień 
na, stała się możliwie mała. Dla o- 
siągnięcia tego celu musi być uczynić 
ny wielki wysiłek organizacyjny i t 
jest sprawa nie tylko handlu wsi, ale, 
w szczególności samorządu rolnego, 
społecznej organizacji rolnictwa i spół 
dzielczości. { 

Dla tego celu musi być uczyniony 
wielki wysiłek techniczny, jak budo, 
wa dróg dojazdowych ze wsi do miast 
budowa śpichrzów, składów zbożo- 
wych, budynków, spółdzielni itd. Za 
równo sprawa jej opłacalności, jak i 
sama produkcja rolnicza, wymaga 
znacznych nakładów technicznych w 
melioracjach, wysiłków, które się w 
przekroju lat sowicie opłacają, acz- 
kolwiek są to inwestycje drogie i po- 
zornie bardzo trudne do wykonania 

„bez znacznych kapitałów. Podniesie- 
nie gospodarcze wsi, wraz z naprawą 
ustroju rolnego i komasacją, ściśle się 
riąże z budownictwem wiejskim, któ 

re w stanie dzisiejszym w większości 
okolic Polski urąga nie tylko elemen- 
łarnym potrzebom gospodarowania, 
ale i ogólnej kulturze. Nie możemy 

też lekceważyć akcji racjonalnego za 
budowywania wsi, mimo iż akcja ta 
wymaga dużych środków. 

Nie będę tu wyliczać koniecznych 

(Dokończenie na str. 2) 

Kronika telegraficzna 
— W naczelnej komendzie Legii Aka. 

demickiej odbyła się konferencja, na któ- 
rej rozpatrywano sprawę wprowadzenia 
w. f. na wyższych uczelniach w Polsce. 
Ustalono, że ćwiczenia w. f. wprowadzo- 
ne zostaną już w przyszłym roku akad., 
+ j. 1939/40 i obejmą narazie 1 rok stu- 
diów. 
— Na Polu Mokotowskim w Warszawie 

odbyło się uroczyste poświęcenie eskad- 
ry samolotów, ufundowanych ze składek 
spółdzielni, należących do Związku Spół. 
dzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodar 
czych R. P. 

— Zmarł we Lwowie naczelnik Wy- 
działu Komunikacyjnego Urz. Wojewódz- 
kiego we Lwowie inż. Franciszek Szczy- 
gieł. Inż. Szczygieł został przed trzema 
dniami ukąszony przez muchę, Skutki uką 
szenia okazały się fatalne, bowiem na- 
słąpiło zakażenie całego organizmu i w 
następstwie śmierć. 

— W Warszawie na boisku Szkół 
Zgromadzenia Kupców odbyła się uro- 
czystość przekazanie warszawskiej bryga- 
dzie obrony narodowej czterech karabi- 
nów maszynowych, ufundowanych ze skła 
dek młodzieży szkół zgromadzenia. 

— W Krakowie na dziedzińcu kosza- 
rowym odbyła się podniosła uroczystość 
złożenia przysięgi przez krakowskie for- 
macje broni pancernej na sztandar ufun* 
dowany tej broni przez zarząd i pracow- 
ników Wspólnoty Interesów Górniczo- 
Hutniczych w Katowicach, którego poświę 
cenie odbyło się w Warszawie w dniu 26. 
maja br. 

— Wczoraj w Brukseli o godz. 13.26 
zanotowano ponowny wstrząs ziemi, zna* 
cznie słabszy od poprzedniego. Poza 
Brukselą wstrząs odczuto m. inn. w miej. 
scowościach Moeylaert i Waterloo. 

Ćwierófinały p łkarskie 
o mistrzostwo Świata 

PARYŻ. (Pat.) W niedzielę rozegrano 
we Francji ćwierćfinały w piłce nożnej o 
mistrzostwo świata. Wyniki notujemy: 

W Paryżu Włosi zasłużenie pokonali 
Francję 3:1 (1:1). 

W Lille Węgry zwyciężyli Szwajcarię 
2:0 (1:0). 

W Antibes Szwecja wysoko pokonała 
Kubę 8:1 [4:0). 

W Bordeaux mecz Brazylia — Czecho- 
słowacja pomimo dwukrotnego przedłu- 
łania dał wynik remisowy 1:1. Wobec te- 
go mecz zostanie powtórzony w nadcho- 
dzącą środę na tym samym boisku |
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Bezcenny skarb z Nieświeża 
wywieziono do Ameryki jako bezwar- 

tościowe stare żelazo 
„Goniec Warszawski* zamieszcza 

sensacyjną wiadomość o podstępnym 
wywiezieniu z Nieświeża ze zbiorów 
ks. Albrechta Radziwiłła przez kusto- 
sza Metropolitain-Museum w Nowym 
Jorku bezcennych pięciu kompletów 

„zbroi wcezesnorenesansowych, w tym 
uwóch końskich. 

u. Komplety zbroi średniowiecznych 
i wczesnorenesansowych należą do 
„wyjątkowo cennych i rzadkich milita 

rów, poszukiwanych skrzętnie przez 
wielkie muzea, Zwłąszcza komplety 

„zbroi końskich są nabytkiem, o który 
często przez lata całe starają się mu- 
zea zagraniczne. Do jakich rzadkich 
okazów należą komplety końskie 
świadczy o tym fakt, że żadne z na- 
szych muzeów i zbiorów prywatnych 
nie jest w posiadaniu tego kompletu. 

Jeszczę przed kilku laty zbrojow- 
Lia zamku Radziwiłłów w Nieświeżu 
reprezentowała się znakomicie, gdyż 
„miała wśród swych zbiorów — kilka 
wczesno - renesansowych kompletów 
ludzkich i dwa komplety końskie. 

Komplety owe.wśród dziwnych 0- 
koliczności wywędrowały z Polski i 
dziś stanowią * 

CHLUBĘ I OZDOBĘ 
METROPOLTAIN-MUSEUM 

W NOWYM JORKU. 
Przed paru laty bawił w Polsce 

kustosz działu militariów wymienio- 
dego muzeum amerykańskiego, wy- 
bitny znawca broni, p. Granscaing. Z 
iście amerykańskim tupetem zwracał 
się on nawet do Muzeum Wojska w 
Warszawie, proponując zakupienie 
pewnych eksponatów Muzeum, spot- 
kał się jednak z należytą odprawą. 
Daleko lepiej powiodło się Granscain 
g'owi w Krakowie, gdzie ze zbiorów 
Moszyńskich zdołał nabyć wyjątkowo 
cenną tarczę renesansową, rzeźbioną 
i inkrustowaną. 

W czasie swego pobytu w Polsce 
otrzymał Granscaing, za pošrednict- 
wem jednego ze znanych na gruncie 
warszawskim spekulantów i handla- 
rzy działu antykwaryjnego zapro- 
szenie do Nieświeża. Jako gość Ś. p. 
Albrechta Radziwiłła — Granscaing 
okazał żywe zainteresowanie dla świe 

trej zbrojowni nieświeskiej i wyraził 

gotowość zajęcia się uporządkowa- 

niem i konserwacją militariów radzi 
wiłłowskich. Tytułem honorarium za 
swą pracę zażądał ośmiu kompletów 
zbroi dla muzeum nowojorskiego. 

Ks. Albrecht Radziwiłł zgodził się 
cfiarować pięć kompletów. Brancsa- 
ing przyjął ten warunek i przystąpił 
do pracy. Zakupił więc beczkę nafty 
dla przeprowadzenia koniecznej ką- 
pieli zbroi, umożliwiającej następnie 
należyte oczyszczenie zelaża. 

Wysiłek amerykańskiego kustosza 
ograniczył się do dość powierzchew- 
nego uporządkowania zbrojowni i o- 
czyszczenia jej eksponatów, głównie 
zaś zakrzątnął się on około przygoto 
mania dla siebie ofiarowanych mu 
kompletów i wybrał pięć wczesnore- 
nesansowych, z tych dwa końskie. 

Owe komplety końskie były to nie 
tylko jedyne komplety, jakinii dyspo 
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nowała zbrojownia nieświeska, 21е га 
razem 
JEDYNE, JAKIE ZACHOWXŚŁY SIĘ 

W ZBIORACH POLSKICH. 

, Cała ta smutna sprawa ogołocenia 
zbrojowni nieświeskiej z jej najwspa- 
nialszych okazów rozgrywała się do 
tychczas na gruncie prywatnym i po 
siadała charakter prywatny. 

Właściciel zbrojowni, wyprowa- 
dzony podstępnie w pole, zrobił fatal 
ny interes, ale nie w tym bynajmniej 
kryje się sedno rzeczy. 

Wyłudzenie bezcennych zbroi — 
to był tylko pierwszy akt sprawy. 
Akt drugi przedstawia się wielce za- 
gadkowo. Chodzi teraz o to, że Стапс 
saing, wbrew ustawie, zdołał swe pa 
ki, reprezentujące wartość dużego 
majątku, wywieźć za granicę. Według 
naszych, zupełnie pewnych, wiado- 
mości, przesyłka owa nie została prze 
mycona przez zieloną granicę. 

Cały niezwykły posmak sprawy le 
ży w tym, że Grancsaing wywiózł 
pięć kompletów zupełnie legalnie, na 
podstawie otrzymanego zezwolerlia. 

Dokument, na podstawie którego 
Amerykanin zdołał szczęśliwie   
ABziś szczęśliw 

SFINALIZOWAĆ SWÓJ ZAMACH 
NA POLSKĄ WŁASNOŚĆ 

NARODOWĄ 

niewątpliwie musi istnieć w jakimś 
archiwum. 

Rzeczą włądz naszych, zwłaszcza 
wojskowych, które sprawa ogołocenia 
zbrojowni nieświeskiej z pewnością 
zainteresuje, — jest zbadać kto ów 
fatalny dokument wystawił i jak u- 
motywował pozwolenie na wywiezie 
nie z Polski jedynych okazów komp- 
ietów wczesnorenesansowych zbroi. 

Wartość kompletów zbroi wczes- 
norenesansowych nie mogła budzić 
żadnych zastrzeżeń i wątpliwości. — 
Tutaj w grę weszła zła wola. Dlatego 
też tajemnica ta musi być wyświetlo- 
na. 

Doszły nas wieści, że kustosz Me- 

tropolitain-Museum 
WYWIÓZŁ SWÓJ SKARB, JAKO 
BEZWARTOŚCIOWE STARE ŻELA- 

Zo. 
Nie mamy pewności, czy szczegół 

ten zgodny jest z rzeczywistością. 
Sprawdzenie brzmienia i treści poz- 
wolenia jest dzisiaj możliwe tylko 
dla władz państwowych. 

        

HZ czerwca 

Dziś wszyscy kupują losy 
w kolekturze 

„DROGA boSZCZI 
wielka 44 WILNO 

:ŚCIA 
Mickiewiczą 10 

  

gdzie ostatnio pśdł 

     

postulatów wsi pod adresem wielkie 
go przemysłu, jeżeli chodzi o dosta- 
wy po taniej cenie środków wytwór- 
czych, jak maszyny rolnicze, nawozy 
sztuczne itd. gdyż wchodzi to w zak- 
res ogólno-państwowego planu. Cho- 
dzi mi dziś o położenie głównego na- 
cisku na sprawę inwestycji wiejskich 
i wskazanie, że wbrew pozorom nie 
realności takiego wielkiego progra- 
mu, możemy w krótkim czasie przy- 
stąpić do inwestycyj wiejskich. Dla 
tego celu trzeba trzech zasadniczych 
czynników: 1) czynnika pracy, któ- 
rego wieś ma w nadmiarze i który 
trzeba zmobilizować wszystkimi do- 
stępnymi środkami. Każdy środek bę 
dzie dobry, który będzie prowadzić 
do celu, a więc szarwark, spółdziel- 
nie rolniczo-handlowe, spółdzielczość 
pracy, spółki wodno-melioracyjne, 
budowlane i wszelkie inne metody 
zbiorowego działania. 

W zdolnych do pracy siłach robo 
czych wsi tkwi dziś niewykorzystany 
kapitał, który, aby być uruchomiony, 
musi tylko uzyskać sprzęt techniczny 
oraz organizację. 2) Materia. dla bu- 
dynków, dła robót wodnych i dla dróg 
jest przeważnie na miejscu, trzeba go 
tylko umieć wykorzystać oraz posia 
dać minimum urządzeń technicznych. 
Otóż na te urządzenia techniczne, po 
zwalające na uruchomienie znacznej 
produkcji, a tym samym w dalszej 
konsekwencji większych kapitałów 
pracy, muszą być dostarczone wsi 
środki finansowe, gdyż przy odpowie 
dniej organizacji użycia dadzą gwa- 
rancję, że będą na wsi niezmierrie 
produktywnie wykorzystane. Kredy- 
ty w pieniądzach czy w naturze, w 
postaci. sprzętu maszynowego dla lo- 
kalnych cegielni oraz w postaci narzę 
dzi i maszyn dla różnych robót inwe 
stycyjnych, już dziś muszą być dane 
tym ośrodkom wiejskim, gdzie lokal 
ny plan gospodarczy będzie na tyle 
skalkulowany i dojrzały, aby te środ   

Nowa sensacja teatralna Wilna 
Zatarg dyr. Szpakiewicza z Magistratem. 

Jak się dowiadujemy, między dyrekto- 
rem Szpakiewiczem a Magistratem wynikł 
zatarg o budynek Teatru Letniego w ogro 
dzie po-Bemnardyńskim. 

Dyr. Szpakiewicz, powołując się na 

umowę, żąda od władz miejskich udzie- 

lenia zezwolenia na organizowanie przed- 

stawień w Teafrze Letnim. Brak tego те- 

zwolenia, jak twierdzi dyrekcja teatru miej 

skiego, naraża teatr na straty finansowe, 

ponieważ publiczność w okresie letnim 

nie chce uczęszczać do daleko położo- 

nego teatru na Pohulance i dlatego wi- 

downia świeci pustkami. 

Magistrat nie chce jednak wydać ta- 

kiego zezwolenia, bo, jak wiadomo, bu- 

dynek w ogr. Bernardyńskim w ogóle w 

najbliższym czasie ma ulec zniesieniu. 

Jak stwierdziła specjalnie powołana Ko- 

misja Techniczna, budynek jest zagrożony 
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KWASOWĘGLOWE 

TLENOWE 

PIANKOWE 

ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIUM. 

IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 
ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁONCA, 

POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE. 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

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

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

Kurs IV stopnia straży pożarnych w Wilnie 
W ostatnich dniach ub. m. został za- 

kończony kurs IV stopnia wyszkolenia po- 
żarniczego dla starszych oficerów straży 
požamych z terenu województwa wileń- 
skiego. 3 

Kurs, w którym wzięło udział 33 uczest- 
ników, był zakwaterowany w strażnicy 
O. S. P. w Wilnie, przy ul. Archanielskiej 
64, 

Wykładowcami byli pp.: Inspektor wo- 
jewódzki Fr. Pianko „komendant Straży 

Zawodowej K. Rusek, mk. instr. Z. Pio- 
tuch, mł. instr. K. Kosmowski i instr. J. 
Piekarski — jako komendant kursu. 

Poza tym na kursie zostały przepro- 
wadzone przez insp. Fr. Pianko wykłady 
z obrony przeciwlotniczo-pożarowej oraz 
pokazy działania i gaszenia bomb zapa- 
lających. Na pokazach poza kursem był o- 
becny Korpus Ochotniczej Straży Pożar- 
nej wraz z jednostką żeńskiej służby po- 
żarniczej.   

i ze względu na swój słan nie nadaje się | 
do remontu, 

Dyrekcja teatru uważa jednak, że Ma- 
gistraj mógłby przeprowadzić remont bu- 

dynku i umożliwić w ten sposób teałrowi 
przerwania sezonu lefniego. Wobec zde: 
cydowanego negaływnego stanowiska 
władz miejskich, dyrekcja teatru zdecy- 
dowała się na razie na urządzenie przed- 
sławień w muszli koncertowej w ogrodzie 
Bemardyńskim, gdzie już w przyszłym ty- 
godniu ma być odegrana „Królowa przed 
mieścia", 

Teatr... w muszli 
Krążą wersje, że dyr. Szpakiewicz za- 

| mierza domagać się odszkodowania, po- 
nieważ uważa zamknięcie budynku Teafru 
Letniego za niedotrzymanie umowy przez 
miasto. Nie jest więc wykłuczone, że spra 
wa ła może znaleść 
SWÓJ EPILOG NA SALI SĄDOWEJ. 
Dotychczas dyr. Szpakiewicz oraz wice* 

dyrektor teatru Budyński odbyli już kiłka 
konferencyj z prezydentem miasta. Kon- 
ferencje te jednak nie dały pozytywnego 
rezultału. Zatarg trwa | wzbudza duże 
zainteresowanie. (es) 

Wilno zabiega o 10 milionów złotych 
. Konferencja gospodarcza, którą 

odbyła się w grudniu roku ub. w Wil 
nie, zaledwie tylko w drobnej części 
po zrealizowaniu jej postulatów zas 
pokoiła postulaty inwestycyjne, wysu 
wane przez samorządy, w tej liczbie i 
samorząd miejski. Ponieważ więk- 
szość tych potrzeb nie została zaspo- 
kojona, Magistrat m. Wilna zamierza 

| 1а księ dowiadujemy, ponownie 
wszcząć na terenie władz centralnych 
starania o przyznanie Wilnu kredy- 
tów inwestycyjnych na sumę około 
10 milionów złotych. Obecnie Zarząd 
Miejski przystąpił już do opracowy- 
wania memoriału, który wkrótce bę- 
dzie przedłożony władzom central. 
nym. 

Profesorowie wileńskich wyższych uczelni 
przyjmują defiladę 

Pierwszy etap prace Legii Akademickiej 

został zakończony wczorajszą uroczystością. 

Po mszy św. w akad. kościele św. Janą' 

na dziedzińcu ks. Piotra Skargi komendant 

1. A. Wilno — mjr. Chudyba zdał raport 
pik. Janickiemu, kierownikowi organizacji 

Legii Akad., który następnie w krótkich, 

żełnierskich słowach przemówił do żołnierzy 

L. A. 
Na plaeu Napoleona przy gmachu uniwer 

syteckim przyjęli defiladę płk. Janicki 1 
przedstawiciele władz Uniwersytetu Stefana 

Batorego i Szkoły Nauk Politycznych. 

Legia Akademicka wystąpiła po raz pierw 

Szy ze sztandarem uniwersyteckim. Mury 

Alma Mater zatrzęsły się od sprężystego kro 

ku żołnierskiego. 

Legii Akademickiej 
W uroczystości zakończenia roku wysz- 

koleniowego wiłeńskiej Ł. A. wzięli udział 
peezty sztandarowe korporacyj akademic- 

kiclf „Polonii, „Concordii* i „Ruthenii* oraz 

delegacja Ki„Orientii“, 

  

St. Merło 

walny złazd delega tów 
OMP w Wilnie 

12 bm. w Wilnie rozpoczął się dwu- 
dniowy walny zjazd delegatów Ognisk 
Organizacyj Młodzieży Pracującej z te- 
renu woj. wileńskiego. Na zjazd przybyło 
około 300 delegatów uraz członkowie 
Zarządu Głównego OMP z Warszawy. 

Student uratował tonącego ucznia 
Wczoraj na brzegu Antokolskim w po- 

bliżu jednej z przystani wioślarskich kąpał 

się wraz z rówieśnikami uczeń 3 oddziału 

10 szkoły powszechnej Wł. Krystopanis. 

Chłopiec popłynął zbyt daleko, stracił 

siły i zaczął tonąć. Krzyki kolegów toną- 

cego posłyszał przechodzący w pobliżu 

| student Szkoły Nank Politycznych, Marian 
Homolicki (Wiłkomierska 1) I w ubraniu rzu 

cił się do wody. P. Homolicki wydobył 

nieprzytomnego chłopca na brzeg. 

Dzięki natychmiastowym zabiegom ra- 

fowniczym udało się chłopca przywrócić 

do przytomności. ROZ (<)   

Gen. marc o žapadaloniach D 
(Dokoriczenie ze str. 1) 

ki były najlepiej użyte. 3) Organizację 
i kierownictwo wszelkich robót inwe 
stycyjnych na wsi może zapewnić tyl- 
ko odpowiednia organizacja nadzoru i 
przodownictwa technicznego wsi. Kie 
rowników technicznych robót opłaci 
się jednak wysyłać tylko tam, gdzie 
przed tym dojrzeje społeczna myśl 
programowo-gospodarcza. Nie ta, w. 
wielkich rzutach ogólnopolskich, lecz 
ta lokalna, szczegółowo badająca 
swój własny teren i dla niego opraco 
wująca szczegółowe plany i wnioski. 
Tę właśnie myśl chcielibyśmy specja 
inie pobudzić. Do takiej właśnie pra- 
cy wejść muszą najlepsi działacze 
wiejscy i tylko wtedy spełnią oni na 
wsi twórcze zadania. 

OZN pracuje nad programem gos 
pcdarczym ogólnopolskim w skali 
państwowej. W pracach swych chce 
oprzeć się na tego właśnie rodzaju 10 
kalnej pracy społecznej w zespoleniu 
z którą opracowywany program pod- 
niesienia gospodarczego wsi, będzie 
programem racjonalnym i w krótkim 
czasie przekształci się w plan, który, 
n'ewątpliwie znajdzie warunki reali- 

zacji. 
Szanowni Państwo! W dzisiejszym 

przemówieniu przedstawiłem rolę 
wsi w dziele podniesienia obronności 
naszego państwa i starałem się po 
krótce wskazać na te dziedziny pra- 
cy, które moim zdaniem, mogą być 
skutecznie podjęte z inicjatywy sa- 
mej ludności wiejskiej. Mówię o tym 
tu w Lublinie, gdyż Lubelszczyzna 
wyróżnia się pośród ziem polskich 
szczytną tradycję dobrej pracy oby- 
watelskiej, patriotycznej i gospodar- 
czej. Tutaj przed wojną rozwijała się 
niepodległościowa organizacja ,„Zara- 
nie”. Gdy w roku 1915 Pierwsza Bry- 
gada pod wodzą Józefa Piłsudskiego 
wkroczyła na Ziemię Lubelską znale 
źiiśmy w ludności wsi i miast zrozu 
mienie idei o którą walczyliśmy. Zra 
zumienie to miało swój wyraz w licz 
nym napływie ochotników z Ziemi Lu 
belskiej do naszych szeregów. Pod 
względem gospodarczym wieś lubels 

ka stoi wysoko w stosunku do innych 
€zielrfic potskich. Wypływa to z uro 
dzajnej gleby większości województ- 
wa lubelskiego i mniejszego procen- 
tu gospodarstw karłowatych. Bliskość 
rozbudowującego się COP stwarza tu 
dogodne warunki rozładowania prze 
ludnienia wsi. Ta zaszczytna tradyc 

ja Ziemi Lubelskiej i lepsze niż w in- 
nych dzielnicach warunki gospodar- 
cze, pozwalają mi wyrazić nadzieję, 
ie okręg lubelski zajmie przodujące 
stanowisko w pracach OZN. : 

Po generale Skwarczyūskim prze- - 
mawiali prof. Krzyžanowski, p. Kaw- 
dzik w imieniu Zjednoczenia Polskich 
Związków Zawodowych, dalej p. Ko 
ter oraz sen. Lechnicki. Na zakończe- 
nie uchwalono wysłać depesze hołdo 
wnicze do Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej, Marszałka Śmigłego-Rydza 0 ' 
raz Pani Marszałkowej Piłsudskiej. 

Strajk w firmie 
„Автопко!“ 

W firmie „Agronkol“, przy ul. Stra- 
szuna 17, trwa od kilku dni strajk. Wczo- 
raj współwłaściciel tej firmy Wiktor Zarcin 
zamełdował policji, Iż dwie zatrudnione 
czasowo w jego przedsiębiorstwie robot” 
nłce Fryda Borysowicz I Liba Gerdejzon, 
zostały napadnięte, przez nieznanych 
sprawców, narodowości żydowskiej i do- 
ktłiwie pobite. 

Zamach samobólczy 
Wczoraj przy ul. Jakuba Jasińskiego 

16, zatruł asię esencją octową 22-letnia 

Sonie Kirznerówna. 
Desperatkę przewieziono w stanie cię 

żkim do szpitala Żydowskiego. (<) 

Pilnujcie dzieci 
Po ulicach chodzi „Judka 

wariat" 
Na „europezujących się” w Wilnie 

ulicach Niemieckiej, Żydowskiej I Zawal- 

nej, moża zaobserwować nieraz takiego 

rodzaju obrazek: Środkiem jezdni prze” 

chodzi ubrany w łachmany mężczyzna. 

Po przez dziury w marynarce widać bru 

ne ciało. Jest fo umysłowochory znany W 

dzielnicy żydowskiej pn. „Judka wariat * 

Tłum dzieci biegnie za nim, obrzuca go 

wyzwiskami, drażni, ciska kamykami. Umy 

stowochory rzuca się na prześladowców: 

a gdy złapie którego z nich, bije nie ża- 
łując. i 

Wczoraj wyprowadzony Z rinos 

„Judka warlat“ tak dotkliwie pobił jeć” 
nego ze swoich stałych prześladowców 
5-lefnlego Henocha Kagana Ezrdować 
13], że złamał mu obojczyk. Pogot 
rafunkowe skłerowało chłopca do * 
fala. ma о



Kurjer Sportowy. 

Przykry wynik z Polonią 2:5 
Na Stadionie Wojska Polskiego 

w Warszawie rozegrany został mecz 
piłkarski o mistrzostwo Ligi Państ- 
wowej, który dał zwycięstwo stołecz 
nej Polonii nad wileńskim Śmigłym 
B:2 (1:1). 

Gra początkowo toczy się z prze- 
wagą drużyny wileńskiej, po 15 minu 
tach do głosu dochodzi Polonia, któ 
ra przeważa do przerwy. W drugiej 
połowie meczu początkowa znów prze 
ważają gracze wileńscy, poczem bois 
ko opanowuje Polonia aż do końca. 

Piłkarze wileńscy zagrażali bram 
ce Polonii sporadycznymi wypadami 
swego bardzo lotnego ataku. Polonia 
przedstawiała zespół zgrany, atak mą 
drze prowadzony przez Nawrota, pra 
cował wydajnie. 

W 9 minucie w zamieszaniu pod- 
bramkowym Nawrot zdobywa głową 
pierwszy punkt dla Polonii. W kilka 
minut potem wyrównał Tatuś. 

Już w pierwszej minucie prowa- 
dzenie po przerwie dla Śmigłego zdo 
ywa Tatuś, lecz w tej samej minucie 
wyrównuje Nawrot, strzelając do pu- 
stej bramki po strzale Jasińskiego i 
wybiegu bramkarza Czarskiego. W 
jrzeciej minucie Jaźnicki z podania 
Pazurka podwyższa wynik do 3:2 dla 
Polonii, a wynik meczu ustalają Kul 
la w 12 minucie z wolnego oraz Naw 
rot w 25 minucie strzelające z bliska. 
W ostatnich minutach Strauch prze- 
strzelił karnego dla Polonii. 

Drużyna wileńska grała szybko i 
twardo. W Polonii początkowo słaba 
ERZE ERZE OZZIE ТОЛа 

Terminarz rozgrywek 
piłkarskich o wejście 

da Ligi 
Wydział Gier i Dyscypliny PZPN uchwa 

iił następujący termimarz rozgrywek mię- 
dzyokręgowych o wejście do Ligi: 

19 czerwca: Lublin — Warszawa, Zagłę- 
bie — Łódź, Pomorze — Śląsk, Stanisławów 
— Lwów, Dąb — Kraków, Polesie — Wilno, 
Białystok — Wołyń. 

26 czerwca: Warszawa — Zagłębia, Łódź 
— Lublin, Śląsk — Poznań, Kraków — Sta 
nisławów, Lwów — Dąb, Wilno — Biały- 
siok, Wołyń — Polesie. 

3 lipca: Lublin — Zagłębie, Łódź — War 
szawa, Poznań — Pomorze, Stanisławów — 
Dąb, Kraków — Lwów, Polesie — Białystok 
Wilno — Wołyń. 

10 lipca: Warszawa — Lublin — Łódź — 
Zagłębie, Pomorze — Poznań, Dąb — Lwów, 
Stanisławów — Kraków, Wilno — Polesie, 
Wołyń — Białystok. > 

17 lipca: Zagłębie — Warszawa, Lublin 
— Łódź, Śląsk — Pomorze, Lwów — Stani 
sławów, Kraków — Dąb, Białystok — Pie. 
sie, Wołyń — Wilno. 

24 lipca: Zagłębie — Lublin, Warszawa 
— Łódź, Poznań — Śląsk, Dąb — Stanisła- 
wów, Lwów — Kraków, Białystok — Wilno, 
Polesie — Wołyń. 

Drużyny grają w czterech grupach, a mia- 
1owicie: pierwsza grupa mistrzowie: Warszą 
wy, Łodzi, Lublina i Zagłębia. Druga grupa” 
mistrzowie Pomorza, Śląska i Poznania. Trze 
©.а grupa: mistrzowie Stanisławowa, Krake 
wa i Lwowa oraz ewentualnie K. S. Dąb (Ka 

towice) o ile w mistrzostwach Ligi Śląskiej 
Łajmie trzecie lub wyższe iniejsce w tabeli. 
Czwarta grupa: mistrzowie Polesia, Wilna, 
Białegostoku i Wołynia. Mistrzowie grup wal 
czyć będą następnie między sobą w puli fi- 
nałowej, a dwie pierwsze drużyny wejdą do 
Ligi. 

KEN ET SESI 

Nowa gwiazda białego sportu 

  
Amerykańska tenisistka miss Alice Marble 
zdobyła wielkie powodzenie na turnieju 
W Wimbeldonie. Dzienniki angielskie pi- 
Szą, że wykazała ona formę równą formie 
Suzanny. Lenglen i Helen Will Moody w 

ich najlepszych czasach.   

obrona, potem jednak cała drużyna 
rozegrała się. : 

Po przerwie Czarskiego zastąpił 
Łoś. Kontuzjowany został Zawieja. 

Pozostałe mecze ligowe zakończy- 
ły się wynikami: 

Cracovia — Ł. K. S.1:0. 

„KURIER“ [4478] -— 

A. K. S. — Warta 4:0. ` `° лао 
Wisła — Warszawianka 3:1. 
Pogoń — Ruch 3:1. 
Tabelka ligowa: 1) Ruch, 2) Craco 

Wa, 3) Pogoń, 4) Warszawianka, 5) 
A. K. S., 6) Warta, 7) Wisła, 8) ŁES,, 
8 Polonia, 10) WKS Śmigły. 

ARITE 

E. Zieniewicz rzucił — 41.64 
Tegoroczne mistrzostwa lekkoatletycz- 

ne Wilna odbyły się w anormalnych wa- 
runkach technicznych. Brak było przede 
wszystkim  dostatecznej ilości sędziów. 
Organizacja stała na bardzo niskim po- 
ziomie. Jeżeli chodzi o wyniki, to na uwa 
gę zasługują przede wszystkim rzuty, 
Zieniewicz w dysku miał 41.64, a Łomow- 
ski 40.92. W pchnięciu kulą Łomowski u- 
zyskał wynik 14.00. W biegu na 100 mir 
Malinowski pokonał Żylińskiego. 

Większych sensacyj sportowych nie 
mieliśmy, Pocieszającym objawem jest 
fakt, że przybywa coraz więcej młodych 
zawodników. 

Pierwszy.raz od wielu lat w mistrzo- 
stwach nie brał udziału Jan Wieczorek, 
który po meczu z Prusami Wschodnimi 
zapowiedział, że jeżeli zwycięży w biegu 
110 mtr. przez płotki to wycofa się z czyn 
nego życia zawodniczego. Wieczorek jak 
wiemy zwyciężył, ale nie w biegu przez 
płotki, lecz w skoku w dal. W każdym 
bądź razie ani w sobotę ani w niedzielę 
nie było go na boisku. 

Wyniki techniczne przedstawiają się na- 
stępująco: 

100 mfr. Malinowski AZS — 11,4 sek., 
przed Żylińskim Ognisko — 11,4 sek., 
Rymowicz AZS — 11,5 sek., Ginterem i 
Bobrowiczem. 

200 mtr. Żyliński Ognisko — 23,8 sek. 
przed Malinowskim AZS — 23,9 sek., Bo- 
browiczem AZS — 24,5 sek. i Ginterem 
AZS — 24,8 sek. 

800 mtr. Żylewicz Ognisko — 2.01,4 
przed Krymem PPW — 2.07,4 sek., Win- 
grisem WKS Śmigły — 2.09,4 sek, i Le- 
gieckim HKS — 2.18,5 sek. 

5000 mtr. Cybulski WKS Śmigły — 
17 min. 33 sek. przed Pietrzanem PKS i 
Mastowskim. 

400 mtr. Bobrowicz AZS — 55,6 sek. 
przed Krymem PPW — 55,7 sek. : 

1500 mtr. Krym PPW — 4.25 przed 

Cybulskim WKS Śmigły — 4.30,3 i Win- 
grisem — 4.31,4. 

Pchnięcie kulą Łomowski WKS Śmigły 
— 14.00 przed Wojtkiewiczem AZS — 
13.34 i Zieniewiczem PPW — 13.08. 

Rzut dysklem Zieniewicz PPW—41.64 
przed Łomowskim WKS Śmigły — 40.92 
i Wojtkiewiczem AZS — 37.17.   

Rzut oszczepem Wojtkiewicz AZS — 
53.29 przed Zieniewiczem PPW 47.93 I 
Oleszczukiem — 40,18, 

Skok w dal Oleszczu Ognisko — 6.54 
przed Rymowiczem — 6.29, Brzeskim 
AZS — 6.18 i Kononcewem AZS — 5.98, 

Skok wzwyž Zieniewicz PPW — 155 
przed Klukiem 155 į Oleszczukiem — 150, 

Trójskok Oleszczuk 1 Ognisko — 12.34 
przed bratem swoim Oleszczukiem Il — 
11.86. 

Sztafeta 4100 mtr. — AZS (Rymo- 
wicz, Brzeski, Bobrowicz, Malinowski )— 
46,9 sek. przed ształełą Ogniska KPW. 

W lekkiej atletyce mieć będziemy te- 
raz dłuższą przerwę leinią. Najbliższe za- 
wody zorganizowane zosłaną dopiero w 
pierwszych dniach sierpnia, 
KTYSZETEY TEZY FRYZY RZE ZCS 

Schmeling trenuje 

  

Е, 

Max Schmeling szykuje się intensywnie 

„do społkania z Joe Louisem. Na zdjęciu 

łrening boksera niemieckiego z trzema 

„sparing” partnerami, 

Automobiliści XI raidu Automobilklubu . 
pojadą przez Wilno x 

XI Międzynarodowy Raid A. P. z udziałem 
23 automobilistów zagranicznych 

XI. Międzynarodowy Raid Automobil- | przy osadzie. Kupa) — Mołodeczno =—- 
klubu Polski spotkał się z wielkim sukce- 
sem — w pierwszym terminie zgłosiło się 
44 kierowców, w tym 23 kierowców za- 
granicznych! 

Jak wskazują powyższe liczby tego- 
roczny raid A. P. znacznie przekroczył za- 
sięg raidu zeszłorocznego, w którym star- 
towało 24 kierowców, w tym 7 zawodni- 
ków zagranicznych. 

Raid tegoroczny, który rozpoczyna się 
25 czerwca, a kończy się 1 lipca, stawia 

cięższe wymagania zarówno kierowcy jak 
i maszynie od raidu zeszłorocznego. M. 
in. jazdę okrężną w X raidzie przeprowa- 
dzono na dystansie ok. 2.7000 km, w XI 
raidzie trasa jazdy okrężnej obejmuje ok. 
3.815 km. W raidzie zeszłorocznym kie- 
rowcy obowiązani byli przejechać ok. 70 
km po dość dobrych drogach grunto- 
wych, w roku bieżącym na trasie znajdzie 
się ok. 190 km trudnych do przebycia 
dróg grunłowych, przyczym na odcinku 
241 km (w tym ok. 190 km dróg grunto- 
wych) odbędzie się tzw. próba szybkości 
na bezdrożach. 

Próby: raid tegoroczny składać się bę. 
dzie z prób następujących: 

A) Próba rozruchu silnika (jednokrotna 
przed startem do I etapu dn. 25.VI o g. 5 
rano w parku w Warszawie); 

B) Próba szybkości płaskiej z rozbie- 
giem (1,5 km rozbiegu, poczym próba 
szybkości na dystansie 1 km), która odbę. 
dzie się na szosie wileńskiej w sobotę 25 - 
czerwca o godz. 6 rano (godzina startu 
pierwszego samochodu); 

C) Jazda okrężna na dystansie około 
3.815 km podzielona została na sześć eta- 
pów: w dn. 25 bm. (sobota)—start pierw- 
szego wozu o godz. 6 rano, etap | War- 

szawa — Grodno — Wilno — Narocz 
(ok. 564 km), 26 bm. (niedziela) start 
pierwszego wozu o godz. 2.30 nad ranem 
—etap || — Narocz (właściwie schronisko 

Nieśwież (ok. 190 km po drogach grun- 
towych) — Bereza Kart. — Bielsk Podl.— 
Kałuszyn — Mińsk Maz. — Warszawa 
(ok. 755 km), Etap III dn. 27 bm. (pon'e- 
dzialek) start punktualnie o pėlnocy — 
Warszawa — Lublin — Zamość — Lwów 
— Stryj — Sambor — Sanok — N. Sącz 
— Zakopane (ok. 841 km). We wtorek 28 
bm. dzień odpoczynku w Zakopanem. 
Etap IV 29 bm. (środa) start z Zakopane- 
go punktualnie o północy na frasę Zako- 
pane — Jabłonka — Polana — Katowice 
— Herby — Łask — Łódź — Łowicz — 
Warszawa (ok. 609 km). Etap V start 29 
bm. (środa) o godz. 21 na trasę Warsza- 
wa — Łowicz — Kutno — Konin — Po. 
znań — Bydgoszcz — Chojnice — Koś. 
cierzyna — Egiertowo — Kartuzy — Łeb- 

no — Wejherowo — Reda — Gdynia 
(ok. 641 km). 

W czwartek 30 bm. dzień odpoczynku 
w Gdyni. 

Etap VI start 1.VII (piątek) o godz. 2 
nad ranem na trasę Gdynia — Mały Kack 
— Żukowo — Nowa Karczma — Zblewo 
— Skórcz — Nowe — Grupa — Gru. 
dziądz — Wąbrzeżno — Rypin — Płońsk 
— Modlin — Warszawa (ok. 405 km). 

Ogółem trasa sześciu ełapów wynosi 

ok. 3.815 km. 
TIE 

Herman trzeci 

   

Jednym z ważniejszych obowiązków, któ- 

re ciążą na Polskim Związku Pływackim, 

jest podniesienie poziomu naszego pływact- 

wa możliwie jak najwyżej. Nie jest to rze 

czą łatwą. Nie jest łatwą, gdyż nie sprzyja 

nam ani klimat, ani też warunki, potrzebne 

do uprawiania tego pięknego i tak pożytecz 

nego sportu. Zaledwie trzymiesięczny sezon 

ietni zmusza do oparcia pracy sportowców 

a pływalnie kryte, których mamy wprost zni 

koma ilość, o 20, z czego tylko kilka peł- 

nowartościowych. Również i otwartych ba- 

senów sztucznych i naturalnych, których 

mamy około 350, jest zbyt mało. Wszystkie 

te baseny absolutnie nie przystosowane do 

Imprez, w związku z czym pływactwo nie 

może uzyskać tą drogą funduszów, jakie 

właśnie w tym sporcie są bardzo potrzebne. 

P. Z. P. robi duże wysiłki, by stworzyć 

możliwie łepsze warunki dla tego sportu. 

I tak po raz drugi z rzędu zaangażowany 

został jako trener naszego pływactwa znany 

amerykański specjalista p. Hovard Stepp. 

i-miesięczny jego pobyt w Polsce, a więc na 

Śląsku, w Warszawie i w Poznaniu, dokąd 

zjadą najlepsi zawodnicy z całego kraju, poz 

woli na ostateczne ugruntowanie zasad pły 

wania. 

Poza tym przewidywane obozy: junio- 

rów w Sierakowie (od 27 cezrwca) i kondy- 

cyjny pozwolą na podniesienie poziomu. 

W roku bieżącym w okresie od 6 do 13 

sierpnia odbędą się w Londynie mistrzost- 

wa Europy, w których weźmie udział rów- 

nież reprezentacja Polski w składzie 2—3 

pływaków, oraz drużyny piłki wodnej. 

Jako kandydatów na mistrzostwa, P. Z. P. 

uważa Bocheńskiego, Heidricha, Karliczka i 

ewent. Jędrysika, a poza tym waterpolistów. 

,Bkipa powyższa będzie musiała jednak 

zdać dobrze egzamim, czyli osiągnąć mini- 

mum, ustalone przez P. Z. P. 

Egzaminem takim będą mistrzostwa Pol- 

ski w Bielsku, 16—17 lipca, oraz zawody z 

Finlandią w Warszawie 23—24 lipca. 

Chcąc dać możność zmierzenia się naj- 

Staraniem prezesa Wileńskiego Okręgo- 

wego Związku Kajakowego mjr. Różyckiego 

został zorganizowany w Wilnie kurs szkut 

ników budowy kajaków wyścigowych, olim 

pijskich typu niemieckiego, . prowadzony 

przez instruktora P. Z. K. krakowianina p. 

Mieczysława Wrońskiego —— b. wicemistrza 
Polski w jedynkach wyścigowych. 

Kurs był obsadzony przez członków Har 

cerskiego Klubu Sportowego, Związku Strze 

leckiego i wychowanków Zakładu Wycho- 

wawczego OO. Salezjanów, Dyrekcja które 

go łaskawie udzieliła lokalu i maszyn do 
budowy kajaków. 

Na tym kursie został wykonane dwie je- 
dynki wyścigowe i pięć dwójek, które mo- 

tna oglądać chyżo mknące po wodach Wilii. 
Typ tych łodzi dotychczas nieznany w 

Wilnie budzi duże zainteresowanie kajako- 

Wczoraj na Pośpieszce rozpoczął się 
sezon wyścigów konnych. Wyścigi cie- 
szyły się wyjątkowo wielkim zainiereso- 
waniem. Trybuna była pełna. Przy kasach 
totalizatora stały długie ogonki. Dopisała 

również pogoda, lecz nie dopisał Magi- 

strat, kłóry nie uważał za stosowne skro- 

pić swymi „Smokami” ulicę wiodącą na 

łor wyścigowy. Unosiły się tumany kurzu. 

Wozy aułobusowe tonęły w piasku. Pod 
adresem pp. organizatorów również trze- 

ba wyrazić pobożne życzenie żeby po- 

myśelli o wodzie. Trzeba skropić tor I 

„drepłaczek” srzed trybuną. 

| WYNIKI TECHNICZNE BYŁY 
NASTĘPUJĄCE: 

Gonitwa z płotami im. A. Aleksandro- 

wicza, Dystans 2400 mir. 1) La Strega — 

j. Cetnerowski, 2) Hakata — j. Bylczyń- 

ski. 

Wojskowy bieg naprzełaj im. 4 pułku 

uł. Zaniemeńskich. Dystans 5000 mir. 

1) Dereń — j. por. Kubin, 2) Dziryt I! — 

j+ O. Makowski, 3) Dyktator — j.. ppor. 

Bochno. 

Gonitwa z przeszkodami im. Wojew. 

Wład. Raczkiewicza. Dystans 4200 mir. 

1) Hipek — j. Wołkowicz, 2) Huragan Iv 

— j. Bylczyński, 3) Toreadore — j. Ba- 

rański. > 
Wojskowy bieg naprzełaj im. 1 pułku 

uł, Krechowieckich. Dystans 5000 mtr.   1) Don — j. Zajączkowski, 2) Bakczyk — 

j. Sokołowski, 3) Droga — j. Wołkowicz. 

EEA 

w Warszawie 
Zakończone zostały dwudniowe ] mym czasie, 3) Dunecki 22,8 sek., 

zawody lekkoatletyczne o mistrzost- 
wo Warszawy w klasie A. W ramach 

zawodów rozegrano  eliminacyjny 

bieg na 200 mtr., który przyniósł nie- 

spodziewane zwycięstwo Sulikowskie 

go (AZS) w bardzo dobrym czasie —   22,7 sek., przed Zasłoną w tym sa- 

4) Danowski 23 sek. 

5.000 mtr. niespodziewanie wyg- 

rał Marynowski (Warsz.) w czasie 

15:17,2 min. przed Wirkusem (W.) — 

15,21,2 min., 3) Herman (Wilno) — 

' 15;33,2 min, В 
Naa My, 

  
  

  
  

W perspektywie pływania 
lepszym naszym pływakom z elitą zagŃgn'- 
cy, P. Z. P. rozpoczął pertraktacje z wielu 
państwami, których poziom gwarantuje Bt- 
rakcyjność zawodów. Nie wszystkie pertrały 

lacje zakończyły się powodzeniem i osta- 

tecznie będziemy u siebie gościć Finnów о- 

raz ewentualnie Belgów lub Węgrów. 

Finnowie są bardzo dobrymi pływakami 

9 czym świadczą tak ich ostatnie zimowe 

wyniki, jak i głośne na cały świat nazwiska; 
A ponieważ i my nie należymy do słabych; 

zapowiada się bardzo ciekawa walka. ° 

LRT RTV EST SET SEAT 

Jazda w kole na wodzie 

  

W. Niemczech wprowadzono ostatnio no- 
wy sporł, polegający na poruszaniu sią 
po wodzie w olbrzymim kole zbudoważ 
nym z drzewa i lekkiego metalu, który 
jadący obraca rękami. Sport ten zyskał 

już wielu zwolenników. 

Wilno ma już wyścigowe kajaki 
wiczów-turystów, tym bardziej, że na olim 

pjadzie w Berlinie Niemcy na tym typia 
łcdzi zdobyli złoty i srebrny medale olim= 

pijskie. 

Związek Okręgowy w bieżącym sezonie 
zamierza zorganizować propagandowe za- 

wody kajakowe w Trokach dia młodzieży i 

dorosłych na dwóch kategoriach łodzi: kas 

jakach turystycznych i wyścigowych, wyko- 

rzystując okazję Międzynarodowych Regał 

Wioślarskich na Jeziorach Trockich, orga 

nizowanych przez Wileński Komitet Towa- 

rzystw wioślarskich w dniu 26 czerwca. 

Jesienią zaś długodystansowy wyścig 

Niemenczyn — Wiłno na dystansie 38 klm. 

Zamierzenierz Związku jest wysłanie do 

Pucka reprezentacyjnej dwójki wyścigowej 

Wilna na mistrzostwa Polski, które odbędą 

się w dniu 12 lipca. 

Pierwszy dzień na Pošpieszce 
Gonitwa z przeszkodami o nagrodę 

p. Ignacego Bohdanowicza. Dystans 3200 
mtr. 1) Sarmata — j. Bylczyński, 2) Mila— 
j. Iżytowski. 

Wojskowa gonitwa z przeszkodami a 
nagrodę Jana hr. Plater-Zyberka. Dystans 
3200 mir. 1) Wizja — j. por. Gierycz, 
2) Zazula — j. Wołkowicz, 3) Discetion— 
j. rtm. Bohdanowicz. 

Totalizator wypłacił najwyższą stawkę 

42 zł. 
Następny dzień wyścigów 16 czerwca. 
A. 

"TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
15% rabatu 

        
      

Jądezejowska zwyciężyła | 
w grie mieszanej 

W finale gry mieszanej © mistrzostwo 

hrabstwa Kentu Jędrzejowska w parze z 

Anglikiem Mac Phailem pokonała parę Oliff 

-- Нете Moller 6:3, 3:6, 9:7. 
Natomiast w grze podwójnej pań tenisi- 

sika polska, grając w parze z angielką Tho- 

mas, uległa w finale Heine Milłer — Mor- 

phew (południowa Afryka — Australia) po 

zaciętej walce 10:12, 5:7. 

Świetne wyniki niemieckiej 
dyskobolki 

Na zawodach lekkoatletycznych w Mo- 

nachium, znana dyskobolka niemiecka, mi- 

strzyni olimpijska Gizela Mauermayer uzys 

Kała świetny wynik w dysku — 47,10 mtr. 

Wynik ten gorszy jest od rekordu światowe 
go, należącego do tej samej zawodniczki za 

ledwie o niecały metr. 

Nadto Mauermayer zwycieżyłą w pchnię 
ciu kulą wynikiem 13 mtra
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Dziś: Antoniego Pad, 

Jutro: Bazylego Wie'k. 
CZERWIEC 

13 
Poniedziałek 

  

Wschód słońca — g. 2 m. 44 

Zachód słońca — g, 7 m. 53     
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

= Wilnie z dn. 12. VI. 1938 r. 

Ciśnienie 762 

Temperatura średnia + 18 

Temperatura najwyższa + 21 

Temperatura najniższa + 12 

Wiatr pół. zachodni. 

Tendencja — spadek ciśnienia. 

Uwagi — chmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dn. 
13 bm. 

Stopniowe polepszanie się słanu po- 
gody. Zanikające deszcze. Temperatura w 
ciągu dnia około 18 st. Słabe wiatry miej 
scowe. Podstawa chmur niskich około 300 
m. Widzialność dobra, tylko rano osła- 
biona z powodu zamgleń. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące an- 
teki: Cz. Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); B. Romec- 
kiego i M. Żelańca (Wileńska 8); B. I I. 
Frumkinów (Niemiecka 23); A. Rostkow. 
skiego (Kalwaryjska 31). 

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

MIEJSKA. 
— Przedfetyjne posiedzenie Rady Miej- 

skiej. Najbliższe i osłatnie przed feriami 
letnimi posiedzenie plenarne Rady Miej- 
= odbędzie się prawdopodobnie 23 

Po 'tym posiedzenie nastąpią dłuższe 
ferie letnie, które trwać będą mniej wię- 
cej do połowy września rb. 

— Nie będzie stragžnėw na rynku 
Drzewnym. Dziś rano będą zniesione ostał 
nie stragany mięsne w ilości 37 sztuk, znaj 
dujące się na rynku Drzewnym. Sprzedaż 
mięsa odbywać się będzie na ul. Straszu- 
na. Rynek Drzewny zaś będzie „targiem 
ruchomym”. - 

UNIWERSYTECKA 
— Ks. prof. Świrski dziekanem Wydzia- 

łu Teologicznego U. S. B. Onegdaj od. 
było się zebranie Rady Wydziału Teolo- 
gicznego U. S$. B. Dokonano wyboru no- 
wego dziekana na nowy rok akademicki. 
Dziekanem wybrany zosłał ponownie ks, 
prof. Świrski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Uroczyste zebranie ku czci ś. p. Mi- 

chała Brensztejna. 14.V] we wtorek o g. 
19 w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Na- 
uk (ul. Lelewela 8) odbędzie się posie- 
dzenie ku uczczeniu pamięci Michała Bren 
sztejna zorganizowane staraniem Towarzy 
stwa Przyjaciół Nauk i Wileńskiego' Koła 
Związku Bibliotekarzy Polskich. W pro- 
gramie przemówienia: Rektora Mariana 
Zdziechowskiego, prof. Stanisława Koś- 
ciałkowskiego, prof. Janusza Iwaszkiewi- 
cza, dyr, Adama Łysakowskiego i Kusto- 
sza Mikołaja Dzikowskiego, 

Na zebranie to członków obu Towa- 
rzystw, jak również wszystkich życzliwych 
pamięci Zmarłego niniejszym zapraszają 
Zarzady T. P. N. i Z. B. P, 

W dniach 15—25 czerwca dostępny 
będzie pokaz prac M. Brenszejna w Bib- 
fiotece Uniwersyteckiej w Wilnie (ul. Uni- 
wersytecka 5, | piętro). 

— Zarząd Wileńskiego T-wa Opieki 
nad Dziećmi w Wilnie komunikuje, iż 19 
czerwca rb. o godz. 12 w pierwszym ler- 
minie albo o godz. 12.30 w drugim termi- 
nie w lokalu Zakładu Wychowawczego 

Zz 
AS 

Eu PIN» 
Z KOGUTKIEM 

gsuwa ból, pieczenie, nobrzmienie nóg, amiękczą 
edchki, ktėre po tej kapieli dają się usunąć, nawai 
poznokcięm. Przepis ożycia ną opokowani: 

  

    

  

    

    
     
    
     

        

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, 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 
Drukarnta: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala: 

  
Wydawnictwo „Kusjei Wileński” Sp. z 0. 0 

Wil. T-wa Opieki nad Dziećmi w Wilnie 
przy ul. J. Jasińskiego 20/22 odbędzie się 
walne zebranie Wil. T-wa Opieki nad 
Dziećmi. 

RÓŻNE 

— L. P. T. w Wilnie organizuje pociąg 

popularny do Warszawy w dn. 18—21 

czerwca rb. Cena zł 18. Zapisy — Orbis, 

Mickiewicza 16-a i Wielka 49. 

TASTE IESKO, 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

ACERO PRZY DZKA RODY ECT ZSO 

BARANOWICKA 
3-letnie, prywaine gimnazjum 

Z. P. O. K. w Baranowiczach. Zarząd 
Z. P. O. K. powiadamia, że w roku szkol- 
nym 1938/9, Prywatna Żeńska Szkoła Kra- 
wiecko-Bielizniarska zostanie zreorganizo 
wana na prywatne 3-letnie gimnazjum kra 
wieckie. Warunki przyjęcia: od dn. 1 do 
18 czerwca rb., codziennie od godz. 9— 
11 przyjmowane są podania o przyjęcia 
i dopuszczenia do egzaminów wstępnych 
w lokalu szkoły przy uł. Szosowej Nr 29. 
Do klasy | przyjmowane są kandydatki, 
które: a) przedstawią świadectwo ukoń- 
czenia 7 kl. szk. powsz., b) kończą 13, 
a nie przekroczą 17 lat życia. 

Egzamina wstępne odbędą się z przed 
miotów: jęz. polskiego, arytmetyki z geo- 
mefrią, rysunków, historii i przyrody w 

dniach 20—21 czerwca br. 
Do podania o przyjęcia dołączyć na- 

leży: świadectwo szkolne, względnie za- 
świadczenie szkoły powsz., metrykę uro- 
dzenia, świadectwo szczepienia ospy, kar 
tę zdrowia ze szkoły do której uczęszcza 
ła kandydatka i 5 zł opłaty za egzamin. 
Opłata za naukę: 10 zł wpisowego I 17 zł 

miesięcznie. 

   

   

Zarząd. 

POLESKA 
— Konie polskie dla armii greckiej. 

10 bm. grecka wojskowa komisja remon- 

towa zakupiła w Kobryniu konie artyleryj 

skie. 

— Okręgowe zawody modeli latających. 

W niedzielę 12 bm. na polu maj. Albrech- 

tów odbyły się okręgowe zawody modeli 

latających z udziałem wyróżnionych na 

powiatowych zawodach konstruktorów z 

łerenu całego okręgu szkolnego Brzeskie- 

go. 

— Nowe placówki przemysłowe. — 

Grupa przemysłowców zakończyła budo- 

wę wielkiego młyna parowego we wsi 

Porosce pow. pińskiego. Г 

Ponadto w tej samej wsi ma powstač 

fabryka konserw mięsnych i rybnych. Za- 

gadnieniem tym zainteresowały się stery 

kupieckie Warszawy, które po zbadaniu 

ferenu i możliwości postanowiły przystą- 

pić do jego realizacji. 

— Zniżki na Jarmark Poleski. Mini- 

sterstwo Komunikacji przyznało na tego- 

roczny Jarmark Poleski 66 procentowe 

zniżki kolejowe w obie strony, ło znaczy, 
że kupujący bilet opłaca 660/56 wartości 
biletu do Pińska i korzysta z prawa bez- 
płatnego powrotu do stacji wyjazdowej. 

Zniżki mają ważność już od dnia 12 sierp- 

nia r. b. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś w poniedziałek 13 bm. przedsta- 

wienie wieczorowe o godz. 8,15 wypełni dos 

konała, arcywesoła komedio-farsa w 4-ch 

aktach Bronisława Nusicza, pt. „Wielka poli 

tyka pani ministrowej*. 

„Królowa Przedmieścia* w muszli koncer 

towej w parku Żeligowskiego. W' dniach 16 
(czwartek), 18 (sobota) i 19 (niedziela) — 

Teatr Miejski daje 3 przedstawienia „Królo 

wej Przedmieścia”, o godz. 8,30 wiecz. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Występy Janiny Kulezycklej. Kończą- 

cy się sezon w „Łutni* dziś po cenach zni 

żonych przynosi przepiękną operetkę Leha 

ra „Miłość eygańska*. 

„Wiktoria i jej huzar*,  Najwspanialsza 

operetka Abrahama „Wiktoria i jej huzar* 

dzięki gościnie Janiny Kulczyckiej będzie 

wznowiana w końcu bieżącego tygodnia. 

Ułańska ll; | 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

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

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

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Grodno — 3 Maja 6, 

Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 8-go Maja 13, 

Druk. „Znicz*, Wi 

„KURJER“ (4478] > 

RADIO 
PONIEDZIALEK, 

6,45 Gimnastyka. 7,00 Dzien. por. 7,15 

Chór Polskiego Radia. 8,00 Audycja dla 

szkół. 8,19 Muzyka wakacyjna. 8,55 Prog 

ram na dzisiaj. 9,00—11,00 Przerwa. 11,00 

Audycja dla poborowych. 11,15 Audycja dla 

szkół. 11,40 Płyty dla dzieci. 11,57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12,08 Audycja południowa. 

13,00 Pieśni w wyk. Chóru Szkoły Powszech 

nej w Widzach. 13,20 Muzyka operowa i 

bałetowa. 14,00 Muzyka lekka. 14,15—15,15 

Przerwa. 15,15 Nieznani sprzymierzeńcy i 

wrogowie — pog. dla dzieci starszych. 15,30 

Recytacja prozy: „Czarny sternik* — opo- 

wiadanie Josepha Conrada Korzeniowskie- 

go. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 15.00 

Piosenki i cytra. 16.45 W annamickim Pe- 

kinie — felieton. 17.00 Gawęda regionalna 

Ciotki Albinowej. 17.15 Koncert symfonicz- 

ny z udz. Elżbiety Schumann (śpiew). 17.45 

Skrzynka ogólna — prowadzi Tadeusz Ło- 

palewski. 17.55 Program na wtorek. 18.00 

Pogadanka sportowa. 18.40 Polskie utwory 

fortepianowe w wyk. Edmunda  Hóslera. 

18.35 Recital śpiewaczy Heleny Hrabi-Szał- 

kiewiczowej. 19.00 Audycja żołnierska. 19 20 

Pegadanka aktualna. 19.30 „Z ekranu na 

mikrofon* — koncert. 20.45 Dziennik wiecz. 
20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 „Czaro- 
dziejska robota Polskiego Czerwonego Krzy- 

ża" — pog. 21.10 „Zapal sobie papierosa*— 
audycja muzyczno-literacka. 21.50 Wiadomo 

ści sportowe. 22.05 „Wiedeń ojczyzna ope- 

retki* — pog. muzyczna. 23.00 Ostatnie wia 

domości i komunikaty. 23.05 Zakończenie 

programu. 

dnia 13 czerwca 1938 r. 

"p 

WTOREK, dnia 14 czerwca 1938 r. 

6,45 — Gimnastyka; 7,00 — Dziennik po 

ranny; 7,15 — Muzyka poranna; 8,00 — Au 

dycja dla szkół; 8,10 — Muzyka wakacyjna; 

8,55 — Program na dzisiaj; 9,00 — Przerwa. 

11,00 — Audycja dla poborowych; 11,15 

— Audycja dla szkół; 1140 — Wyjątki z 

oper polskich; 11,57 — Sygnał czasu i hej 

nał; 12,03 — Audycja południowa; 13,00 — 

Wesołe orkiestry i piosenki francuskie; 14,00 

— Muzyka lekka; 14,13 — Komunikat Zw. 

K. K. O. 14,15 — Przerwa. 

15,15 — „Jawor, jawor, jaworowi ludzie 

— bajka dla dzieci; 15,35 — Przegląd aktual 

ncści finansowo-gospodarczych; 15,45 — 

Wiadomości gospodarcze; 16,00 — Kwintet 

Wiesława Wilkosza i Halina Zachert—śpiew 

16,45 — „Jan Matejko* — opowieść biogra- 
ticzna; 17,00 — „Z zagadnień fotografiki“ 
— pog. Jana Bułhaka; 17,10 — Utwory na 

altówkę w wyk. Bikołaja Dodaronka; 17,30 

— Pieśni Fryderyka Chopina w wyk. Zofii 

Plejewskiej-Monkiewiczowej; 17,50 — Wileń 

skie wiadomošci sportowe; 17,55 — Prog- 

ram na środę; 18,00 — Otwieramy ul — po- 

gadanka; 18,10 — Sonaty  wiołonczelowe; 

18,45 — „Hanka i Jagusia" — scena z powie 

ści Wł. Reymonta „Chłopi*; 19,00 — Reci- 

tal śpiewaczy Edwarda Bendera; 19,20 — 

Pogadanka aktualna; 19,30 — Śpiewa kwartet 
łudowy; 19,50 — „W mojej wsi“ — poga- 

danka; 20,00 — II wielki koncert symfonicz 

ny z Zamku Wawelskiego; 20,50 — W przer 

wie: Dziennik wieczorny i pogadanka aktual 

na; 22,15 — Wiadomości sportowe; 22,25 — 

„Mozaiką muzyczna”; 23,00 — Ostatnie wia 
domości i komunikaty; 23,05 — Zakończenie 
programu. 

„m ŁEKARZE, 
DOKTÓR 

Janina 
Piotrowicz Jurczenkowa 

ordynator szpitala Sawicz. 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

przeprowadziła się 
na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOKTÓR 

Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 0--1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277, 

  

  

AKUSZERKI 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

3-gv Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

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

  

  

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAS MA 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

WIELKA POLITYKA 
PANI MINISTROWEJ 

WYTYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYVYVYVYVYYYYYYVYYVYY 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

    

   
  

Kolektura Loterii 
Klasowej 

Nowogródek, Piłsudskiego 45, tel, 127 
poleca LO $ У do 1 kldšy 42 Loterll, 
lecenia zamiejscowe załatw. pocztą       

      

о 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

Występy Janiny KULCZYCKIEJ 
MIŁOŚĆ CYGAŃSKA 

Ceny zniżone 

     

  

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA 
z odp. udz. w LIDZIE, ul. Min. Br. Pierackiego Nr 1, 

telefon Nr 157. 

ODDZIAŁY: w Bieniakoniach 

w Iwiu 

w Zabłociu 

prowadzi zakup I sprzedaż wszelkich ziemiopłodów, nawózów sztucz- 
nych, maszyn rolniczych. 

SKUP TRZODY i BYDŁA. 

E 

  

  

Sklep Nr 1 ul. Suwalska 6 
w m 2 „Rynek 2, tei. 81 
w » 3 „ Piaski 19, tel. 257 
„” 4 „ Żeligowskiego 11 

Okręgowe Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców 

„Jednošč““ w Lidzie 
Zarząd i biuro ul. Majora Mackiewicza 14, tel. 143. © 

Sklep Nr 5 ul. Suwalska 125 ama] 

Prowadzą sprzedaż: towarów spożywczych, kolonialnych 1 wszystkich artykułów 
„Społem*. Sklep Nr 9: cotowe obuwie damskie, męskie, skóry I dodatki szew- 
skie, LIDA — Suwalska 52. Materiały budowlane: cement, wapno, szkło okienne 

oraz składy opałowe; sprzedaż ul. Piaski 19, tel. 257. 

Kt. Miennicklego 6 
Wyzwolenie 52 
Žyrmūnach -ч 

» » б„ 
» » 7» 
„ » 8 м 

  

    
     

    LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY 
z nleogr. odp. 

w LIDZIE, ul. Min. Pieracklago 1 (dom własny). Konto P.K.O. Nr 80.294, 
tel. 43. Rach. żyr. w Banku Polskim w Wilnie. 

Przyjmuje wkłady na oprocentowanie, udziela członkom pożyczek na potrzeby 
gospodarcze, załatwia inne czynności bankowe przewidziane statutem. 

Tajemnica wkładów zastrzeżona art, 52 ustąwy o spółdzielniach.     

CASINO | 
  

2) Najlepszy film džunglowy 
mówiony w języku polskim 

Urocza 
1 czar. 

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 

OGNISKO | 
    Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 
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w Wilnie. # 
/ 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu 'w krajn — 
8 zł., za granicą 6 zł., e odbiorem w 

administracji zł. 2.50, па wsi, w miej. 

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

kiego 4, tel, 3-40. 

   
     

   

     
    
   
    

      
   

Początek o godz. 4-ej. 

a | „ORIENT- EKSPRES" 
W roli gł. Kate de Nagy. 

Anny Ondra оу 

„Ostrožnie z milošcią“ 
Reżyserii Karola Lamacza. Początki seansów: 5, 7 i.9. W niedziele i święta od 3-ej 

Dramat dwojga zwierząt, który trafi do serca każdego człowie! 

„Dzikie ścieżki” 
W rolach głównych: John Arledge i Loise Latimer 

Sensacyjny szpiegowski film 

Piękny nadprogram 

Podwójny program. 1) Czarująca subtelnym dowcipem komedia 

Lekarz pięknych kobiet 
W rolach głównych: Loretta Young Wźrner Baxter. 

Kraina tysiąca niebezpieczeństw 

Tajemnicza wyspa tysiąca dziwów 

w najnowszej, wesołej, meló* 
dyjnej komedii muzycznej 

2 

Pocz. seansėw 0 6-ej, w niedz. i św, © 4-e] 

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 pea LJ 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz* 
ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Ź9.. 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada, Admiinistracjś 
zastrzega sobie prawo zmiany termiinu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.80 ! 17 — 19 

   

  

Redaktor odp. Józef Onusajtis 
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