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Protokół dyplomatyczny, konsolidacja 
i sprawy mniejszościowe 

Czym rozbrzmiewa dziś cała pra- 
sa, zwłaszcza sensacyjna, plotkarska, 

popołudniowa? Szczegóły przebiegu 

meczu Schmelling — Louis i ostatnie 

wybory marszałka Sejmu. Oto dwa 

główne punkty zainteresowań. Zesta 

wienie jest może nieco niestosowne, 

a zwłaszcza uszeregowanie ważności 

obu wydarzeń — ale, ale. Czyż stoso 

wny jest ten sposób pisania o wybo- 

rze Walerego Sławka na marszałka 

Sejmu, jakiego używają warszawskie 

dziesięciogroszówki? 

W ich ujęciu oba „wydarzenia* 

stają się równorzędne. 

Wybór Sławka. jest interpretowa- 

ny jako triumf konserwatystów, Le- 

wiatana czy „Jutra Pracy a klęska 

Ozonu. Cale kolumny poświęca się 

sprawie kolejności wizyt oficjalnych, 

jakie złożył nowoobrany marszałek. 

Przeprowadza się szczegółowe anali- 

zy tekstu komunikatów sejmowych i 

patowych, ażeby udowodnić, że Sła- 

wek jest źle widziany u Prezydenta i 
u Marszałka Śmigłego. W tym grze- 
baniu się w szczegółach już wprost 

„etykiety dworskiej" czy „protokółu 

dyplomatycznego” tkwi jakaś złośli. 

wa, plotkarska radość. Aha, kłócą się, 
g— - - 

LONDYN (Pat). Jak donosi „Eve 
ning Standard“, rząd francuski za 
wiadomił dziś rząd brytyjski, iż v 

razie, gdyby Japończycy wysadzili 
swoje wojska na wyspie Hainan, to 
Franeja wysadzi tam równą liczbę 
wojska z dywizji krążowników, znaj- 
dujących się na sąsiednich wodacłr. 

Według dziennika Francuzi oś- 
wiadczają, iż nie mogą dopuścić do 
okupacji przez Japończyków tej wys 
py, która oddzielona jest od francus- 

kich Indechin tylko zatoką Tonkińs 
ką. 

Wyspa Hainan o długości 150 mil 
i szerokości 100 mil, ma dwa miliony 
ludności i leży pomiędzy Morzem 

Zagraniczna artyleria i 60.000 wypoczętych 
żołnierzy nie pomogło rządowcom w ataku 

SALAMANKA, (PATj. — Komunikat 
kwatery głównej powstańczej: 

Wczoraj w godzinach rannych przep- 
rowadził nieprzyjaciel szereg afaków na 
pozycje powstańcze na prawym brzegu 
Yalbona. Wszystkie te ataki zostały z wiel 
kimi stratami dla wojsk rządowych odpar 
fe. Na odcinku, położonym na południe 
od drogi Teruel — Sagonte posuwają się 
wojska powstańcze mimo zaciętego opo 
tu nieprzyjaciela zwycięsko naprzód. Zdo 
były one na tym odcinku górę Muela 
wraz z wszystkimi sąsiadującymi z nią 
wyniosłościami. Nieprzyjaciel poniół tu 
olbrzymie straty w ludziach oraz pozosta 
wił na placu boju znaczne zapasy mate. 
Hału wojennego. 

Na froncie Castellon przeprowadził 
nieprzyjaciel również szereg bezowoc- 
nych ataków. Wojska powstańcze przesz 
ły tam do przeciwnafarcia i wyparły nie 
przyjaciela z jego wyjściowych pozycyj. 
Lotnictwo powstańcze bombardowało w 

, Bocy z 21 na 22 czerwca porty w Walen 
cjl.i Alicante. Następnej nocy: bombardo- 
wano "port w Barcelonie. Wczoraj wieczo 
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huzia, kto kogo zwycięży, obali na 

deski, wyliczy. 
Zdawałoby się, że dziennikarze po 

lityczni tych pism, rekrutują się spo- 
śród sprawozdawców sportowych i że 

ani rusz nie mogą wczuć się w rolę 
obywateli współodpowiedzialnych za 
losy państwa, bo wciąż grają w nich 

temperamenty i instynkty obudzone 

gdzieś w atmosferze nasyconej rozgo 

rączkowanymi oddechami  koloro- 

wych tłumów, oczekujących na wy- 

biK walki o mistrzostwo wszystkich 

wag. : 

Jest to tym dziwniejsze, že sytuac 

ja polityczna wcale nie uprawnia do 

takiej oceny tej sytuacji. Wyboru 

Walerego Sławka na marszałka Sej- 

rau nie można interpretować jako ja- 

kiegoś zaostrzenia rozdźwięków u gó 

ry. Całkiem na odwrót. Wbrew wszy- 

stkiemu, co się mówi i pisze o rozbi- 

ciu w obozie piłsudczyków, można 

na podstawie ostatnich wyborów w 

Sejmie powiedzieć, že to jest 

obóz bardzo zwarty, skoro góruje w 

nim mimo wszystko w chwilach waż- 

nych racja stanu nad tarciami perso- 
nalnymi. Przecież nie dlatego uzys- 

kał Walery sławek większość w Sej- 

  

Chińskim a zatoką Tonkińską. Wys- 
pa ta znajduje się w sferze wpływów 
franeuskich i ma żywotne znaczenie 
čia handlu francuskiego między In- 
dochinami a południowymi Chinami. 
Wyspa ma dogodne porty i zajęcie iej 
przez Japończyków znacznie wzmoc 
niłoby strategiczną pozycję marynar 
ki japońskiej. 

Zaprzeczenie francuskie 
PARYŻ, (PAT). — Koła oficjalne nazy 

wają najzupełniej bezpodstawnymi wlado 
mości londyńskie, według których rząd 
francuski miał poinformować. rząd brytyj 
ski o zamiarze wysadzenia swych wojsk 
na wyspie Hainan w razie przybycia tam 
oddziałów japońskich. 

rem lotnicy powstańczy  bombardowali 

Sagonte. 
Wczorajsze próby natarcia wojsk rzą 

dowych były pierwszymi po długiej przer 
wie. Nastąpiły one w górzystym terenie 

między miejscowością Sarrion | Camare- 
na. Nieprzyjaciel wprowadził tu do ataku 
przeszło 60.000 świeżych . wypoczętych 
żołnierzy, oraz najnowocześniejszą, zagra 
nicznego pochodzenia artylerię. Wszyst- 

kie ataki wojsk rządowych zostały z wiel 
kimi dla nich stratami odparte. Wojska 
powstańcze znajdują się obecnie w bez. 
pośrednim sąsiedztwie miejscowości Sar 

  

  rion. 

  

mie, że jest związany z tą czy inną 
grupą tego Sejmu, a tylko dlatego, że 

był w obecnym Sejmie rzeczywiście 

najpoważniejszym kandydatem na 

marszałka Sejmu spośród wszystkich 

pozostałych dawnych współpracowni 
ków Komendanta. 

Istnieje grupa ludzi, której zależy 

na wykazaniu, że parozumienie po- 

między dawnymi wybitnymi współ. 

pracownikami Wielkiego Marszałka 
już jest w ogóle niemożliwe, że nie 
ma między nimi nawet wspólnej wię- 

zi subordynacji względem P. Prezy- 

denta i Wodza Naczelnego, a jest je- 
dynie rywalizacją. 

Po wyborze płk. Sławka nastąpił 
gwałtowny wzrost propagandowego 
wysiłku, ze strony tej grupy. Czy 
nie jest to dowodem, że ta propagan- 
da stała się gwałtownie potrzebna, a- 
by przeczyć wymowie faktów i osła- 

bić ich wrażenie? Chyba tak, a to wła 

śnie świadczy, że wybór pik Sławka 

z punktu widzenia. Koasolidacji od 
góry jest momentem pozytywnym. 

*kk 

Z wszelkich pozytywnych przeja- 

wów wewnątrz kraju cieszymy się 

tym bardziej, że, jak miałem moż- 
TA 

  

  

ność pisać w artykule „Polityka, któ 

ra zobowiązuje” z dnia 4 bm., nasza 

wewnętrzna sytuacja polityczna odbi 

ja ujemnie na tle tej dobrej sytuacji 

międzynarodowej, jaką nam stwarza 

nasza dyplomacja. Musimy podcią- 

gać się wewnętrznie, aby sprostać wy 

Konywaniu zadań wynikających z 
neszej pozycji w świecie wśród in- 

rych narodów. 

Przykładami związków, zachodzą 

cych między polityką sagraniczną a 

sprawami czysto wewnętrznymi, są 

nie tylko: zbrojenia, gospodarka, oś- 

wiata, propaganda, duch narodu — 

są nimi bardzo często, zwłaszcza w 

siesunkach z państwami ościennymi, 

sprawy mniejszościowe. 

Niedaleko szukając w naszych 

świeżo nawiązanych stosunkach z 

Litwą nie można na czas dłuższy po- 

minąć milczeniem sprawy warunków 

bytu w Litwie obywateli litewskich 
narodowości polskiej i polskich 

narodowości litewskiej w Polsce. 

Przedwczoraj zamieściliśmy artykuł 

napisany przez Polaka, przebywające 

go na Litwie, stwierdzający, że tam 

nie się nie zmieniło na lepsze. Na to 

wczoraj „Vilniaus Żodis* odpowie- 

    

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki wyjechał wraz z małżonką 
na 6-tygodniowy wypoczynek do kąpieliska iłalskiego Laurana, położonego w 
pobliżu Abbazii. Na zdjęciu — moment żegnania się Pana Prezydenta R. P. z Mar 
szałkiem Polski Edwardem Śmigłym-Ry dzem, na chwilę przed odjazdem. 
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Szwajcaria ogłasza swą neutralność 
BERNO, (PAT). — Rząd szwajcarski | 

wystosował do ministrów spraw zagranicz 
nych Rzeszy i Włoch noty, w których in 
formuje o postanowieniu Rady Ligi Naro 
dów, zwalniającym Szwajcarię z wszelkich 
zobowiązań dotyczących sankcyj. Noty 
podkreślają dążenie Szwajcarii do dalsze 
go stosowania polityki neutralności, kłó- 
ra kierowała się z-górą-od 400 lat, Zwią 
zek szwajcarski zosłaje więc zwolniony 
od wszelkich zobowiązań, któreby w ja- 

Półtora miliarda złotyc 
pożycza Anglia Turcji na zbroienia 
LONDYN, (PAT). — W dniu wczoraj 

szym podano do publicznej wiadomości 
projekt ustawy dotyczącej kredytów an. 

glelskich, przeznaczonych na dozbrojenie 
Turcji. Rząd brytyjski zobowiązuje się do 

starczyć w formie pożyczek sumy nie prze 
wyższającej 6 milionów funtów szterlin- 
gów, która ma być zużyta na zakup ma 
terlału wojennego.   

kimkolwiek stopniu mogły podawać w 
wąłpliwość jej niezachwianą wolę 
W odpowiedzi jak minister spraw zagr. 

Rzeszy von Ribbentrop, tak i min, spr. 
zagr. Włoch Ciano stwierdzają ,że rządy 
ich przyjęły z zainteresowaniem do wia 
domości oświadczenie, iż Szwajcarii uda 
ło się uwolnić od zobowiązań, które fak 
tycznie mogły zagrozić jej nrautralności, 
a jednocześnie wiłają z zadowoleniem 
osiągnięte przez Szwajcarię rezultaty, 
gdyż w bezwarunkowym ufrzyman'u neu 
tralności Szwajcarii widzą ważny  czyn- 
nik zabezpieczenia pokoju 

  

Jędriejowska przoszła do czetrtej 
rondy w Wimbledonie 

W plątek, w trzeciej rundzie rozgry- 
wek tenisowych o mistrzostwo Wimble- 
donu, Jadwiga Jędrzejowska pokonała   Angielkę Durlac w dwóch setach 6:1, 6:3. 

dział litanią argumentów, że nie 
zmieniło się i u nas. „Vilniaus Żodis* 
został skonfiskowany więc nie może 
my jego argumentów rozważać. Pole 
miki jednak na ten temat i tak byś- 
my nie podjęli gdyż byłaby jałowa. 
Żadnej ze stron nie z tego nie przybę 
dzie, że będziemy wzajemnie udowad- 
niali, gdzie jest gorzej. : 

Powstaje problem z zakresu poli- 

tyki czysto wewnętrznej (ale nie po- 

zostający bez wpływu na wzajemne 

stosunki zainteresowanych państw) 

takiego uregulowania warunków by- 

tu własnych obywateli innej narodo- 

wości, aby ich sytuacja nie usposobi- 
ła niechętnie wobec siebie społe- 

czeństw w obu tych państwach. 

Skoro ma się rozpocząć w naszym 

życiu wewnętrzno-politycznym okres 

wzajemnego dostrajania do siebie 
wszystkich, najbardziej zasadniczych 
torów tego życia, niechże tam“ nie 
zabraknie i sprawy stosunku admini- 

stracji do garstki obywateli polskich 
narodowości litewskiej na Wileńsz- 

czyźnie, o ile zmiana tego stosunku 

n.ogłaby wpłynąć na zmianę stosun- 

ku do Połaków w Litwie. 

Piotr Lemiesz. 
ESTA STT EST ET TAS ETNPNTEENIT STN OTOZ 

Wizyty p. marszałka 

Seimu 
WARSZAWA (Pat). — Marszałek 

Sejmu Walery Sławek złożył w dniu 
dzisiejszym wizyty: panu prezesowi 
Rady Ministrów, gen. dr. Sławoj- 
Składkowskiemu, J. E. ks. kardynało 
wi Kakowskiemu, pierwszemu preze 
sowi Sądu Najwyższego L. Supińskie 
mu, prezesowi Najwyższej Izby Kon 
troli gen. J. Krzemieńskiemu, wice- 
premierowi i mińfstrowi skarbu inż. 
E. Kwiatkowskiemu, ministrowi spr. 
zagranicznych J. Beckowi. 

Płk Łojto dyrektorem departa- 

mentu przemysłu | rzemiosła 
WARSZAWA (Pat). Jak się dowia 

dujemy, dyrektorem departamentu 
przemysłu i rzemiosł w ministerstwie 
przemysłu i handlu zostaje ppłk. Zyg 
munt Łojko, zastępca szefa uzbroje- 
nia M. S. Wojsk. 

Ppłk. Łojko jest znaweą zagadnień 
przemysłowych a specjalnie przemys- 
łu przetwórczego metalowego, z któ- 
rym zapoznał się gruntownie na po- 
przednio zajmowanym stanowisku. 
Ppłk. Łojko obejmie nowe stanowis- 
ko po powrocie z urlopu, na który o« 
hecnie wyjechał. 

Ger. Stachiewicz 
będzie w Rydze, Tallinie 

I Helsinkach 

WARSZAWA, (PAT). — Zapowiedzia 
na podróż Szefa Sztabu Głównego gen. 
Stachiewicza do państw bałłyckich rozpo 
cznie się od złożenia w Rydze wizyty 
szefowi łotewskiego sztabu generalnego 
gen. Hartmanisowi. Następnym etapem 
będzie Tallin, gdzie gen. Stachiewicz bę 
dzie rewizytował generała Reek'a, szefa 
estońskiego sztabu generalnego. 

Podróż zakończy wizyta u szefa fin 
landzkiego sztabu generalnego, gen. 
Oesch'a: w Helsinkach. Z. Finlandii wraca 
generał Stachiewicz do kraju. —



    

    

  

Ne bedzie płotów najeżonych 
drutem kolczastym i izolujących 

murów 
WARSZAWA, (PAT). — PAT komuni 

kuje urzędowo: 
Minister spraw wewnętrznych generał 

Sławoj Składkowski wystosował dnia 24 
czerwca br, do wszystkich panów wojewo 
dów okólnik treści następującej: 

W wyniku mojej inspskcji wojewódzł 
wa kieleckiego z dnia 23 czerwca 1938 r. 
komunikuję i zarządzam, co następuje: 

Konsekwenina wałka, którą rozpoczę- 
liśmy przed kilku lały pod hasłem pod- 
niesienia estetycznego i zdrowotnego 
słanu wsi i miast, dała już niewątpliwe 
wyniki. i 

Pomoc w tej sprawie okazała nam za 
równo prasa, jak wiele instyłucyj i osób 
prywatnych. 

Wszelkiego rodzaju niedociągnięcia 
ze strony admińistracji w tym zakresie ka 
rałem i będę karał w sposób bezwzględ 

ny. : 
W dniu wczorajszym zmuszony byłem 

zwolnić z zajmowanego stanowiska staro 
stę olkulskiego, a słarosta michowski ule 
gnie temu samemu losowi, o ile w ciągu 
dwuch: tygodni nie uzupełni krzyczących 
braków w swojej pracy. 

Stwierdzić tu muszę, że największy 
opór w naszej kulturalnej pracy spotkaliś 
my nie ze strony ludzi ciemnych I ubo- 
gich, a ze strony części przedstawicieli 
wielkiego przemysłu, w szczególności ob 
cego pochodzenia, ' 

Jeszcze w czasach zaborczych wybu- 
dowali oni olbrzymie ploty, naježone zwo 
jami drułu kolczastego i wysokie mury, 
posypane u szczytu szkłem tłuczonym — 
wszystko to celem izolacji od obcego im 
społeczeństwa miejscowego, do którego 
w większości nie mieli i nie chcieli mieć 
zaufania. 

W ciągu 20 lał istnienia niepodległej 
Polski było dosyć czasu, by zorieniować 

Daleko do zgodnie 
PRAGA, (PAT). — Chociaż obie stro- 

ny, błorące udział w rokowaniach czesko- 
niemieckich, zobowiązały się do przestrze 
gania ścisłej dyskrecji, do wiadomości 
publicznej przedostają się niektóre szcze 
góły. Opierając się na tych informacjach, 
prasa czeska nie tylko pisze w tonie scep 
fycznym, lecz nawet ujawnia wzrost pesy 
mizmu co do móżliwości dojścia do poro 
zumienia. ; с 

Stolący blisko premiera „Slovenski 
Hilas“ zwraca uwagę na różnice ideowe w 
pojmowaniu zagadnień prawnych ' przez 
obie strony. Różnice fe nie zostały przez 
wyciężone. To leż memorandum Niem- 
ców sudeckich różni się zasadniczo od 
lego, co Czesi uznają za możliwe do przy 

jęcia. Platforma wspólnych rozmów jest 
krucha Jak ód — pisze dziennik — I trze 
ba się na niej poruszać z największą ost- 
rożnością. 

„Narodni Osvoboženi“ twierdzi, że 
cały kompleks opracowywanych zagad- 
nień podzielony został na cztery odrębne 
grupy a mianowicie: 

1) nowelę do ustawy językowej, 

2] ustawę nowej organizacji admini. 
stracji, ; 

3) ustawę przeciwko wynaradawianiu 
| ustawę o proporcjalności. ле 

„Ze strony . niemieckiej twierdzą, że 
przedstawiciele stronnictwa sudecko-nie- 
mlecklego domagali się dowodów dobrej 
weli zarówno ze strony społeczeństwa cze 
skiego, jak i ze strony kierowników nawy 
państwowej, by w ten sposób stworzyć 
przesłanki załatwienia w wielkiej skali za 
gacdnienia narodowościowego. Podkreśla 
li onł, że.społeczeństwo czeskie musi po 
rzucić dotychczasowe metody, stosowane 

  

  

się, że tego rodzaju bezceremonialne od 
gradzanie się od społeczeństwa miast 
polskich, w których panowie ci mają szczę 
ście i zaszczyj prowadzić swoje przedsię 
biorstwa, jest obecnie zupełnie nie na 
czasie. 

W roku obecnym, gdy od trzech mie 
sięcy prowadzimy akcję znoszenia w m:a 
słach wszystkiego, co szpeci, łamuje dop 
ływ światła, słońca i powietrza — właś 
nie te mury i parkany wielkiego przemys 
łu okazały się najbardziej nieustępliwe 
i oporne w naszej akcji, mającej na celu 
dobro i zdrowie ogółu. 

Gdy zarządzenia miejscowych pp. sta 
rostów nie osiągnęły zamierzonego celu, 
oświadczam, co nasłępuje: . 

Ostrzegam po raz osłałni opornych 
panów przemysłowców, że obowiązkiem 
ich jest zniesienie, przynajmniej od stro- 
ny ulic miejskich, szpecących parkanów i 
murów i zastąpienie ich esłełycznymi szła 
chetami lub siatkami. Specjalnie wrażli 
wi na natarczywość wzroku miejscowej 
ludności mogą prócz fego zasadzić żywo 

płoty. 3 
Motywy: 
1) Koniecznošė przewiewu w miastach 

ze względu na wymagania obrony prze- 
ciwgazowej; 

2) zapewnienie świeżego powiełrza, 
światła, słońca i zieleni dla osiedli; 

3) przytoczone momenły natury moral 
nej, kłóre nie wymagają uzasadnienia. 

Dopilnowanie wykonania tych wyma 
gań polecam pp. wojewodom jeszcze w 
obecnym sezonie budowlanym. 

Nazwiska opornych proszę, po wyczer 
paniu środków będących w dyspozycji 
pp. wojewodów przedkładać do mej de- 
cyzji. 

(--) Sławoj Składkowski 
minister. 

latów niemieckich znajdują się m. In.: 
4) pojęcie mniejszości narodowej ma 

być zastąpione przez pojęcie narodowo- 

ści, 
2] dotychczas wymagana dla uznanła 

gminy za dwujęzyczną 20 procentowa 
mniejszość ma być zredukowana do 10 
procent, $ 

3) termin „język państwowy” ma by 
zastąpiony przez termin „język oficjalny”, 

4) w olicjalnych aktach ma się zanie 
chać powoływanie się na traktaty poko- 
jowe Itd. 

Prasa zwraca uwagę na to, że obecna 
koalicja nie rozporządza w parlamencie 
kwalifikowaną większością 3/5 głosów, wy 
maganych dła zmiany ustawy językowej. 
Niezależnie od tego niektórzy członkowie 
koalicji, zwłaszcza należący do zjednocze 
nia narodowego m. in. Jeżek chcieliby un! 
knąć odpowiedzialności za przyjęcie sła. 
tutu narodowościowego. . ; 

„Poledni Listy“ twierdzl nawet, že Is! 
nieie poufna uchwala ziedrvezenia naro 
EEB TAA 

Katastrofa Fo'e'owa od Rieżanowem 
Z reasramausC Aa 

WARSZAWA (Pat). Dnia 24 bm. o godz. 
11, min. 56 na szlaku Kraków — Płaszów — 

Bieżanów, przy wjeździe na stację Bieżanów 
wykoleił się na zwrotniey pociąg peśpieszno 
-osohowy Nr 301. - Ę 

Parowóz z tendrem wykolejony i przewró 
copy na bok, wbił się w ziemię, wagon ba 
gażowy i 7 wagonów osobowych wykoleily 
się. 

Wagony osobowe polskiej konstrukcji. o 
stalowych podwozizch uległy tylko nieznacz 

nemu uszkodzeniu. 
Ciężko ranni z obsługi zostali: maszyni 

  
  

ia ano (bi i 
wobec Niemców sudeckich. Wśród postu | dowego, by głosować przeciwko stafu- 

| towi. 
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Uczestnicy spoza Wilna 

Zaburzenia ogarniają Palestynę 
LONDYN (Pat). Ostatnie dni przy 

niosły ponowny wzrost zaburzeń w 
Palestynie. W wyniku wałki jaka ro 
zegrała się wczeraj wieczorem na po- 
graniczu Jaffy i Tel-Avivu dwóch A- 
rabów zostało zabitych, a 4 Żydów i 
5 Arabów odniosło rany. Jeden z ran 
nych Żydów zmarł w dniu dzisiej- 
szym. Obie strony oskarżają się na 
wzajem o sprowokowanie zajścia, któ 
re wydarzyło się na ruchliwym tar- 
gu. W walee użyto rewolwerów. 

Zaburzenia w innych częściach 
Palestyny również nie ustają. W pół- 
nocnej Pałestynie Arabowie zaatako 
wali żydowską wieś, przy czym jeden 
Żyd został ciężko ranny. Na południe 
ed Haity banda Arahów uprowadziła   3 Żydów. Ostatniej nocy został za- 

bity koło Ramleh przez Arauvów 
ksiądz włoski Piestro Rossin, przeor 
katolickiego klasztoru w Beyt Jemal. 
Dziś rano ponownie doszło do zabu- 
rzeń w Jaffie i Tel-Avivie. Na sku- 
tek wybuchu bomby oraz strzałów 
rannych zostało dwóch Arabów. Uka 
mienowany został prócz tego przez A 
rubów handlarz żydowski. 

Z Jerozolimy donoszą, że naczel- 

ny dowódca brytyjskich sił w Palesty 
nie zatwierdził wyrok śmierci na ska 
zanego przez trybunał wojskowy Ży 
da Salomona ben Jusefa. Drugi Żyd 
Szejn został ułaskawiony i skazany 
na dożywotnie więzienie. Byli oni 
sprawcami strzałów do arabskiego au 
tobusu. O*aj pochodzili z Polski. 

Królestwo arabsko-żydowskie 
Arabskie pronczycje podziału wpływów 

i terenów w Palestynie 
LONDYN, (PAT). „Manchester Guar- | 

dian“ zamieszcza następujące uwagi na 
temat planów co /do: przyszłości Palesty- 
ny. Dziennik zaznacza, że projekt podzia 

łu Palestyny wysunięty przez emira Trans 
Jordanii, Abdullaha, spotkał się z przy- 
chylnym stanowiskiem prasy żydowskiej. 
Plan ten przewiduje zniesienie wprowa- 
dzonej w 1922 roku separacji Transjorda 
nil od Pałestyny na korzyść. zjednoczenia 
królewstwa rządzonego przez arabsklego 
monarchę. 

W królestwie tym Żydzi dosfaliby na 
10 lat moralny mandaf I autonomię w pew 
nych okręgach oraz uzyskałiby proporcjo 
nalną reprezentację w radzie prawodaw 
€zej | mlejsca w gabinecie. Imigracja ży 
dowska mogłaby być kontynuowana w 
okręgach żydowskich | mogłaby być roz 
szerzona za zgodą Arabów na inne części 
królestwa. 

łstnieje, zdaniem tego dziennika, moż 
liwość, że min. Ježek wyciągnie z tej uch 
wały konsekwencje. Sytuacja — pisze 
„Poledni List“ — nie jest bynajmniej ró | 
żowa, tym bardziej, że wszyscy w koali 
cji zdają soble sprawę z tego że czesko 
słowackie społeczeństwo nie Jest przygo 

towane psychologicznie do porozumienia 
z Niemcaml w tamach dotychczasowych 
rozmów. 

Wywody „Poledniego Listu" dotyczą 
ce narodowego zjednoczenia, zdaje się 
potwierdzać głos organu min. Jeżeka — 
„Narodne Noviny”, które zajęty wczoraj 
wóbec żądań niemieckich, stanowisko nie 
ustępliwe. Dziennik ten pisze: „Doszkś- 
my do ostatecznych granic ustępstw I da 
lej nie ustąpimy ani o krok. Rozdrapać ł 
rozerwać państwa nie pozwolimy. To, co 
dajemy, jest ofiarą dla zachowania pokoju 
i to oflarą, złożoną pod nacisklem okoli 
czności. Oflarę fę składamy z zaciśnię- 
tymi zębami”. 

TRS 

sta Plink Julian, pałacz Szczebłowski Euge- 
niusz, pomocnik maszynisty Pasiak Józef. 
kucharz z wagonu restauracyjnego Hadek i 

jego pomocnik Oles. 
Z podróżnych jedynie żona lekarza Spał 

ka jest lekko ranna. 
Pociąg ratunkowy z Krakowo-Płaszowa 

z pemocą lekarską przybył na miejsce kata 
strofy 6 godz. 12,35. 

Ranni, po udzieleniu im doraźnej pomo- 

£y zostali przewiezieni d> szpitala w Krako   wie, 

Te propozycje zostały przyjęte z za- 
dowoleniem przez Żydów jako pierwszy 
„objaw gotowości do współpracy ze stro 
ny Arabów. — 

W Palestynie zdają sobie Jednak spra 
wę — pisze dziennik — że projekt ten 
jest tylko bałonem próbnym I mieści w so 
ble sugestle, że Żydzi na zawsze zado- 
wolnią się prawami mniejszości w Pale 
słynie. Ponłeważ Jednak plan ten przewl 
duje utrzymanie mandatu na pewien ok. 
tes czasu | wysuwa praktyczne zalecenia, 
które by zastąpiły podział kraju, prolekt 
emlra Abdullaha uważany |est za podsta 
wę rokowań, stanowiąc zarazem zaprze- 
czenie ze strony arabskiej jakoby porozu 
mienie mlędzy Arabami | Żydami było 
niemożliwe. 

Co slę fyczy stanowiska Arabów, 
dziennik pisze, że emir Abdullah zapytał 
w odpowiedzi krytyków z Damaszku I Je 
rezolimy, jaki Inny plan Arabowie gotowi 
byliby wysunąć, by uniknąć podziału Pa 
lestyny. Dziennik pisze dalej, że komisja 
podziału Palestyny nle może w zakresie 
swych obecnych kompetencji brać pod 
uwagę fego planu, mimo to opinia żydow 
ska poleca plan emira Abdullaha uwadze 
czynników brytyjskich. Należy dodać, że 
emir Abdullah podejrzewany jest przez 
skrajnych nacjonalistów arabskich o ule 
ganie wpływom żydowskim. 

Min. Posiatawski 
w Danii 

KOPENHAGA, (PAT), — Minister Po 
niatowski, który przybył do Kopenhagi 
na pokładzie m/s „Batory” był powiłany 
przez charge d'affaires R. P. Friedricka, 
przedstawiciela duńskiej rady rolniczej 
Molłesena i prezesa Zjednoczenia Słowa 
rzyszeń Polskich w Danii p. Anczak 
PTETCZPONY PRON ч 

  

     

  

1.000.000 włościan chińskich 
  

eczka nad morze 
Czytelników „„Kurjera Wileūskiego““ 

Redakcja „Kurjera Wileńskiego" organizuje wycieczkę nad morze dla Czytelników z Wilna i prowincji. 
Wyjazd 9 lipca, powróć 12 Jipca 1938 r. 
Koszt wycieczki od osoby: III kl. — 32 zł, II kl. — 42 zł w tym: przejazd w obie strony, nocleg 

w Hoteiu Turystycznym, zwiedzanie portu i miasta, wycieczka na Hel. 

Wagony pulmany, numerowane miejsca, dancing -bar. 
dojazdowej (500/) z miejsca zamieszkania do Wilna lub do stacji na trasie pociągu. 

Zgłoszenia przyjmują: Fdministracja „łourjera Wileńskiego", ul. Biskupa Bandurskiego 4, tel. 79 i 99 
w godz. od 9 do 20, oraz „Orbis*, Mickiewicza 16-a i Wielka 49. 

korzystają z ulgi 

  

000 osób zachorowało na tyfus 
i pryszczycę 

PARYŻ, (PAT). — Prasa paryska do- 
nosi z Puigcerdy, miejscowości hiszpań- 

skiej na pograniczu francuskim, że wybu 
chła tam epidemia tyfusu i pryszczycy, 

na którą miało zachorować około 500 o- 

sób po spożyciu mięsa z bydła, które 

przypędzono ostanio do  Puigcerdy : 

miejscowości Bielsa, zajętej w ostafnich 

tygodniach przez wojska gen. Franco. 

Władze departamentów pograniczno- 

francuskich wysłały specjalną komisję dla 

zbadania sytuacji na miejscu | przygoto 

wują zarządzenia, mające zapobiec prze- 

niesieniu epidemii do Francji. 

Brazylijesycy 2 San Paulo biją 

Włócków 18 przegrany mecz 
PORTO ALEGRE (Pat). Donoszą z San 

Paulo, #е-ро skończonym meczu Brazylii z 

Włochami o mistrzostwo świata w Bordeaux 

w którym, jak wiadomo, Brazylijczycy prze 

grali, wybuchły w San Paulo manifestacje 

przeciwko arbitrowi szwajcarskiemu ‘ огай 

przeciwko Włochoim. 

fuila“ zebrały się wielkie tłumy, manifestu 

jąc przeciwko Włochom i grożąc rozbiciem 

tedakcji. Policja zapobiegła dalszym eksce- 

sum. Mimo to doszło do dwóch poważnych 

poiyczek między ludnością brazylijską a 

włoską. W związku z tym miasto patrolowa 

ne było przez 10 motocykli, uzbrojonych w 

karabiny maszynowe. 

Centrala policjj w San Paulo otrzymała 

32 prośby o udziełenie pomocy a zmotoryzo 

wane patrole w 71 wypadkach wzywane by 

ły do uspakajania awantur ulicznych. 

Kronika telegraficzna 
— Parki I ogrody zamknięte dla Ży- 

dów. Niemieckie biuro informacyjne ko- 
munikuje z Wiednia: na podstawie rozpo 
rządzenia wiedeńskiego prezydenta poli 
cji zakazano Żydom wsizpu do parków I 
ogrodów w Wiedniu, celem uchronienia 
ludności przed ustawicznymi prowokacja 
mi. 

— Prymas Polski ks. kardynał Hlond 
przybył 24 bm. rano do Pompei, Po złoże 
niu hołdu przed cudownym obrazem Mat 
ki Boskiej Pompeańskiej, ks. prymas od 
jechał do Rzymu. 

— Nuncjusz apostolski msgr. Cibig- 
nini złożył wczoraj na ręce gen. Franca 
listy uwierzytelniające. 

— B. cesarz Wilhelm, któremu leka- 
rze zalecili pobyt w kraju nie tak chłod- 
nym, jak Holandia, kupił jakoby jeden z 
większych hoteli w Locarno z zamiarem 

osiedlenia się tam na stałe. 

  

bez dachu nad głową 
TOKIO, (PAT). — Agencja Doriei do 

nosi: powódź, która pozbawiła dachu nad 
głową przeszło milion Chińczyków w pro 
winejach Honan i Anhweł obecnie zagra- 
ża dolinie rzeki Jangise. Wojska chińskie, 
pragnąc powstrzymać posuwanie się 

wojsk japońskich w kierunku Hankou 
wzdłuż rzeki Jangise, zniszczyły 23 b. m. 
obwałowania pod Mahwatl na południe 
od Taihu. Okoliczne miejscowości znajdu 
ją się już pod wodą. 

‚ СМпу będą płacić za straty 
.. zadane przez Japończyków 

TOKIO, (PAT) — Ministerstwo spraw 
zagranicznych ogłosiło oświadczenie w 
sprawie odszkodowań dla obywateli 
państw trzecich z powodu strat poniesio 
nych w Chinach. Według tego oświad 
czenia, obywatele państw trzecich znaj 
dują się w sytuacji osób prywatnych, ko 
rzysłających jedynie z praw 'kraju, w'któ 
rym zamieszkują. Japońskie ministerstwo 

spraw zagranicznych powołuje się na pre 
cedens, który powstał w czasie bombar 
dowania przez marynarkę amerykańską 
miasta Greyłown w Nikaragua W roku 
1854. Ameryka, według oświadczenia ja 
pońskiego, uważała wówczas, iż 
jwiedzialność. za poniesione straty ponosi 
calkowicie kraj, w: którym mieszkają oby * 
watele zainteresowanych frzecich państw. 

Przed redakcją dzieńika włoskiego „Fiń 
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Konferencja w Ewian 
Prasa syjonistyczna omawia obec- 

nic dwa zagadnienia pierwszorzędnej 
wagi: datę powstania Państwa Pale- 
styńskiego i konferencję w Ewian. 

Ponieważ o problematach pale- 
styńskich pisaliśmy już wielokrotnie, 
więcej miejsca poświęcimy konferen- 
cj. Nawiasem mówiąc wiadomości, 
tyczące Palestyny, potwierdzają na- 
sze przewidywania. Z Londynu do- 

noszą, że utworzenie Państwa Żydow 
skiego jest definitywnie zadecydowa- 
nc. Praca komisji angielskiej prze. 
bywającej w Palestynie, zostanie u- 
kończona mniej więcej za trzy ty. 
godnie. W październiku lub listopa- 
dzie poweźmie uchwałę parlament 
angielski, po czym w styczniu sprawa 
wejdzie pod obrady Ligi Narodów. 
Ponieważ decyzja Ligi Narodów, zre- 
sztą łatwa do przewidzenia. będzie 
joż raczej formalnością, przeto paź- 
dziernik lub listopad rb. należy uwa- 
żać za początek niezawisłości Pale- 
styny. Potwierdza to pogłoska o zwo- 
łaniu na początek października rb. 
nadzwyczajnej sesji Kongresu Syjoni- 
slycznego do Londynu. W ten sposób 
xok 1938 staje się, jak to przewidy- 
waliśmy, rokiem przełomowym dla 
Żydów. 

* * * 

Zwoływana z inicjatywy prez. 
Roosevelta, a przy udziale 30 państw, 

Konferencja w Ewian poświęcona jest 

problematom erzigracyjnym. Jak do- 
nosi z Londynu Żat za organem bry- 
tyjskim komitetu proletariackiego 
„Palestine*, konferencja w Ewian po 
winna rozważyć zagadnienie realiza - 
cji planu kolonizacji i emigracji 400 
tysięcy Żydów w ciągu 4 lat. Z tej 
liczby, jak oblicza „Palestine”, za- 
iedwie 150 tysięcy będzie mogło o- 
pościć Europę na koszt własny. Emi- 

gracja pozostałych 250 tysięcy emi- 
grantów będzie kosztowała około 24 
milionów funtów, czyli przeszło pół 
railiarda złotych. 

Konferencja w Ewian będzie mu- 

siała się tedy zastanowić nie tylko 
rad tym, kto ma emigrantów przyjąć, 
ale i kto za to zapłaci? Jest bowiem 
rzeczą wątpliwą, czy wszystkie pań- 
stwa, które będą uczestniczyły w tej 
konferencji zgodzą się na koszty, sto- 
sunkowo wysokie. Zdaje się, że jed- 

nak konferencja w Ewian nie zakoń- 
czy się fiaskiem. Europa jest już zme 
czona waśniami narodów i pragnie 
ich zakończenia. Oczywiście w razie 
poparcia U. S. A. i rządu angielskie- 
go Środki fonansowe będzie stosun- 
kowo łatwiej znaleźć, niż tereny emi- 
gracyjne. Jednakże, jak obliczają 
Syjoniści, przyłączenie prow. Galilei 
do projektowanego Państwa Palestyń 
skiego pozwoliłoby na kolonizację 
aż miliona emigrantów. 

Prasa syj)nistyczna, z której czer- 
pię materiały do niniejszego artyku- 
tu (jak „Nowy Dziennik“, „Chwila“) 
itd. oczywišcie ošwietla ten stan rze- 

AWARE 
wyborowa 
czekolada deserowa 

firmy A. PIASECKI s. a. 
W każdej tabliczce zna/duje się kart- 
ka z obiaśnieniem, jak można otrzy- 

mać powieść p. t. 

„Pierścień z krwawnikiem* F.A.Ossendowskiego 

  

  
  

  

  

czy optymistycznie. Jednakże zdaje 
się, że ten optymizm nie jest przesa- 
dzony. Opinia Anglii i Stanów Zjzd- 
neczonych, częściowo z pobudek hu- 
manitarnych częściowo z powodu 
silnych wpływów żydowskich, doma- 
ga się od swoich rządów energicznych 
kroków w kwestii żydowskiej. Ponie- 
waż dla potencji U. S. A. i W. Bry- 
tanii jest to stosunkowo sprawa nie 
taka znowu „przerastająca ich siły”, 
przeto można uważać, że aspiracje 

patriotów żydowskich będą tym ra- 
zem spełnione. 

Nie potrzeba chyba dodawać, jak 
ważną rzeczą dla Polski jest realiza- 

a tych postulatów przez państwa 

  

W myśl porozumienia z kolejami 

litewskimi zostaje z dn. 1.7. otwarta 
bezpośrednia komunikacja osobowa, 

zachodnie. Ani nienawiść ani kom- 
|psze narodowościowo-emigracy j- 

ne nie są strawą pożądaną dla wa- 
szych wewnętrznych stosunków. Roz- 
wiązanie problematów palących — to 
powrót do innych zagadnień i innych 
trosk, których w życiu obecnym nie 
braknie nikomu. 

Wypadki wiedeńskie i węgierskie 
zmuszają państwa zachodnie do szyb 

kiego rozwiązania sprawy žydow- 
skiej, tej sprawy hiszpańskiej Nr 2. 
Bez pacyfikacji europejskich proble- 
matów  narodowościowych trudno 
jest mówić o pokoju europejskim. 
Može właśnie dlatego sprawa żydow-   

    

ocynkowaną 

  

poleca „Sędzimir 

1. CHELEM Sp-cy 
Wilno, Końska 16, tel. 2-91 

  

Proces b, starosty Robakiewicza 
w Sądzie Apelacyjnym we Lwowie 
W Sądzie Apelacyjnym we Lwowie 

rozpoczął się we środę proces karny prze 
ska zbliża się do zakończenia. lecz. | ciw b. staroście w Nadwórnej Zygmunło- 

m. nra komunikacja oobowa I towarowa z Liwa 
bagażowa i towarowa między Polską | towych i kasach biura podróży „Or- 
i Litwą. Z dniem tym będzie można 
nabywać w kolejowych kasach bile- 

  

Częściowa zmiana rezkładu 
jazdy pociągów 

w związku z przygotowaniem do ruchu kolsjowego z Litwą 

W związku z przygotowaniem do ot- 

warcia ruchu kolejowego pomiędzy Pol- 

ską a Litwą, poczynając od dnia 25 czerw- 

ca br. wprowadza się następujące zmiany 

w ruchu pociągów pasażerskich: 

pociąg Nr M. T. — 1417 — odjazd 

z Zawias — o godz. 10,30, przyjazd do 

Wilna — o godz. 11,21; 

pociąg Nr M. T. — 741 — odjazd 

z Grodna — o godz. 9,10, przyjazd do 

Wilna — o godz. 12,22; 

pociąg Nr M. T. — 1423 — odjazd 

z Zawias — o godz. 20,03, przyjazd do 

| Wilna — o godz. 20,54; 
pociąg Nr M. T. — 2727 — odjazd 

z Rudziszek — o godz. 19,45, przyjazd 
do Wilna — o godz. 20,38; 

pociąg Nr M. T. — 1425 — odjazd 
z Zawias — o godz. 22,10, przyjazd do 
Wilna — o godz. 23,01; 

pociąg Nr M. T. — 1416 — odjazd 
z Wilna — o godz. 9,17, przyjazd do Za- 
wias — o godz. 10,13; ` 

pociąg Nr M. T. — 1424 — odjazd 
z Wilna — o godz. 21,07, przyjazd do 
Zawias — o godz. 21,58. 

Ceny wiz 

Na podstawie porozumienia rzą- 

dów Polski i Litwy. zostały ustalone 

normy opłat wizowych: 

Wizy polskie: : 

Pobytowa jednorazowa Z wažnuš- 

sią do miesiąca 25 zł, : 

wielokrotna z wažnošcią do 3 mie 

sięcy 40 zł, В 
tranzytowa przez Polskę 2,50 zł, 

tranzytowa tam i z powrotem 5 zł, 

tranzytowa wielokrotna 12 zł. 

Wizy litewskie: 
Pobytowa jednorazowa na tydzień 

15 litów, 
pobytowa jednorazowa na mie- 

siąc 27 litów, 
pobytowa jednorazowa na 3 mie- 

siące 40 litów, 
pobytowa wielokrotna na 3 mie- 

siące 65 litów, 
pobytowa wielokrotna na 6 mie- 

sięcy 102 litów, 

tranzytowa z zatrzymaniem na 7 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE | CICHE 

W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmieina 81 

la pp. alników „Kurjera Wileńsk.* 

A: 15% rabato 

  

    
     

  

Irzewiczki 0 ЗОМЕ noskach 
Jan Kiliński szewc pułkownik zdo- | nych. Ichmość mężowie również się 

był sobie olbrzymią popularność u | 
współczesnych. Przeto w Wilnie nie- 
małą było sensacją, gdy Kiliński przy 
był po opuszczeniu więzienia w Pe- 
tersburgu wraz z żoną i synami Fran 
ciszkiem i Wawrzyńcem oraz córka- 
mi Marią i Agnieszką do Wilna. Po- 
pularność jego zwiększyła jeszcze 
bardziej wieść o przebytym więzie- 
niu, o czym bynajmniej nie zamilczał, 
jako że był człowiekiem lubiącym 
szeroko a dokładnie gawędzić o 
swych dawnych przewagach i zna- 
czeniu w powstaniu kościuszkows- 
kim, jak również o tym, w jaki spo- 
sób pułk dla naczelnika Kościuszki 
wystawił i jak pułkownikiem został. 

Oczywiście wielcy i mali zaczęli 
się wnet do Kilińskiego cisnąć. A o 
pretekst było przecie nietrudno, gdyż 
Kiliński był mistrzem szewskim, a 
celował w robieniu trzewików na 
nóżki ówczesnych elegantek. To też 
każda wielka dama miała sobie za 
punkt honoru, żeby chodzić w trze- 
wikach przez pułkownika zrobio-   

o to nie krzywili, gdyż te żonine ob- 
stalunki umożliwiały im w sposób 
zgrabny zetknięcie się z popularną 
w całej Polsce osobistością szewca, 
który Warszawę na nogi przeciw 
Moskwie podniósł i znacznych rzeczy 
dokonał. 

Kazimierz Skibiński *) tak nam 
opowiada w swych pamiętnikach o 
Kilińskim w Wilnie: 

„Prowadził w Wilnie przy ulicy 
Niemieckiej bardzo porządny dom, 
pięknie umeblowany (dziś przez Hur- 
tcha zajmowany). Przywiózł ze sobą 
z Warszawy dwóch czeladników (to- 
warzyszy. broni), lecz gdy się z każ- 
dym dniem obstalunki mnożyły, spro 
wadził jeszcze czterech, a przytem i 
mnóstwo chłopców oddawano mu do 
lerminu. Sam o piątej rano już był 
w fartuchu, przykrawając roboty, a 
o dziesiątej wychodził du miasta, u- 

*) Kazimierz Skibiński — Pamiętnik ak- 

tora. (1786—1856). Opracował i wydał M, 

KRulikowski. Warszawa 1912, 

dni 15 litów, 
tranzytowa bez zatrzymania bez- 

płatnie. 

  
  

  

  

  

bis“ bilety bezpośrednie do staeyj li- 
tewskich przewidzianych w taryfie, 

Jako bagaż wysyłać będzie można 
wszelkie przesyłki, nadające się do 
przewozu w wagonach  bagażo- 
wych również bez okazania ki- 
letu. Przesyłki towarowe będą odpra- 
wiane na zasadach taryfy  polsko- 
litewskiej od wszystkich stacyj PKP, 
przy czym przewoźne obliczone bę 

dzie na podstawie taryf wewnętrz- 
nych obu kolei. Należność tak w ru- 
chu osobowym jak i towarowym mo 
źna opłacać z góry za całą drogę prze 
wozu w złotych. ` 

Juž wydawane są 
wizy do Litwy 
Jan donosi „ABC“ Poselstwo Republi- 

ki Litewskiej w Warszawie rozpoczęło już 

wydawanie wiz wjazdowych na Litwę. 

Szereg wiz wydano już obywatelom pol- 

skim, posiadających krewnych na Litwie. 

  

  
   

wi Robakiewiczowi i b. sekretarzowi rady 
powiatowej Janowi Sławińskiemu oskar- 
żonych o nadużycia. 

Jak wiadomo, Sąd Okr. w Słanisławo- 
wie skazał Robakiewicza na 5 lat wię- 
zienia, zaś Sławińskiego na 3 miesiące 
aresztu z zawieszeniem. W międzyczasie 
Robakiewicz został przewieziony do dy- 
spozycji sądów na terenie apelacji wiłeń- 
skiej, gdzie odpowiadał za nadużycia po- 
pełnione na stanowisku starosty w Grod- 
nie i czynnika nadzorcz, Kasy Oszczędn. 

W jednej sprawie Robakiewicz skaza- 
ny został na jeden rok, a w drugiej na 
5 lat więzienia. Żaden z wyroków nie jest 
dołychczas jeszcze prawomocny, 

  

  

Prochy b. posła litewskiego w Rydze 
Witolda Wilejscysa spoczną 

w grobach rodzipnych na Rossie 
Pismo litewskie „Liłuvos Żinios” do- 

nosi, że 5 lipca rb. mają być przewiezio= 
ne z Kowna do Wilna i złożone w gro- 
bach rodzinnych na Rossie zwłoki nie 
dawno zmarłego b. posła litewskiego w 
Rydze Witolda Wilejszysa. 

EE TE 
   

  

  
    
  

        

  

    

    

a przed nim džwig do podnoszenia z dna rzeki 

zę 
  

brany jak dygnitarz. Miał piękny za- 
pas garderoby polskiej i słuckich bo. 
gatych pasów, co dzień go więc pra- 
wie widziano w innym kontuszu saje- 
towym, żupanie atłasowym lub gro- 
deturowym, w innej czapce i innych 
kolorowych safianowych butach. Był 
wzrostu miernego, dobrej tuszy, wł.s 
n.iał czarny, wysoko podstrzyżony, 
wąs tąkże czarny, porządnie utrzyma 
ny. Powszechnie nazywano gc Sobie- 
skim*. 

„Tak wystrojony, wizytował wszyst 
kie znakomitości litewskie. Wszędzie 
był przyjmowany, zapraszany na 
obiady. Wracał do domu z obstalun- 
kami, nierzadko z pełnymi garściami 
złota. Damy ubiegały się, aby mieć 
trzewiki z warsztatu Kilińskiego. Za 
te też i płacić kazał sobie hojnie, nie 
było bowiem tańszych trzewików nad 
dwa, a droższych nad pięć dukatów. 
Te ostatnie, najdroższe, miały na 
klinkach i długich noskach złote 
blaszki”. 

Takie powodzenie trwało pół 
roku. 

Niestety pan Jan lubił sobie cza- 
sem podchmielić. Z dawnej świetnoś- 
ci Rzeczypospolitej pozostało bowiem 
mezmienne zamiłowanie do tęgiego 
węgrzyna, a piwnice pełne pękatych   

  

  

  

  

ratownicze. 

keczek znaleźć można było i po pań- 
skich domach, gdzie Kiliński bywał 
fctowany, i po winiarniach, gdzie się 
sam fetował. Niedarmo szubrawcy 
wileńscy w kilkadziesiąt lat później 
zbytnie zamiłowanie do wina brali 
za cel do swych satyrycznych wycie- 
czek. Owóż jako się rzekło, pan Jan 
za kołnierz sobie nie wylewał. Po pa- 
ri zaś kielichach nabierał niezwykłej 
fantazji i zaczynał opowiadać zarów- 
nc o tym co zdziałał, jak również, co 
jeszcze zdziała. A że stale kręcił się 
koło niego spory tłumek, do którego 
lubiał długie oracje wypowiadać, nie 
podobało się to rządowi rosyjskiemu 
Kiliński był zaś stale śledzony, byli 
tacy, co go ostrzegali przed zbytnim 
brawurowaniem, ale pułkownik rie 
zważał na to. W rezultacie pewnej 
nocy znikł nagle, wywieziony po ci- 
chu, żeby zbytniego hałasu nie robić. 

Wilno mocno obeszła wieść o jego 
wywiezieniu. Przez dłuższy czas nie 
inożna było jednak dowiedzieć się 
nawet, gdzie jest miejsce zesłania. 
Szły starania i delegacje do Peters- 
burga — wszystko bez skutku. Do- 
piero po trzech miesiącach usilnych 
Irudów zdołano ustalić miejsce, gdzie 
został umieszczony. 

Nie znaczy to jednak, by zakład   

Powyższe zdjącie przeslane z Ameryki teiegraficznie daje wyobrażenie tej wstrząsającej katastrofy, podczas której wago- 
ny sypialne poszły na dno rzeki, pociągając za sobą wiele ofiar ludzkich. Widzimy rozwalony most nad rzeką Cuester, 

zatopionych wagonów ze zwłokami pasażerów. Przy moście kolumny 

jego odrazu się zlikwidował. Wedle 
obowiązującego wówczas prawa ce=-. 
chowego w zastępstwie mistrza mog- 

ła prowadzić warsztat jego żona. A 
że czeladnicy byli wyčwiczeni i do 
rodziny zapewne z tytułu dawnego 
towarzystwa broni przywiązani (mu-, 
siał to być zresztą splendor nie mały, 
być czeladnikiem Jana Kilińskiego 
pułkownika), sama zaś Kilińska ko- 
bieta niegłupia i energiczna, tedy in- 
teres szedł całkiem nieźle. Miała sporo 
obstalunków niewykończonych, zwła 
szcza z odleglejszych okolic, jako że 
klientela Kilińskiego nie ograniczała 
się bynajmniej do Wilna, napływały 
obstalunki nowe, zwłaszcza że miało! 
to posmak pewnej ukrytej a niebez- 
piecznej manifestacji. Zresztą raz po 
raz otrzymywała anonimowe hojne 
wsparcia pieniężne, tak że nie tylk! 
sama się nieźle miała, lecz mogła rów 
nież wspierać męża. 

„Dopiero po wstąpieniu na tron— 
opowiada dalej w swych pamiętni= 
kach Skibiński — najjaśniejszego ės 
sarza Aleksandra, po ogłoszonej am-| 
nestii, wrócił Kiliński z innymi więź. 
niami stanu do Wilna, a potem doj 
Warszawy, do swojej kamienicy przy 
ulicy Dunaj, blisko szewskich jatek“, 

W. T.



„KURIER“ (4490) 

Co słychać w Druskienikach 
Zafrapowała mnie wybitnie w Druskie- 

nikach przeważająca frekwencja gości ze 
stron dalszych. — Chociaż sezon jeszcze 
nie jest w całej pełni, ludno już jest w 
parku, na deptaku pięknie okolonym ró- 
żami, gdzie Wileńska Orkiestra Symfon:cz 
na, pod dyrekcją prof. Salnickiego, dwa 
razy dziennie rżnie na przemian, dzielne 
krakowiaki i mazury, sentymentalne wal- 
ce, połpourri bardziej znanych oper, lub 
poważniejsze utwory -— co kto woli. 
„Il y en a pour tous les goułs”, jak mówią 
Francuzi. Nic więc dziwnego, że zawsze 
rojno jest wokoło muszli, a pareczki flir- 

tujące na dalszych ławkach parkowych, 
wśród „woni róż i jaśminów świeżo roz- 
kwitłych” wpadają w nastrój... 

‚ Ludno załem w naszym uzdrowisku, 
a jednak co krok spotyka się napisy „Po- 
koje do wynajęcia”, Jest tego jak grzy- 
bów po deszczu, widocznie właściciele 

domów i pensjonatów liczyli na zjazd ry- 
walizujący z krynickim lub rabczańskim, że 
tak licznie otworzyli swe podwoje. Można 

by śmiało pomieścić 4—5-krotnie większą 
liczbę gości. 

Ceny pokoi stosunkowo są niewielkie. 
Za duży pokój z kuchenką żądają na 6 ty 
godni od 80 do 120 zł. W chwili obecnej 
i załeżnie od dzielnicy i od wytrwałości 
w targu, pensjonały, dające, nawiasem 
mówiąc, bardzo dobre i obliłe uirzyma- 
nie w porównaniu z kurortami malopo!- 
kimi, żądają od 4—6 zł dziennie od oso 
by i straszą, że w lipcu podniosą ceny 

EPT TSRS 

SZKOłY zawodowe 
w Łyn'ńcu 

  

Dyrektor, grono naucz. i absolwenci Szkół 

Zawodowych: Mechanicznej i 

w Łunińcu. 

Stolarsk'ej 

Na terenie Luniūca istnieją dwie szkoly 

zawodowe: mechaniczna i stolarska. Z oka- 

zj: zakończenia roku szkolnego, poświęcamy 

słów kilka tym nadzwyczaj pożytecznym 

placówkom. 

Historia tych szkół przedstawia się na- 

Btępująco: W październiku 1924 r. została 

rałożona Niższa Szkoła Techniczna Kolejowa. | 

MV roku 1930 została przemianowana na 
Kolejową Rzem.-Przemysłową. W roku 1936 

szkoła została zreorganizowana stosownie 

do nowej ustawy o szkolnictwie. Utworzono 
wówczas 2 szkoły, a mianowicie: Mechanięz 

ną i Stolarską (na prawach rządowych). 

Szeroki rozwój tych szkół datuje się od r 

1936-37, w których to latach zostały pora- 
bicne dalekoidące inwestycje. Szkoły miesz- 

czą się w wydzierżawionych budynkach kol., 

posiadają 4 sale wykładowe, 2 pokoje dia 

adm., gabinet dyręktora i pokój nauczyciel- 

sk: Warsztaty Szkoły Stolarskiej mieszczą 

się w 2 budynkach gospodarczych, odpowie 

dnio dostosowanych do nauki. Warsztaty 

Szkoły Mechanicznej zostały zainstalowane 

w nowowybudowanej w r. b. szkolnym, he- 

tenowej hali warszt. o 320 m2 powierzchni. 

Kuźnia i spawałnia mieszczą się w osobnym 

budynku. Obrabiarki do metali pozostają 
także w budynku osobnym, przyległym do 

nowowybudowanej hali warsztatowej. Licz- 

ba słuchaczy w szkołach w ostatnim roku 

wyniosła 160. Szkoły utrzymują się częścio- 

wo z subwencji min. oświaty, resztę pokry- 

wa się z dochodów warsztatowych, jak na- 

prawa maszyn rolniczych (a nawet produk- 

cja) itp. robót. 

Wysoko postawione jest meblarstwo, któ- 

re kilkakrotnie było nagradzane. Przy szko 
łach istnieje bursa, która mieści 35 uczniów. 

Utrzymanie miesięczne łącznie z wyżywie- 

niem wynosi 26 zł, Przy szkołach istnieją 

następujące organizacje uczniowskie: Koło 

wiedzy techn. i modelarstwa lotniczego, 

żeglarska drużyna harcerska, Koło Sport., 

Koło Muzyczne, Szkolne Koło LOPP i LBK, 

Zimowa Drużyna Hokejowa. Personel nau- 

czycielski jest zorganizowany w Stow. Na- 

uczycieli Szkół Zawodowych, Koło w Ł-cu. 

Członkowie tego koła prowadzą ożywioną 

pracę terenową poza ramami szkołnymi w 

postaci szeregu krsów dla rzemieślników 

pow. łuninieckiego i sąsiednich. Zostały prze 
prewadzone następujące kursy: 1. podkuwa 
czy koni; 2. stolarszczyzny sprzętowej; 8) 
naprawy i konserwacji sprzętu i maszyn 
roiniczych; 4. kowalstwa wiejskiego; 5. kal- 
kulaeji i org. drobn, przedsięb. rzem.; 6. 
przod. stołarsk. dia organizujących się w 7 
gminach pow. warsztatów stolarskich; 7. kur 
sy kierowców pojazdów mechanicznych (mo 
toryzacyjne). Dyrektorem obydwu szkół jest 
inż. Czesław Sitarz. M. B. 

  

© 1 zł. No — ale to się jeszcze da wi- 
dzieć. 

Pełny zaś komfort i wypoczynek, przy 
bardzo umiarkowanych cenach od 3 zł 
50 gr do 5 dają domy wypoczynkowe 
swym członkom i o ile miejsc zbywa i nie 
członkom. A jest ich sporo. Filia szpifala 
wojskowego z lekarzem własnym, dom 
Administracji Wojskowej, Rodziny Policyj 
nej, Rodziny Urzędniczej, kilka kolon:: 
dla dzieci, a wszystkie położone w naj. 
bardziej malowniczej okolicy Druskiennik 
nad urwiskim Niemna, we własnych sporych 
parkach. Wzorową organizacją, dużym par 
kiem i najpiękniejszym położeniem cdzna 
cza się Dom Rodziny Urzędniczej, założo- 
ny przed 5 laty z inicjatywy p. marszałko- 
wej Prysłorowej. Nie ma załem obawy, 
miły kuracjuszu, nie czeka cię nocleg pod 
gwiazdzistym niebem, jest z czego wy- 

bierać, a że jak dotąd widuję przeważnie 
gości z Warszawy, Lublina, okolic Pozna 
nia i Krakowa, a nawet zagranicy, nasuwa 

mi się uwaga, że przysłowie o proroku 
w swoim kraju, można zastosować i do 

naszych kurortów. 
Przecie Druskieniki, ta perła nizinnych 

naszych uzdrowisk, posiada niezrównane, 
przepiękne okolice, łak dzikie i roman- 
tyczne, że dostarczyć mogą niczevamn'a 
nych wrażeń zwiedzającym | dać im w 
pełni odczuć i zrozumieć urok i różnorod. 
ność naszej bujnej przyrody. Przy tym w 
samym uzdrowisku znaleźć można pełny 
komfort, odpowiadający wszystkim nowo- 
czesnym wymogom kultury. — A jaka zni. 
koma ilość kuracjuszy rekretuje się z W:l- 
na i naszych północnych ziem, w tym jed. 
nym naszym uzdrowisku! Wolą jechać 
czcić inne bogi łub może po prostu zo- 
baczyć coś odrębnego, tak jak poznania. 
cy i warszawiacy przybywający do nas. 

Wprawdzie skarżyła mi się niedawno 
jedna pani z Warszawy, że dosłaje me- 
lancholii patrząc całymi dniami na ten ur- 
wisły przeciwległy brzeg Niemna, gdzie 
się ani jeden Lifwin nie myśli pokazać, że 
dancingi pozostawiają wiele do życzenia 
a spacer między pijalnią wód a muszlą mu 
zyczną jest bardzo monotonny. Nie wy- 

glądała wcale zachwycona. 
Pocieszałam ją, że od lipca nie tylko 

Litwini będą się pokazywali na swoim 
urwistym brzegu, ale i nam wolno będzie 
prawdopodobnie do nich pojechać, że od 
lipca i Erin i Cukiernia Parkowa I Cafó- 
Club, będą miały wzmożoną frekwencję 
I nie tylko do 1 w nocy, można się będzie 
w nich zabawić, Na razie radziłam jej dla 
odmiany spacer nad pięknymi brzegami 
Rofniczanki, gdzie jest tak dziko i malow- 
niczo, że można mieć przedsmak „pusz- 

RT czy litewskiej”. 
  

Widocznie usłuchała mej rady, bo ja- 
koś od dwóch dni nie narzeka. Towarzyst 
wo Przyjaciół Druskienik stara się jak mo 
że dać gościom poznać piękno okolic. Co 
dziennie organizują po południu zbioro- 
we wycieczki, kilkogodzinne, bądź auto- 
karem, bądź statkiem po Niemnie, lub 
motorówką, zależnie od iłości reflektan- 

tów. To na prawdę ciekawsze od bridża, 
lub dancingów w dusznej salce. Chociaż- 

by jedynie dla tych wycieczek, warto od- 
wiedzić Druskieniki, 

Co do kuracji, to mylnie rozpowszech 
niło się mniemanie o słabej solance drus- 
kienickiej. Rzeczywiście, dawne źródło 
Biruła posiada tylko około 1%/e soli, užy- 
wa się solanki tej obecnie do picia i płu- 
kania gardła, Ale nowe źródła Witold 
i Marszałek wiercone w 1931 i w 1936 ro- 
ku z głębokości 300 metrów (nie 70 jak 
Biruta) dają już 5 i pół procentową sołan- 
kę i nie usłępują solance ciechocińskiej 
i inowrocławskiej. 

Borowina, jak powiadają jest nie mniej 
skuteczna od krynickiej, a kąpiele kwaso. 
węglowe chociaż sztuczne niejeden mię- 
sień sercowy doprowadziłby do spraw- 
ności. + + 

Ale sławą Druskienik być powinien, 
stanowczo, za mało znany szerszemu ogó- 
łowi, jedyny w Polsce, zakład przyrodo- 
leczniczy, który pod kierownictwem dr 
Wasilewskiej-Łobzowej rozwija się coraz 
bardziej. — Stanowczo stoi wyżej od za. 
kładów zagranicznych łego typu. A jed- 
nak jeżdżono do nich z tak daleka, po to 
tyłko, by w spacjalnych kostiumach ko- 
rzysłać z powietrza i słońca. A fu, znam 
wiełu przybyszów, którzy nawet dołąd 
nie zadali sobie fatygi zwiedzenia tego 
ośrodka słońca, powietrza i ruchu, najłań 

szego i najważniejszego źródła zdrowia. 
Po zwiedzeniu dziecińca, gdzie „pocie- 
chy” pod kierunkiem lekarki i fachowej 
instruktorki rozkoszawały się słońcem I po 
wiełrzem na słopniowanych według ich 
braków fizycznych przyrządach gimnasty- 
cznych, poszłam do oddziału dla pań. 

Wyłleżałam się na słońcu i piasku, ze 
słopniowaniem promieni, brodziłam w bro 
dziku, uczyłam się pływać w basenie, sta- 
rałem „nabrać linii" na również stopnio- 

wanych przyrządach gimnastycznych zo- 
słałam dokładnie zbadana przez lekarkę, 
aż wreszcie odświeżona fizycznie i ner- 
wowo, lecz zmarznięta na kość dzisiejszy- 
mi lodowymi podmuchami wiatru uciek. 
łam na swa zaciszna werandę, by podzie- 
lić się garścią swych wrażeń. ; 

Stanowczo — podobają mi się Drus- 
kieniki | pozostanę tu dłużej.   Wanda Kotwicka. 

Rozstrzygnięcie konkursu na sarkofag Marszałka 
: Józefa Piłsudskiego 

  

W dniu 22 czerwca odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem gen. broni Ka- 
zimierza Sosnkowskiego posiedzenie sądu konkursowego na sarkofag Marszałka 
Józefa Piłsudskiego na Wawelu. Z przedstawionych w drodze eliminacji proj-któw 
prof. Szczepkowskiego i arł.-rzeźb. Kułaka, sąd konkursowy zatwierdził projekt 
prof. Jana Szczepkowskiego i zalecił łan projek; do realizacji, po dokonaniu w 
nim pewnych zmian. Na zdjęciu — zatwierdzony przez sąd konkursowy projekt sar 

kofagu Marszałka Józ 

         
efa Piłsudskiego, dłu ta prof. Jana Szczepkowskiego. 

Ustawa o zabezpieczeniu podaży 
przedmiotów powszedniego użytku 
Samorząd gospodarczy otrzymał ostat- 

n.o druki sejmowe — zawierające projekty 

rządowe ustaw będących przedmiotem ob 

rad otwartej obecnie sesji nadzwyczajnej 

szt ustawodawczych. Z druków sejmowygh 

na szczególną uwagę sfer gospodarczych za 

sługuje rządowy projekt ustawy o zabezpie 

czeniu podaży przedmiotów powszedniego 

uzytku. "W myśl powyższego — рго- 

jektu dla zabezpieczenia podaży przedmio- 

ów powszedniego użytku lub przeciwdzia- 

łania nadmiernej zwyżce ich cen, minis'erst 

wo rolnictwa i reform rolnych może wydać 

rozporządzenie: a) o magazynowaniu * ujaw 

u'aniu zapasów przedmiotńw powszedniego 

użytku we wszystkich  przedsiębiorstwacii 

sprzedaży; c) o obowiązku sporządzania i 

posiadania faktur oraz ich przedstawiania 

na żądanie władz określonych przez mini- 

sira rolnictwa i reform rolnych. 

Równocześnie projekt przewiduje, że mi- 

n'sterstwo rolnictwa i reform rolnych może 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Ostatnie występy J. KULCZYCKIEJ 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 
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_ Książka, jej powstanie i dzieje 
W zamierzchłej przeszłości, w Egipcie, Fe 

nicji, Assyrii i Babilonii, przedsiębiorstwa 

księgarskie, polegające na handlu tabliczka 

wm: z gliny czy innego materiału pokrywa- 

nego pismem, oparte były na istnieniu spe 

cjalnych przepisywaczy, którzy spełniali ro 

1е dzisiejszych maszyn drukarskich. Zawód 

przepisywacza utrzymał się do chwili wy- 

nalezienia druku przez Jana Gutenberga w 

połowie XV wieku. W miarę doskonalenia 

się środków piśmiennych, wprowadzenia pa 

pirusu, pergaminu, wreszcie papieru, inkau 

stu i piór — w społeczeństwach kultural 

nych istniały specjalne przedsiębiorstwa, OT 

ganizowane przez kupców greckich, rzym- 

skieh, a później przez Włochów, Francu- 

zów i Niemców, którzy wynajmowali spec 

jalnych pracęowników, zatrudnionych zawo 

dewo przepisywaniem olbrzymich foliałów 

pokrytych kunsztownym pismem. Przedsię- 

bierstwa takie były dochodowe, ponieważ 

ceny książek w średniowieczu były bardzo 

wysokie. 

Wraz z wynalezieniem czcionki drukar 

skiej przez Gutenberga i otwarciem pierw 

szych drukarni Fusta, Manutiusa, Breitkop 

fa i Didota, hąndel księgarski zmienił się cał 

kowicie, Ta dziedzina, dostępna tylko dla 

wielkich kapitalistów, zdemokratyzowała 

sę zupełnie. Książka przestała być luksu- 

sem; średniowieczni żacy i studenci byli sta 

iymi odbiorcami tego artykułu. Księgarnie 

w.ały największą frekwencję w miastach 

uniwersyteckich, jak Bolonia, Paryż czy 

       

  

Augsburg, gdzie też wytworzył się specjal- 

ny typ kupca księgarskiego, t. zw. „stalio 

nariusa“, czyli wlašciciela kramu z książka 

te! „handłującego zawsze w pobliżu szkół i 

akademij. Takie kramy dziś jeszcze można 

spotkać w wielu miastach na zachodzie Eu 

ropy. 3 
Oprócz tych  „stationariusów* wytwo- 

rzył się jeszcze jeden rodzaj kupca księgar 

sk'ego: byli to księgarze wędrowni, którzy 

z ramienia jakiejś większej firmy, a często 

i na własne ryzyko, rozwozili książki po 

wsiach i miastach, na odpusty, pielgrzymki 

i jarmarki. Od tej pory także datuje się 

pewstanie pierwszych katalogów  ksiegar- 

skich, w których były podawane spisy ne 

wych książek. Ośrodkami handlu w średnio 

wieczu były miasta uniwersyteckie, łub le 

żące na skrzyżowaniu dróg kupieckich, jak 

Lyon, Paryż, Norymberga, Wiedeń, Frank- 

furt nad Menem i Lipsk. Te dwa ostatnie 
masta jeszcze w Średniowieczu stały się 

głównymi centrami ruchu księgarskiego w 

Europie środkowej. 

Od chwili gdy książka stała się przedimio 
ł:m kupna i sprzedaży, księgazstwe zerga 

n'zowało się w sposób nowoczesny, a więc 

powstały księgarnie nakładowe, sortymen- 

tłówe, antykwarskie i komisowe. W każdym 

kraju sprzedaż książek odbywa się w spo- 

„ćh odmienny, podlegając prawom { nchwa 

t»m, ustanowionych przez organizacje zawo 

dowe. 
W Polsce księgarstwo rozwinęło s'ę od 

Gwiazdor filmowy skazany 
za deprawowanie nieletnich dziewcząt 

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie | wi skargę do prokuratora. 
rozpatrywana była sensacyjna sprawa ar- 
tysty filmowego Antoniego Karewicza, 
którego właśnie nazwisko brzmi Zbigniew 
Zdrzymuchowski. Karewicz oskarżony był 
o deprawowanie nieletnich dziewcząt. 

Do Karewicza zgłaszały się dziewczę- 
fa, przeważnie pensjonarki, prosząc o fo- 
fosy i autografy. Jedna z dziewczynek, 14 
letnia Danuta S., córka urzędnika, gdy 
skutki wizyty u aktora stały się zbyt wi- 
doczne, zakomunikowała o fakcie rodzi- 
com, którzy wnieśli przeciwko Karewiczo- 

Ze względu na nieletność Danuty S. 
I syfuację, prokurator zezwolił na doko- 
nanie zabiegu chirurgicznego. 

Sąd Okręgowy skazał Karewicza na 5 
lat więzienia. 

Na rozprawie apelacyjnej przesłucha- 
no dodatkowo b. kierowniczkę zakładu 
dła dziewcząt na Okęciu p. Hełenę Żdżar 
ską, która złożyła obciążające Karewicza 
zeznania. 

Sąd Apelacyjny po tajnej rozprawie 
wyrok na artystę filmowego zaiwierdził.   

czasów Kazimierza Wielkiego, który w ra 

ka 1364 wydał specjalne prawo hand'u księ 
garskiego, rozwijającego się przede wszyst 

k'm, podobnie jak na Zachodze, w m'a- 

stach uniwersyteckich, a więc w Krakowie, 

Iwowie, a później w Wilnie i Warszawie 

Najcenniejszym zabytkiem księgarsiwa pol 

skiego jest „Ars Moriendi*, znajdująca się 

w B:bliotece Korniekiej pod Poznaniem. Po- 

czątkowo handeł księgarski był wymienny, 

ponieważ książki były bardzo drogie, więc 

niejednokrotnie wymieniano je za kcnia. 

broń, a nawet za majątki ziemskie 
Handel księgarski podłega kontrof i 0- 

p'ece związków zawodowych, kióre znajdu 
ją się w każdym państwie i grupują wszyst 

kich przedstawicieli tej gałęzi kupiectwa. 

Najstarszą taką instytucją jest holenderski 

związek księgarzy, założony w Amsterdamie 
w roku 1815. W Niemczech pierwsza giełda 
! związek księgarzy powstał w roku 1825 
w Lipsku. W Anglii istnieje „The Publishers 
Association of Great Britain and Ireland" 
& siedzibą w Londynie, w Paryżu ma siedzi- 
bę „Syndicat des Industries du Livre“, w 
Fosji Sowieckiej związek księgarzy nosi na- 
zwę „Ogis* i skupia wszystkich prawie wy- 
dawców, w Stanach Zjednoczonych również 
itnieje potężna org Nizacja księgarstwa, po- 
dobnie jak w Italii, państwach skandynaw- 
sk'ch, Belgii itd. W Polsce Związek Polskich 
Wydawców Książek jest najpoważniejszą in- 
stytucją księgarską. 

—000— 

Napływ do COP 
wywołał drożyznę 
W ośłałnich miesiącach dał się zau- 

ważyć w poszczególnych miejscowościach 
COP-u wzrost kosztów utrzymania wsku. 
tek znacznego napływu nowych miesz- 
kańców. 

W Rzeszowie koszty utrzymania wzro= 
sły przeciętnie o 45 proc. w porównaniu 
z latami ub., w Mielcu — o 58 proc. w 

Nisku komorne wzrosło do 350 proc., ce- 
ny towarów konfekcyjnych o 100 proc., 
koszty utrzymania o 40 proc. Podobnie 
kształłują się stosunki w Tarnobrzegu, jed- 
nak najwyższy wzsost wykazuje Rozwa- 
dów, gdzie ceny są wyższe, niż we Lwo- 
wie czy w Warszawie. 

     

regulować: a) prbemysł zbóż chlebowych i 

vypiek; b) ceny przetworów zbóż chlebo- 

wych, mięsa i jego przetworów; c) ceny de- 

taliczne nafty i węgla na podstawie ustalo- 

cych przez ministra przemysłu i handlu cen 

Eurtowych i pėlhurtowych; d) za zgodą 

cądy ministrów ceny innych przedmiotów 

pcwszedniego użytku, o ile ceny te nie pod- 

legają regulowaniu w myśl innych pezepi- 

sów. 

Ponadto regulowanie cen wymienionych 

wyżej ministerstwo rolnietwa i reform rol- 

nych może przekazać wojewodom, k'órzy 

z kolei mogą przekazać je władzom admini- 

stracji ogólnej lub zarządom gmin miejsk'ch 

1 wiejskich, 

Za niestosowanie się do przepisów usta- 

wy projekt przewiduje sankcje karne, a 'ta- 

wet konfiskatę przedmiotów powszedniaga 

użytku, jeśli stwierdzono naruszenie przepi- 

sćw wydanych na podstawie pkt. 2. 

Z chwilą wejścia w życie omawianej usta 

wy tracą moc rozporządzenie Prezydenta R. 

P. z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpiecze- 

piu podaży przedmiotów powszednieg użyt- 

ku i ustawa o zwalczaniu lichwy wojennej 
z roku 1920. 

Jaż są ważne zmisi K0:6;0£0 

BA „Lato na Zem'sch Wschodnich” 
Od 20 czerwca są ważne zniżki 50 proe, 

przyznane przez władze kolejowe na wyjaz 

dy pod hasłem „Lato na Ziemiach Wschod 

4. Ważność zniżek trwa do 30 września. 

  

Aby otrzymać tę zniżkę należy zakupić 

kurty uczestnictwa LPT po zł 3 od osoby. 

Jadąc do oznaczonej stacji na Ziemiach 

Wschodnich, opłaca się pełną cenę biletu, 

powrót zaś jest bezpłatny. Oprócz tego właś 

ciciel karty „Lato na Ziemiach Wschod- 

nich" może w okresie jej posiadania odbyć 

cztery lokalne przejazdy zniżkowe 50 proc. 

  

Na karcie uczestnictwa znajduje się map 

ks szkigowa, orientująca turystów, jakie te 

reny odbjęte są zniżkami. Należy przeczy- 

iać uważnie przepisy dotyczące używanie 

karty, jej stempłowania, etc., zamieszczone 

na ostatniej stronicy karty „Lato na Zie- 

mi.ach Wschodnich”, oraz wykaz stacji do 
których ważne są zniżki, jeżeli odległość 

przejazdu wynosi najmniej 250 km w jedną 

stronę. 

  

Kolon'e w cyfrach 
Ludność kolonij, należących do państw 

europejskich i pozaeuropejskich, wzrastała 

*v szybszym tempie, niż ludność samych me 

tropolij. Gdy w r, 1875 ludność w ko!łoniach 

s'anowiła 298 milionów ,to w 1337 r. dosz 

ła ona do cyfry 658 milionów osób. 

Ten przyrost ludności kolonialne; zazna 

czył się najsilniej w koloniach Stanów Z jed 

neczonych gdyż w 1875 r. zaludnienie tych 

posiadłości wyrażało się cyfrą 25.000 a w 

1987 r. już cyfrą 17.7 miliona czyli że licz- 

ba ta wzrosła 700-krotnie. W koloniach W. 

Brytanii wzrost zaludnienia wyraził się w 

cyfrze 79 proc. in plus, gdyż w 1875 r. ko 

lonie brytyjskie liczyły 252 miliony ludzi, 

w 1937 roku — 449.9 milionów ludzi. Koło 

nie francuskie liczyły w 1875 r, 6 milionów 

mieszkańców, zaś w 1937 roku 64.7 milio- 

nów, czyli że wzrost był 11-krotny. Kolonie 

taJenderskie posiadały w 1875 roku 24 i pół 
m liona mieszkańców, zaś w 1937 r. 61 mi- 

lionów, czyli 2 i pół razy więcej. W kolo- . 

niach portugalskich mieszkało w 1875 r. 
5.7 milionów ludzi, zaś w 1937 roku 8.9 S 

Fonów, czyli wzrost wyniósł 33 proc. Nato 
miast w kołoniach hiszpańskich ujawnił się : 

spadek liczby mieszkańców w stostinku 79 

procent, gdyż w 1875 r. było ich 84 milio   nów, a w 1937 r. — 1.8 milionów. 

| 
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„KURIER“ (4490) 

Spowiedž znachorki 
Zdecydowalem się porwač na nie- 

zwykle ciężkie zadanie: przeprowa- 
dzić intymną rozmowę ze znachorką, 
z jedną z tych babulin, które rozsiad- 
ły się wczoraj z ziołami leczniczymi 
na placyku przed kościołem św. Jana, 

na temat jej 

TAJEMNIC ZAWODOWYCH. 

Zadanie wykraczało poza ramy 
nazw roślin i sposobu ich zbierania 
Każda znachorka, wierząca w sku- 
leczność swoich zabiegów leczniczych 
na pacjentach, nie zdradzi nigdy ni- 
komu istotnych tajemnic  ziołolecz- 
nietwa ani nie opisze szczegółowo za- 
biegów leczniczych. Bo każda wierzy, 

że z chwilą, gdy zdradzi te tajemnice, 
straci na zawsze umiejętność lecze- 
nia. 

Trudności były duże, ale udało się 
je przezwyciężyć. Babulinka trochę 
ślepa, trochę głucha, przedstawiła się 
wreszcie jako popularna na Zarzeczu 
specjalistka od leczenia ziołami. Roz- 
poczęła odrazu od narzekań na kon- 
kurencję. Okazuje się, że na Zarze- 
czu od kilku miesięcy „praktykuje* 
jako 

„LEKARZ Z BOŻEJ ŁASKI* 
pewien inteligent, urzędnik pewnej 
instytucji państwowej. Jest to szczup 
ły blondyn o sugestywnym spojrze- 
niu. Ostatnio w ciągu roku z musu 
(wyrok sądowy) żył w osamotnieniu 
(Łukiszki). Twierdzą, że to wpłynęło 
na jego usposobienie i pozwoliło mu 
odkryć w sobie niespodziewane talen 
ty na „lekarza* chorych z urojenia. 
Oczywiście babulinka, z którą roz- 
mawiamy, nie informuje nas tak 
szczegółowo o swoim  konkurencie. 
Uzupełniamy jej opowiadanie wiado- 
mościami od osób innych. 

Otóż ów „lekarz* chorych z uroje 
nia cieszy się niezwykłą popularnoś. 
cią. Przyjmuje w prywatnym miesz- 
kaniu na Zarzeczu. Porad udziela 
bezpłatnie. Gdy wraca z biura o 3 PP. 
na podwórzu przed drzwiami jego 
mieszkania 

CZEKA TŁUM PACJENTÓW. 
Jak leczy? Właśnie to oburza na- 

szą interlokutorkę, Pewnego dnia 
przynieśli do niego sparaliżowanego. 
FPopatrzał, pomacał i kazał mu wstać. 

— Czy wstał? 
Babulinka mróży oczy, coś przy- 

pomina sobie z trudem i po chwili 
dodaje, że, jak ludzie mówią, wstał. 
Drugiego wyleczył od kataru jelit. 
Kazał mu jeść śliwki na czczo. Czy 
pomogło, tego nasza fozmówczyni nie 
wie, lecz ludzie mówią, że wyleczył 
Ne i wreszcie opowiada nam o tym 
wypadku, który ją najbardziej obu- 
rsa. 

LECZY GAZETĄ. 
Jak? Gazetą — wyraźnie gazetą. 

Było to tak. Przychodzi do niego ja- 
kiś pan. Mówi, że żona mu choruje 
ed roku. Ma silne bóle głowy. Leka- 
rze nie mogą poradzić. Przyszedł więc 
na Zarzecze i błaga o ratunek. „Le- 
karz* z Bożej łaski chwileczkę po- 
myślał, sięgnął po gazetę, oderwał od 
niej kawałek i powiedział: 

, — Wróci pan do domu i każe żo- 
nie to przyłożyć do czoła. Wyzdro- 
wieje. 

I wyzdrowiała 
Rozmówczynię naszą nie oburza 

to, że konkurent w ogóle istnieje, 
lecz to, że wbrew zasadzie, wbrew 
elementarnej tradycji ludzi starych, 
prastarych używa jako leków... ga- 
zet, a gardzi ziołami. 

Co ciekawsze, że rozmówczyni na- 
szą nie wiele mija się z prawdą, opi- 
3ując w ten sposób „praktykę lekar- 
ską' swego konkurenta. Istotnie „„le- 
karz* ów cieszy się dużą popularnoś- 
cią w Wilnie, ma coraz większą kli- 

entelę i osiąga nawet pewne sukcesy.   

Naprawdę pomaga chorym z uroje- 
nia. 

Ale wracajmy do tematu. Babu- 
linką rozpoczyna 

WYKŁAD © POWSTAWANIU 
CHORÓB. 

Czyście państwo obserwowali kiedy 
działanie wiatru? Dmie, porywa drob 

ne przedmioty, liście, zakręca, to pod 
nosi, okręca... Pod działaniem wiatru 
powstają wiry. Czyż to nie kojarzy 
się z zawrotem głowy? Gdy się zakrę- 
ci w głowie, gdy się w niej wszystko 
przekręci—już i wariat, Wiatr, zda- 
niem babulinki, może być przyczyną 
wielu chorób, a więc paraliżu, obłę- 
du, zawrotu głowy... Zły wiatr rzusa 
na człowieka urok. Przyczyną wod- 
uej opuchliny może być, każdy prze- 
ciež to wie — woda. 

NAJGORSZE ZAŚ SĄ ROBAKi, 

które mogą być w głowie, oczach, 
uszach, płucach, sercu. „Ma robaka 
w sercu, „zalać robaka* — te popu- 

larne powiedzonka babulinka rozu- 
mie dosłownie. | 

Wielka ilość chorób może pew- 
stać od „poruszenia“ — to zn prze- 
lęknięcia się czegoś. Złe oko człowie- 
ka nieżyczliwego jest prawdziwą wy- 
lęgarnią chorób. Słowem na zdrowie 

człowieka na tym padole płaezn czy- 
hają wszędzie, na każdym kroku nie- 
zliczone złe mace. 

Jakże z tym złem walczy znachor- 
stwo wiejskie i przedmieść naszych? 

To najbardziej prymitywne, które 
najdalej stoi od zdobyczy współezes- 

nej farmakognozji, ucieka się w og- 
ziemnej większości wypadków 

„DO MAGII. 

Na przykład zachorowało dziecko. 
Sejm bab wiejskich na czele z miejs- 
cową specjalistką od zioł orzeka, że 
padło ono ofiarą uroku. A więc trze- 

ka obłożyć ciało dziecka gorczycą z 
octem, aby ukazały się pryszcze na 
skórze. Te pryszcze — to zło, które 
ikwiło w chorym dziecku. 

Wiemy skąd inąd, że Poleszucy, 
chorzy na febrę, udają się pod osinę 

i gryzą jej korę, która jest b. gorzka. 
Czynią to, aby przestraszyć goryczą 
chorobę. Wyobrażają sobie tę choro- 
hę jako coś, co może czuć, coś, co 

  

Kurjer Sportowy 

  

żyje. Babulinka nasza w podobny spo 
sćb rozumie chorobę. 

Używanie niektórych ziół jako le- 
ków przez znachorki nie jest uspra- 
wiedliwione ich istolnymi właściwoś- 

ciami leczniczymi, jeżeli je posiadają, 
Wybór ziół jako leków oparty jest 
często na irraejonalnych  przesłan- 

kach. Na przykład liście kopytnika 
*а podobne m. in. do nerek, a więe 
są skutecznym, w mniemaniu naszej 
babulinki, lekarstwem w chorobach 
rerek. Na żółtaczkę pomagać ma 
żółta marchewka. Różę, powodującą 
czerwone plamy leczy się „ezerwoną 

Jagodą“ (poziomki), kaszel, plucie 
krwią, biegunkę krwawą, rany leczy 
się m. in. dziurawcem, który przy po 
tarciu płatków wydziela krwistą 
ciecz. Słowem 

PODOBNYM LECZY PODOBNE. 

Babulinka dużo jeszcze opowia- 
dała na temat swoich pacjentów, ale 
czas już był skończyć rozmowę. 

Znachorstwo kwitnie na wsi wi- 
leńskiej w najlepsze, Dużo jeszcze 
upłynie wody w Wilii nim nie tylko 
wieśniacy, lecz również i znaczna 
część ludneści miejskiej przestanie 
uciekać się do porad „lekarzy z Bo- 
żej łaski” oraz do znachorów. 

Nie występujemy tu przeciw zie- 
larkom, które wczoraj brały udział 
w kiermaszu Św. Jana jako handlar- 
ši. Nie są znachorkami i nie pow'n- 
ne być traktowane jako znawczynie 
właściwości leczniczych ziół Są to 
handlarki, które trudnią się przede 
wszystkim dostarczaniem ziół leczni- 
czych do aptek wileńskich. Nie wpa- 
dajmy w przesadę i nie głośmy, że są 
to nosicielki dawnych wierzeń i zwy- 
czajów z dziedziny kultu(?) roślin. 
Rośliny lecznicze nie były przedmio- 
łami kultu, lecz były jedynie używa- 
ne przy obrzędach kultowych w za- 
mmierzehłych czasach na Słowiańsz- 
czyźnie. 

Przy pożegnaniu życzyliśmy ba 
bulince powodzenia w jej pionierskiej 
pracy zbierania roślin lekarskich na 
polach podwileńskich dła zorganizo- 
wanego handlu ziołami, który został 
ostatnio wzięty pod owoeną opiekę 
przez Izbę Przemysłowa-Handlowa w 
Wilnie i Zakład Farmakognozii USB. 

Włod. 

  

Jutro mecz z ŁKS 
Mecz piłkarski o mistrzostwo Ligi mię- 

dry WKS Śmigły a ŁKS z Łodzi cieszyć się 

będzie niewątpliwie o wiełe większym powo 

dzeniem, niż wszystkie poprzednie spotka- 

nia ligowe rozegrane w Wilnie. Mecz z ŁKS 

powinien zakończyć się zdecydowanym zwy 

cięstwem piłkarzy wileńskich, którzy powin 
ni pamiętać, że chodzić tutaj będzie nie tyl 

kc o zdobycie dwóch cennych punktów, lecz 

również i poprawienia stosunku bramek. 
Musimy wygrać! To jest hasło, to jest 

życzenie nie tylko 11 graczy, lecz wszyst- 

kich sportowców wileńskich. Zdajemy sobie 

wszyscy doskonale sprawę z tego, że sytuacja 

WKS Śmigły w Lidze nie jest zachwycająca. 
Jedno z ostatnich miejsc i stała obawa przed 
ewentinalnością rozstania się z Ligą wpływa 

destrukcyjnie na psychikę sportowców. Trze 
ba temu zapobiec. Trzeba koniecznie zwycię 

łyć i jeszcze raz udowodnić wszystkim, że 
jednak wilnianie nie grają tak źle, jak o 
n'ch niektórzy sądzą. 

Wilnianie najwięcej sympatii zaskarbili 

w Łodzi w czasię ostatniego meczu. Sympa- 
tłycy ŁKS byli wyjątkowo niezadowoleni ze 
swoich pupilów, którzy nie potrafili wywal- 
czyć dla Łodzi zwycięstwa. Nic też dziwne 

go, że drużyna wileńska w Łodzi była do 

pingowana. Mówimy o tych rzeczach dla 

tego, żeby nie mniej gościnnie ustosunko- 
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Rozbudowa obsługi pocztowej na wsiach 
Kontynuując akcję rozszerzenia służby | wiejskich na tych obszarach zwiększy licz- 

listonoszów wiejskich na teren całego pań 
stwa, Ministerstwo Poczt i Telegrałów 
wprowadza z dniem 1 lipca rb. służbę li- 
stonosza wiejskiego na terenie woje- 
Wėdziw: białostockiego, wołyńskiego (z 
Wyjątkim powiatu Kowel i Sarny) oraz w 
Powiecie brzeskim województwa poles- 
ego, 

Wprowadzenie służby  listonoszów 

bę pracowników przedsiębiorstwa „Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon" o 576 męż- 
czyzn. 

Listonosze wiejscy będą doręczali bez 
płatnie mieszkańcom osiedli i wsi kores- 
pondencję i czasopisma oraz spełniali nie 
mal wszystkie czynności urzędu poczto- 
wego.   

Drużyna nasza powinna pamiętać, że z 

ŁKS można wygrać tylko przez zbiorowy wy 

słek wszystkich graczy. Nie trzeba oglądać 
się na bramkarza, ani też zwalać winę na 

cbrońców, a grać ambitnie i ofiarnie przez 

cały mecz. Dotychczasowe spotkania Hige- 
we wykazują, że WKS Śmigły w 8 rozegra- 
nych spotkaniach do przerwy uzyskiwał wy 
n'ki remisowe. Mówi to o tym, że drużyna 
załamuje się psychicznie i najczęściej zaczy 

na popełniać szereg błędów taktycznych i 
łechnicznych, Skutek jest taki, że drużyna 
przegrywa. Trzeba mieć dużo spokoju, zim 
nej krwi. 

Wydaje się nam, że okręs krzyzysu i eks 

perymentów w zestawieniu coraz to innego 
Składu już minął, że skłąd został uzgodnio 

my i że drużyna jest dobrze zgrana. Przesu- 
n'ęcie Hajdula do linii pomocy raczej wzmae 

nia niż osłabia. Pomoc z Bukowskim i Haj 

dulem i Grządzielem nie nasuwa żadnych po 
ważniejszych zastrzeżeń. Atak nasz musi 
jek najwięcej i jak najcelniej strzelać. Trze 
ba strzelać nie z beznadziejnych pozycyj, 
iecz z dobrze wypracowanych i obmyśla- 

mych. Qddać strzał na bramkę to żadna sztu 

ka. Natomiast sztuką jest oddać strzał cen 
ny i nie do obrony. ь 

LKS jest tą družyną, która systemem swo 

Jej gry odpowiada WKS Śmigły. Nie jest to 
zespół ekstra kłasy. Łodzianie przechodzą 

ckres kryzysu. Jeżeli więc nie potrafimy wy 

grać z ŁKS, to podpiszemy raz jeszcze wy 

rek na samych siebie i w dalszym ciągu 
żyć będziemy musieli w wielkiej niepewno 

Świ, jak to tam ostatecznie będzie z WKS 
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Śmigłym, Spadnie, czy utrzyma się. W je- 

sieni może być juź za późno. Trzeha zacząć 

na własnym boisku wygrywać już teraz. Nie 
wystarczy na to, że WKS Śmigły, jak to mia 
lo miejsce z Pogonią Iwowską, był drużyną 

lepszą, lecz przegrał 0:1. Trzeba być lep- 
szym i wygrać. 

Niedzielny mecz z ŁKS odbędzie się na 
bcisku reprezentacyjnym przy ul. Werkow 

skiej. Początek o godz. 17 min. 45. Arbitrem 

spotkania będzie p. Skowroński. Mecz odbę 

Gzie się bez względu na pogodę. 
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Dziś o sodz 8.70 wiecz. 

  

MĄŻ Z GRZECZNOŚCI 
- Ceny zwyczajne 
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Teatr na Pohulance 

Zismińska i Fogg 
Kulturę kraju można by oceniać 

również i według rodzaju piosenek 
kabaretowych. Nastawcie radio na 
Włochy — usłyszycie tango o Iśniącej 
w światłach ulicy wielkiego miasta, 
albo jakąś przeróbkę motywów gon- 
dolierskich. Fala francuska przynie- 
sie wam zuchowaty fokstrot, albo tan. 
go będące żartem słowno-muzycznym. 
Jeśli się nawet zdarzy „romans* w ta 
kim tekście, to piosenka opowie go 
jak najprościej, więcej dbając © 
wdzięk, o jakiś ton szczególny, o styl 
— niż o nadzwyczajne jakieś emocje. 
W Polsce mamy dość szeroki wach- 
larz możliwości piosenkowych. W ka- 
baretach można usłyszeć rzeczy wca- 
le miłe i kulturalne, wzorowane na 
Zachodzie. Ale noene lokale, publicz- 
ność z przygodnych imprez, a w koń- 
cu — popularność zdobywa u nas 
przeważnie posenka najgorsza, „du- 
szeszeki - patielna". Serce kobiece 
(złamane i dlaczego) przyjdziesz — 
odejdziesz, mogę żyć — nie mogę, oto 
neodmienny materiał, który bełkocą 
od wielu już lat wszelkie bożyszcza 
przyszłych Polek-Matron, Polek-Ma- 
tek Katolickich, Polek Uspołecznio- 
nych, Polek z wyższym wykształce* 
niem... 

Pan Fogg jest takim bożyszczem, 
i to bożyszczem umieszczonym na oł- 
tarzu — według liturgii Polskiego Ra- 
dia. Śpiewak ten kiedyś pod mocną 
ręką zdobył umiejętność operowania 
głosem w sposób muzykalny, dziś pu- 
szezony samopas, zatokowany ku ra- 
dości własnej i bezkrytycznych wiel- 
bicielek, staje się denerwującym oka- 
zem beznadziejnej degrengolady. W 
repertuarze miał parę zaledwie pio- 
senek nadających się do słuchania na 
trzeźwo, ale te właśnie „kładł* gru- 
chając z lubością ale bez... zrozumie- 
nia tekstu. (Np w tekście jest afekto- 
wana kwestia „kocham tak, że cały 
świat itd."'; p. Fogg z błogim uśmie- 
chem wyciąga z tego „kocham także 
cały...", Przykładów podobnych moż- 
na podać mnóstwo). Trudno sobie wy 
obrazić żeby z takim pojęciem o pio- 
senkarstwie ktoś przedostał się na lep- 
sze sceny Europy czy Ameryki. 
U nas tyle wystarczy, żeby stać się 
arbitrem smaku dla wielotysięcznej 
półinteligencji. 

Wieczór był zorganizowany na za- 

Mistrzostwa Palski Juniorów 
Mistrzostwa Polski juniorów rozegra- 

ne zostaną w lipcu i sierpniu br. systemem 

pucharowym. 

10 lipca br. mistrz Wil. OZPN i mistrz 

Biał. OZPN w Białymstoku, 

24 lipca zwycięzcy zawodów w Białym- 

stoku ze zwycięzcą zawodów Wołyń — Po 
lesie. 

Drużyny przyjeżdżające na zawody w 

dniach 10 i 24 lipca br. otrzymują zwrot ko 

ów przejazdu III kłasą pociągiem osobo 

wym przy uwzględnieniu 50 proc. zniżki i 

poniesieniu w razie dochodu nadto wyżywie 

е`а 

Gospodarze zawodów w dniu 7 sierpnia 

będą wylosowani dodatkowo. Finał rozegra 

ny będzie na koszt PZPN przed międzyna 

rodowymi spotkaniami. Warunki przejazdu 

określone będą zależnie od odległości. 

W związku z powyższym WRS „Śmig- 
ły" i ZTGS „Makabi" zgłoszą w terminie do 

20 lipca br. przystąpienie da rozrywek ju- 
niorów o mistrzostwo Polski. 

Dotychczasowi mistrzowie 
świata w boksie 

Lista dotychczasowych zawodowych mie 
strzów świata w boksie przedstawia się na 
stępująco: 

Rok 1882 — John Sulivan; 

Rok 1892 — James Corbett; 

Rok 1897 — Bob Fizisimons; 

Rok 1899 — James Jeffries; 

Rok 1906 — Tommy Burns; 

Rok 1908 — Jack Johson; 
Rok 1915 — J. Wilłard; 
Rok 1919 — Jack Dempsey; 

Rek 1926 — Gene Tunney; 

Rok 1930 — Max Schmelling; 
Rok 1932 — Jack Sharkey; 

Rok 1933 — Primo Carnera; 

Rok 1934 — Max Baer; 
Rok 1935 — James Braddock; 

Rok 1937 — Joe Louis. 

Esfonia pokonała Finlandię 
w tenisie 

W międzypaństwowym meczu tenisowym 

rczegranym w Tallinie Estonia pokonała | 

tinlandię 12:10. 

Doskonzłe wyniki estońskich 
'ekkoatietėw 

W Tallinie rozegrane zostały mistrzost 

wą lekkoatletyczne, które przyniosły szereg 

sensacyjnych wyników.   W rzucie oszczepem Sule uzyskał najlep 

szy wynik w roku bieżącym na  śŚwiec.e 

sadach monopolowych. (Jak wiado- 
mo monopol spirytusowy łoży na wal 
kę z alkoholizmem) — Zimińska, któ- 
rej nie można nawet zestawić z Fog- 
giem, Zimińska, która jest artystką, 
odrabiała to co tamten naśpiewał. W 
parodii ptasich móżdżków pań z wy- 
posażonej  półinteligencji Zimińska 
osiąga mistrzostwo bezapelacyjne, jej 
obserwacja jest drapieżna, a humor 
bezlitosny. Nie mniej wartościowe, 
a głosowo efektowniejsze są jej pa- 
rodie opery. Zmysł trawestacji i per- 
syflażu pozwala jej równie znakomi- 
cie wykonać takie piosenki jak balla- 
da o romansie Fiata ze Skodą. Żało- 
wać tylko, że nie zobaczyliśmy tej. 
prawdziwie kulturalnej artystki w jej 
wersji kostiumowej („Pani ministro- 
wa“ iin.). Kostiumów zfesztą i sukien 
zaprezentowała moc — jednej z nich 
użyła do kilku piosenek w guście... 
Mniejsza o nie. Będziemy je omawiać 
dopiero wówczas, gdy Zimińska — 
stosując wszędzie sprawiedliwą miar- 
kę, zaśpiewa je — w wersji parody- 
stycznej... 

j. m. 
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- świetlica PCK 
Odbyła się uroczystość zakończenia pra 

cy w świetlicy dla młodzieży PCK w Wil- 

nia, W uroczystości wzięły udział dzieci, ro 

dzice i członkowie Zarządu PCK. 

Pierwszy de zgromadzonych przemówił 

cpiekun świetlicy sędzia dr Iszora, pudkreś 
lając znaczenie świetlicy. 

Następnie złożyła sprawozdanie z dzia- 

łainości świetlicy kierowniczka p. Muresz- 

kówna. Zadaniem świetlicy byłe udostępnie 

nie niezamożnej młodzieży szkół powszech- 

pych odrabiania lekcyj w jak najlepszych 

warunkach oraz dostarczanie godziwej roz 

rywki. 

Młodzież szkół powszeshnych nie posia 
dająca w domu odpowiedaich warunków. 

w dobrze ogrzanej i oświetlonej izbie odra 

b'ała lekcje, przy czym starsi i zdń'niejis 

uczniowie pomagali w nauce innym. Biblio 

teka świetlicy dostarczała również książki 

szkolne i pomoce naukowe. 

Ze świetlicy korzystało w miesiącach zi 

mowych przeciętnie 80—110 dziesi, 

Około 40 dziegi najbiedniejszych otrzy- 
mywało podwieczorek, składający się ze 

szklanki kawy z mlekiem i chleba z masłem. 

Pe sprawozdaniu zabrał głos kurator Kół 

Młodzieży PCK p. insp. Makarewicz, który, 
cziękując Zarządowi PCK za zorganizowanie 

świetlicy wezwał dzieci i ich rodziców do 
zachowania długu wdzięczności dła organiza 
torów, który najlepiej spłacą, pomagając w 
ten czy inny sposób jeszcze bardziej tego 

potrzebującym. 

Przedstawicielka rodziców podziękowała 
Zorządowi za ozrganizowanie świetlizy, a 
opiekunowi i kierowniczkom za opiekę nad 

dziećmi. 

Na zakończenie rozdano nagrody za nej 

lepsze wyniki prac i utrzymanie porządku 

w świetlicy. Dzieci po odśpiewan'u pieśni i 

deklamacjach odegrały komedyjkę „Buat w 

szufladzie", 

> 
75,93 i pół metra, bijąc rekord Estonii i zbii 
żając się znacznie do rekordu świata. 

W rzucie dyskiem — Kreek uzyskał 
45,7 mtr. 

W. rzucie kulą — Kreek przekronzył 15 
mtr. osiągając 15,35. A 

W skoku w dal — Toomsalu uzyskał 

6 99, 
Ciekawsze wyniki w biegach: 200 mtr— 

Toomsalu 22,9, 1.000 mtr, — Próóm 2:35 

se k. 

  

Stadion w Helsinkach 

  Rzuł oka na nowozbudowany, nowocześ. 
nie wyposażony stadion państwowy w sta 

licy Finlandii Helsinkach,



Tabela loterii 
8 dzień ciągnienia 1-ej klasy 42 Loterii Państwowej 

ii Ii ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

tł. padła na nr. 11132 
10.000 zł.: 7981 

5.000 zł.: 68068 138793 

. 2.000 zł.: 20364 64656 
114741 130439 

1.000 zł.: 1241 

134374 

‚ 500 zł.: 4637 7758 19694 44068 

45875 72900 83458 138746 141774 
146788 

250zł: 1256 12204 14451 17155 

21622 21551 26434 27444 27965 

40991 50482 60751 72850 78498 

78855 83198 83394 88498 91762 

106756 109087 111179 114172 

131769 31979 139663 136457 

147630 152996 153280 154777 

Wygrane po 125 zł 
4 158 275 511 638 1908 89 2383 

140 74 3181 875 89 4027 5147 302 
565 941 6603 753 955 7122 418 803 
3255 9065 181 10704 11258 492 612 
12585 1885 695 14425 783 800 921 
15 55 61 15391 897 16472 548 743 
17059 114 18225 481 19447 20186 
208 21243 300 573 22238 656 23525 
381 24115 875 58 25159 355 26389 
17451 28759 29315 449 523 80278 
163 31700 32248 336 805 987 33222 
12 780 834 930 34214 449 928 
35010 605 60 768 36272 67 474 816 
37061 277 98 324 434, 

38630 861 39239 89 583 40240 775 
41410 53 42147 820 640 43452 TT 
44177 312 567 757 859 45273 596 738 
802 991 46195 341 47536 792 48260 
645 170 49253 329 

51376 450 52752 53421 954 54531 
937 41 55423 49 975 57313 528 116 
58131 89 259 59162 946 

60760 63037 515 64317 900 50 65053 
183 66345 513 973 67745 98 68422 85 
531 647 877 69210 558 

70159 940 60 851 71669 72194 
73294 508 | 

74086 15147 77332 886 942 78588 
79215 635 80110 587 601 770 81067 
511 82369 98 613 23 36 889 84057 
767 13 88 86669 87264 927 88197 295 
418 189 828 89520 789 90144 91565 
814 92210 614 33 155 94788 95233 
330 96252 395 97108 421 784 804 
98113 514 847 99897 100849 101442 
980 104222 525 105684 891 106602 

107226 429 108566 109264 834 
110000 48 430 699 890 112011 247 
910 113653 116710 117777 118146 868 
919590 121049 406 122604 99 123449 
i124199 651 890 125776 803 127355 
898 129435 59 129038 102 725 65 74 
130081 580 131387 132428 313041 532 
134087 99 273 136050 
„137145 89 138205 541 139000 802 
111431 735 51 142011 143005 81 
144583 807 145167 421 697 841 
147789 812 65 148696 149311 905 
151091 381 438 820 152879 154573 

91583 

10819 34292 

Wygrane po 62,50 zł. 
24 96 253 363 95 483 99 666 91 

973 1025 288 306 587 2089 41 145 
66 68 260 328 759 3063 76 93 272 
321 95 561 635 73 712 820 4196 
207 72 357 481 69 651 705 98 937 
5159 909 967 79 6008 43 100 53 

1489 635 716 905 44 64 7183 89 
394 428 958 8352 72 590 700 9127 
236 365 541 68 96 710 26 907 61 
1056 89 216 34 198 948 11008 361 
70 572 629 857 12313 22 405 19 
997 13224 827 97 638 806 913 82 
14319 84 445 79 506 624 15282 29 
76 847 405 662 90 702 13 16 825 
16218 57 341 681 17690 562 813 
18066 77 76 269 517 601 864 19122 
226 416 554 67 948 20262 330 91 
82 536 584 706 889 900 21040 105 
245 22305 406 87 637 787 23362 
24313 40 67 79 707 889 25124 231 
17 74 817 59 517 61 82 26170 267 
58 839 78 938 75 27141 42 207 18 
910 28147 242 471 708 22 878 
29063 275 729 815 53 936 30170 
256 67 548 65 602 86 997 31136 
474 560 760 92 823 32188 99 214 
377 406 83375 496 605 54 77 902 
34887 414 35219 369 785 67 936 
36033 872 472 546 658 832 913 
37159 93 214 509 42 777. 

38036 49 794 803 11 47 39 096 124 
240 318 420 730 821 40043 54 74 97 
675 842 9 41061 330 555 805 89 42086 
113 291 550 71 929 43 48020 327 45 
490 532 625 792 849 83 6 44035 420 
888 46 77 45098 194 434 44052 3 290 
369 435 75 526 806 23 901 55 47159 
331 724 860 48031 461 83 577 652 
137 8 800 936 65 49037 209 362 477 
84 97 831 982 

5068 57.780 923 77 51007 152 374 
83 578 984 52250 67 318 798 833 
53028 103 83 516 57 619 732 54143 
304 459 519 622 30 54 55169 442 734 
834 56053 91 240 444 75 541 56 701 
27 948 81 57250 1 81 457 9 572 97 760 
905 58724 59599 

60077 148 6 223 35 44 309 490 6 
544 614 707 801 924 61031 62144 80 
364 7 582 780 63119 318 -62 487 535 
58 83 851 999 64182 327 611 846 998 
65392 491 996 66169 222 43 553 735 
881 908 54 5 67198 219 550 52 663 
727 74 T 813 944 68006 104 20 655 
985 49 7 69029 460 

10164 546 677 71129 54 252 500 725 
812 924 67 72023 535 78078 151 415 
558 643 56 961 

74579 695 750 959 75058 207 66 78 
459 595 850 76099 421 45 629 77824 
402 40 512 716 78258 92 94 379 475 
530 797 881 994 79029 158 212 345 
519 61 617 854 923 80075 484 859 
81180 395 728 95 965 91 82613 718 
83014 75 145 294 656 76 814 46 70 
84020 118 74 631 86 85032 234 453 
522 895 982 86174 325 416 596 851 
986 87038 275: 342 485 870 88147 78 
428 721 987 89073 92 158 254 75 423 
502 95 694 821 90207 10 15 36 422 
549 777 820 905 91285 772 854 92082 

604 88 935 94121 76 238 330 98 409 
55 58 79 627 815 95201 770 812 968 
96138 91 552 77 958 97242 377 470   712 155805 505 159234 

  

KRONIKA 
Jundo ze wsi Brzozówka, gm. ejszyskiej. 

tytoniu ważył 30 kg. 
że nabył go za 70 zł od 

przemytnika, pochodzącego z Litwy. Ty- 

CzEnwiec || Dziś: Adalberta W. 

25 
   

  

Sobota 

Jutro: Jana i Pawła M, M, 

Wschód słońca — g. 2 m. 45 

Zachód słońca — g. 7 m. 57 

534 98 621 98290 305 40 845 986 

Worek 
oświadczył, 

toń został skonfiskowany. 

489 847 929 84 93161 73 496 529 58:   

„KURIER“ [4490] 

99044 58 171 256 312 456 80 517 705 
100104 271 789 978 101192 222 26 
428 604 743 75 102470 69 564 691 
735 103108 316 514 619 879 104074 
167 94 233 878 476 537 915 82 97 
105129 306 21 897 958 106742 47 
887 913 23 : 

107096 270 531 790 989 108287 304 
109069 75 207 500 684 710 90 98 937 
110607 G10 33 75 111606 941 112127 
48 318 444 113104 383 474 613 41 
114110 639 63 736 115092 172 330 
430 587 701 116042 82 821 117087 
513 74 118050 127 431 51 748 119284 
486 784 827 120183 88 453 783 
121018 208 500 64 645 877 122251 
607 123174 606 36 865 124029 87 253 
449 842 125455 519 126170 233 83 
594 770 127203 19 896 128231 81 438 
539 615 841 129246 353 527 130102 
56 67 487 847 87 131155 536 641 779 
923 39 132380 540 702 57 133078 638 
964 134041 256 361 135014 120 358 
400 865 136173 759 96 872 
137080 420 55 619 749 138265 91 

366 139031 236 372 478 140013 54 
220 339 557 141290 565 83 624 769 
948 67 142116 54 391 403 53 
143020 70 214 315 566 869 951 
144306 66 678 92 900 75 145251 
779 847 946 146015 61 448 87 92 
869 956 99 147397 798 842 3 79 
931 75 148032 105 271 372 647 
149015 812 543 70 625 70 850 
150102 16 498 560 151184 40 85 99 
456 543 604 66 152276 482 601 747 
55 153642 847 154226 155206 367 
648 714 919 156025 62 238 81 519 
93 638 836 69 157074 158029 807 
18 66 965 159090 465 934 

ll ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20 tysięcy 

złotych padła na Nr. 136049 

50 tys. na Nr. 56025 

25 tysięcy na Nr. 111887 

15 tys. na Nr. 95423 

10 tysięcy zł. na Nr. 88095 46137 
2 tysiące zł. na Nr. 112 7365 152329 

1 tysiąc zł. na Nr.: 47463 50930 

146335 

500 zł. na Nr.: 5109 87746 100588 
115610 128290 139737 153205 

250 zł, na Nr.; 3540 4270 6732 
6867 24286 25451 27768 26524 38179 

58498 76336 88830 89959 90040 109338 
120089 122878 135599 143027 145447 

151125 152074 156449 155309 | 

Wygrane po 125 zł. 
1141 282 2448 3408 25 4309 5106 

896 724) 846 8181 778 11372 959 
13319 662 15392 15585 786 16357 819 
959 19067 381 20020 29 118 786 922 
21407 641 22170 23471 25115 27298 
442 29834 30093 735 31582 906 32079 
33545 713 35027 554 721 914 87348 
38657 39857 41008 885 42170 868 
48618 44025 45904 48064 47379 49917 
50970 51429 52370 54048 477 747 
55129 56041 723 57164 474 660 62089 
267 63634 65111 683 888 67757 68906 
69339 406 717 71646 874 72597 73170 
265 349 75582 76191 554 79249 378 
80600 18 81632 82929 84774 86181 
255 427 88684 798 89298 91909 92014 
93344 552 719 94878 79 988 95298 
96774 97798 956 100793 102838 
103040 786 104114 105526 108289 810 

Jundo i 
sporo przyczernialych 
łusek karabinowych. 

Został 

  

  

WILEJSKA 
— Łuski z czasów wojny na F, O. N.. 

Dziatwa ze szkoły powszechnej w Rzecz- 
kach wpadła na pomysł zbierania starych 
łusek z czasów wojny na Fundusz Obro- 
ny Narodowej. Na terenie Rzeczek toczyły 
się krwawe walki i na polu spotyka się 

ogłoszony w szkole konkurs. 
Dziatwa z zapałem zabrała się do pracy. 

110381 111135 651 112609 
115474 989 116041 117170 118133 

119172 291 432 147 120824 958 
121759 122202 532 123456 939 125102 
50 60 370 764 127215 96; 74 129620 
131803 132351 133029 135715 1371594 

140799 141076 538 146059 775 812 
149490 957 151420 848 152170 389 
583 154201 475 668 917 155861 57 
979 156266 433 81 800 35 158918 
159645 

Wygrane po 62,50 zł. 
111 203 737 1193 277 2735 4099 175 

762 904 62 5170 343 524 792 6257 
12 466 663 674 7015 21 139 373 477 
586 789 921 48 8417 550 617 9200 
804 933 10239 53 83 452 11738 964 
13087 14415 708 995 15046 428 16328 
551 655 89 862 76 17084 18104 237 
396 429 47 625 19192 274 762 65 
20583 797 21025 173 701 721 876 
23156 309 78 87 467 632 36 723 23188 
25213 321 552 576 26979 27643 28090 
304 587 711 29106 58 316 604 30120 
268 72 552 86 31072 164 257 672 964 
32412 33389 580 655 840 34501 786 
35747 36115 702 87000 915 88871 950 
39262 549 90 762 40881 41081 360 
915 14 31 42138 331 543 43017 823 
476 641 727 959 44049 455 45719 
46338 891 47072 194 274 543 48 48335 
60 85 49297 618 50285 801 944 51179 
335 621 786 977 99 52122 53059 5110 
174 54788 815 922 55100 16 352 62 
97 525 758 847 57 56403 32 593 798 
847 57339 44 95 559 69 58579 59344 
73 403 576 795 60170 215 41535 
61375 443 72 815 62272 437 515 63860 
918 77 64079 367 65294 302 50 903 
66094 67030 756 823 998 68316 69031 
10386 71589 805 72073 274 80 364 
442 666 78159 428 85 730 80 861 
74132 846 76575 910 76289 544 91 
11270 383 525 78092 95 311 35 871 
79022 751 965 80108 391 - 432 50 
81572 682 988 82034 838078 245 397 
582 784 834 946 84237 85725 899 
8605 87 451 870 964 87539 654 89112 
217 90015 57 490 694 91522 92578 
93061 814 94078 525 700 852 95248 
983 97307 70 445 673 98102 45 99088 
293 819 80 100048 559 809 64 914 
101142 942 102232 513 936 103483 
937 104012 908 105487 686 705 905 
10 106534 107188 503 928 108026 96 
671 779 109347 462 512 692 111368 
556 112417 113092 667 872 

114377 115226 886 116599 771 
117414 118084 163 119090 440 120624 
912 121221 69 712 122247 123085 255 
517 621 714 124811 984 125134 212 
126458 127102 871 128029 589 610 
813 129030 171 372 534 784 130206 7 
14 412 648 131101 222 791 132060 
159 664 133021 279 418 752 134469 
826 135423 837 930 135699 137009 469 
99 733 138336 38 49 52 139342 96 
742 833 91 

140138 776 142018 181 96 205 932 
143254 830 144182 90 250 680 08 
145121 377 456 96 668 146153 428 
513 625 98 147063 742 64 77 148020 
715 879 94 149697 816 150364 96 624 
69 151013 25 554 779 833 939 153121 
236 682 96 154141 615 769 829 997 
155030 123 25 45 298 388 579 156108 
272 312 779 157033 94 214 77 336 414 
715 518218 524 159196 326 488 

IV ciagnienie 

Wygrane po 125 zł. 
14449 899 2204 373 425 31 708 19 

8264 9719 10876 985 87 11341 12516 
13263 736 177057 18459 19386 20127 
22235 878 23214 926 25058 850 26768 
915 28149 29305 81502 32103 232 
33426 57 971 34811 35340 969 36180 
[447 764 37507 684 39206 340 

42501 44643 770 45811 46911 50461 
52494 54518 56026 485 874 58521 955 
59068 192 61892 63313 64110 877 
67086 356 69014 385 908 71032 174 
12263 475 75211 76155 77259 79264 
80568 81519 708 83208 84248 86447 
87111 356 88229 921 

90265 758 855 91977 92617 883 
93534 97010 401 927 98173 99035 925 
61 100085 365 101016 104465 105078 
677 108168 109632 111369 441 965 
113726 114132 657 115501 81 117365 
119470 120596 121252 798 124650 66 
112 126473 634 123034 792 129567 

180485 726 184604 137568 950 
138125 139763 141030 156 143420 855 
144815 145033 146131 147540 983 
148255 388 756 149144 153036 695 
154061 631 166850 156842 157641 
159929 

Wygrane po 62,50 zł. 
728 1551 965 2344 577 761 4828 38 

5588 6045 175 564 7222 86 783 832 
8745 9908 78 10331 448 777 11054 
687 12282 462 13840 959 14455 792 
874 15023 252 351 700 34 823 94g 
15006 37 92228 353 535 93 616 17376 
436 80 558 18140 284 839 19231 614 

20137 74 230 427 84 21055 679 883 

390 637 980 25066 194 251 985 26330 
27238 399 496 883 28127 794 29060 
941 30410 650 859 31167 524 928 

32132 33192 701 34324 83 614 35089 
132 551 793 928 36025 94 272 328 
627 723 904 37404 38365 683 997 
39636 745 

40020 186 295 848 41854 948 42115 
43237 56 71 717 40 44146 398 408 
544 52 53 67 45399 680 46069 143 69 
47092 852 48102 89 634 96 49331 54 
438 538 50502 28 804 52237 87 53358 
665 717 911 54768 858 56384 792 
57211 550 645 58312 59125 645 

60210 81 476 67130 301 62147 710 
63029 122 659 65025 106 240 875 
66212 836 972 67446 679 93 716 68261 
412 61 665 69206 383 70175 209 364 
928 71162 72147 583 73161 865 74240 
575 15580 76469 638 809 77919 72 
19036 497 606 20 22 52 80015 505 98 
614 85 83258 375 622 84095 404 579 
675 85009 67 888 971 86244 331 73 
528 77 687 87933 88144 89054 749 

90758 855 91818 92339 452 1745 
93690 713 94113 846 95529 96174 259 
660 928 97072 170 966 98103 832 
99444 100341 655 75 922 101018 
102163 261 103135 364 602 701 919 
104057 484 847 105325 449 106137 
527 992 107174 413 736 108182 929 
109180 467 589 110281 688 111287 
112117 118756 841 114009 127 380 
802 919 115366 711 116802 117239 
453 788 118210 927 119416 55 933 
78 120035 85 539 121383 413 682 
122521 642 123420 657 124300 758 
125289 684 922 52 126929 127012 
304 591 128216 771 948 129521 

130376 742 63 131069 130 464 643 
51 844 71 133013 783 134060 136413 
32 5T3 846 137183 387 545 138552 
918 139055 140971 141244 529 59 
726 142384 143094 100 539 864 960 
144669 798 145062 181 260 490 146473 
848 947 117066 586 957 149877 
150000 23 308 151178 522 746 152237 
651 153114 31 287 645 154336 156858   805 929 3324 5197 947 6132 948 7323 

burmistrz, 

już, miedzianych 

— Delegat 
OSZMIAŃSKA 

Radi?fonizacji Kraju w Oszmianie. Dele. 
gałem Społecznego Komiłetu Radiofoni- 

157718 158001 159845 

W. I. 

Społecznego  Komiiefu 

22051 23175 382 90 880 24079 155. 

  

Wiadomości radiowe 

SAMOCHODY, MOTOCYKLE 

I MOTORY DLA RADIOSŁU- 

CHACZY 

w wielkiej akcjj pod hasłem 

motoryzacji | radiofonizacji 

kraju. 

W ciągu całego lata br. od 
1 czerwca do końca sierpnia 

Polskie Radio prowadzi 
wielką akcję premiową dla 
wszystkich radiosłuchaczy, op 
łacających abonamenį radio- 
wy, w okresie trwania akcji. 

Udział w tej akcji premio- 
wej może wziąć każdy, kto 
dopełni następujących warun- 
ków: 

będzie abonentem Polskie- 
go Radia w czerwcu, lipcu 

i sierpniu br. i odpowie na py- 
łanie: „Który z sygnałów 
dźwiękowych rozgłośni regio- 
nalnych Polskiego Radia jest 
najdźwięczniejszy lub najbar- 
dziej melodyjny?”. W*tym ce- 
lu należy wypełnić specjalny 
kupon akcji premiowej poda- 
wany w ciągu miesięcy letnich 
w każdym wydaniu tygodni- 
ka radiowego „Anłena”. Oczy 
wiście biorący udział w akcji 
wskazuje na sygnał dźwięko- 
wy rozgłośni, według własnej 
opinii najmelodyjniejszy. Aże- 
by ułatwić uczestnikom akcji 
trafność oceny, Polskie Radio 
nada w ciągu lała kilka au- 
dycyj specjalnych, w których 
podawać będzie sygnały 
dźwiękowe wszystkich roz- 
głośni regionalnych. Dzięki te 
mu wypełnienie kuponu po- 
przedzone będzie przypom- 
nieniem sygnałów. Pierwszą 
tego rodzaju audycję zorgani- 
zowano w dn. 16 czerwca. Na- 
stępna nadana będzie dn. 27 
bm. nd =--- 44.30 do 16.45. 

Przym легау jeszcze raz, 

że każdy uczestnik akcji na- 
desłać może kilka rozwiązań, 
wypełniając kilka kuponów na 
przestrzeni wszystkich trzech 

miesięcy letnich. Ponadto jesz- 

cze w Wielkiej Letniej Akcji 
Prmiowej mogą wziąć udział 
członkowie najbliższej rodzi- 
ny abonenta Polskiego Radia 
(mąż, żona, dzieci) o ile mie- 
szkają w tym samym lokalu co 
1 właściciel radiowej karty re- 
jestracyjnej. 

SSE NSE EZ TT OETETA 

oficerom i żołnierzom bukiety kwiatów, 
Miasto wydało obiad dla tych oddziałów, 
w czasie którego serdecznie przemówił 

podkreślając wagę łączności 
społeczeństwa z wojskiem. 

Zopierajcie pierwszą w Kraju Opol. 
dzielnię Przeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 

wód wpłynęło, prócz składek członkow- 
skich, na cele FOM 657 zł 73 gr z terenu 
samego miasta. 

Obwód organizuje w dniach 26—29 
bm. „Dni Morza”, Został wyłoniony spec 
jalny komitet w składzie pp.: prez. J. Oł- 
dakowskiego, komend. w st. sp. S. Soko- 

  
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 24. VL. 1938 r. 

Ciśnienie 756 
Temperatura średnia -- 14 
Temperatura najwyższa -- 17 
Temperatura najniższa -- 7 
Opad 0,9 

Wiatr: zachodni 
Tendencja barom.: bez zmian 
Uwaga: dość pogodnie, przel. opady. 

NOWOGRÓDZKA 
— Delegacja w sprawie rynku nie wy- 

jechała, Dowiadujemy się, że wobec 
cofnięcia poparcia przez członków pre- 
zydium Stow. Kupców Polskich w spra- 
wie poczynionych starań o przeniesien'e 
rynku z powrotem do śródmieścia, względ- 
nie gdzieś w pobliżu śródmieścia, dele- 
gacja w tej sprawie na razie do War. 
szawy nie wyjechała. 

— Wyniki egzaminu do I kl. gim- 
nazjum państw. Składało egzamin prze- 
szło 180 kandydatów; przyjęto zaledwie 
62. Dyrekcja przyjmie w jesieni jeszcze 
11, o ile będą miejsca. 

— Łaźnia miejska znowu zamknięta. 
Zarząd Miejski ogłosił, że z powodu re- 
monłu, łaźnia miejska jest nieczynna aż 
do odwołania. 

LIDZKA 
— Przemyt z Litwy. Policja państwo« 

wa z posterunku Ejszyszki, będąc па 
służbie patrolowej w kol. Purwiany przed 
paru dniami zatrzymała jadącego wozem 
osobnika, który wiózł worek tytoniu u- 
kryty w drzewie. Doprowadzony do Po-   słerunku zeznał, że nazywa się Stanisław 

NIEŚWIESKA 
— P, W. konne „Krakus* przy pułku u- 

lanów imienia Króla Stefana Batorego urzą 

dza w położonym w pobliżu Nieświeża par 

ku albiańskim zawody kenne, które się od 

będą dnia 26 bm. Protektorat nad zawoda- 

m, objęli starosta w Nieświeżu Antoni Win 

czewski, komendant garnizonu płk. Pająk 

Józef oraz Leon ks. Radziwiłł. 

Po zawodach odbędzie się w sali zarzą 

du miejskiego zabawa taneczna. Całość or 

ganizacji spoczywa w sprężystych rękach 

rtm. Zygmunta Żukowskiego, komendanta 

rejonowego P. W. „Krakus“, 

— W związku z akcją zbiórki na samo 

lot pościgowy dla Armii, fundowany przez 

dzieci szkół powszechnych pow. nieświeskie 
g3, młodzież szkolna z nadgranicznej wsi 

$iejłowicze nadesłała zł. 30 

— Czemu uciekał? Kierownik agencji po 

cztowej w Pogorzelgach, Aleksander Apry 

szko w dniu 22 bm. opuścił nagle stanowi- 

sko, udając się w niewiadomym kierunku. 

Zaularmowane władze policyjne ujęły zbie 

ga w Baranowiczach i pod eskortą dostawi 
ły do Pogorzelec, Apryszko tłómaczy swój 

pestępek niezgodnym współżyciem ze swą 

żoną Heleną. 

Władze przełożone Apryszki prowadzą 

dochodzenia, mające na celu kontrolę. kasy 

i obrotów pieniężnych. 

— W państwowym gimnazjum nieświe- 

skim im. Władysława Syrokomli odbyła się 
wystawa prac rysunkowych i praktycznych 
inłodzieży gimnazjalnej. 

Wystawa cieszyła się niebywałym powo 

dzeniem przy czym wiele eksponatów zostało 

przez zwiedzających zakupionych.   

W rezulłacie w ciągu paru miesięcy, jed. 
noklasowa szkoła w Rzeczkach zebrała 
około 20 kg miedzi i. przekazała ją na 
cel Obrony Narodowej. 

— Bezpłatna nauka pływania. Odbywa 

się ona w dwóch grupach: dla zaawansowa- 

nych i początkujących. Nanka odbywa się 

każdego dnia na pływalni WKS i potrwa do 

2 lipca. Wszyscy, którzy nie umieją pływać, 

nowinni skorzystać z obywatelskiej pracy 
WRS i fachowych wskazówek instruktora. 

— Komitet budowy Domu Katolickiego 
w Wilejce wydał odezwę w sprawie zbiórki 

cfiar, Według obliczeń komitetu, całkowity 
koszt budowy domu wyniesie 15 000 zł. 

— Nauczycielstwo gminy  kołowiękiej 
złożyło do starosty powiatowego podanie z 
ircśbą o interwencję w sprawie zaległego 
za 3 lata dodatku mieszkaniowego, 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Powitanie wojska. 15 bm. przyby. 

ły do m.Nowych-Święcian oddziały K.O.P, 
z lgnalina. Na przywitanie tych oddzia. 
łów miasto wybudowało piękną, ozdo. 
bioną zielenią, emblemałami i choragwia- 
mi państwowymi bramę. Ludność tlum. 
nie zebrana, owacyjnie witała kochane 
wojsko, obrzucając kwiatami I wręczając 
SE 

  

zacij Kraju na powiat oszmiański został 
p. por. Feliks Jaczugański, komendant 
powiatowy Przysposobienia Wojskowego. 
W najbliższym czasie należy się spodzie- 
wać dalszego rozbudowania sieci Komi- 
fetu. 

— Karabiny z czasów wojny. Rolnik 
ze wsi Giejłesze, gm. krewskiej, pow. 
oszmiańskiego Konstanty _ Malinowski, 
podczas dokonywanej orki na swym grun. 
cie wyorał dwa karabiny wojskowe, po- 
chodzące z czasów wojny światowej. Ma- 
linowski zdał broń na Postetrunek Policji 
w Krewie. 

POLESKA 
— Z dzlałałności LM I Kw Pińsku. 

Obwód powiałowy LM i K w Pińsku roz- 
począł ożywioną działalność. Wzrosła 
ilość oddziałów. Na dotychczasowe 3 
oddz. (2 w mieście i 1 w Pińkowiczach) 
przybyły: w Łohiszynie, Kuchockiej Wo- 
li, Lemieszewiczach i Wiczówce. Poza tym 
w stadium organizacji są oddziały w Brod 
nicy, Porzeczu, Żabezycach, Morocznie 
i Pohoście Zahorodzkim. 

Ilość członków rzeczywistych wzrosła 
do 925 — zbiorowych szkolnych — do 
850 i innych zbiorowych do 1030. 

Za czas z 10.II do 31.V br. przez ob- 

Życiem przypłacili sen w wozie 
W dniu 23 bm. mieszkańcy m. Dokszyc 

Załman Sokołik, Szloma i Hirsz Blochowie 
oraz Mendel Swldler jadąc zasnęli w wo- 
zle. Konie puszczone samopas zboczyły 
z drogi, kierując się do przepływającej 
obok rzeczki Arżanicy. Skutki tego były 

fatalne, gdyż konie wraz z wozem i z 
śpiącymi ludźmi wpadły do rzeki. Urato- 
wali się jedynie Szloma Blach I Załmam 
Sokolik. Dwaj pozostali pasażerowie wraz 
z końmi utonęli. |   

łowskiego, inż. J. Kajzara, nacz, B. Roch- 
mankowskiego i dyr. R. Dręgiewicza. 

Na program obchodu „Dni Morza” zło 
żą się: w dniu 26.VI — zawody sporłowo- 
wodne; 28.VI — „wianki”, z udziałem 
trzech orkiestr, tańcami na obydwuch 

brzegach rz. Piny, korowodem łodzi ude 
korowanych, ognie sztuczne iłd,, wreszcie 
29.VI — odbędzie się uroczysta msza św. 
na przystani kijowskiej z udziałem woj- 
ska, marynarki i organizacyj. 

— Rewindykacja kaplicy w Pohoście 
Zahorodzkim. Onegdaj została oddana 
władzom administracyjnym kaplica w Po- 
hoście Zahorodzkim fundacji ks. Druckich 
Lubeckich, która dotychczas była zamie- 
niona na cerkiew. Sprawa rewindykacji zo 
stała rozstrzygnięta już w r. 1924 I tylko 
ze względu na potrzeby miejscowej pra- 
wosławnej ludności moment przekazania 
został opóźniony. 

— Zrzeszenie związków pracowniczych. 
Onegdaj odbyło się zebranie członków 
komisji porozumiewawczej, zrzeszającej 
15 związków w celu dokonania wyboru 
prezydium. Komisja ta powstała w Pińsku 
w grudniu ub. roku, 

Do komisji wchodzą prezesi wszyst 
kich zrzeszonych organizacyj, do prezy- 
dium zaś zostali wybrani pp. B. Rochman 
kowski — prezes, A. Dzwonek — sekr” 
A. Dadun, W. Rogowski i Z. Zieliński — 

członkowie. 
Między in. zebrani postanowili dla 

uczczenia 20-lecia odzyskania niepodle- 
głości opodatkować się na FON w was 
kości pół-proc. od uposażeń do 600 z 

| 1 10/0 od uposażeń wyższych, na przeciąg 
4 miesięcy, „A 

Ponadto uchwalono wziąć gremiala 

udział w obchodzie ..Dni Morza”» 

 



Kto będzie zadrgażowany 
do Teatru na Pobulance ? 

Jak nas informują, oprócz pp. Jasin- 
skiej-Detkowskiej i Wołłejki na nowy se- 

zon teatralny na Pohułance zaangażowani 

mają być ze słarych naszych znajomych 
pp. Alfred Łodziński, grający obecnie w 
Toruniu i Józef Wasilewski, zatrudniony 

w featrze kałowickim. 
Z tymi dwoma ostatnimi aktorami dyr. 

Kielanowski finalizuje pertraktacje. 
Administratorem teatru na Pohulance 

ma być p. Martyka. Dotychczasowy dyr. 
administracyjny p. Budzyński wyjeżdża do 
Lwowa, dokąd został zaangażowany 
przez dyr. Szpakiewicza. 

ibs: 

io Nowe zarządzenie w spsawie 
aswidów 

Magistrat wydał nowe zarządzenie w 
sprawie szyldów i reklam, W myśl tego 
zarządzenia dozwolone są jedynie napisy 
reklamowe z liter plastycznych nakłada- 
nych bezpośrednio na tynk. Wszelkie in- 
ne reklamy są niedozwolone. Przy więk- 
"szych skupieniach szyldów. np. przy bra- 
mach i wejściach frontowych należy sto- 
sować szyldy zbiorowe we wspólnej este. 
tycznej ramie. 

Przy zainstalowywaniu szyldu należy 
zgłaszać się do Inspekcji Budowlanej Za- 
rządu Miasta (Dominikańska 55) z dwiema 
fotografiami elewacji budynku, którym ma 
być umieszczony napis. Zasięgnięcie opi- 

nii Inspekcji Budowlanej konieczne jesł 
z tego względu, że wskazówki wykonaw- 
ców (malarzy) nie są miarodajne i w zwią 

zku z tym właściciele sklepów mogą być 
narażeni na straty wynikłe z konieczności 

przerabiania reklam. 
W wypadkach wyjątkowych dla wol- 

nych zawodów dozwolone mogą być ma- 

łe szyldy wykonane ze szkła, marmuru, 
metalu itp. za każdorazową zgodą Zarzą- 

du Miasta. 
W związku z tym nowym zarządze- 

niem, w najbliższym czasie znikną z mia- 
sta niedozwolone szyldy. 

Es7-mia na przewad- 

ników furystycznych 

Związek Propagandy Turystycznej 
przypomina, że dnia 27 czerwca br. (po- 
niedziałek), odbędzie się egzamin na 

przewodników. Zbiórka do egzaminu 
przed głównym wejściem do Bazyliki 
6 godzinie 17. Egzamin bezpłatny. 

" Walne Zgromadzenie 

Oddziału PZŁ w Wilnie 
(Tow Łowieckiego Ziem Wsch.) 

Odbyło się w Wilnie doroczne — drugie 

1 kolei Wałne Zgromadzenie Wojewódzkie 

Pclsk Zw. Łowieckiego z udziałem przed- 

stawicieli powiatów wojew. wileńskiego { 

ncwogródzkiego. Zgromadzenie zagaił i ob 

radom przewodniczył wiceprezes Benedykt 

fr. Tyszkiewicz (w zastępstwie chorego pre 

zesa M. Świętorzeckiego przy udziałe aseso- 

sów A. Sołtanowej, płk. M. Buczyńskiego, 

M. Tukałły i R. J.-Starka. 

Na wstępie uczczono przez powstanie pa 

mięć zmarłego Józefa Łastowskiego, jedne- 

go z członków założycieli Tow..Łow. Z'em 

Wschodnich, dłungoletniego sekretarza tego 

T-wa i ostatnio członka Komisji Rewizyj- 
ne, Oddziała PZŁ w Wilnie, - 

W najważniejszej sprawie organizacyj- 

nej — czy na terenie Nowogródczyzny ma 

być utworzony obrębny Oddział Związku, 

czy też w dalszym ciągu oba województwa 

(w'eńskie i nowogródzkie) mają być połą 

«czone w jednym oddziale wileńsko - troc- 

kim — uchwalono utrzymać obecny stan 

rzeczy. 
Następnie przystąpiono do uzupełniają. 

wtych wyborów Rady Wojewódzkiej, a to wo 

bec zgłoszonej rezygnacji p. M. Pawlikow- 

skiego z godności wiceprezesa i członka Ва 
dy. W głosowaniu na wiceprezesa obrano p. 

Wincentego Łuczyńskiego, zaś na członka 

Rady — p. L. Radyńskiego. 
Po uchwaleniu preliminarza budżetowe- 

go ną r. 1938, postanowiono prosić Central 

ne Władze Związku o ustalenie okresu po- 
ławań na cietrzewie (samice i młode) od 1 

do 30 września oraz na słonki — do końca 
maja. 

Na zakończenie Przewodniczący postawił 

mniosek o wyrażenie podziękowania p. Mi 

cbałowi Pawlikowskiemu za długołetnią pra 

cę na stanowisku wiceprezesa i sckretarza 

Cddziału. 'Wniosek ten powts: 

" łynft oklaskami. 

—000-— 

Budowa Ke5i cy 
w Matalu 

Grono osób zainicjowało w Mołtolu 
na Polesiu budowę kaplicy im. Najświęt- 
Szego Serca Jezusowego. Na podkręšle. 
Nie zasługuje fakt, że prawosławna lud- 
ność miasteczka Motol ofiarowała. bez- 

Platnie piękny plac pod budowę 'ka- 
Blicy, : 
+ Komitet budowy - keplicy. apeluje d 
społeczeństwa o ofiary, które. prosi. skła: 
dać na konto P. K. O. 146.999. 

     

„KURIER“ (4490) 

Wilno otrzymuje dodatkowo 150.000 zł. 
na cele budowlane 

Jak już donosiliśmy, 
Krajowego na skutek starań Komitetu Roz 
budowy przyznał Wilnu dodatkowy kre- 
dyt budowlany. Przyznana została miano- 
wicie suma 150.000 zł. Kontyngent nor- 
malny wynosił również 150.000 zł, wobec 
tego tegoroczne kredyty budowlane wy- 
noszą 300.000 zł. 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody w/g PIM'a 
na 25.VI. 38 r.: 

W ciągu najbliższych dni będzie po- 
goda chmurna. Miejscami deszcze, zwła- 
szcza w dzielnicach północnych, Podsła- 
wa chmur od 300 m. Widzialność dobra. 

Ciepło, 
Umiarkowane wiałry z kierunkó 

chodnich. 

   я 

  

DYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apłeki: 

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

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Anłokolska 42);  Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witol. 
dowa 22). 

S 4 

Fotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 
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OSOBIST. 

— Mgr Z. Kruszewski przechodzi do 
służby konsularnej. Dowiadujemy się, że 
referent prasowy Zarządu Miejskiego ma- 
gister Zygmunt Kruszewski z dniem 30 
bm. opuszcza zajmowane stanowisko, 
przechodząc do służby konsularnej do 
konsulatu Rzeczypospoliłej Polskiej w 
Niemczech z siedzibą w Szczecinie. 

: MIEJSKA. 

— Najbliższa Rada Miejska. Porządek 
dzienny wyznaczonego na dzień 30 bm. 
ostatnie przedferyjne posiedzenie Rady 
Miejskiej zawiera zaledwie 10 punktów. 
Na posiedzeniu tym m. in. będzie rozpa- 
trywana sprawa ustosunkowania się do 
kwestii zwrołu nieruchomości miejskich 
przy ul. Dominikańskiej 2, Wielkiej 46, 
szpitała św. Jakuba oraz b. klasztoru s. s. 
mariawiłek. 

O przejęcie tych nieruchomości na 
własność zabiegają instytucje kościeine, 
twierdząc, iż w przeszłości były one Ich 
własnością. 

Jak już donosiliśmy, Magistrat na os- 
łatnim posiedzeniu do żądania zwrotu 
łych nieruchomości ustosunkował się ne- 
gatywnie, obecnie Rada Miejska ma po- 
wziąć ostateczną decyzję. 

— Hala rybna na rynku Drzewnym. 
Magistrai posłanowił w najbliższym cza- 
sie przystąpić do budowy wielkiej hali 
rybnej na rynku Drzewnym. 

Na pokrycie wydatków budowy tej ha- 
li Zarząd Miejski postanowił zaciagnąć 
długoterminową pużyczkę w wysokości 
50.000 zł w Państw. Banku Rolnym. 

PRASOWA. 
— Konfiskata „Vilniaus Žodis“. De- 

cyzją władz administracyjnych skonfisko- 
wany został wczoraj nakład litewskiej ga- 
zeły tygodniowej „Vilniaus Žodis“ za 
umieszczenie artykulu wstępnego o s!o- 
sunkach polsko-litewskich. 

Gazeta wydała drugi nakład. 

AKADEMICKA 

— P. A. Z. Z. M. „Liga* gości wycieczkę 
akademicką z Prus Wschodnich. W dniu 23 

Lm. przybyła do Wilna wycieczka studen- 

tów Uniwersytetu Królewieckiego. 

Wycieczka złożona ze studentów wydzia- 

łów farmaceutycznego i lekarskiego zainte- 

rasowała się specjalnie odbywającym się w 

Wilnie Jarmarkiem ziół leczniczych, 
Akademicy niemieccy są przyjmcewan: 

przez” Wileński Oddział PAZZM „Liga“ 

Goście opuszczą Wilno w dniu 27 bm. st. m 

m WOJSKOWA 
— Dodatkowa Kemisja Poborowa, Na 

5 lipca wyznaczone zosłało dodatkowe 
posiedzenie Komisji Poborowej, Komisja 
urzędować będzie w lokalu przy ul.' Ostro 
bramskiej 25. Stawić się winni wszyscy, 
którzy we właściwym czasie nie uregulo- 
wali swego stosunku do wojska. 

GOSPODARCZA. 

„//— Zmiesięnie akcyzowych opłat patento- 

wyeh od piwa, miodu i win owocowych. 

Z dniem 1 lipca wchodzi w życie ustawa 

© zniesieniu akcyzowych opłat patentowych 

Bank Gospod. | 

kie rodzaje budownictwa, 

  

Zabiegający o pożyczki z Komiłełu 
Rozbudowy winni pośpieszyć z wnosze- 
niem podań. Podania można składać do 
dnia 30 czerwca rb. włącznie do Komitetu 
Rozbudowy. 

Przyznawane będą pożyczki na wszysł 

OZ DEDRY BPSRT 
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cd piwa, miodu i win owocowych w sprze 

daży detalicznej. Zniesienie opłat akcyzo- 

  

wych wpłrns* ma na potanienie tych na- 

pojów. 

RÓŻNE 
= Wiesia te Wiieński 

związek T-w Śpiewactzych i muzyków or- 
ganizuje wycieczkę w niedzielę, 3 lipca 
rb. wycieczkę nad Narocz pociągiem po- 
pularnym. Cera bilełu w obie strony — 
cztery złote. Zapisy przyjmuje kancelaria 
T-wa Muz. „Lułnia” Mickiewicza 6 od 
dnia 24 do 26 bm. włącznie od godz. 18 
do godz. 20. 

— Wycieczka dla radisłuch?czy. W 
niedzielę, 26 czerwca zwiedzimy Gazow- 
nię Miejską. W czasie zwiedzania gazow- 
ni zostanie przeprowadzony reportaż ra- 
diowy pł. „Nasi słuchacze na wycieczce". 
Reportaż zostanie nagrany na płyty I kę- 
dzie odtworzony we wtorek 28, o godzi- 
nie 22.05. Zbiórka obok wieży kośc. Św. 
Jana o godz. 11. Ponadto we środę 29 
czerwca radiosłuchacze zwiedzą port lot- 
niczy na Porubanku. Zbiórka obok wieży 
kośc. Św. Jana o godzinie 8.15. Koszł 
przejazdu w obie strony 0,60 od osoby 
Powtró; do Wilna około 12. 

— Litewskie drużyny harcerskie wy- 
ruszają na obozy letnie. W Wilnie istnieją 
obecnie trzy drużyny harcerzy litewskich. 
Jedna z tych drużyn im. Gedymina wyje- 
chała onegdaj z Wilna na obóz letni, któ. 
ry urządziła w okolicach Opsy, pow. bra- 
sławskiego. 

Pozosłałe drużyny litewskie w najbliż- 
szym czasie również opuszczają Wilno, 
udając się na obozy letnie w okolice Ra- 

dunia. ! S 
— Kontrola i przegląd dorożek konnych. 

Urzęd Przemysłowy m. Wilna w porozn- 

mieniu z organami policyjnymi postanowił 
przystąpić w najbliższych dniach do kon“ 

trolt dorożek na terenie miasta, Specjalnie 

delegowane Komisje będą przeglądać do 

rażki i w razie stwierdzenia uchybień na- 

kłudane będą kary. . 

Zainicjowana kontrola dorożek ma na 
"elu usunięcie tak licznie spotykanego u 
dorożkarzy niechlujstwa. 

Niezależnie od tego w połowie lipca od- 

będzie się na rynku Kalwaryjskim doroczny 

trzegląd wszystkich dorożek konnych. 

Przy okazji trzeba nadmienić, że Wilno 

liczy obecnie około 600 dorożek. Jest to cyf- 
ra prawie nie zmieniona od kilku lat. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach      

    

Fragment zniszczenia miasta Clyde w stanie Texas spowodowanego 
skim, rozszalałym tornado, podczas którego szereg osób poniosło śmierć, zasypa- 

nych gruzami zburzonych domów. 

niszczyciel< 

Szegóły katastrofy na Bugu 
Nadeszły szczegóły katastrofy na Bugu 

pod Orlą w powiecie brzeskim. 
W miejscowości Orla przeježdžato 

łódką na drugą stronę Bugu 18 ludzi, z te- 
go 13 kobiet I 5 mężczyzn. Gdy łódka 
znalazia się na środku rzeki, fale zaczęły 

CTS TTT RT NTT S TSITIRIAS 

Obóz PW w Werkach 
Dnia 26 bm. o godz. 11 odbędzie 
uroczyste otwarcie obozu P. W. w 

Werkach dla hufców szkolnych P W. Il 
słópnia następujących szkół średnich z 
terenu m. Wilna: 1) Państw. Gimn. im. 
Ad. Mickiewicza i J. Słowackiego, 2) Pań- 
stwowe Gimn. im. Kr. Zygm, Augusta, 
3) Gimnazjum Kupieckiego, 4) Instytutu 
Nauk Handlowo-Gospodarczych, 5) Gim- 
nazjum „Oświata”. 

Na obozie będzie obecnych 130 ju- 
naków. 

Program otwarcia: godz. 11 — 1) ra- 
porł, 2) przemówienia, 3) uroczyste pod- 
niesienie flagi, 4) defilada, 5) obiad żoł- 
nierski, 6) gry i zabawy. Godz. 19 — 
ognisko. 

Żądania robotników 
tartacznych 

Jak się dowiadujemy, w Wilnie po- 
wsłał załarg między robotnikami tartacza- 
nymi a właścicielami tartaków. Około 300 
robotników wymówiło umowę, żądając 
nowych warunków. pracy i płacy, Przede 
wszystkim robotnicy żądają podwyższe- 
nia zarobków o 15 procent, opłacania do 
rocznych świąt (dotychczas bardzo często 
właściciele Żydzi nie uznawali świąt ka- 
tolickich i za święta robotnikom potrą- 
cali należność lub w ogóle nie płacil:). 
Poza fym robołnicy żądają nie wprowa- 
dzania pracy akordowej i ustalenia depu- 
tafu drzewnego. 

W sprawie tej nawiązane zostały ro- 
kowania między właścicielami a robołni- 

kami. 

się 

  

wystawa prac ucznió 
Snóldzielni Pracy Artystów Wileńskich 
Starsi absolwenci i absolwentki Wy- 

działu Sztuk Pięknych założyli przed pa- 
ru laty spółdzielnię pod powyższym ty- 
tułem, która nie ogranicza się do podej- 
mowania się różnych prac artystycznych 
na terenie Wilna i okolicy (jak np. projek- 
towanie wnętrz i ich dekoracji, mebli, afi. 
szów, wystaw sklepowych — liternictwa, 
prac kreślarskich ifp. oprócz prac z za- 
kresu malarstwa sztalugowego 1 ста К) 
— lecz ponadto zorganizowała własne 
kursy rysunkowe, dla tych sił, które n'e 
posiadają warunków i studiów szkolnych, 
potrzebnych do przyjęcia na słuchacza 
Wydziału Sztuk Pięknych USB. Inicjaływ'e 

tej należy przyklasnąć, albowiem istnieje 
niewąfpliwie nie mało utalentowanych na 

terenie Wileńszczyzny jednostek, którym 
warło ułorować drogę bądź do dostania 
się z czasem do jednej z wyższych szkół 

artystycznych, bądź łeż do tego, aby 

mogły spełniać zadania artystyczne w rze 
miośle :tp. ж 

W tych dniach otwarła została wysta- 
wa prac pierwszych kilkunastu uczniów re 
kretujących się z bardzo różnych sfer. — 

Są to po części uczniowie wyższych kłas 
gimnazjalnych, bądź nawet nauczyciele 
szkół powszechnych, bądź nawet szcze- 
gólnie wyróżniający się zdolnościami sy- 
nowie wsi, czasem wysłani z zasiłku gm'- 

ny. Ten skład personalny uczniów sam 
przez się jest wymowny i wskazuje jak 
dalece Wilno potrzebowało podobnej 
placówki. 

Nauczycielami są absolwenci wydz'a- 
łu, którzy się już dali poznać korzystnie 
miastu przez swe własne prace np..w cza- 

sie subskrypcyj graficznych itp. Są to pa-   

nie: A. Nebelska-Romanowiczowa, P. 
Siedlecka-Bukowska, O. Żukowska i p. M. 
Siewruk. 

Na wystawie zgromadzono prace ry- 
sunkowe i malarskie, dające nam dobre 
wyobrażenie o pierwszych krokach uczni 
w uzyskaniu podstawowych wiadomości z 
zakresu perspektywy, światłocienia iłp. zaś | 
u więcej zaawansowanych, — z zakresu 

rysunku brył geometrycznych, z żywych 
modeli, martwej natury krajobrazu i kom- 

pozycji, wykonanych węglem, gwaszem, 
techniką olejną i akwarelową, — oraz z 
zakresu ćwiczeń perspektywicznych i li- 
ternictwa. 

Przegląd tych prac uczniowskich, któ- 
rymi słusznie publiczność wileńska się za- 
interesowała — powinien być zachętą dla 
spółdzielni. Warto, aby i jej członków, 
dziś w liczbie sił kilkunastu dałej starali | 
się kursy rozwijać, zapełniając brak, jaki 
w tej mierze dotkliwie dawał się odczu- 
wać. Należy mieć nadzieję, ża pożyteczne 
wysiłki i słarania spółdzielni, zarówno w 
zakresie wyszkolenia jak w zakresie włós- 
nych prac SPAWzu spotkają się ż popar- 
ciem właściwych czynników wyższych 
i społeczeństwa. | M. Morelewski. | 

KAWIARNIA 
zw='ansami 

w ogr. po-Bernard: ńsiim 
została otwarta; wydaje smaczne śnia- 

dania, obiady, kolacje na świeżym 

maśle, LODY śmietankowe, oraz na- 

poje zimne i gorące.   Obsługa wzorowa. Ceny niskie.     

załewać ją. Wywołało to panikę. Chłopi 
w ogólnym zamieszaniu przewrócili łódź 
I poczęli fonąć. Na krzyk nadblegli oko- 
liczni chłopi, którzy poczęli ratować to- 
nących. 

9 osób wyciągnięto z wody. Po udzie 
lenlu pomocy lekarskiej udało się ich przy 
wrócić do życia. Po dłuższych poszukiwa- 
niach wydobyto zwłoki 4 osób. Pięć tru- 
pów kryje dotychczas rzeka. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 25 czerwca 1938 roku. 

6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny; 

%15 Muzyka poranna; 8.00 Muzyka waka- 

cyjna; 8.55 Program na dzisiaj; 9.00 Przer- 

wa: 11.00 Audycja dla poborowych; 11,30 

I Orkiestry wojskowe; II. Na harmonii i 

ksylofonie; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 

Audycja południowa; 13.00 I. Kompozytrzy 

w roli dyrygentów; II Z operetek francus- 

kich; 14.00 Muzyka popularna; 14.15 Przer- 

wa; 15.15 Teatr Wyobraźni dla dzieci: „Ma- 

ły lord"; 15.45 Wiadomości gospod. 16,00 
„Mikrofon wśród gwiazd* = reportaż z 

piyt“; 1645 „C. O. P.“ — reportaż; 17.00 

Sobótka trocka z udziałem orkiestry KOP; 

1730 Pieśni polskie w wyk. Zofii Wyleżyń- 

skiej; 17.50 Wileńskie wiadomości sportowe; 

17.55 Program na niedzielę; 18.00 Nasz pro- 

giam; 18,10 Koncert nagrodzonych chórów 

w Radiowym Konkursie Chórów Regional- 

nych; 18.45 „Wołyń w poezji” — kwadrans 

poetycki; 19.00 Utwory wiolonczelowe w 

wyk. Zofii Adamskiej; 19.25 Pogadanka ak- 

łualna; 19.35 Trio Lisowskich; 20.00 Audy- 

cja dla Polaków za granicą; 20.45 Dziennik 

wiecz. 20.55 Reportaż z jarmarku zielarskie- 

go w Wilnie — prowadzi Antoni Gołubiew; 

21.00 Czytanki wiejskie: „Lata szkolne Jana 

Dęboroga"; 21.10 „A w sobotę wesoło* — 
koncert; 21.50 Wiadomości sportowe: 22 00 

„Godzina niespodzianek“; 23.00 Ostatnie 

w.adomości i komunikaty; 23.05 Zakończe- 

nic programu. 

  

NIEDZIELA, dnia 26 czerwca 1938 roku. 

7.15 Pieśń; 7.20 Koncert; 8.00 Dziennik 

ptr. 8.15 Audycja dla wsi; 8.35 Program na 

dzisiaj; 8.40 Wiadomości roln, 8.50 Gra ka- 

pela wiejska; 9.05 Gawęda świetlicowa; 9.15 

Nowy Sącz — stolica Zielonego Podhala; 

Nabożeństwo; 10.45 Przemówienie gen. Sta- 

nisława Skwarczyńwkiego szefa OZN; Trans- 

misja z Sosnowca; 11.20 D. c. transmisji 

regionalnej z Nowego Sącza; 11.45 Co się 

dzieje w Wilnie — felieton Mieczysława Li- 

manowskiego; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Po- 

ranek muz. 13,00 „Książki mojego dzieciń- 

stwa” — szkie literacki; 13.15 Muzyka obiad. 

1500 Audycja dla wsi; 16.30 Teatr Wyob- 
rażźni: „Zaczarowany kurant*; 17.05 Działa- 

ne samochodu — pogad. 17.10 Muzyka; 

1730 Tygodnik dźwiękowy; 18.00 Podwie- 

czorek z ogródka; 18.55 W przerwie: Chw'ła 

Biura Studiów; 19.50 Pogadanka; 20:00 Jak 

się bawić to już ładnie — wieczorynka; 

20.35 „Wilnianie na rewii lotniczej w To- 

runiu* — pogadanka Józefa Lewona; 2040 

Przegląd -polit. 20.50 Dziennik wiecz. 21.00 
„Ta-joj” — wesoła audycja; 21.40 Wiadoino 
śc: sport. 22.00 Gaetano Donizetti: „Don Pa- 

eguale“ — opera; 2.300 Ostatnie wiad. 23,05 

Zakończenie programu. 

6%. ołehnek> —welsky 
Społeczeństwo gminy głębockiej za 

przykładem innych gmin powiatu dziśnień. 
skiego ufundowało ciężki karabin ma- 
szynowy z zaprzęgiem i całkowitym wy- 
posażeniem. Przekazanie wojsku tego ka- 
rabinu ma nasłąpić w dniu 29 czerwca 
w. Berezweczu. 

Dotychczas przekazały wojsku ufun- 
dowaną broń następujące gminy: gmina 
prozorocka — 1 ciężki karabin maszyno- 
wy z zaprzęgiem i młodzież szkolna tej 
gminy i ręczny karabin maszynowy; m. 
Dzisna — 3 ręczne 'karabiny maszynowe, 
łódź” motorowa, '5 tyś. naboi i 3 maski 
gazowe,
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Wyjątkowo tanie przejazdy do Gdyni 
Od 23 bm. do 1 lipca rb. każdy wil- 

nianin może za kilkanaście złotych poje- 
chać na uroczystości, związane z Tygod- 
niem Morza w Gdyni. 

Kto zgłosi się do Ligi Morskiej I Ko- 
łonialnej w Wilnie przy zauł. Sto-Jerskim 3 
(w godzinach od 8 do 15), okaże legi- 
tymację z fotografią i wykupi za 4 zł 
kartę uczestnictwa, może pojechać do 
Gdyni pociągiem pośpiesznym lub oso- 
bowym, klasą II lub III, przy czym za prze 
jazd do Gdyni zapłaci 660/9 normalnego 
biletu, a z powrotem przyjedzie do Wilna 

darmo I po zgłoszeniu się w biurze Ligi 
Morskiej i Kolonialnej otrzyma jeszcze 1/3 
kosztu przejazdu koleją. Ponadto karta 
uczestnictwa upoważnia podróżnego do 
bezpłatnego wstępu na uroczystości gdyń 
skle | do zwiedzenia z wycieczką urzą- 
dzeń portowych w Gdyni. 

A więc, kto jedzie II klasą do Gdyni, 
ten zapłaci zł 30.30, a po powrocie otrzy- 
ma w biurze Ligi Morskiej i Kolon. w WH- 
nie zwrot zł 10,10, kto jedzie III klasą, 
płaci zł 20.20 i ofrzymuje, po przyjeździe 
do Wilna, około zł 6.60. 

Pryszczyca 
opanowała 11.154 zagrody w Polsce 

Od 12 do 18 bm. na terenie całej Pol- | skim — 2011, śląskim — 385, warszaw- 
ski istniało 10.956 zagród, objętych prysz- 
czycą. Zlikwidowano pryszczycę przez wy 
bicie inwentarza w 7 zagrodach, poza 
tym zaraza wygasła sama w 245 zagro- 
dach. Obecnie jest zapryszczonych 11154: 
w woj. białostockim w 721 zagrodach, w 
kieleckim — 2638, krakowskim — 534, lu- 
belskim — 227, lwowskim — 3038, łódz- 

kim — 919, pomorskim — 447, poznań- 

Ujęcie 
firmy wydawniczej „Arct” na m. Wilno p. 

Stefanowicz I złożył następującą skargę: 
13 bm. zaagażował on w charakterze 

agenta pewnego osobnika, podającego 

się za przedstawiciela szeregu wydaw- 
nictw. 

Już po upływie kilku dni stwierdził Ste 
fanowicz, że nowozaangażowany agent 
oszukuje klientów. Między in. zgłosił się 
on przed kilku dniami do małżonki adw. 
Andrejewa, której zaproponował nabycie 

Podstęp 

skim — 227, na terenie miasta Warszawy 
— 7. 

Pryszczyca wygasla w woj. pomorskim 
w 14 zagrodach, poznańskim — 118, šląs- 
kim — 49, warszawskim — 5, krakow- 

skim — 59. Zlikwidowano pryszczycę 
przez wybicie inwentarza w kieleckim w 
jednej zagrodzie, lwowskim — 1, poznań 
skim — 3, na Wołyniu — 2, 

Ф $ 2 ал 5 ал 
Do policji zgłosił. się przedstawiciel | „Albumu Nowoczesnej Sztuki”, wartości 

180 zł. P. Andrejewowa wpłaciła agen- 
fowi tytułem zaliczki 100 zł., które to pie 
niądze agent sobie przywłaszczył. 

Jak się okazało prócz skargi Stefano 
wicza, wpłynął do policji przeciwko spry 
ciarzowi szereg skarg przedstawicieli wy 
dawnictw warszawskich „które poniosły 
straty z powodu machinacyj agenta, prze 
wyższające sumę trzech tys. zł.   Wczoraj spryclarza zatrzymano, 

złodzieja 

(e). 

Udawał wariata, by utorować sobie drogę do ucieczki 
Wczoraj Wydział Śledczy w Wilnie 

został powiadomiony o ucieczce ze szpi- 
tala psychiatrycznego przy ul. Letniej 
więźnia Władysława Uszkiewicza. Pościg 
nie dał wyniku. 

Uszkiewicz został aresztowany przed 
kilku miesiącami w melinie złodziejskiej 

na. Żelaznej Chafce. Był on już od dawna 
poszukiwany przez policję, Był to złodziej 
który „wyspecjalizował” się w okradaniu 

domów wiejskich, do których przedosta- 
wał się przez strych. Dokonał on na tere. 
nie gminy rudomińskiej wielkiej Mości 
kradzieży. 

Po osadzeniu w więzieniu, złodziej 
zaczął zdradzać objawy choroby umysło- 
wej. Władze sądowo-śledcze skierowały 
Uszkiewicza do szpitala na trzytygodnio- 
wą obserwacje. O fo prawdopodobnie 
chodziło Uszkiewiczowi. (e). 

Dramat na kiermaszu Św, Jana 
Wczoraj wieczorem na terenie kiermaszu 

świętojańskiego do stoiska 33-letniej Kse- 

ni Stańczykowej (Trwała 7) zbliżyła się ja 

kaś niewiasta, wydobyła spod płaszcza bute 

jeczkę z kwasem siarczanym i lunęła žrą- 

tym płynem w twarz Stańczykowej. 

Dookoła stoiska i wijącej się z bólu Stań 

PPK ZE r 

czykowej zebrał się tłum. Napastniczka ko- 

rzystająe z zamieszania zbiegła. Ofiarą wy- 

padku zaopiekowało się pogotowie ratunko 

we, które skierowało ją do szpithala. Na 

miejseu wypadku pozostały stosy obwarzan 

ków, zlane źrącym kwasem.   Policja wszczęła dochodzenie, (e) 

  

a|| 
Dziś. Obyczajowo-erotyczny dramat poryw jący prawdą pulsujący życiem 

bi fałfzyNYM osKarienion 
ilustrujący życie kobiet z zaułka wą pow. Hugo Betiauera „Ulica bez radošci“ 
W rolach qł.: Dita Parlo, INKISZYNIEW, A. Preiean. PIĘKNY NADPROGRAM 

Dziś CASINO | 
  

Naki RELIOS | dem 

najpiękniejszy film o milości 

‹ Podwėjny proaram: 
1) Żywy interesujący 

pełen tempa fi m „KADECI MARYNARKI* 

»FLIP I FLAP w najnowszym wesołym filmie 

Za kulisami sławy 

  

olbrzymich kosztów został zrealizowany 

„Królestwo zakochanych" 
Kapitalne pomysły — — — Kolosalna wystawa — — — Muzyka: Oskar Strauss 

|| _W rolach głównych: Anna Neągle i Fernand Gravet. Nadprogram: ATRAKCJE 
  

Chrześcijańskie kino Epopea miłości, bohaterstwa i poświęcenia w potężnym filmie 

swiarówioj "PORT ARTURA" 
W rolach głównych: Sławna Danielle Darleux i niezrównany Adolf Wohibrlck 

Początki seansów: 5, 7 i 9. 

OGNISKO | 

W niedziele i święta od 3-ej 

Dzis Barbara Stanwyck i Robert Taylor 
w wielkim dramac'e życiowym 

„Poświecenie” 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

CHOROBY 

Pocz. searsńw 0 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 
żer "gry 

ZŁA PRZEMIANA MATERII. 

   

  

REDAKCJA i, ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. £, Wilno 1 
Centrala: Wilno, ol. Biskupa Bandurskiego 6 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1-3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15,30 

Drakarnia: tel. 340, .. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

Wydawnictwo „Kurier Wileński" 

      
      
     
    

    

  

     

  

Oddziały: Nowogród: 

Ułańska 11; 
Pińsk, Domtnikańska 40. 

Suwałki — Em. Plater 44, 
Wołkowysk — Brzeska 9/3. 

  

Sp. Z 0. @. 

  
ek, ul Bazyliańska 35, tel. 169; 

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

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

Rėwne — 3-g0 Maja 13, 

„KURIER“ (4490) 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI Na POHULANCE. 

— Dziś, w sobotę 25.VI o godz. 8.30 wiecz. 

Teatr Miejski gra komedię w 3 aktach Abra- 

hamowicza i Ruszkowskiego p, t. „Mąż g 

grzeczności* z Aleksandrem Dzwonkowskim 

w głównej roli. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 

na Pohulanee, W niedzielę, 26 bm. o godz. 
415 pp. na przedstawienie popołudniowe 

dana będzie świetna komedia w 4 aktach 

Nusića pt. „Wielka polityka pani ministro- 

wej”. Ceny propagandowe. 

— Najbliższa premiera w Teatrze na Po- 
hulance. Do Wilna przybyła z Warszawy 
na gościnne występy p. Stanisława Wysocka, 
która przygotowuje doskonałą angielską 
sziukę współczesną pt. „Miła rodzinka”, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
— Pożegnalne występy zespołu. Dziś w 

sobotę przedostatni wieczór operetkowy, na 
którym dane będzie reprezentacyjne wido- 
wisko „Wiktoria i jej huzar*. Udział bierze 
cały zespół z J. Kulczycką, Halmirką, Grey, 
Martówną, Dembowkim, Szczawińskim, Wyr 
wicz-Wichrowskim, Chorzewskim na czele. 

—Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni*. 
Jutro po cenach zniżonych grana będzie 
operetka Abrahama „Wiktoria i jej huzar*. 

— Pożegnalne przedstawienie stałego ze- 
społu. Jutro o godz. 8.15 po raz otatni grana 
będzie rekordowa operetka „Wiktoria i jej 
huzar*, w poniedziałek bowiem zespół stały 
,Lutni* oraz Janina Kulczycka opuszczają 
na okres letni Wilno. 

— Opery „Carmen“ i „Faust“ w „Lutni“, 
W dniach 29 (šroda) oraz 30 (czwartek) bm, 
na zaproszenie kierownictwa „Lutni”* naj 
wybitniejsi artyści opery warszawskiej — 
Hupertówna, Platówna, Gołębiowski, Masso- 
czy. Wraga, Wroński wystąpią w operach 
„Carmen“ i „Faust“, 

Teatr Muzyczny „Lutnia“ 
pozostale na placówce 

Mimo wyjazdu zespołu operetkowego do 
Krynicy „Lutnia* pozostanie na placówce 
w Wilnie, organizując według zakreślonego 
z góry planu, przedstawienia operowe z u- 
działem najwybitniejszych polskich artystów 
w ulubionych i najpopularniejszych ope- 
rach, występy gościnne zespołów operetko- 
wych i najnowszych komedyj muzycznych 

Słowem czas gościnny naszych artystów 
w Krynicy będzie wykorzystany dla zapo- 
znania Wilna z dorobkiem artystycznym *n- 
nych teatrów, naturalnie na czele ze stolicą. 

W przyszłym już tygodniu „Lutnia* roz 
poczyna występy artystów opery warszaw- 
skiej. Kierownictwo „Lutni* jest przekora- 
ne, że nie ma w Wilnie sezonu martwego 
9 ile chodzi o usłyszenie takich artystów 
jak Hupertowa, Platówna, Gołębiowski, Mos 
sakowski, Wraga, Wroński i inni. 

Na razie z udziałem wymienionych arty- 
stów są zapowiedziane opery „Carmen“ į 
„Faust”*. Niechaj Wilno, które kiedyś stać 
Było na operę własną, usłyszy i zobaczy naj. 
popularniejsze opery w miesiącach letnich.      

  

a bół, pleczenie, nobrzmienie nóg, zmiękci 
kt, które po tej kąpieli dają się usunąć, nawet 

goznokciem, Przepis użycia n 
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Ž Kino Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Najwspanialszy sensac. dramat, dzieje 
porwanej córki milionera i człowieka 
niesłusznie skazanego na dożyw. więz. 

Nancy Steele zginęła 
W rol. gł: Victor Mc Laglen i in, 

YYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYY 
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Kino „APOLLO" 
w Baranowiczach Я 

Najlepszy dramat miłosny ostatnich 
czasów, zagadnięnie zdrady małżeńs, 
I szlak cierpień wykolejonych kobiet 

GRZECH MŁODOSCI 
W rol. gł,: Gladys George i inni 

  

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie | 

z dnia 24 czerwca 1938 r.. 
Ceny za towar średniei handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej: (len za 1000 kg 
!-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 
szych ilościach, W złotych в 

Żyto I stand. 696 g/l 18.50 19.— 
wo M 070 2 17.75 18.25 

Pszeniea I "M8", 24.75 25.75 

MOSM 23.50 24.50 
Jęczmieńl _ „678/673, (kasz.) —  — 

€- MOS ES > ROWE 

„II  „ 620,5, (past.) 15.75 16.25 
Owies I „468, 1750 18— 

„ II „ 445 „ 16.50 17.- 

Gryka > 602 1575 16.25 
„ „ 610 . 15.25 15,75 

Męka żytnia gat. I 0—50% 30.50 31— 

. . „ 1 0—65% 27.50 › 28,— 

» „ „ II 50—65% =" > 

Г „ razowa do 950, 21.— 21.50 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 40.50 41.— 
8 m. eel 0=-65%2 - 39,501-4050 
vi. LA 7 32318295 
» » „ П.А 50—65% 23.25 23.75 

“ja » Ш 65—70% 19.50 20.50 
» »  pastewna 16.25 17.— 
„ ziemniaczana „Superior* = = 
® 2 „Prima“ аб ооа 

Otreby žytnie przem stand. 11.— 11.50 
"Mręby pszen. śred. przem.stand. 11.50 12.— 

Wyka ZZ 
Łubin niebieski 12.75 13.50 
Siemię Iniane b.90% f-co w. s.7. 49.50 50.— 

Len trzepany Wołożyn 149).— 1530.— 
” . Horodziej — —- 

g 5 Traby 1450.— 1490— 

2 Ę Miory 1400.— 1450.— 

Len czesany Horodziej 221— 2160— 

Kądziel horodziejska 1532.— 1570,— 

Targaniec moczony 1750.— 790— 
В Woložyn 920,—  960.— 

Towarzystwo Kredytowe miasta Wilna. 

Bilans w dniu 31 grudnia 1937 r. 

STAN CZYNNY: Gotówka w kasie i ban- 
kach zł 415.389.14; Nieruchomości i rucho- 
mości zł 250.185.47; Papiery procentowe 
zł 135.847.25; Pożyczki w listach zastwnych 
zł 4.448, 383.14; Pożyczki gotówkowe złotych 
1206.319.77; Raty. zł 317.108.09; Raty -od po- 

życzek gotówkowych zł 64.109.87; Wydatki 
zwrotne zł 18.968.26; Kupony opłacone przed 

terminem zł 6.202.50; Rachunki różne zł 

155.596.84; Ogółem suma zł 6.548.110.33. 

STAN BIERNY: Kapitał zasobowy zł 
140.578.60; Kapitał amortyzacyjny domu 
T-wa zł 12.168.70; Fundusze zapasowe zł 
236.875.39; Listy zastawne wylosowane zł 
424.004.67; Listy zastawne w obiegu złotych 
1445.075; Fundusze na opłatę kuponów zł 
!127650.33; Kupony zł 1.070.327.84; - Raty 
opłacone przed terminem zł 2.137.02; Dopła- 
ta gotówkowa przy konwersji przedwoj. list. 
zast. zł 19.377; Rachunki różne zł 55.921.28; 
Ogółem suma zł 6.548.110.33. 

Straty i zyski za 1937 r, 

WINIEN: Amortyzacja zł 2.954.44; Róż- 
nice kursowe zł 225—; Koszty handłowe zł 
105.313.20; Od nieruchomości pozostałych 
na własność T-wa zł 24.234.93; Nadwyżka 
bilansowa zł 15.024,—; Razem zł 147.751.57, 

MA: Wpłaty na kószty, administracji i 
kapitał zasobowy zł 28.313,61; Odsetki za 
zwłokę w uiszczaniu rat zł 32.317.18; Odset- 
ki od pożyczek gotówkowych zł 36.432.64; 
Kupony przedawnione zł 17.50; Różnice kur- 
sawe zł 22.362.59; Dochody różne złotych 
28.308.05; Razem zł 147.751.57, 

Zarząd T-wa Kredytowego miasta Wilna: 
Prezes (—) Br, Iżycki-Herman, Dyrektoro- 
w:e: (--) B. Sejfer, (—) A. Zasztowt. Buchal- 
ter: (—) L. Rukujżo. 

Doroczne Zebranie Pełnomocników To- 
warzystwa Kredytowego miasta Wilna, któ- 
re odbyło się w dniu 30 kwietnia 1938 r., 
uchwaliło: bilans Towarzystwa w dn. 31.XII 
1937 r. wykazujący sumę bilansową złotych 
6.548.110.33 i nadwyżkę bilansową w sumie 
zł 15.024 oraz sprawozdanie Dyrekcji i Ko- 
mitetu Nadzorczego zatwierdzić i udzielić 
Dyrekcji abolutorium, 
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Kupno i sprzedaż 
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KUPIĘ WÓZEK dla dwojga dzieci. Tamże 
potrzebna mamka na przychodzącą. Zam- 
kowa 26 m. 6. 

  

NATYCHMIAST ZA 1000 ZŁ oddaje się 
przedsiębiorstwo, w które włożono 4000 zł 
za zwrotem później (zabezpieczenie) 3000 zł 
o ile przedsiębiorstwo pójdzie. Oferty do 
Redakcji. 

  

‚ DOM nowozbudowany o sześciu miesz- 
Kaniach na własnej ziemi sprzedam. Adres 
w Redakcji. 
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LOKALE 
POKOJE w śródmieściu poszukiwane 

przez Komitet Zjazdu Chemików na kwatery 
rczestników Zjazdu na czas od 28.VI do 
3.VII rb. Wymagane: pościel, usługa, wy- 
gody, elektryczność. Zgłoszenia: Uniwersytet, 
ul. Ś-to Jańska, Sala Wykładowa I. 

  

    
     
     
    
    

CENA PRENUMERATY 
E odnoszeniem do domu w kraju — 

3 uł, za granicą 6 zł, z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wst, w miej- 

-<scowościach, gdzie niema urzędu poe 

cztowego ant agencji zł. 2.50, 

    
     

     
    
    

    

   

miesięcznie: 

    

Druk. „Znicz, Wilno, uł, Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

  

Sygnatura: Km. 173/38, 

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nowo- 
gródku rewiru 2 Piotr Szycher, mający kan- 
celarię w Nowogródku, ul. 3 Maja Nr 1 na 
podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 30 lipca 
1938 r. w Sądzie Grodzkim w Nowogródku 
odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego 
przetargu należącej do dłużnika Ryszarda 
Leszczyłowskiego nieruchomości niehipotecz 
nej ziemskiej, składającej się z 19 ha 600 
mir kw. gruntu ornego i lasu, położonej w 
obcębie wsi Macioszyce, w uroczysku „Bosz- 
czowicza", gminy rajczańskiej, powiatu no- 
wogródzkiego. 

Nieruchomość oszacowana została na su- 
nię zł 12.000 gr, cena zaś wywołania wyncsi 
zł 9.000. 

Przystępujący do przetargu obowiązamy 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł 1.200: 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie 
albo w takich papierach wartościowych, 
bądź książeczkach wkładowych  instytucyj, 
w których wolno umieszczać fundusze mało- 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartośc: trzech czwartych części ceny 
giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pu- 
bicznym obwieszczeniem nie będą podane 
do wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
i že uzyskały postanowienie właściwego 
sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś 

pestępowania egzekucyjnego można przegłą- 
dać w Sądzie Grodzkim w Nowogródku, ul. 

Korelicka. 
Dnia 21 maja 1938 r. 

Komornik P. Szycher. 

Przetarg 
Wileński Urząd Wojewódzki, Wydział 

Komunikacyjno-Budowlany ogłasza piśm.cn- 
ny przetarg ofertowy na dostawę cegły bu- 
dowlanej 300.000 szt. loko plac budowy w 
Głębokiem (Urząd Skarbowy). 

Przetarg odbędzie się w dniu 14VII 
1938 r. o godz. 12 w Urzędzie Wojewó Izkim 
w Wilnie, przy ul. Magdaleny 2. pokój 
Nr 95. 

Piśmienne oferty winne być złożone w 

tymże dniu do godz. 10 w kancelarni Od- 
działu Budowlanego pokój Nr 116: iącznie 
z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpia- 
cone wadium przetargowe w wysokości 30/6 
ze'fiarowanej sumy. 

Warunki dostawy są do przejrzenia w 
Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie, -pokój 
Nr 117 w godzinach urzędowych. 

W ofercie winien być podany minimalny 
termin, w którym firma podejmuje s'ę wy- 
konać całkowite zamówienie. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie' pra- 
o wyboru oferenta, uzależniając to od fa- 
citowych i finansowych zdolności przedsię- 
hiorstwa oraz prawo zredukowania ilości 
zamówionej dostawy, lub nawet zupełnego 
jej zaniechania. 

  

Inż. A. Zubelewiez, 

Naczelnik Wydziału. 
Komnnik 

LEKARZE 
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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. 

stina Rrdautaneno   

    

DOKTÓR MEDYCYNY 

Cymbler 
Choroby weneryczne, syfils, skórne j mo- 
czopłciowe ul. Miekiewicza 12 (róg Tatar- 
skiej, tel. 15-64. Przyjmuje od 8—2 i 5—8, 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. © -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. 
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AKUSZERKI 
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AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 гапо do godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 
3-gu Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

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

  

  

Popierajełe Przemysł Krajowy! 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60$ fe 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy* 
treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje = 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. -9.30 — 16.30 1 Н — 

   

Redaktor odp. Józet Onusaitis


