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Pismo nie jest datowane naprzód. 

WILNO, czwartek 14 lipca 1938 r. 

KURJER WILEŃSKI 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

Min. Beck w Rydze 
W przelocie polski minister zatrzymał się w Kownie 

witany przez wiceministra spraw zagr. Litwy 
Poranek w Wilnie 

W środę, w drugim dniu pobytu 
w Wilnie minister Beck, zwiedzając 
miasto, interesował się prowadzony- 
mi robotami nad regulacją Wilii. O 

godz. 11.30 minister Beck odleciał 
samolotem przez Kowno do Rygi. 

20 minut w Kownie 

RYGA, (Pat). W drodze do Rygi 
min. Beck ze względów  kurtuazyj- 
nych wylądował w Kownie, oczeki- 
wany lotnisku przez wiceministra 
spraw zagranicznych Urbszysa, szefa 
protokułu oraz członków poselstwa 
polskiego z min. Charwatem na cze- 
le. W czasie postoju min. Beck po- 
dejmowany był przez gospodarzy 

lampką wina, przy której wywiązała 
się ożywiona rozmowa. Po 20-minuto 
wym postoju min. Beck wraz z towa 
Tzyszącymi mu osobami wystartował 
w dalszą drogę do Rygi. 

Na lotnisku w Rydze 

O godz. 2.15 po południu min. 
Beck wylądował na lotnisku ryskim 
w towarzystwie dyr. Kobylańskiego 

i sekretarza osobistego Siedleckiego. 
Lotnisko udekorowane było flagami 
polskimi. Ministra witali. minister 
spraw zagr. Łotwy Munters, zastęp- 
ea burmistrza miasta Lule, sekretarz 
poselstwa M. S. Z. Topfers, poseł ło- 
tewski w Warszawie Walters, dyrek- 
tor departamentu politycznego Steg- 
mans, naczelnik wydziału bałtyckie- 
go M. S. Z. Masens, szef protokułu dy 
plomatycznego Olafs, nacz. wydz. 
wsch. przydzielony jednocześnie do 
osoby p. ministra na czas jego pobytu 

w Rydze Tompsons, prezes polsko- 
łotewskiego towarzystwa zbliżenia 

Strauberg, wiceprezes tego towarzy- 
stwa Wecins, dyrektor poczt i telegra 
fów, naczelnik lotnictwa cywilnego 
1 członkowie poselstwa polskiego in 
corpore z p. min. Kłepotowskim na 
czele, wreszcie przedstawiciele kolo- 
nii i organizacyj polskich na Łotwie. 

Po krótkim cercle na łotnisku i po 
przywitaniu się z wszystkimi obetny- 
mi, p. min. Beck odjechaj do zarezer 
wowanych dla siebie apartamentów, 
w towarzystwie. min. Muntersa, do 
hctelu Rzymskiego, na którym zawie 
szono flagę polską. Flaga polska po- 
wiewą również na gmachu minister- 

Slwa spraw zagr. 4 a 
„, Następnie min. Beck spożył śnia- 
Ganie z ścisłym gronie w poselstwie 
polskim. RER) 

Serdecžne przyjecia kierow- 
nika polskiej polityki 

zagranicznej wykracza poza ramy 

zwykłego protokółu. 
W godzinach popołudniowych mi 

nister Beck złożył wizytę generałowi 
Balodisowi i ministrowi Muntersowi. 

O godz. 18 min. Beck w towarzy 
stwie posła Kłopotowskiego udał się 

na cmentarz poległych w obronie oj 
czyzny żołnierzy łotewskich. | | 

U wrót cmentarza oczekiwali „mie 

nistrąa dowódca garnizonu ryskiego 
Ben. Virsaitis, komendant miasta płk. 
alceniek, poseł łotewski w Warsza- 

wie Walters, szef protokółu dyploma 
tycznego Olafs oraz grono wyższych 
oficerów łotewskich,  reprezentują- 
cych wszystkie oddziały garnizonu 
ryskiego. Na bratniej mogile, przed 

którą płonął znicz, minister Beck zło 
żył piękny wieniec z czerwonych róż, 
przepasany wsięgą o barwach naro- 
dowych i chwilą milczenia uczcił pa 
mięć poległych za wolność Łotwy. 

O godz. 8 wiecz. minister Munters 
wydał w prywatnym swym pałacyku 

obiad 
| ość min. Becka. W obiedzie tym 

Zięli udział: dowódca armii łotew- 
  

skiej a jednocześnie minister wojny i 
wicepremier gen. Balodis, minister 
spraw wewnętrznych, Gulbis, minister 
komunikacji — Einberg, minister oś 
wiaty — Tantelis, minister spraw spo 
łecznych — Berzins, minister opieki 
społecznej — Wolonts, min. skarbu 
— Waldman, minister sprawiedliwo 
ści — Apsit, wiceminister oświaty — 
Camanis, b. min. finansów a ostatnia 
mianowany poseł w Warszawie 

Ekis, obecny poseł w Warszawie Łot 
wy Walters, oraz dyrektorowie min. 
spraw zagranicznych, mianowicie ge 
neralny sekretarz Tepfers, Kampe, 
Masens i Olajs. Ze strony polskiej po 
za ministrem Beckiem i towarzyszą- 
cymi mu osobami w obiedzie wzięli 
udział członkowe poselstwa polskiego 
z posłem Kłopotowskim na czele. 

Ministrowie Munterg*i Beck wyg- 
— | łosili następujące przemówienia: 

Rfowe: saimóstima RAuumśiCES 
Panie Ministrze ! 

Jestem bardzo szezęśliwy, mogąe powi- 

łać Waszą Ekscelencję w imieniu rządu ło- 

tewskiego i wyrazić całą radość i zadowołe- 

nie, Które rząd ten odczuwa, podejmując Pa- 

na jako gościa Łotwy. Cztery lata dzielą nas 

0d pańskiej pierwszej wizyty, która odbyła 
się kilka miesięcy po historycznych zmianach 

w losach narodn łotewskiego. W czasie pań 

skiej obecnej wizyty, niestety tak krótkiej, 
będzie Pan już miał okazję zaobserwować 
rzeczowe rezultaty, znamionujące nową epa 
kę wówczas zapoczątkowaną. Niechaj mi woł 
no będzie wyrazić w tym miejscu naturalne 
t zrozumiałe pragnienie, aby wrażenia. które 
wyniesie pan na temat wszystkiego co pan 

u nas zobaczy, były pozytywne i 

Lecz również w dziedzinie przemiany ducho- 

wej, mającej swe źródło w wydarzeniach, 

które nastąpiły po 15 maja 1934 r. i dopro- 

wadziły nasz naród do nieznanej dotychczas 

jedności. Jedr ta pogłębia się i konsoli- 

duje coraz bardziej wywierają swe piętno 

na wszystkie dziedziny życia kraju. Wszę- 

dzie występują z coraz bardziej rosnącą wy- 

razistością kierownicze zasady i wytyczne 

postępowania. Świadomości przyszłych zadań 
towarzyszą wysiłki, mające na celu wzmoe- 

nienie życiowych podstaw egzystencji na- 

rodu i państwa w dziedzinach politycznej, 

społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Wy- 

chodząc z założenia uświęconego ideału woj 

ny © niepodległość, wolny naród — niepod- 

ległe państwo, nasza polityka zagraniczna 

zawsze opierała się na trzech podstawowych 

zasadach: pokój, współpraca międzynarodo- 

wa i organiczne przystosowanie się do re- 

gionalnej konstelieji politycznej. 

Dziś przestrzegamy tych zasad bardziej 

niż kiedykolwiek pomimo a raczej ściśle mó 

wiąe z powodu niedvstatecznej ilości opty- 
mizmu, którym mogą natehnąć obecne oko- 

liczności międzynarodowe. Działanie oparte 
na powyższych zasadach ma na celu przede 
wszystkim wzmożenie naszych sił własnych. 
oraz utrzymanie naszej swobody decyzji. 
Dalej działanie to poszukuje wspólnych dróg 
z krajami, posiadającymi w dziedzinie poli- 
tyki zagranicznej fe same koncepcje co my, 
wreszcie działanie to kategorycznie unika 
wszystkiego, eo mogłoby nas wciągnąć w 
konflikt, nie dotyczący bezpośrednio na- 
szych interesów życiow;ch. 

Zrozumiałe jest samo przez się, że postę- 
powanie oparte na tych zasadach zbiega się 
na każdym kroku w przeszłości, obecnie i w 
przyszłości z polityką zagraniczną Polski, 

przy czym z wielkim i szczerym zadowole- 

niem stwierdzam, że zarówno podstawy na- 

szych koncepcyj w polityce międzynarodo- 

wej, jak rozwój, który stał się następstwem 

trwałe. 
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  ich udzialu, podobnie, jak wnioski z nich 

wyciągnięte w ciągu lat ostatnich szczegól- 

nie sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu, ści- 

słym kontaktom i skutecznej współpracy na- 

szych krajów. Polska wielkie mocarstwo 

rad Morzem Bałtyckim, obrończyni pószano- 
wania dla suwerennej osobowości państw, 
promotor niezawisłości polityki zagraniezn., 
przeciwnik bloków wszelkiego rodzaju, za- 

wsze napotka w naszym kraju uczucia wyso 

kiego szacunku i serdecznej przyjaźni, któ- 
rej nie zdołają zakłócić siły wymykające się 

snod naszego wpływu. 

W osobie Waszej Ekscelencji pozdrawiam 

Szlachetny naród polski, wypróbowanego 

| (Dokończenie na str. 2) 
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NOWY JORK, (Pat). O godz. 6 

min. 48 samolot Hughesa znajdował 

się nad miastem Olekmińsk w odłeg- 

łości 402 km od Jakueka. Samolot le- 

ciał z szybkością 341 km na godzinę. 

NOWY JORK, (Pat). Hughes prze 
słał depeszę radiową z zawiadomie- 
niem, że spodziewa się wylądować w 
Jakueku o godz. 10.20 Lotnik donosi, 

że aparat działa bardzo sprawnie. 
Lot odbywa się na wysokości 3200 
metrów z przeciętną szybkością 336 
km na godz. Depesza Hugsena prze- 
jęta była przez moskiewską stację ra- 
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Walka z terrorystami w Haifie 
HAIFA, (Pat). Terroryści arabscy 

ratawali się ucieczką. Wysłany na 
miejsce oddział strzelców morskich 
rozpoczął walkę z napastnikami. W 
rozmaitych dzielnicach Haify rzuco- 
ne wczoraj 4 bomby. Niewielka syna 
goga Żydów w Iraku została podpalo 
na i doszczętnie zniszczena. Napręże- | 

nie, panujące w Haifie, spowodowało 
masowe opuszczanie przez Żydów 
dzielnicy mieszanej. 

'w jmiejscowości Ksbabelkava do- 

szło do starcia między grupami terro- 
rystów a oddziałem żołnierzy brytyj- 
skich. W starciu tym 6 terrorystów 
zostało zabitych, 

Gen. Franco przygotowuje decydującą bitwę 
PARYŻ, (Pat). Prasa francuska z 

ogromnym zainteresowaniem podaje 
wiadomości, pochodzące z Hiszpanii 
narodowej, według których geu. Fran 
eo przygotowuje nową wielką ofen-   zywę pod swym osobistym dowództ- 

twa będzie nażwiększą w wojnie do- 
mowej. Loty wywiadowcze lotników 
powstańczych ustaliły, że wzdłuż dro 
gi, ciągnącej się od Mora de Rubielos 
do Saguntu, skoncentrowano około 
200 batalionów nieprzyjacielskich w 

wem. Jak twierdzą, zbłiżająca się bi- | łącznej sile 200 tys. ludzi. 

Hiszpania rządowa „przywłaszcza” ochotników 
SALAMANKA, (PAT). — Korespon- 

dent głównej kwatery powstańczej od- 
był wczoraj rozmowę z 2 dezerterami na 
rodowości francuskiej, którzy wchodzili w 
skład jednej z brygad międzynarodowych 
od samego początku wojny I którzy brali 
udział we wszystkich wielkich bitwach. 
mieli oni oświadczyć, że w  brygadach 
międzynarodowych wzrastają fermenty I 
oburzenie, gdyż czerwone dowództwo 
nie płaci zaległych żołdów i używa stale 
tych oddziałów przy wszystkich poważ- 
niejszych atakach i szturmach, 

Wiadomość o projekcie angielskim 

akończy lal 
diową i przekazana do Nowego Jor- 
ku telefonem. 

MOSKWA, (Pat). Hughes wylądo 
wał o godz. 19.08 w Jakucku. Lot na 
trasie Omsk—Jakuck odbywał się z 
przeciętną szybkością 381 km na go- 
dzinę. O godz. 13.01 (czasu środkowo 
europejskiego) wystartował Hughes 
do dalszego lotu w kierunku Anady- 
ru. W czasie starłu warunki atmosie 
ryczne były pomyślne, Z Anadyru na 
tomiast donoszą, że panują tam desz- 
cze i mgła. 

NOWY JORK, (Pat). Na powita- 
nie Hughesa wybiera się do Fair- 
banks pani Wiiley Post, wdowa po 
słynnym iotniku, który ustanowił nie 
pobity do dnia dzisiejszego rekord 
szybkości lotu dookoła świata. 

NOWY IORK, (PAT). — Hughes za- 
wiadomił wojskową stację radiową na A- 
lasce, że o godz. 21 rozpoczął lot nad 
zatoką Behringa. 

NOWY JORK, (PATJ. — O godz. 19 
min. 35 Hughes znajdował się w odleg 
łości 1450 kim.'od Fairbanks, lecąc z szyb 
kością 326 klm na godzinę na wysokości 
3000 mtr. Hughes przypuszczalnie wylądu 
je w Fairbanks o północy, 

NOWY JORK, (PAT). — Hughes ocze 
kiwany jest w Fairbanks około godziny 
1 minut 15, Tysiączne tłumy napływają 
na lotnisko, celem powitania lofników. 

NOWY JORK, (PAT). — Hughes jest 

oczekiwany w Nowym Jorku we czwartek 
wieczorem. Prezes wystawy światowej 

Grower Whale, który utrzymuje z Hugne 
sem stały kontakt radiotelegraficzny orga 
nizuje triumfalne powitanie lotników. 

    

Rada Ministrów i komitet ekonomiczny 
WARSZAWA, (PAT). — W dn. 13 bm. 

odbyło się posiedzenie Rady Ministrów 
pod przewodnictwem premiera gen. Sła 
woja-Składkowskiego. 

Na posiedzeniu tym przyjęto projekt 

ustawy o środkach finansowych na popie 
ranie gospodarczo uzasadnionego kształ 
towania cen artykuów rolniczych, 

Następnie Rada- Ministrów uchwarłą 

kilka rozporządzeń, m. in.: > 

rozporządzenie Rady Ministrów o lik 

widacji wideikomisu pszczyńskiego; 
rozporządzenie Rady Ministrów o us- 

taleniu okręgów i siedzib Dyrekcyj KA 
sów Państwowych, mocą którego ustala 

się nowy podział lasów państwowych na 
9 okręgów i tyleż siedzib dyrekcyj okrę 

gowych. Siedziby dyrekcyj pozostają 
bez zmiany; 

rozporządzenie Rady Ministrów 0 

sprzedaży w wewnętrznym handlu detali 

cznym jaj kurzych na wagę i uwidocznia- 

niu ich jakości, — będące spełnien'em 
Bostulatu zwalczania nieuczciwej konku- 
rencji w tej dziedzinie handlu, 

Uchwalony na powyższym posiedze- 

niu projekt ustawy o środkach finanso- 

wych na popieranie gospodarczo uzasad 
nionego kształtowania cen artykułów rol 

podsław finansowych dla poliyki cen rol. 
niczych, a w szczególności do rozszerze 

nia -środków, jakie. rząd uruchamia na ok | 
res nowej kampanii zbożowej. 

Bezpośrednio po posiedzeniu Rady 
Ministrów zebrał się pod przewodnirt- 
wem p. wicepremiera E. Kwiatkowskiego 
Komitet Ekonomiczny Ministrów, który 
postanowił wprowadzić na okres kampa 
nii 1938-39 z dn. 1 sierpnia r. b. zwroty 
ceł przy eksporcie artykułów roślinnych. 
Będzie to jeszcze jeden środek, oddzia 
ływujący w kierunku zapewnienia rolnict 
wu lepszej ceny za zboże z nowych zbio   niczych zmierza do stworzenia trwałych ! rów. 

wycofania ochotników miała wywołać u- 
czucie zadowolenia wśród żołnierzy tych 
brygad, którzy pozostają na miejscu jedy 
nie dlatego, że są do tego zmuszeni. — 
Przed miesiącem już odebrano im pasz 
porty i wydano karty tożsamości na naz 
wiska o brzmieniu hiszpańskim. Z wyiąt 
kiem dwuch brygad wszystkie brygady 
międzynarodowe zostały już rozwiązane, 
a żołnierze ulegli wcieleniu pod nazwis 

kami hiszpańskimi do pułków  hiszpań- 
skich, Dwie brygady międzynarodowe zo 
stały utrzymane, aby łatwiej wprowadzić 
w błąd komisje kontrolne. 

REIKIA PNY 

Międzyparlamentarna 
konierencja ekomoiniczna 
WARSZAWA, (Pat). W dniach od 

5 do 9 września rb. odbyć się ma w 
Warszawie pod protektoratem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
międzyparlamentarna konferencja e- 
konomiczna. Panowie marszałkowie 
izb ustawodawczych udzielą sal Sej- 
mu i Senatu na obrady tego zjazdu, 
w którym zapewne wezmą udział de- 
legacje około 20 parlamentów świata. 

Nowy komendant gł. 
Zw. Strzel. 

WARSZAWA, (PAT). — Polska Agen 
cja Telegraficzna dowiaduje się, że stano 
wisko komendanta głównego Związku 
Strzeleckiego objął z dniem 7. 7. br. płk. 
Józef Tunguz-Zawiślak, jeden z najster- 
szych oficerów | Brygady. 

Dotychczasowy komendant główny 
Zw. Strzeleckiego ppłk, Marian Frydrych, 
który pełnił służbę w Zw. Strzeleckim 
od kwietnia 1934 r., obejmuje jedno z od 
powiedzialnych stanowisk -w. armii. 

Patrol ochotników 
wolennych 

przyniesie ze Lwowa do Wil- 
na votum dla Matki Boskiej 

Ostrobramskiej 
LWÓW (Pat). Na zjazd b. ochot- 

ników wojennych w Wilnie w dniu 
15 sierpnia 1938 r. ze ILwowa udaje 
się pieszy patrol, złożony z 7 człon- 
ków lwowskiego oddziału Związku 
Ochotników Armii Polskiej i zaniesie 
do Ostrej Bramy votum lwowskich 
ochotników w postaci pięknie wyko- 
ranego ryngrafu z herbem miasta 
Lwowa i odznaczeniami, które ochot 
nicy zdobyli w bojach o niepodleg- 
łość i jej utrwalenie, tj. z krzyżem 
obrony Lwowa (1918), „Orlętami* 
(1919) i krzyżem małopolskich oddzia 
łów armii ochotniczej (1920). Wotum 
stanowić będzie symbol wdzięczności 
ochotników lwowskich dla Matki Bo- 

skiej Ostrobramskiej, która otaczała 
ich opieką w boju. 

Protest szwedzkich organizacji 
przeciw olimpiadzie w Tokio 

_ SZTOKHOLM, [PAT). — 20 organiza- 

cyj szwedzkich złożyło prezesowi szwedz 

kiego komitetu olimpijskiego protest 

przeciwko udziałowi Szwecjj w Igrzys- 

kach olimpijskich 1940 roku, o ile igrzys 

ka te miałyby mieć miejsce w Tokio.
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Rokowania gospodarcze 
polsko-litewskie 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 13 bm. 
o godz. 11.30 w sali konferencyjnej 
M. S. Z. odbyło się inauguracyjne po- 
siedzenie delegacyj polskiej i litews- 
kiej. Posiedzenie otworzył wicemini- 
ster J. Szembek, wygłaszając nastę- 
pujące przemówienie: 

Ekscelencje, Panowie! 

Ze szczerą i głęboką radością witam pa- 

nów w imieniu rządu polskiego w Warsza- 

wie. Czuję się szczęśliwym, mogąe panów 

powitać tutaj w chwili gdy przybywacie aby 
rozpatrzyć pospołu z nami możliwości gos- 
podarcze pomiędzy naszymi dwoma krajami 

i rozwiązać trudności, które mogłyby jesz- 

cze powstać przed nami w tych dziedzinach. 

Przybywacie panowie znaleźć możliwości 

l ustalić podstawy przyszłych stosunków gos- 

podarczych i handlowych, które między na- 

szymi dwoma sąsiadującymi krajami mają 

w przyszłości niewątpliwie widoki pomyślne 

go rozwoju. 

Podejmujecie panowie to zadanie w wa- 

runkach szczególnie trudnych i byłoby być 

może śmiałym i przedwczesnym wierzyć, że 

już odtąd nasza wzajemna wymiana może 
osiągnąć całą pożądaną pełnię, gdyż kryzys 
gospodarczy, który ciąży dzisiaj nad świa- 

łem nie został jeszcze ostatecznie przezwy- 

ciężony i zasady, którymi kieruje się życie 

gespodarcze narodów, uzależnione są od 

praw niezwykle złożonych i ciągle jeszcze 

niepewnych. Poza tym brak nam również 

doświadczenia, które pozwoliłoby nam oce- 

nić znaczenie powziętych wspólnie decyzyj. 

Nie mniej jednak praca, której panowie 

macie dokonać tutaj, posiada podstawowe 

znaczenie. Wszyscy panowie zebrani dokoła 

łego stołu otwieracie wrota dla przyszłości. 

Ożywieni szczerym pragnieniem dokonania 

dzieła pożytecznego i korzystnego znajdzie- 

tie, panowie delegaci litewscy ze strony dele 

gacji polskiej całkowite zrozumienie 1 całą 

niezbędną dobrą wolę. 

Ožywiony jak najszezerszym pragnieniem 

pomyślnej współpracy pozwalam sobie wy- 

ruzić nadzieję, że prace panów zostaną u- 

wieńczone całkowitym powodzeniem. 

Spodziewając się, że pobyt wśród nas po- 

zostawi wybitnym reprezentantom litewskim 

jak najlepsze wspomnienia, wierzę głęboko 

! jestem szczerze przekonany, że obrady pa- 

nów będą równie korzystne dla obu naszych 

krajów. 

Życząe eałkowitego powodzenia pracom 

Fanów, otwieram posiedzenie. 

W odpowiedzi poseł iitewski, min. 
Szkirpa wygłosił przemówienie treści 
następującej: 

Ekscelencjo, Panowie! 

W imieniu delegacji Mtewskiej mam zasz 

czyt podziękować panom za serdeczne przy- 

jęeie 1 uprzejme słowa powitania. 

Przyłączam się całkowicie do wyrażonych 

przez pana panie ministrze życzeń powodze 

nia rokowań, które rozpoczynają się w dniu 

dzisiejszym. 

Krok za krokiem, bez pośpiechu, lecz tak 

że bez zwłoki, która nie byłaby uzasadniona 

przez okoliczności, nasze oba rządy starają 

się dojść do porozumienia w odniesieniu do 
rozmaitych zagadnień, które powstały z 

Dworzec kolejowy 
w Zawiasach 

Mieszana obsługa na linii 
Warszawa — Wilno — Kowno 

W międzynarodowej komunikacji 
kolejowej wagonów sypialnych i re- 
stauracyjnych na linii Warszawa — 
Wilno — Kowno, wprowadzono mie 
szaną obsługę. Jeden z funkcjonariu 
szy Litwin przypada na każdych 
dwóch Polaków. 

Szybko rozwijająca się komunika 
cja polsko - litewska zmusza władze 
kolejowe do wykończenia. jeszcze w 
ciągu lata r. b. dworca kolejowego w 
Zawiasach. 

Kontrola celna i dewizowa w Land 
warowie będzie następnie przeniesio 
na do Zawias. 

Stała komunikacja 
lotnicza między 
Wilnem I Kownem 
Z dniem 15 bm. otwarta zostaje 

regularna komunikacja lotnicza na 
trasie Wilno — Kaunas podług nastę 
pujacego rozkładu: 

Co dzień prócz niedziel odlot z Wil 
Da o godz. 14.00 — przylot do Kau- 
nas o godz. 14.25. 

Odlot z Kaunas o godz. 10.05 — 
przylot do Wilna o godz. 10.30. 

Cena biletu za przelot z Wilna do 
Kaunas wynosi: 

Zł 19,00 przy sprzedaży biletów 
z uprzednim rezerwowaniem miejsca, 
zł 9,50 przy sprzedaży biletów w mia 

rę v. olnych miejsc. 

  

chwilą podjęcia normalnych stosunków mię- 
dzy, naszymi państwami. 

Dziś jesteśmy w obliczu otwarcia roko- 

wań handlowych. Zbliżamy się zatem do 

działu, który nie będzie zbyt łatwym ze 

względu na brak doświadczenia w dziedzi- 

nie handlu pomiędzy naszymi państwami i 

ze względu na ogólne trudności handlu w 

czasach obecnych. Z drugiej strony zagadnie 

nie handlu jest nader doniosłe ponieważ do- 

tyczy rzeczywistych interesów naszych obu 

krajów. 

Życzę przezwyciężenia wszystkich tych | 

  

TOKIO, (PAT). Agencja Domel dono- 
sł: kierownik NKWD (dawne GPU) Dale- 
kiego Wschodu  Łuszkow-Samojłowicz, 
który niedawno zbiegł do Japonii udzie- 
lił we wtorek wywiadu japońskim I za- 
granicznym dziennikarzom. W wywiadzie 
fym stwierdził m. in. Łuszkow, że w So- 
wiefach uwięzionych jest obecnie przesz 
ło milion osób. Więzienia są do tego 
stopnia przepełnione, że musiano stwo- 
-zyć specjalne obozy koncenfracyjne, któ 

MOR. OSTRAWA, (PAT). — W tych 
dniach skonfiskowany został w „Dzienni- 
ku Polskim" Hst pisany przez funkcjonariu 
sza w służbie państwowej do brata na 
Śląsku Cieszyńskim, który dobitnie ilustru 
Je metody nacisku, wywieranego przez 
władze czeskle na Połaków w okresie 
wpisów szkołnych, W liście tym zwraca 
się funkcjonariusz skarbowej służby pań 
stwowej do swego brała w Bystrzycy na 
Śląsku z gorącą prośbą, by nie robił mu 
krzywdy i nie posyłał syna do polskiej 
szkoły. Właśnie bowiem wezwano go do 

  
PARYŻ, (PAT). — Ubiegłej doby nad 

całą Francją szalały gwałtowne burze, 
wyrządzając poważne szkody, szczególnie 
na obszarach północnych. Dekoracje usta 

Anglia rozbudowuje 
lotnictwo 

LONDYN, (PAT). — Ministerstwo lot 
nictwa złożyło w lzbie Gmin prośbę o 
przyznanie dodatkowych kredytów w wy 
sokości 22 milionów I 900 fysięcy funtów 
szterlingów na dozbrojenie lotnictwa. — 
Ogólna suma przewidzianych wydatków 
na łołniciwo wojskowe wyniesie więc w 
bieżącym roku budżetowym 126 milionów 
500 tysięcy funtów szterlingów. Złożony 
równocześnie z prośbą o przyznanie kre 
dytów raport ministerstwa stwierdza, że 
żądana suma zużyta zostanie na powięk- 
szenie personelu aeronautycznego z 83 
tysięcy ludzi do 96 tysięcy, na przyśpie- 
szenie produkcji samolołów i na powięk 
szenie efektywów rezerwowych lotnictwa 
z 31 tysięcy ludzi do 50 tysięcy. 

Druga recznica 
wybuchu powstania w H szpanii 
BILBAO, (PAT). — W Hiszpanii naro 

dowej obchodzono wczoraj uroczyście 
drugą rocznicę zamordowania posła Cal 
vo Soteło. W Burgos odprawiono mszę 
żałobną w obecności członków rządu. — 
Zamordowanie Całvo Sotelo było, lak 
„wiadomo, początkiem powstania narodo 
wego w Hiszpanii. | 

  
GREIFSWALD, (PAT). — Na szosie 

Eldena — Grelfswałd wydarzyła się wczo 
raj katastrofa samochodowa, w której 
śmierć przez spalenie znalazło trzy oso- 
by. 

Jeden z pizechodniów usiłował rato 
wać znajdujących się w płonącym samo- 
chodzie pasażerów, co mu się jednak nie 
udało z powodu niemożności otwarcia 
drzwi samochodu. Katastrofa spowodowa 
na została uderzeniem auta w przydroż 
ne drzewo i eksplozją zbiornika z benzy 
ną. Zwłoki pasażerów zostały do tego 
stopnia zwęglone, że nie można ich było 

rozpoznać. Stwierdzonym tylko zostało,   že ofiary kaiasirofy pochodzą z Prus 
Wschodnich.   

  

Milion osób w więzieniach 
10.000 urzędników | of cerów rozstrzelanych 

Wywiad z sowieckim generałem - zbiegiem 

Za „wine“ brata... 

Burza w Paryżu zniszczyła dekoracje 
wzmoszone na przyjazd Królewskiej pary | 

4 --+ angielskiej ||| > 

„zostały w znacznej części zniszczone lub 

  

sirasane kalasioly samorhodonė 

„KURIER“ (4509). 

trudności przez owocną współpracę, nacecho 

waną wzajemnym zrozumieniem i rozwiąza- 

nia całego zagadnienia ku całkowitemu za- 
dowoleniu i zbliżeniu naszych krajów w dzie 
dzinie gospodarczej. 

Po dokonaniu otwarcia, delega- 
cja polska, pod przewodnictwem rad 
cy ekonomicznego p .Jana Wszelakie | 
go i litewska pod przewodnictwem ; 
dyrektora Norkaitisa, przystąpiły do | 
rozważania projektowanego modu: 
vivendi gospodarczego pomiędzy Pol- 
ską a Litwą. 

  

rych 30 znajduje się w zachodnim obsza 
rze Urału, a 5 na Syberii. Przeszło 10 
tysięcy wysokich urzędników, oficerów I 
członków czerwonej armii zostało roz- 
strzełanych, 

Połityka zagraniczna ZSRR jest awan 

turnicza i połega na stwarzaniu pozorów, 
że Sowietom zagraża Japonia, Celem tej 
polityki jest również wpływanie na przed 
łużenie konfliktu w Chinach I osłabianie 
w fen sposób Japonii. 

inspektoratu skarbowego, gdzie mu oś- 

wiadczono, że ponieważ brat jego zapi- 
sał dziecko do polskiej szkoły, zostanie 

on zwolniony ze służby państwowej. — 
„Wiesz chyba kończy autor listu — Jak 
ciężko mi było dostać się do tej służby. 

Nie: popełnisz więc tego błędu I nie zapi 
szesz syna do polskiej szkoły po to, by 
mnie wydalono z pracy lub przeniesiono 
do takiej miejscowości, skąd nigdy nie 
mógłbym się już dostać na lepsze mtej- 
sce”. 

wione w Paryżu w związku ze zbliżającą 
się wizytą angielskiej pary królewskiej,   uszkodzone. 

  

Smiertelne ofiary 
piorunów na Pelesiu 
BRZEŚĆ N/BUGIEM, (PAT). Podczas 

rannej zbiórki na posterunku p. p. w Wo 
roniłowiczach pow. brzeskiego od uderze 
nia płoruna poniósł śmierć posterunko- 
wy J. Danek, trzej zaś koledzy jego zosta 
K poraženi. 

KOSÓW POLESKI, (PAT). — W kol. 
Omelno, pow. kosowskiego płorun ude 
rzył w dom Władysława Macharowskie- 
go, zabijając froje dzieci: córkę Marię, 
lat 17, Ferdynandę, lat 5 i syna Mariana, 
lat 14. Macharowski oraz żona jego Jad 
wiga zosfałi porażeni i w stanie groźnym 
przewieziono ich do szpitala. 

W Bukareszcie ` 
talemniczo gina dzieci 

CZERNIOWCE, (PAT) — W Bukarėsz 
cie wywolują wielki niepokėj dalsze wy 
padki zaginięcia dziecj w dniu wczoraj. 
szym. Jak donosi „Remania” w dn. 11 bm. 
zgłoszono w urzędzie policyjnym zaginię 
cie następujących młodych dziewcząt | 
chłopców: Georgeta Teodoru, lat 16, Sta 
nescu Constantin, lat 17, Hartos Cornel, 
lat 15, George Marin, lat 10 oraz Dodų 

Marin, lat 17. 
Policja wszczęla energiczne poszuki 

wania za zaginionymi. 

AKWIZGRAN, (PAT). — W pobliżu 
gminy Haaren pod Akwizgranem wyda- 
rzyła się poważna katastrofa samochodo 

wa, w czasie której 6 osób straciło ży 
cie, a 20 odniosło rany. Katastrofa spo- 

wodowana została tym, że autobus przy 
wjeździe do wioski na spadającej stromo 
w dół ulicy napotkał rowerzystę, którego 
kierowca chciał wyminąć, lecz autobus 
poślizgnął się i uderzył całym rozpędem 
o ścianę pobliskiego domu. Przy zderze 
niu prawy bok aufobusu został całkowi- 

cle zerwany. Pasażerami autobusu byli b. 
kombatanci i członkowie ich rodzin, któ 

rzy urządzali wycieczkę na pola bitew 
w Belgii. Uderzenie autobusu o ścianę 
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przyjaciela Łotwy, składam hołd nieznisz- 

czalnemu wspomnieniu wspólnych toczonych 

przez nasze armie walk, które są na zaw- 

Sze związane z imieniem Wielkiego Marszał- 

ka Józefa Piłsudskiego. Witam w osobie Wa 
szej Ekscelencji idee współpracy łotewsko- 
polskiej, opartej na dążeniach do pokoju o- 
raz na wzajemnym zaufaniu pomiędzy dwo 

ma narodami gotowymi do wszelkiej ofiary 

dła obrony najwyższego ideału — nizpodleg 

łości narodowej. 

Panie Ministrze, dziękując Waszej Eksce- 
lencji za uprzejme słowa przywatamia, które 

zechciat był pan łaskawie wypowiedzieć ped 

moim adresem, pragnę vyrai przyjemność 

się wtej pięknej stolicy. Jestem z góry pe- 
„wien, že moja wizyta pozwoli mi stwierdzić 
cały ten wielki postęp, który Łotwa osiąg- 

nęła w ciągu lat ostatnich, a które stanowią 

oczywisty dowód wysiłku stałego I owocnego 

narodu łotewskiego oraz zdecydowanej woli 

i szerokości poglądów jej kierowników. Dzię 

Koniunktura w Amary- 
ca nie dopisuje 

WASZYNGTON, (PAT). — Prezydent 
Roosevelt ogłosił wczoraj zrewidowany 
projekt budżetu na rozpoczęty w dn. 1 
lipca nowy rok budżetowy. Prezydent o- 
cenia wysokość wydatków w bieżącym ro 
ku budżetowym na 8985 miłonów dola- 
rów, niedobór zaś budżetowy na 3984 mi 
liony dolarów. Prezydent oświadczył, że 
wbrew poprzednim oczekiwaniom, ogó!ne. 
położenie finansowe bynajmniej się nie 
polepszyło, a nawet uległo pogorszeniu. 
Na skutek tego potrzebne będą dodałko 
we środki na zwalczanie bezrobocia, 

Śmierć 5 esób 
wskutek wybuchu kotła 

lokomobili 
CZERNIOWCE, (PAT). — W gminie 

Ułmeni w powiecie Tełeorman wydarzył 
się przy robotach w połu nieszczęśliwy 
wypadek przy traktorze wskutek eksploz 
Ji kotła lokomobili. Skufkiem wybuchu 5 
robotników zostało zabłłych na miejscu, 
10 zaś odniosło ciężkie rany. 

Giełda warszawska 
z dnia 13 lipca 1938 r. 

Belgi belgijskie 90,12   domu było fak silne, że ściany się zary 
sowały $-musiano rozwałić cały budynek. 

Dolary amerykańskie 530,00 
Dolary kanadyjskie 527,00 

Floreny holenderskie 293,29 

Franki francuskie 14,83 

Franki szwajcarskie 121.75 

Funty angielskie 26,25 
Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 15,00 
Korony duńskie 117,15 
Korony norweskie 131,88 

Korony szwedzkie 135,44 
Liry włoskie 22,90 

Marki fińskie 11,59 

Marki niemieckie 80,00 

Marki niemieckie srebrne 105.00 
Tel Aviv 26,20 

Akcje: 
Bank Polski 130.00 
Bank Zachodni 34.50 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna 67,50 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 84,25 
Pożyczka inwestycyjna druga 83,50 
Pożyczka konwersyjna 70.00 
4% premj. dolarowa 42.00 

Pożyczka konsolidacyjna 67,50 
8% ziemskie dol. kupon 13,61 

używają .od 50-ciu lat przeciw piegom i wszelkim 
wadom skóry Kremu Cazimi Metamorphosa. 
Niezawodny ten środek, dzięki zawartym w nim 
składnikom _„zmieniającym” (metamorphosaj, 
usuwa piegi, wągry i zmarszczki, czyniąc cerę 
świeżą, białą i młodzieńczo gładką. 

EN, MĘTAMORPHOSĄ 

  

I zadowolenie, które odczuwąg, znajdując. 

  

      
    
     
     

   

       

  

    „kmarstczza 

    

Min. Beck w Rydze 
(Dokończenie ze str. 1) 

Pozwoli Wasza Ekscełeneja, że przypom- 

nę w tym miejscu liezne okazje, kiedy mia- 

łem przywilej spotykać go poza granicami 

naszego kraju, które to okazje pozostały dla 

mnie cennym uzupełnieniem kontaktu usta- 

lonego w ciągu wzajem=ych wizyt, których 

wspomnienie przechowuję z wdzięcznością 

i podziwem. Wznoszę swój kielich na cześć 

Jego Ekscelencji Pana Prezydenta R. P., na 

chwałę narodu polskiego oraz na osobiste 

szczęście naszego znakomitego gościa. 

Mowa ministrai Becilka 
kuję Panu rėwniež, Panie Ministrze, za ten 

dowód przyjaźni dla mego kraju, któremu 
pan zechciał dać wyraz w swoim świetnym 

przemówieniu. Przyjaźń łącząca nasze dwa 

narody, jest, jak sądzą, tym bardziej cenną, 
iż tworzy ona trwałę więzy pomiędzy dwo- 
ma sąsiadującymi krajami. Dobre stosunki 
między sąsiadami są bowiem, moim zda- 
niem, czynnikiem najważniejszym i niezkęd 
nym w życiu międzynarodowym. Stwarzając 

atmosferę przyjaźni i zaufania w okreś- 
lonym rejonie geograficznym przyczyniają 
się najskuteczniej do dzieła współpracy po- 
wszechnej. Sądzę, że wzmacniając naszymi 
twórczymi wysiłkami stabilizację polityczną 
w obszarze naszych żyełowych zaintereso- 

wań, unikamy również uzależnienia naszych 

polityk narodowych od fluktacji systemu 

współpracy międzynarodowej. 

Panie Ministrze, jestem szczególnie mile 
poruszony tymi pana słowami, które dowo- 

dzą głębokiego zrozumienia naszej polityki 

zagranicznej, naszego przywiązania do zasad 

niezawisłości państw, naszych wysiłków, 

zmierzających do utrzymania równowagi о- 
raz unikania przez nas wszelkiej polityki bła 
ków. Łotwa, świadoma swego życia narada- 

wego, wierna ideałowi cnłkowitej niezawi- 

słości swej polityki, spotka nas zawsze kro- 

czących ku tem4 samemu celowi. Polazy 9 

Łotysze walczyli wspólnie i za tym brater- 

stwem broni musiało iść logiczne zhliżenie 

w dziedzinie na pozór mniej pełnej chwały, 

lecz nie mniej doniosłej, mianowicie w dzie- 

idzinie pokojowej współpracy. Zawsze mia- 

łem wrażenie, że wszystkie spotkania, które 

miałem z łotewskimi mężami stanu, a w 

szezególności te, które ku mojemu zadowole- 

niu miałem z Waszą Ekseelencją, jako kie- 
rownikiem łotewskiej polityki zagranicznej, 
zawsze przyczyniały się do zacieśnieuia tei 

współpracy 1 ułatwienia wzajemnego zra- 

zumienia naszych polityk. Wyciągając wnio- 
ski z szczęśliwych doświadczeń które przy- 

niosła nam przeszłość i biorąc pod uwagę 

fzisiejszy istotny stan rzeczy, pozwalam so- 

bie wyrazić nadzieję, że w przyszłości <ozwój 

stosunków pomiędzy naszymi krajami bę- 

dzie się stale pozytywnie przyczyniał zarów 
no do wzmocnienia położenia każdego z na 

szych dwóch państw, jak i naszej wzajem- 

nej przyjaźni, jak i do zacieśnienia przyjaz- 

nych stosunków sąsiedzkich pomiędzy pań- 
stwami, położonymi na wybrzežach „Iorza 

Bałtyckiego. 

Wznoszę Swój kielich na cześć Jego Ek- 

seelencji Prezydenta Republiki Łotewskiej 

pana dr Karlisa Ulmanisa, za pomyślność 

narodu łotewskiego oraz za zdrowie Waszej 

Ekscelencji. 

Po obiedzie odbył się raut, który 
zgromadził najwybitniejszych przed- 
stawicieli życia politycznego kraju. 
  

Uniwersytecka Nr, 2 
to nowy adres 

znanego zegarmistrza 

M. Wyszomirskiego 
byłego majstra firm. 

A. RYDLEWSKI w Wiłnie 
Firma chrześcijańska 
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Przegląd aktualnych spraw 
gospodarczych Litwy 

Plan pracy samorządu rolniczego na rok 1938 
Budżet Kowieńskiej Izby Rolniczej 

na rok 1938 został zwiększony o 1 
milion litów (w poprzednich latach 
budżet ten zamykał się w granicach 
5—6 milionów litów). Prace lzby Rol- 
niczej w porównaniu z rokiem ubie- 
głym zostaną pod względem ilościo- 
wym zwiększone o 200/,. 

Główna uwaga ma być zwrócona 
na zagospodarowanie terenów obję- 
tych melioracją. W roku bieżącym 
przewiduje się osuszenie błot i łąk 

o ogólnej powierzchni 4 tys. ha. 
W roku ubiegłym zmeliorowano 2 
tys. ha. Na uprawę zmeliorowanych 
obszarów i dotychczasowych nieużyt- 
ków, jak np. orkę nowiu, karczowa- 
nie krzaków i t. p., w dalszym ciągu 
będą udzielane rolnikom bezzwrotne 
zasiłki. Dla potrzeb wyorywania osu- 
szonych terenów zostało uruchomio- 
nych 5 traktorów, z których korzystać 
może każdy rolnik za minimalną 
opłatą. Za pracę związaną z osusza- 
niem bagien i łąk żadne opłaty po- 
dobno pobierane nie będą (?) (Lie- 
tuvos Žinios 8.IV.38 г.). Jedynie za 
Ioboty drenarskie rolnicy będą mu- 
sieli płacić. Każde gospodarstwo bę- 
zie mogło obecnie uzyskiwać bez- 

wzrotny zasiłek na zagospodarowanie 
do 10 ha terenu osuszonego. 

W dziedzinie drobnych gałęzi 
gospodarstwa wiejskiego 

w roku bieżącym specjalna uwaga 
zostanie zwrócona na sady i hodowlę 
drobiu. W 1938 roku są zakładane 
punkty hodowli drobiu mięsnego oraz 
króliczarnie. (Drób mięsny oraz kró- 
liki stają się jak wiadomo coraz to 
poważniejszym źródłem eksportu dla 
przetwórni mięsnej „Maistas*), Popie- 
ranie sadownictwa wyraziło się w ro- 
ku ubiegłym w premiowaniu 569 sa- 
dów. Obecnie jest w Litwie 140 sa- 
dów wzorowych zarówno pod wzglę- 
dem rozplanowania jak też utrzy- 
mania. 

W roku ubiegłym lzba Rolnicza 
rozprowadziła pomiędzy rolników 160 
rozpylaczy do opryskiwania drzew 
owocowych. W roku bieżącym zamie- 
rza rozpowszechnić dalszych 200 opry- 
skiwaczy. Należy zaznaczyć, że część 
kosztu każdego opryskiwacza pokry- 
wa lzba Rolnicza w formie zasiłku 
dla nabywcy. Ponadto projektowana 
Jest specjalna ustawa sadownicza. 

Budownictwo wiejskie 

Y r. b. ma uzyskać z lzby Rolniczej 
maksimum poparcia. Trzeba zazna- 
czyć, że Izba ta posiada specjalny 
wydział budowniczy o bardzo rozgą- 
łęzionej działalności. Bezwrotne zasił- 

na rzecz wzorowego budownictwa 
Wiejskiego zostaną w r.b. zwiększone 
tzterokrotnie, Specjalna uwaga będzie 
RZWESZETW TT ZPEOZC TCCT ZNERESE 

  

Stosować plaster LEBEW OHL, 
niezawodny na ODCISKI. — Przy 

kupnie żądać oryginalnego pu- 

dełka LEBEWOHL Ма każ- 
dym  plasterku jest też „napis 

LEBEWOHL 

  

  

zwrócona „na budownictwo z ma- 
teriałów ogniotrwałych. 

W dziale hodowli 

ma być zwiększona ilość Kół Kontroli 
mleczności o dalsze 30. kółek. Obec- 
nie Litwa posiada 173 takie koła, 
w których jest zrzeszonych 4257 go- 
spodarstw z 38783 krowami. Mimo 
rozwoju Kół Kontroli mleczności stan 
kontroli obór w Litwie pozostawia 
wiele jeszcze do życzenia, kontrolą 
bowiem jest objęte zaledwie 5,25"/o 
ogółu krów. Rozwój hodowli bydła 
w r. ub. przedstawiał się następują- 
co: lzba Rolnicza sprowadziła ze 
Szwecji 11 buhajów, ponadto za po- 
średnictwem instruktorów i mleczarń 
rozprowadzono 2.471 „rasowych buhaj- 
ków i 2.215 jałówek. Sprzedano 820 
sztuk bydła zarodowego do Sowie- 
tów. Zorganizowano 45 kursów doje- 
nia krów, 44 kursy szkoleniowe dla 
robotników (dozorców) obór, oraz 
38 konkursów dojarskich. Związek 
hodowców w roku bieżącym wydaje 
z druku kilka tomów ksiąg zawodo- 
wych. Spisy zawarte w nich obejmą 
1.448 buhai i 10.306 krów. 

Rozwój cukrownictwa w Litwie. 
Przemysł cukrowniczy w Litwie jest 
stosunkowo młody. Do roku 1930 
Litwa całe zapotrzebowanie cukru po- 
krywała drogą importu, w roku 1931 
liczba producentów buraka cukrowe- 
go wynosiła 2.499. Zakontraktowany 
obszar pod buraki cukrowe wynosił 
2.906 ha. W roku zaś 1937 liczba pro- 
ducentów wynosiła 5.666, a ilość za- 
kontraktowanych buraków 160.000 
ton. 

/ Stan komunikacji Litwy i moto- 

    
  

Paryż przygotowuje dary 

+ ARAB 
ryzacji. Gęstość kolei wynosi obec- 
nie w Litwie około 3,7 km na 100 
km kw. powierzchni. Czyli, że jest 
trzy razy mniejsza, niż w Prusach 
Wschodnich i ponad 1,5 razy mniej- 
sza, niż w Polsce. 

W wyniku małej gęstosci sieci 
kolejowej tylko około 220/, całej po- 
wierzchni Litwy znajduje się w 5-ki- 
lometrowej odległości od linii kolejo- 
wej, podczas gdy pozostałe 780/, po- 
siada średnie odległości około 20 
kilometrów. Istnieje bardzo wiele miej- 
scowości oddalonych* o 60—75 kilo- 
metrów od kolei. W celu usunięcia 
niedomagań komunikacyjnych prze- 
prowadzono wprawdzie linie łączące 
centrum (Szawle) kraju z Kłajpedą i 
wybudowano kilka nowych linii wą- 
skotorowych, lecz na ogół sieć kole- 
jowa jest niewystarczające. 

Co się tyczy motoryzacji to roz- 
wój jej był hamowany przez wygó- 
rowane cła przywozowe od samocho- 
dów i części zapasowych. W rezulta- 
cie Litwa stała się krajem najsłabiej 
zmotoryzowanym spośród  wszyst- 
kich państw bałtyckich, wypada bo- 
wiem w Litwie 0,8 samochodu na 
1 tysiąc mieszkańców (w Łotwie Z, 
Estonii 3). Ostatnio obniżono cło i 
podjęto środki w celu udostępnienia 
zakupu samochodów szerszym ma- 
som. Od 1935 roku import samo- 
chodów i części zamiennych stale 
wzrasta. Obecnie kursuje w Litwie 
1.480 samochodów osobowych, 360 
ciężarowych, 330 autobusów i 1.300 
motocykli, Linie autobusowe w roku 
1937 przewiozły 2.600.000 pasażerów, 
czyli o 300000 więcej, niż koleje 
normalnotorowe, J. C. 

dla ancielskiej pary Królewskiej 
W tych dniach zarząd miasta Pa- 

ryża, który na ratuszu ma podejmo- 
wać w drugim dniu pobytu królewską 
parę angielską przygotował dla 
swych gości dary. Królowi Jerzemu 
Paryż ofiarować ma złotą papierošni- 
cę z wyrytym monogramem królew- 

skim, królewej zaś serwis wykonany 

przez jednego z mistrzów szlifiers- 
kich Francji Lalique'a, który stworzył 
nowy typ wyrobów ze szkła. Na ręce 
królowej Paryż ma złożyć również 
prezenty dla córek królewskich. Księ 
żniczka Elżbieta, 

  

Na zdjęciu — dary dla córek królewsk'ej pary angielskiej, które zostaną wręczone 
w czasie pobytu w Paryżu. 

Głos Ferdynanda Ruszczyca 
w sprawie pomników w Wilnie 

„Ruszczyc, genialny artysta, który 
Wilno tak pokochał i odczuł, jak nikt 
Przed nim od czasów króla Zygmun- 
a Augusta i, niewątpliwie nikt z na- 
szych współczesnych urbanistów, za- 
sługuje niewątpliwie na to, aby przy 
Tozważaniu, jakie i gdzie mają stanąć 
Pomniki w Wilnie przypomnieć i roz 
wazzą najważniejsze ustępy z odez- 
wy nie tylko podpisanej ale i odczu- 

tej, przemyślanej j ułożonej przez 
erdynanda Ruszczyca we wrześniu 

1919.r., kiedy był prezesem komitetu 
Wykonawczego budowy pomnika 

yzwolenia. 
i Opuszczając krótki wstęp podaję 
U odezwę Ruszczyca z ulotki „Pom- 
k Wyzwolenia w Wilnie*, w której   

riektóre ustępy podkreślam w cełu 
zwrócenia na nie uwagi: 

„.„.Wilno po ostatnim — najcięż- 
szym — doświadczeniu doczekało się 
dnia Zmartwychwstania. 

Dziś w dniach Tryumfu idei wszyst 
kie przeżycia wydają się tylko eta- 

pami na drodze, nieomylnie wiodącej 
do ostatecznego zwycięstwa. Ogniwa 
tego łańcucha wydają się powiązane. 
Wilno u szczytu swego szczęścia, 
Wilno wolne, z największą wdzięcz- 
nością spogląda na szlak, którym —- 
kosztem ofiar najlepszych synów Oj- 
czyzny — doszło do nieprawdopodob 
nego — zdawało się — Cudu. 

Ten nieustający protest, te pory- 

  

  

  

wy wszystkie, od powstania Kościusz 
kowskiego, r. 1830 i 1863 do dni 
kwietniowych r. 1919 — do wyzwo- 
lenia Wilna przez Wojsko Polskie, 
wreszcie zwycięski pochód na 
Wschód, postanowiło Wilno uwiecz- 
nić. Kraj nasz pragnie mieć symhol 
tego zmagania się, tego nieoglądania 
się na ofiary, tych walk o niepodleg- 
łość, tego domagania się praw swoich 
i ludzkości całej. Pierwszym pomni- 
kiem, który stawia kraj wolny, będzie 
Pomnik Wyzwolenia *), 

Stanie on na płacu Łukiskim 

wprost wylotu ulicy Ofiarnej, w 

miejscu pamiętnym przez stracenie 

na szubienicach licznych ofiar roku 

1868. 

Pomnik ten otoczony będzie roź- 
ległym skwerem, a jako tło w głę: 
binie mieć będzie za kępami drzew 
sylwetę kościoła św. Jakuba, z prawej 
strony w pewnym odaleniu nowy Te- 

    

„Gazeta Polska“ w związku z wi- 
zytą min. Becka w Rydze zamieszcza 
w artykule p. t. „Współpraca polsko - 
łotewska* następujące uwagi: 

Pojęcia: „bloków”, ;,0si“; „;fron- 
tów” i „hegemonił” we współczesnej 
polskiej terminologii politycznej po 

prostu nie istnieją. 
Co więcej, Polska bynajmniej nie 

dąży do powiązania swych partnerów 
jakimikolwiek sztywnymi zobowiązania 
mi, a jedynie do ugruntowania wza- 
jemnego zrozumienia i zaufania, do us- 
falenia współpracy w zakresie intere- 

sów wspólnych, z wyeliminowaniem in- 
teresów odrębnych poszczególnych 
państw. 

Dlatego to, na przykład, jeśli cho- 
dzi o państwa, wchodzące w skład 
tzw. „ententy bałtyckiej” — Polska per 

traktuje z poszczególnymi państwami 
oddzielnie, a nie z ugrupowaniem, ja- 

ko całością, ponieważ posiada z każ- 

dym z tych państw odmienne interesy 

biłateralne. Łotwa, Estonia, czy Litwa 

również posiadają ze swej strony, z 

racji różnie w ich syfuacji geopolifycz- 
nej — swe najżywotniejsze zagadnie- 
nia, bądź od strony Niemiec, bądź od 
strony Związku Sowieckiego. 

To też Polska postanowiła być nad 
Bałtykiem partnerem twórczej współ- 
pracy, a nie konkurentem. Dążenie fo 
zawsze znajdowało i znajduje zrozu- 
mienłe | zaufanie u naszych bałtyckich 
sąsiadów, co jest rzeczą wysoce cenną, 
albowiem utrwalenie wzajemnego zro- 
zumienia i zaufania pozwala na uzgod 

nienie stanowisk wobec zagadnień, sta 
nowiących przedmiot wspólnego zain- 

teresowania. 
Z zagadnień takich zaktuałizowała 

się ostafnio sprawa stosunku do Ligi 

Narodów, a zwłaszcza do art. 16 Pak- 
fu Ligi, co do którego to zagadnienia 
poglądy Łetwy I Litwy przechodzą os- 
tatnio znamienna | szybką ewołucję, 
zbliżając się do jednolitego stanowiska 

Polski, państw nordyckich i Estonii. 
Dlatego to, aczkolwiek podczas 

obecnej wizyty ministra J. Becka w Ry- 

dze nie są przewidziane żadne roko- 
wanła, a jedynie szczera sąsiedzka wy 
miana poglądów na zagadnienia lnte- 
resujące oba kraje — rozmowy kie. 

rowników polityki zagranicznej Łotwy 
i Polski będą posiadały doniosłe zna- 
czenie, nie tylko z punktu widzenia bez 

pośrednich stosunków pomiędzy obu 

państwami, lecz przede wszystkim 1 
punktu widzenia trwałej stabilizacji po- 
koju ł równowasi w regionie bał: 
tyckim. 

W podobny sposób pisze na ten 
sam temat „Kurier Poranny“: 

Nie naležy zapominač, iž Polska nie 
uprawia polityki bloków, osi, czy ja- 
kichkolwiek frontów. Stosunek nasz do 
państw bałtyckich da się scharaktery- 
zować określeniem współpracy regio- 
nalnej państw, które mają wspólny in- 
teres w utrzymaniu równowagi politycz 
nej tej części Europy. Jak to pisaliśmy 
na fym samym miejscu, reasumując wy- 

niki pobytu min. Becka w Estonii — 
Polska bynajmniej nie dąży do zapew- 
nienia sobie hegemonii w strefle bał- 
tyckiej. Byłoby to zupełnie niezgodne 
z naczelną zasadą polityki polskiej, gło 
szącą, № tylko państwa w pełni nie- 
zawisłe mogą być pełnowartościowymi 
podmiotami polityki międzynarodowej. 

Dłafego też dła naszej opinii wszy- 
stkie próby części prasy zagranicznej 
lansującej nieustannie pogłoski o two- 
rzeniu bloków lub osi, a włęc instru- 
mentów zasadniczo nlezgodnych już w 
swoim założeniu z wytycznymi polskiej 
polityki — są jeszcze jednym dowo-   

З КОВЕ      

| atr Miejski, z lewej również w głębi 
w przyszłości stanąć może jeszcze in- 
ny okazały gmach. 

Pomnik ten ma być monumental- 
ny. Dlatego obrany został plac naj- 
obszerniejszy przy pryncypalnej uli- 
cy. Będzie on zakończeniem i uwień- 
czeniem gradacji wrażeń. Przyjezdny 
z dworca wjedzie przez Ostrą Bramę, 
dalej przejeżdżać będzie kolo pom- 
nika Miekiewicza przed Ratuszem, 
kcło pomnika Jadwigi i Jagiełły na 
plaeu Katedralnym (,„Plac Unii“), a 

idąc w górę ulicą Mickiewicza dotrze 
do Pemnika Wyzwolenia, 

Piękna idea Ruszczyca została czę 
ściowo spaczona przez to, że jest rze- 
сга wątpliwą czy pomnik Mickiewi- 
cza Kuny dałby się umieścić przy pla- 
cu Ratuszowym bez zepsucia perspek 
tywy na kolumnadę Gucewiczowskie 
go Ratusza **) 

Pomnik Wyzwolenia w ten spo-   

  

dem potwierdzającym sąd O meto- 

! 
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[el wizyty min. Bacha w Kylie: 
Polska mie dąży do hegemio- 

mii w strefie bałtyckiej 
dach pewnych kół, które z niechęcią 
obserwują niezależność politvki zagra- 
nicznej Polski. 

Próby fe nie znajdują zresztą żad- 

nego echa w państwach bałtyckich, 
Stosunki nasze z Łotwą w <ciągu dwu- 
dziestu lat wykazały pełną równowa- 
gę, co w swych rezultatach, z wynł- 
kiem pozytywnym dla obu stron — 
pozwoliło uregulować wszystkie spra- 
wy, normujące bezpośrednie stosunki 
polityczne. ekonomiczne | prawne, 
umożliwiając nam rozbudowanie szero 
kiej platformy dła współpracy, zarów- 
no między czynnikami oficjalnymi obu 
państw, jak I między społeczeństwam 
Polski | Łotwy. Stosunki te charaktery- 
zuje przede wszystkim trwałość, nie- 
zmienność i wzajemne zaufanie. 

Wymownym przykładem wagi, jaką 
przywiązuje Łotwa do stosunków z Pol 
ską może być fakt zamłanowania wybit 
nego męża stanu, dotychczasowego 
ministra finansów L. Ekłsa nowym po- 
słem w Warszawie. Fakt ten mówi sam 
za siebie, podkreślając raz jeszcze cię- 
żar gatunkowy przyjaźni łączącej oba 
państwa. 

Ocena „Czasu też jest niemal iden 

tyczna: 

Oczywiście, od takich porozumień 
I od takiego uzgadniania poglądów, 
które, nawiasem mówiąc, gdy w nich 
uczestniczy Polska, mają zawsze bila- 
teralny charakter, do stworzenła jakie- 
goś bloku czy jakiejś osł, jak o tym 
pisze „Temps”, jest droga bardzo da- 
leka. Polityka polska umie z pożyt- 
kiem zarówno dła siebie jak dla in- 
nych, wygrać współne dążenła i. za- 
sady, ale jest zbyt realna, by sobie nie 
zdawać sprawy ze specyficznych pozy- 
cyj poszczególnych państw, by chcieć 
Im narzucić jakąś sztywną I mało žy- 
ciową formę współpracy. 

Cełem wizyt w Stockholmie I Talii" 
nie było przedyskutowanie proble- 
mów, interesujących w jednakowym 
stopniu parłnerów tych rozmów, uz- 

godnienie poglądów I pewnych posu- 
nięć. Ale nic ponad to, Żaden po- 
mysł jakiegoś nowego bloku, czy ja- 
kiejś nowej osl kontakłom tym nie 
przyświecał, Taki sam charakter będą 
miały dyskusje, które się dzisiaj rozpo 
czynają w Rydze. Różni „malkontencl 
powiedzą zapewne, że zasięg | cele 
tych rozmów są skromne. Być może, są 

fo w każdym razie rozmowy, oparfe 
na gruncie realnym, a przez fo samo 
rozmowy owocne. 

Więc nie tworzenie bloku, ale do 
bre sąsiedzkie stosunk: i wzajemne 
Porozumienie. 

     

    
     

ABPRE 
wvborowa 
czekolada deserowa 

firmy A. PIASECKI 5. л. 
W każdej tabliczce znajduje się kart- 
ka z objaśnieniem, jak można otrzy- 

mać powieść p. t. 

„Pierścień z zrwawnikiem* F.A. Ossendowskiego 

Święto pułku legionowego 
27 i 28 b. m. jeden ze stacjonują 

cych w Wilmie pułków piechoty Dy- 
wazji Legionów im. Józefa Piłsudskie 
£o obchodzi swe doroczne święto puł 
kowe. 

Na program Święta złożą się nabo 
żeństwa, apel poległych, złożenie hoł 
du Sercu Wodza Narodu na Rosie, 
defilada pułku oraz wspólny obiad 
żołnierski i zawody sportowe. 

PTE 

    

   

sób pojęty, jak to przedstawia nam 
odezwa Ruszczyca, pokrywa się dziś 
całkiem z ideą postawienia pomnika 
Piłsudskiego w Wilnie i nie gdzie in 

dziej jak tylko na placu imienia 
Wiielkiego Marszałka. 

Nasi urbaniści wysunęli wpraw- 
dzie inną koncepcję. Wobec jednak 
ujawnienia opinii największego z na- 
szych urbanistów Ruszczyca. opinię 
komitetu konkursowego, który na: 
pomnik Marszałka wybrał inne miej- 
sce, należy poddać rewizji. 

W. G. Studnicki, 

*) Podkreślenie autora odezwy. 

**) Zażydzenie tej części miasta nie mo- 

że być przeszkodą postawienia tu pomnika 

Mickiewicza, bo to „zażydzenie'* nie jest 

wieczne i niezmienne. 

Może udałoby się sprzedać pomnik Mie- 

kiewicza Kuny jakim Katowicom i postawić 

w Wilnie innego Mickiewiczaę
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Ofiary dia dobra ludzkości 
Rięczemmicy wiedzy medycznej 

Z licznych gałęzi wiedzy najobfiisze 
bodaj żniwo śmierci wśród swoich adep- 
tów zbiera medycyna, Ratując życie ludz- 
kie, poświęcają uczeni lekarze własne 
zdrowie, ulegając częstokroć śmiertelnym 

wypadkom. 
Historia przekazała nam nazwiska tych 

męczenników wiedzy, których ciche bo- 
hałerstwo mało jest, niestety, ogółowi 

znane. 
Kto wie np. o bohaterstwie Jamesa 

Caroll'a i Jessie W. Lazeara, członków 
ekspedycji naukowej, wysłanej na Kubę 
w 1900 r. w celu zbadania istoty żółtej 
febry. Chcąc udowodnić słuszność tw'er- 
dzenia, że ukłucie komara jest powodem 
zakażenia James Caroll poddał się ukłu- 
ciom moskiłów, Zapadł na żółłą febrę, 
ale odporny organizm przezwyciężył cho 
robę, natomiast Lazear przypłacił niebez- 
pieczny eksperyment śmiercią. W Austrii 
dr Guido Holzknecht, wielki rentgenolog, 
wystawił się dobrowolnie na działanie 
promieni Rentgena, co doprowadziło, mi 
mo iż dobrze z tego zdawał sobie spra- 
wę, do bolesnych owrzodzeń a wreszcie 
do śmierci. 

Japonia pochłubić się może wspania- 
łą postacią lekarza, Hideyo Noguchi, któ. 
remu po wielu latach dociekań i žmud- 
nych badań udało się wyodrębnić zarazki 
żółiej febry. Gdy chorobę tę wytępiono 
na zachodniej półkuli, Noguchi zorgani- 
zował wyprawę do Afryki, gdzie żółta 
febra szerzyła spustoszenia wśród ludno- 
ści tubylczej i napływowej. Walka z febrą 
w Afryce skończyła się porażką dzielne- 
go Japończyka. Jak wielu jego poprzed- 
ników i następców, zapadł na żółtą febrę 
| zmarł. A ileż męczeństwa jest w tra- 
gicznej postaci angielskiego lekarza, Joh- 
na Huntera, jednej z największych sław 
medycznych na wyspach brytyjskich. Hun 
ter poświęcił się badaniu chorób. wene- 
rycznych. Przypadkowo zaraził się rze- 
rzączką, lecz chcąc dokładnie studiować 
tę chorobę, dobrowolnie i po bohatersku 
nia poddawał się leczeniu. Zmarł w parę 
lat później na bolesną dusznicę. 

Podobnym typem lekarza był dr Er- 
lich, który większą część swego życia po- 
święcił badaniu straszliwej choroby syfi- 
lisu. Niestrudzony ten badacz zmarł w nę- 
dzy i opuszczeniu, zwalczany  zajadle 
przez przeciwników swojej teorii nauko- 

wej, którą dopiero po śmierci znakomi- 

łego lekarza uznano za zbawienną i słu- 

szną. Śmiercią okupił pąd do wiedzy le- 
karz hiszpański, Andrzej Wezaliusz, (1514 
—1564), zwany ojcem nowoczesnej ana- 
Jomii, Jako lekarz na dworze króla Fili- 
pa Il został skazany na śmierć za wyko- 
nanie sekcji. Filip Il zmienił wyrok na 
przymusową pielgrzymkę da Jerozolimy. 

Lekarz hiszpański odbył tę wędrówkę, 
ale w drodze powrotnej okręt rozbił się 
w pobliżu wyspy Zante, na której uczony 
zmarł z głodu i wyczerpania. { 

Nieśmiertelną sławę zyskało francu- 
skiemu lekarzowi, Renśe Teofilowi Hia- 

o „pośrednim osłuchiwaniu”, Laennec po 
padł w rozstrój nerwowy. Zmuszony do 

wypoczynku odzyskał zdrowie, niestety, 
na krótko. W parę lat później zmarł na 
gruźlicę. Węgry wydały dra Ignaza Phi- 
lippa Semmelweisa. Odkrył on przyczynę 
gorączki połogowej. Próby wprowadze- 
nia antysepłyki w zakładach położniczych 
przez Semmelweisa narażały go na sprze 
ciwy, a często na drwiny ze strony kole- 
gów. Walcząc z niesłychanymi trudno- 
ściami i opozycją zapadł na chorobę 
umysłową. W międzyczasie zaciął się w 
palec podczas operacji, uległ zakażeniu 

Niedawno wydany „Czerwony Sztan- 

dar”, organ Komunistycznej Parfii Polski, 
ogłasza komunikat Kominternu o rozwią- 
zaniu tej partii | zapowiedź o podjęciu 
nowej rejestracji członków. Dotychczaso- 
we legitymacje uznano za nieważne, Ko- 
munikat przestrzega przed prowokacją. 

Wobec komunikatu Kominternu poja- 
wiły się komentarze o rozstrzelaniu prze- 
wódców m, in. i Leńskiego-Leszczyńskie- 
go, sekretarza partii. Doniesienia te nie 

są, zdaje się, autentyczne. Właśnie bo- 
wlem pokryjomu kolportowana jest ode- 
zwa „starej gwardii'* komunistycznej, która 
kończy się apstem: „niech żyje taw. Leń- 

  cyntowi Laennec'owi wynalezienie słu- 
chawki lekarskiej. Kończąc swe dzieło 

"LOTY TRANSOCE 
Śladami jednookiego lotnika Wiley 

Posta wyruszył w powietrzną podróż na- 
około świata amerykański milioner Ho- 
ward Hughes. Chociaż od przeszło dwu- 
dziestu lat jrwają zapasy człowieka z nie- 
pokonaną przestrzenią nad oceanami, 

przedsięwzięcia tego rodzaju są nadal wy 

czynami trzymającymi cały świat w atmo- 
słerze silnego napięcia. Świadczą, że 
transoceaniczne przeloty nie są zwykłymi 
przejazdami komunikacyjnych autobusów, 
a nada pionieskimi zdobyczami w dzie- 
dzinie lotnciwa. 

Pierwszy  tranzoceaniczny lot nałeży 

do amerykańskich lotników, którzy 31 mar 

ca 1919 roku przelecieli Atlantyk z No- 

wej Funlandii do Portugalii, Dnia 14 

czerwca 1919 roku dokonany został pierw 

szy lot transoceaniczny bez zatrzymania 

się. Lolnicy Alcock i Brown wylecieli z 

miasta St. Johns (Nowa Funlandia) i wy- 

lądowali w Clifden, w landii. 21 maja 

1937 roku Charles Linderg przeleciał At- 

lantyk sam. Przestrzeń z Nowego Yorku 

do Paryża, wynosząca 3.600 mil przebył 
w przeciągu 33 i pół godzin. Dnia 4 

czerwca 1927 roku lotnik Chamberlain, 

mając za pasażera Levine, udał się z No- 
wego Yorku do Berlina i bez zatrzymania 
się przeleciał przestrzeń wynoszącą 3923 

mile, lądując w Eizleben, w Niemczech. 
38 czerwca 1927 r. lotnicy Mailand i He- 
genberger przelecili Pacyfik z San Fran- 
cisko na wyspy hawajskie. Kontradmirał 

Byrd dokonał ldłu bez zatrzymania się 

z Nowego Yorku do Ver sur Mer we 

Francji dnia 29 czerwca 1927 r. Prze. 

sirzeń wynosiła 3.477 mił. W 1928 r. 12 

i 13 kwielnia dokonany został po raz 

pierwszy lot przez Atlantyk ze wschodu | 

na zachód, bez zatrzymania się. Lofu 

tego dokonali lotnicy niemieccy Koehl I 

Hunefeld oraz Irlandczyk  Fitzmaurice, 
Czterech lotników Kingstord-Smiih i Ulm 

z Ausirslii oraz Lynn i Warner ze Stanów 

Zjednoczonych przelecieli po raz pierw- 

szy cały Pacyfik z Oakland w Kalifoznii 

do Brisbane w Australii. Lot dokonany 

na samolocie „Soułhern Cross” trwał od 

21 maja do 8 czerwca 1928 r. Czas właś- 

ciwego lotu trwał 81 godzin 19 minu, 

przestrzeń przebyła wynosiła 7.435 mil. 

20 maja 1932 r. Amelia Earhardt przele- 

ciała samotnie Atlantyk z Nowej Funlan- 

dii do Londonderry, w Irlandii w prze- 

ciągu 13 godzin i 45 minuł. Była to pierw 

sza kobieta, która w pojedynkę dokonała 
lotu transoceanicznego. 

W czasie od 15 do 22 lipca 1933 r. 
Wiley Post dokonał latu naokoło świata 
w swym samolocie „Winnis Mae“, Lot 
jego trwał siedem dni i 19 godzin. Pierw- 

Odkryto 
  

  

Na Podolu dokonano niedawno odkrycia 

strodawnego schronu podziemnego, pocko- 

dzącego prawdopodobnie z czasów najaz- 

dów tatarskich i tureckich. Przypadkowe za 

padnięcie się ziemi we wsi Howiłów w pow. 

trembowelskim naprowadziło na ślad kory- 
tarzy i komór, wykopanych w ziemi na głę- 

bokości około 3 metrów pod powierzchnią. 

Podjęte przez Podolskie Towarzystwo Tu- 

rystyczno-Krajoznaweze badania pozwoliły 

ne rozszerzenie poszukiwań. W komorach 

t pięciu korytarzach stwierdzono ślady prze 

kywania człowieka, a okopcone ściany świa 

dezą, że gotowano tam jedzenie. 

Niektórzy przypisują temu 

  
schronowi 

sepłycznemu, z którym tak zajadle wal- | lekarze. 
(STAR STS ET KT TTT RTN OKESZEEIA 

notwiązanie partli Komonistycznej w Polśte 
  

„KURJER” (4509). > 

czył w zakładach położniczych. 
Nie można pominąć milczeniem włos- 

kiego lekarza, Tytusa Carbone, który po- 
święcił się badaniom nad anatomią pato- 
logiczną. W czasie sekcji zaraził się go- 
rączką maltańską, na którą zmarł w Me- 
diolanie w 1904 r. i 

Nazwiska wymienionych lekarzy nie 
wyczerpują długiej listy naukowców-me- | 
dyków, którzy swe życie poświęcili dla 
dobra ludzkości. Jest ich wielu. W szpi- 
talach i laboratoriach całego świata wre 
ciągle uporczywa walka o życie człowie- 
ka, w. toku której ofiarą padają również   
Ce z Zemskim? 
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Ochrona prezydenta Rooseva'ta 

  

Jak doniosły depesze w czasie przejazdu prezydenta Roosevelta przez miasto Oklahoma— 

usiłował do anta wskoczyć pewien człowiek, który oświadczył polieji, że cheiał tylko 

„wyczyścić buty prezydentowi”. Na zjęcia widzimy przejazd prezydenta Roosevelta pod 

| ochroną specjalnych agentów. 

ANICZNE 

  

  
| 

schron podziemny na 
z czasu maijazdów tatarskich 

ski”. Chyba „stara gwardia” wie, czy Leń- 
ski żyje czy został stracony. ы 

Prawdopodobnie chodzi tu © wałki 
wewnętrzne w łonie partii. Na terenie 
Połski większość komunistów występowa- * nej czystki. 

      EBIT" p # 

Wyžonaliska przed 
W dalszym cięgu prac wykopalisko- l 

wych przed katedrą poznańską osiągnięto 
głębokość 2.20 m. Na poziomie tym zary- 

sowują się pozostałości wzniesionych tu 
budynków drewnianych, przypuszczalnie 
gospodarczych z końca XI wieku. Po- 
nadto odkryło fu w stanie zwąglonym 

  
szy elap z Nowego Yorku do Berlina zajął 
mu 25 godzin 45 minut. Był to pierwszy 

lot bez przerwy pomiędzy tymi miastami, 
W czasie od 21 października do 4 listo- 
pada 1934 r. lośnicy Kingsform-Smith i 
Taylor przelecieli Pacyfik z zachodu na 
wschód. Właściwy czas lotu z Brisbane do 
Oakland trwał 51 godzin, a więc znacznie 
mniej aniżeli poprzedni lot z Oakland do 
Brisbane w maju 1928 r. 

Gdy mowa o lotach zaoceanicznych 
nie można pominąć udziału loinictwa pol. 

skiego w tego rodzaju irae 
Lot mjr. Skarżyńskiego razylii, Pola- 
ków z Ameryki — braci Adamowiczów 
z Nowego Yorku do Polski oraz osłaini 
wyczyn dyr. Makowskiego — to/poważne 
pozycje w przelotach transoceanicznych 

świaclczące chłubnie o rozwoju połskich 
krzydeł..   
       

bardzo odległe pochodzenie, sięgające XIII | 

siulecia. Bardziej wiarygodnym jednak wy- 

daje się przypuszczenie, że kryjówka zo- 

stała wykopana w XVI w. 

Schron wykopany w gliniastej glebie, był 

dość starannie uformowany. Komora pod- 

ziemna jest kolista, mierzy 4 metry średnicy 

i opiera się po Środku na grubym filarze z 

gliny. 

Odkrycie wiąże się Z opowiadaniam* 

miejscowych chłopów, którzy przypominają 

sobie, że przed 40 laty odkryto również przy 

padkowo podobną komorę podziemną, w któ 

rej znaleziono resztki garnków i tkanin. 

Niestety, mimo iż odkrycie mogłoby po- 

„Uderzyli w pedały' i znikli z oczu 
Donosiliśmy o tym, że z pracowni ślu- 

sarskiej B. Kronika (ul. Niemiecka 6), któ- 
ra jest jednocześnie wypożyczalnią rowe- 
rów, Skradziono trzy rowery. Policja, pro- 
wadząc w iej sprawie dochodzenie usta- 
liła wczoraj nazwiska sprawców kradzie- 
ży. Okazali się nimi kiłkunastoletni chłop. 
cy Zbigniew Piasecki, Aleksander Teren- 
tiew i Albin Rynkiewicz, nie posiadający 
stałego miejsca zamieszkania i „irudnią- 
cy“ się ostatnio kradzieżami rowerów, 
Skradzione rowery znaleziono w poblis- 
kiej wsi Kaliczniki, gdzie młodociani zło- 
dzieje spieniężyli swój łup. 

Młodociani :łodzieje dokonali kradzie 
ży przy pomocy dość sprytnego iricku. 
Zgłosili się oni do Kronika z prośbą wy- 
pożyczenia im trzech rowerów. A że nie 

ła jako zwolennicy ideologii Trockiego 

I ten fakt stał się zapewne powodem roz- 

wiązania parfił, dokonania nowego zacią- 
gu członków I przeprowadzenia general- 

katedrą poznańską 
trzecie już w Poznaniu duże naczynie za- 
sobowe o ścianach wyplecionych z wikli- 
my i słomy, a służące do przechowywania 
zboża, Z innych znałezisk należy wymie- 
nić rzadki okaz pięknie zdobionej pisanki 
glinianej, powleczonej szklistą masą. Po- 
za tym znaleziono duże iłości przedmio- 
łów żelaznych, gliniane ciężarki do w:ze- 
cion itp. Zdaniem prof. Niezabitowskie- 
go, większość znalezionych na Ostrowiu 

Turskim kości zwierzęcych należy do zwie 

rząt domowych. : 

Nawy zeszyt „Prasy“ 
Ukazał się nowy Nr 6—7 zeszyt „Prasy. 

Otwiera zeszyt tekst przemówienia prezesa 

Rady Naczełnej Polskiego Związku Wydaw . 

ców Dzienników i Czasopism p. Feliksa Mro 

zowskiego, wygłoszonego na Ogólnym Zebra 

| nia członków Związku, a poświęconego omó 

wieniu naczelnych zadań prasy w dziedzi 

nie wychowawczej i informacyjnej. 

Artykuł następny przynosi streszczenie 

dwu memioriałów dełegaeji polskiej na VI 

Kongres Międzynarodowej Federacji Związ 

ków Wydawców Dzienników (FIADEJ) w 

Rzymie; memoriały te dotyczą zagadnienia 

walki z fałszywymi informacjami oraz spraw 

telekomumikacyjnych. 

Dalej zamieszczone zostało szczegółowe 

sprawozdania z IX Ogólnego Zebrania człon 

ków Związku Wydaweów, które odbyło się 

ostatnio w Warszawie, oraz streszczenie wy 

głoszonych na tym zebraniu referatów: dyr. 

Stanisława Kauzika „Sytuacja na tle ogól- 

nej sytuacji gospodarczej” i dyr. Francisz 

ka Głowińskiego „Aktualne zagadnienia ad 
ministracji wydawniczej". 

Sprawozdanie z VHI Kontynentalnego 

Kongresu Reklamy w Wiedniu zawiera arty 

kuł p. St. Z. Zakrzewskiego, prezesa Polskie 

go Związku Reklamowego. 

Dział artykułów i relacji informacyjnych 

zamykają prace następujące: „Towarzystwo 

Wiedzy Prasowej” (sprawozdanie z zebrania 
załeżycielskiego tego mowego zrzeszenia), 

„Minimałne stawki wynagrodzenia dzienni- 

karzy w Paryżu”, „75-lecie Gazety Rolni- 

czej” i „Przedstawiciełe czasopism w zakła 

dach fabrycznych S. A. Steinhaben i Saeger 

w Myszkowie”. 

Zamykają zeszyt stałe rubryki: Prace 

Związku Wydawców, Organizacje i sprawy 

dziennikarskie, Kronika krajowa, Prawo a 

prasa i Prasa na szerokim świecie. 

(4 DĄŁADAAAAAAADNANAAŁ > 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz 4 15 pp. I 8.30 wiecz. 

MIŁA RODZINKA 
Ceny propagandowe 
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Podolu 

większyć tylko bogaetwo pamiątek historycz 
nych i osobliwości przyrody ziemi podol- 

skiej, właściciel gruntu, na którym znale- 

ziono schron podziemny, nie oceniając nałe- 
życie znaczenia tego odkrycia — kazał za- 

sypać zapadlisko. 

1 SAM AA AAA AAA AAA > ь 

Teatr muzyczny „LUTNIA. 
Występy artystów Teatru Bydgoskiego 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

„PTS... JANIE! * 
Komedia muzyczna P. Weissa 

TYTYTYYTYYYYYYYTYYYYTYYYYYYYTYYTYYYYYYYY*   

posiadali żadnych dokumentów, a pienię- 
dzy mieli jedynie tyle ile trzeba było za- 
płacić na wynajem maszyn, zapropono- 
wali obeonemu wówczas w wypożyczalni 
pracownikowi Kronika, Galpemowi, by 
wypożyczył im dwa rowery, zaś na frze- 
cim udał się wraz z nimi na plac Bosacz- 
kowy, gdzie mają zamiar „przejechać się”, 
Galpern się zgodził i udał się wraz z kli- 
entami na plac Bosaczkowy. Trzeci chło 
piec poszedł na piechotę, znalazłszy się 
zaś na placu poprosił Galperna, by po- 
zwolił mu „trochę” przejechać się. Gal- 

pern zgodził się. Kiedy trzeci chłopiec 
znałazł się na rowerze, wszyscy trzej 
„uderzyli w pedały” i wkrótce znikli z 

oczu zdumionego | pizeražonego Gal- 
pema. 

Chłopcy pojechali do wsi Kaliczniki, 
gdzie skradzione rowery sprzedali. 

Młodocianych złodziei osadzono w Iz 
bie Zatrzymań. Staną oni przed sądem dla 

nieletnich. (<). 

Pani apiekarzowa 
i skzleczony chłopak... 

Do apteki M. Chawkina w Podbrodziu, 
zgłosił się skaleczony wskutek nieostrożne- 

go nastąpienia nogą na szkło 16 letni uczeń 

jednego z gimnazjów wileńskich, przebywa- 

jący na lenisku w Sobkiszkach — z prośbą 

© jodynę i kawałek bandaża. Obecna wów- 

czas żona właściciela apteki dała skaleczone 
nu jodynę i bandaż, żądając natychmiasto 

wego uiszczenia należności. Chłopak nieste- 

ty pieniędzy przy sobie nie posiadał, to też 

nie był w stanie nabyć potrzebnych opat- 
rurików. Aptekarzowa odebrała jodynę i ban 

daż, nie udzielając tym samym pomocy po 

szkodowanemu. 

Na marginesie tej wiadomości trzeba pod 

Kreślć, iż niehumanmitarny czyn Chawkino- 

waj omalże nie spowodował u ucznia zaka 

żenia krwi i poważnej komplikacji. 

Druki zakazane. 
Ministerstwo Spraw  Wewnętrz- 

nych odebrało debit pocztowy niżej 

wymienionym drukom i zakazało ich 

rozpowszechniania, ponieważ zawie- 

rały one w swej treści cechy prze- 
stępstw, przewidzianych w kodeksie 
karnym: 

czasopismu „Głos Rossii*, wyda- 
wanemu w języku rosyjskim w Ber: 
linie, 

czasopismu „Lemko“, wydawane- 

mu w języku ukraińskim w Nowym 

Jorku, 
czasopismu „Prawda“, wydawa- 

nemu w języku rosyjskim w Fi- 
ladelfii, 

broszurze p. t. „Almanach na 

służbi nacji”, wydawanej w r. 1938 

w języku ukraińskim w Paryżu, 
broszurze p. t, „De stoimo“, Ja- 

rosława Orszana, wydane w r. 1938 

w języku ukraińskim w Paryżu, 

broszurze p. t. „Doba nacjona- 
lizmu*, Jarosława Orszana, wydanej 

w r. 1938 w języku ukraińskim w 

Paryżu, 
broszurze p. t. „Pod rumuńskim 

postołom*, wydanej w r. 1937 w ję- 

zyku ukraińskim w Paryżu, 
broszurze p.t. „Za zbrojnu Ukra- 

inu* — Wojenno-naukowyj  zurnał, 
wydanej w r. 1938 w języku ukraiń- 
skim w Paryżu, 

książce p. t. „Głobus geograii- 
czeskij* — Jezegodnik dla dietiej, 
wydanej w r. 1938 w języku rosyj- 
skim w Moskwie, 

książce p. tt „Wojennyja  fłoty 
1937 g.“, J. Szwede, wydanie 6 

1938 r. w języku rosyjskim w Mosk- 

wie. 

ESET SET SSERTTM PUNT 

  
Na 91 rocznicę urodzin Tomasza Edisons 

wynalazcy żarówki elektrycznej, wzniesiom 

w Menlo Park w New Jersey pomnika jeg 

czci i na szczycie umieszczomo najsilniejsz 

na świecie żarówkę o mocy — 5.200 watój



    

Wilno umieją cenić we Francji 
ale nie w Polsce 

Polak emigrant przebywający we 
Francji nadsyła nam list, który zamie 
szczamy niżej ze wszystkiemi właści 
wościami oryginału, jako smutny i 
przekonywujący dowód, że echa słu 
sznego upominania się o prawa Wil 
na znajdują wszędzie oddźwięk tyl- 
ko nie... w Polsce: 

»NICOLAS MARCINOWSKI 
69, rue Carnot, 69 

* Montceau-lest Mines, dnia 30 VI 1938 

W. Szanowny Panie Redaktorze. 

Pod tak mocnym i rzeczowym ar 
tykułem z dnia 26 bm. zatytułowa- 
tym „Wilno — miasto zapomniane” 
może i powinien podpisać się każdy 
wilniani*. 

Jest więcej niż skandalem, że Wil 
ho, kolebka największych mężów sta 
nu, wieszczów jak Miekiewicz i Sło- 
wacki, którzy z Wilna czerpali siłę i 
ducha twórczego, kolebka Wielkiego 
Marszałka, stało, się Miastem Zapom 

nianym dla Panów, którzy widocznie 
interesu nie mogą robić, kierując wy 
tie>zki na odległą północ Polski. 

Powtarzam interesu, bo tak jest 
У Tzeczywistości. Gdy biuro podróży, 
a jakieby ono nie było t. zw. pań- 
stwowe czy prywatne, układa prog- 
Tam dla wycieczki, to ono przede 
wszystkim kieruje się możliwością za 
robku i to największego zarobku 

Wycieczkę kierować do Wilna? A- 
leż to zadaleko — to się nie opłaca— 
ło zwiększa koszta — zresztą wów- 
rzas eo się zarobi prowizji od tanich 
pensjonatów i czy jadłodajni wileń 
2 asies, ale nieraz bardzo dob 
У w Wilnie się starają i wolą 
nieraz stracić, х sa 

gošci uraczycdją 3 Pelės 1 smacznie 

„A pozatem co się bedzie pokazy 
wać cudzoziemcowi w Wilnie: „kocie 

Iby* „dorożki „szewców czy żydów na 
Niemieckiej, — tego Europejczyk nie 
lubi, a piękne kościoły to i w Krako 
wie zobaczy. Wilno jest dobre dla mło 
dzieży studiującej Mickiewicza, dla 
Polaków — cudzoziemiec nie zrozu- 
mie Wilna”, 

: A jednak! Wlašnie obcy, jak słusz 
nie autor wspomnianego artykułu 
przytacza, właśnie obcy nazwali Wil 
no zapomnianym miastem sztuki. — 
Napoleon zaś, ten Wielki Człowiek, 
który tyle miast pięknych zdobywał, 
który tyle miast starych i prastarych 
oglądał, znalazł coś w tem „żydow- 
sko - dorożkarskim* Wilnie, coś, co 
80 ujęło, co chciał na dłoni do swego 
Paryża zabrać. Filigranowej budowy 

kościółek Św. Anny pozostawia wra 
żenie cacka, ale nie więcej. Mam wra 
ženie, že ten wielki cudzoziemiec wy 
zuł coś wielkiego w tym mieście 

ich ludzi. Coś wielkiego i tajem 
Czego chowają stare mury wileń- 

skie, jakaś atmosfera wielkości tam 
Panuje. 

Tak jak stary Kraków, zmarła sto 
Ёса dawnej Pelski, jest miejscem wie 
cznego spoczynku Wielkich, którzy 
losami kraju naszego kierowali : wie! 
kość Polski stwarzali, — tak Wilno 
Jest Tch kolebką. 

Jagiellonowie, poprzez Mickiewi 
Aa do Piłsudskiego spoczywający w 
Takowie pochodzą z Wilna. Wilno 

i sć wychowało, z Wilna wskazania 
ucha twórczego czerpali, do Wil 

cji dychali i marzeniem Wilno pieś 
i. 
A inni wielcy wodzowie i mężowie 

stanu jak Stefan Batory, choć w Wii 
Nie nie rodzeni, do Wilna zawsze tę 
sknili do Wilna intuicyjnie podążali 
zaczerpnąć Ducha Wielkości, 

, Wilno — to wiecznie żywy ba- 
Sion walki wschodu z zachodem —- 

ie   
  

twierdza kultury i cywilizacji  ро!- 

skiej. 
"Tam się rodzą najwięksi synowie 

naszego kraju, wśród walki, klęsk lub 
zwycięstw — tam rodzą się wielkie 

ideje, wielkie myśli i wskazania dla 
Narodu. — Tam jest kolebka Polskiej 
Myśli Politycznej: polskiej doktryny 
od morza do morza. — Dawniej mie 
czem i podbojem — dzisiaj pracą, 
przyjaźnią i pokojem. 

Kto chce zrozumieć polską myśl 
polityczną powinien Wilno zwiedzić. 

A ileż to cudzoziemców, a we 
Francji takich wielu spotkałem, po 
wraca z Polski z zachwytem wyraża 
jąc się o naszym kraju, o bogactwach 
naturalnych -Galicjj i Śląska, o 
frywolnej Warszawie,  historycz- 

nym Krakowie, czy nowoczesnej Gdy 

ni, o silnej armii polskiej i stałej wa 

lucie, ale... ale nie mogą zrozumieć, 

czego ta Polska chce, jakimi drogi 
idzie jej polityka, czy naprawdę jest 
na pasku Niemca, czy się to tak zda 
je. Żadne przekonywania, żadne ar 
gumenty nie pomogą tak skutecznie 
jak parę dni spędzonych w *Wilnie, 
gdzie cudzoziemiec oprócz miasta sztu 
ki odkryje kolebkę wszystkich Wiel 
kich Polaków, mężów stanu kolebkę 

polskiej myśli politycznej. 

Wilno, kolebka polskiej myśli po 
-litycznej powinno się stać sloganem 
zachęcającym turystę do zwiedzenia 
naszego pięknego i miłego miasta. 

A jak do tego przystąpić? — o tym 
samo Wilno powinno myśleć i o to się 
starać. W praktyce warto by powołać 
do życia specjalny autonomiczny or 

gan popierania turystyki do Wilna, 

który by nie formułkami zarobków i 
korzyści materialnych myślał, co jest 
ceiem każdego biura podróży, ale któ 
ry by dbał o korzyści moralne i pro 
pagandowe, jakie pobyt cudzoziemea, 
turysty w Wilnie może dać dla dobra 
naszego kraju. 1 

Na wzór krajów europejskich, 

gdzie polityka turystyczna ma swoje 

tradycje, jak w Szwajcarii lub Fran 

cji, gdzie prawie w każdym mieście 

  

Z dniem 1 sierpnia 1938 r. wejdą w žy- 

cie nowowydane taryfy polsko niemieckiego 

związku kolejowego. Część II: taryfa Nr 3 

na przewóz paszy, taryfa Nr 10 na kamie- 

nie, taryfa Nr 11 ma gliny, taryfa Nr 12 na 

żwir i piasek, taryfa Nr 16 na nawozy sztu 

czne. 

Taryfy te zostały wydane w nowym ukła 

dz'e i zawierają pewne zmiany w wysokości 

stawek. 

Opłaty za ważenie przesyłek ekspresowych 
1 bagażu. 

Ministerstwo Komumikacji wprowadziło 

nowa opłatę dodatkową za ważenie przesy- 
łek ekspresowych i bagażu przy ich wydawa 

niu odbiorcy. 

Opłata za ważenie, dokonywana na żąda 

nie odbiorcy wynosi 10 groszy od każdej 

sztuki, 

Eksport jaj mrożonych. 

Ministerstwo Komunikacji, w celu ułat- 

wienia eksportu jaj w stanie zamrożonym, 

wprewadizło ulgę, drogą zastosowania ulgo 

wych stawek kolumny taryfy eksportowej 

PB—24 do zwyczajnych przesyłek jaj, kiero 

wanych do stacyj, przy których znajdują się 

miejsca zamrożenia jaj. 

Nowoprowadzona, z ważnością od dnia 

1 lipca 1938 r. taryfa WB—22 przewiduje 

stosowanie stawek eksportowych w drodze 

zwrotu. Będzie to możliwe o ile odbiorca 

przesyłki, w terminie do 6 miesięcy od daty 

Į wykupienia listu przewozowego, na podsta 

RZ RRCWERTHH 

Wilno nad bezkresem wód 
Sedziemyy ma polski Bałtyk 

р Zapisy na wycieczkę do Gdyni | 
tyl uiemy w dalszym ciągu, lecz ody © te, przy których opłacana jest 

szu całkowita należność w kwocie 
zł 50 gr. 

moe xi piaty, - podlegającej > wi jedynie w mało prawdopo 
k Jm wypadku niedojścia wyciecz 

do skutku, jest jedynym sposobem 
i zapewnienia sobie miejsca w po- 
72 Raczą to przyjąčė do wiado- 
ae Ci wszyscy, którzy tak licznie 
;tszają się do nas z telefonicznymi 
Psemnymi prośbami o zarezerwo- 

ie „biletów. 
Gjaza wycieczki wyznaezony jest 

odziny popołudniowe 1 sierpnia. 

Wycieczka odjedzie pociągiem spe 
cjalnym, w składzie którego znajdo- 
wać się będzie wagon restauracyjny i 
wagon dancingowy. 

Uczestnicy wycieczki wolni będą 
od kłopotów kwaterunkowych. W ce 
nie wycieczkowej karty uczestnictwa 
zawarte są noclegi, zamówione w Ho 

telu Emigracyjnym. Nie poniosą też 
żadnych dodatkowych opłat z tytułu 
znajdującego się w programie wycie 
czki wyjazdu drogą morską z Gdyni 
na Hel, lub do Jastarni. 

Jesteśmy przekonani, że nasi czy 
telnicy wrócą z tej wycieczki równie 
zadowoleni, jak w latach ubiegłych. 

  
    

  

Taryfa polsko-niemiecka 

  

„KURIER“ (4509). 

i miasteczku istnieją t. zw. Syndicat 
d Initiative, komórki o charakterze 
społecznym, mające swoje biura, 
gdzie się udziela wszelkich informa- 
cyj turystycznych bezpłatnie, ale rów 
nie gdzie się studiuje wszelkie moż 
liwości zwiększenia turystyki do dane 
go masteczka, czy miejscowości ką- 

pielowej, historycznej lub przemysło 
wej, gdzie się czuwa nad propagandą 
i reklamą o danej miejscowości, aby 
jej nie pomijano czy w wydawnict- 
wach kolejowych, czy ogólno - tury 
stycznych itp. 

Syndicat d* Initiative we Francji o 
piera się w dużej mierze na kupcach, 
którzy w ramach tego syndykatu urzą 
dzają rozmaite imprezy handlowe jak 
np. loterie fantowe lokalne, na które 
rozdaje się bezpłatnę bilety. w zależ 
neści od wysokości zakupów (1 bilet 
za każde 5 frs zakupu). 

Loteria taka zwiększa popyt na 
kupno, a zarazem przynosi pewien 
zysk dla Syndykatu, który musi po 
kryć swoje wydatki roczne? W więk 
szych ośrodkach turystycznych, jest 
przeznaczony dla Syndykatu Iniejatv 
wy specjalny budżet municypalny lub 
departamentalny. 

Wilno nigdy się nie stanie wiel- 
kim ośrodkiem turystycznym dła za 
graniey, lub nawet dla wewnątrz na 
szego kraju, o ile my sami nie będzie 
my oto dbać i nie zabierzemy się do 
konkretnej i dobrze zorganizowanej 
projtegandy naszego miasta sztuki, ko 

lebki wielkich Polaków. 
Artykuł Kuriera Wileńskiego „Wi! 

ne — miasto zapomniane* powinniś 
my wyryć głoska za głoską w sercach 
naszych i nie opierając się na nikim, 
nie licząc na nikogo poza nami wil 

nianami, 100 - proc. wilnianami, 
stworzyć konkretny j czynny organ 
popierania turystyki Wilna. 

Racz przyjąć, W. Szanowny Pa- 
nie Redaktorze, wyrazy głębokiego 
szacunku „oraz przekazać Szanowne 
mu Autorowi w. w. artykułu moje wy 

razy uznania i solidarności z jego po 

glądami 

wie którego w miejscu zamrożenia otrzymał 

przesyłkę, udowodni, że na każdych 100 kg 

jaż brutto w opakowaniu, wywiózł za grani 

cę celną morzem conajmniej 60 kg jaj w sta 

nie płynno - mrożonym w opakowaniu; ja- 

ko radawca na liście przewozowym lub ko 
nosamencie przesyłek nadanych na eksport 
morzem musi przy tym figurować odbiorca 
przesyłki pierwotnej. 

W razie nadawania przesyłek jako wago 

nowo - pośpieszne, obowiązywać będą opła 
ty kolumny PB—?24a. 

Eksport pośredni. 

Obok ulgi na eksport pośredni jaj mrożo 

nych, drogą morską, Ministerstwo Komun:- 
kacji wprowadziło z ważnością od dnia 1 
iipea 1938 r. ułgę na dowóz jaj do stacyj, 
przy których znajdują się miejsca zamraża 
nia — które to jaja przeznaczone są po prze 

robieniu na eksport drogą lądową. у 
Nowo wprowadzona taryfa WB—22 prz 

widuje opłaty taryfy GB—25 na eksport dro 
ga lądową — za przewóz jaj z miejsca pro 
dukcji do miejsca zamrażania. 

Opłaty te stosuje się W drodze zwrotu w 
razie udowodnienia przez odbiorcę w termi 
nie 6 miesięcy od daty wykupienia listu prze 
wozowego, na podstawie którego w miejscu 

zamrażania otrzymał przesyłkę, że na każ 

dych 100 kg jaj brutto w opakowaniu, wy 

wiózł za granicę celną drogą lądową co naj 
mniej 60 kg jaj w stanie płynno - mrożonym 

w opakowaniu, przy czym jako nadawca na 
listach przewozowych lub konosamentach 
przesyłek nadawanych za granicę celną mu 

si figurować odbiorca przesyłek  pierwot- 
nych. 

Stawki kolumny GB—25 na eksport poś 

redni drogą lądową są Wyższe od stawek 
PB—24 na eksport pośredni przez porty pol 

skiego obszaru celnego. Obie te kolumny sta 
nowią wydatną obniżkę od taryf wewnętrz 
nych, dotychczas stosowanych. 

Według tej taryfy można nadawać jaja 
również jako przesyłki wagonowe pośpiesz 

ne bez żadnych dopłat. 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE I CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 81 
Dla pp. czytelników „Kurlera Wileńsk,*   15% rabatu | 
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Podsumowanie wyników Pierwszego 
Jarmarku Zielarskiego w Wilnie 

W dniach 24 i 25 czerwca odbył 
się Pierwszy Jarmark Ziół Leczniczych 
w Wilnie urządzony staraniem tutej- 
szej Izby Przemysłowo-Handlowej przy 
współudziale Zakładu Farmakognozji 
Uniwersytetu Stefana Batorego. Jest 
to pierwsza tego rodzaju impreza w 
Polsce oraz jedyna w chwili obecnej 
na całym świecie. Przed przeszło stu 
laty, gdy rośliny były jeszcze podsta- 
wowym elementem lecznictwa jar- 
marki ziół leczniczych były w Niem- 
czech imprezą (np. w Erfurcie). Jar- 
mark Wileński jest zatem odnowie- 
niem dawnych imprez zielarskich. 

Wskazać należy, że kiermasze zie- 
larskie sięgają na Wileńszczyżnie za- 
mierzchłych czasów i odbywają się 
bez przerwy rokrocznie w określo- 
nych terminach. W Wilnie kiermasze 
ziół leczniczych odbywają się na św. 
Jerzego (23 kwietnia) oraz na św. 
Jana (24 czerwca), 

Kiermasze zielarskie są jednak 
imprezami ludowymi. Są one ogra- 
niczone do pewnej miejscowości; 
sprzedawcami są zbieracze ziół, na- 
bywcami zaś konsumenci bezpośre- 
dnio. 

Pierwszy Jarmark Ziół Leczniczych 
w Wilnie, który został nawiązany do 
tradycji świętojańskiego  kiermaszu 
miał na celu zademonstrowanie do- 
tychczasowego dorobku Ziem Półno- 
cno-Wschodnich w zakresie wszyst- 
kich gałęzi zielarstwa, a więc podaży 
BEBENEK 

  

ludowej, nowoczesnego handlu, pro. 
dukcji i przeróbki ziół, oraz dotych- 
czasowych osiągnięć naukowych na 
tym polu. 

Na Jarmark złożyły się zatem na- 
stępująče imprezy zielarskie: 

1) tradycyjny kiermasz ludowy, 
2) wystawa firm i plantacyj zie- 

larskičh, 
3) część naukowo - dydaktyczna 

(wystawa zielników, wystawa piśmien- 
nictwa zielarskiego, prelekcje, zwie- 
dzanie znanego w całej Polsce Og- 
rodu Roślin Lekarskich Zakładu Far- 
makognozji U. S$. B.). 

Wyniki Jarmarku przeszły naj- 
śmielsze nawet przewidywania orga- 
nizatorów. Wystawa firm  przekro= 
czyła, wbrew przypuszczeniom inicja- 
torów, nadane jej ramy, zamieniając 
się w targi branżowe. 

Najwybitniejsze w kraju firmy 
handlujące lub przetwarzająće zioła 
wydelegowały na Jarmark swoich 
przedstawicieli. Były zatem na Jar- 
marku reprezentowane firmy z War- 
szawy, Gdyni, Lwowa, Katowic, Mys- 
lowic i t. d. Ogółem ilość odwiedza- 
jących wynosiła ca 2.000 osób. 

Obroty i ceny nie były oficjalnie 
notowane. Według jednak informa- 
cyj firm wielkość zawartych tranzak- 
cyj osiągnęła ca 85 tysięcy kg., war- 
tości ca 60.000 zł. Ponadło nawią- 
zano na Jarmarku pertraktacje na 
transakcje znacznie większe. 

Strajki w gazecie „Ruskoje Słowo” i „Nasze 
Wremia” oraz w teatrzyku „Owi-;r0- quo" 

zilikwidowana 
Zawodowy Związek Drukarzy przeprowadził swoje postulaty 

Artyści sami będą kierować teatrzykiem 

Trwający od kilku dni strajk w 
gezecie „Ruskoje Słowo* i „Nasze 
Wremia' został wczoraj zlikwidowa- 
ny Na konferencji w Inspektoracie 
Pracy osiągnięte zostało porozumie- 
nie. 

Wydawcy b-cia Kotlarewscy zgo 
dzili się na warunki pracy i płacy, 
wysunięte przez Zw. Zawodowych 

Drtkarzy. : 
WZW 

Wczoraj delegacja strajkującego 
zespołu artystycznego teatrzyku Qui 
Pro Quo zgłosiła się do starosty g.odz 
kiego z prośbą o udzielenie tymczaso 

  

wego zezwolenia na organizowania 
przedstawień rewiowych. Ponieważ 
sirajkujący znajdują się w wyjątko- 
wo ciężkiej sytuacji materialnej i do 
słownie bez żadnych środków do ży- 

cia, starosta Czernichowski udzielił 
zezwolenia. 

W związku z tym teatrzyk Qui 

Pro Quo do ostatecznego wyjaśnienia 
sytuacji strajkowej prowadzony bę- 
dzie przez cały person | artystyczny. 
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W sprawie zatargu w przemyśle 
tartacznym odbędzie się 14 bm. kon 
ferencja o godz. 17, 

On na 10 lat ona na 5 lat 
Komuniści przed sądem Okręgowym w Wilnie 

Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznał wczo 

raj charakterystyczną sprawę dla całokształ 

ta roboty wywrotowej w Wilnie. Na ławie 

oskarżonych zasiedli Leja Biskon, młoda 
dziewczyna ze Święcian, Iser Szereszewski, 

obarczony dwoma wyrokami po 6 i 5 iat 

więzienia za działalność komunistyczną oraz 

niejaka Tema Michełson ze Święcian, która 

od grudnia 1937 r. do lutego 1938 r. to zna- 

czy aż do chwili aresztowania mieszkała w 

Wilnie. 
Oskarżał p. wiceprokurator Wolski. 

Przewodniczył p. sędzia Orlieki, w charakte 

rze wołantów zasiedli za stołem sędziew- 

skim sędziowie S. O. p. p. Szaniawski i Drae. 

Jak wynika z aktu oskarżenia w końcu 

1937 r. i na początku r. b. polieja polityczna 

w Wilnie w drodze obserwacji ustaliła, że 

pewna grupa działaczy komunistycznych u- 

siłuje stworzyć w Wilnie nową „tecanikę'* 

dla centralnego Komitetu Komunistycznej 

Partii Zachodniej Białorusi. : 

W tym kierunku prowadzone bylo docho 

dzenie, które w dniu 13 lutego be. przynio 

sło pomyślny wynik. 

Dyżurujący w tym dniu na dworcu wi- 

leńskim wywiadowca Jan Tochman zwrócił 

uwagę na młodą Żydówkę, która przybyła 
pociągiem warszawskim do Wiłna. Miała o 

na w ręku dużą walizę. Zdradzając wyraźny 

niepokój, zdążała w kierunku wyjścia lecz 

została przez Tochmana zatrzymana. Dziew 

czyna usiłowała zbiec. Po krótkim jednak 

pościgu ujęto ją i odstawiono do komisaria 

tu, gdzie zrewidowana została zawartość wa 

lizki. Znaleziono w niej dokumenta o akcji 

„moprowskiej* w Wilnie, wydawnictwa 

„Głos zza drutów*, „Czerwony Sztandar“ į 
inne, oraz pewne informacje, dotyczące two 
rzenia w Wilnie „nowej techniki* KPZB. 

Podczas przesłuchania Biskonówna о$ 
wiadezyła, iż przed kilkoma dniami poznała 
nieznaną kobietę Żydówkę, która zapropono 

wała jej zawiezienie do Warszawy pewnych 

dekumentėw, za co wręczyła 45 zł. Po przy 

byciu do Warszawy Biskonówna spotkała 

się z pewnym panem. Hasłem było zdanie, 
  

„Ukłony od Geni*. Oboje poszli do restaura 

cji, gdzie nieznajomy wręczył Biskonėwnie 

walizkę z którą ją zatrzymano na dworcu 

w Wilnie. Walizkę tę miała doręczyć niezna 

jomemu przy ul. Szopena 1. 

Polieja niezwłocznie przeprowadziła rewl 

zję przy ul. Szopena 1 i zatrzymała Isera 
Szereszewskiego oraz Temę Michelsonową. 

Wszyscy oni zostali pociągnięci do odpo 
wiedzialności sądowej za działalność komu 
nistyczną, uprawianą zarówno na terenie 

miasta Wilna, jak i na prowincji. 

Po kilkugodzinnej naradzie Sąd ogłosił 

wyrok mocą którego: LEJA BISKONÓWNA 

skazana została na karę 5 LAT WIĘZIENIA 
z pozbawieniem praw na takiż okres. 

ISER SZERESZEWSKI — na 10 lat wię 
zienia z pozbawieniem praw na lat 8. 

Trzecia oskarżona Michelsonowa została 

uniewinniona i po przebyciu 5 miesięcy w 

więzieniu, odzyskała wczoraj wolność, by 

wkrótce udać się do Palestyny. 0 

TS RAT AATETTTSNSPUAS 

Zbiorowe wydanie dzieł Asnyka 
„w setną rocanieg jego ueodzn 
Jak wiadomo, we wrześniu r. b. (11) przy 

pada 100 rocznica urodzin wielkiego poety 

— myśliciela i patrioty Adama Asnyka, 

W związku z tą rocznicą komitet uczcze 

ria Asnyka w porozumieniu z „Naszą Księ 

garrią* przystąpił do zbiorowego wydania 

pism Asnyka. Całość dorobku literackiego 
wielkiego poety obejmmie 5 tomów. 

Fisma ukażą się w prenumeracie po spe 

cjalnie niskich cenach dla uprzystępnienia 

najszerszym warstwom nabycia zapomniane 

go już częściowo a tak cennego dorobku po 

ely. : 

Prenumeratę (zł. 17 za 5 tomów bez opra 

wy i zł. 23.50 w ozdobnej oprawie płócien 
nej przyjmuje „Nasza Księgarnia" w a 
szawie i Wilnie oraz wszystkie księgarnie w 
Pclsce. 
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LIPIEC Dziś: Bonawentury 

1 4 Jutro: Henryka Ces, 

Wschód słońca — g. 3 m. 01 

Czwartek | zachód słońca — g, 7 m. 49 
DŁ ND 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 13. VIL 1938 r. 

Cišnie 761 
Temperatura średnia + 20 

"Temperatura najwyższa +- 2 

"Temperatura najniższa Ą- 1: 

Opad: ślad 

Wiatr: południowy 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: dość pogodnie 

NOWOGRÓGZKA 

— Zebranie OSP. 24 lipca, o godz. 18, 
względnie 19 (w drugim terminie), odbę- 
dzie się w Nowogródku w sali straży po- 
żarnej nadzwyczajne walne zebranie 
członków i sympatyków Och. Straży Po- 
żarnej w celu wybrania nowego naczel- 
nika straży. 

— Mecz piłki nożnej. 16 lipca br. od- 
będzie się na boisku mecz piłk nożnej 
między drużyną „Makabi” z Lidy i „So- 

kołem'* z Nowogródka, 
— Sprawa drukami sejmikowej niewy- 

jaśniona. Donosiliśmy w swoim czasie, że 
20 maja odbędzie się sprzedaż (w dro- 
dze przetargu) drukarni sejmikowej, dzier 
żawionej od kilku lat przez D. Zylberma- 
na, a znajdującej się w gmachu Syndy- 
katu Rolniczego, który wymówił już Sej- 
mikowi iokal, 

Zgłoszono podobno cztery, w tym 
ofertę Syndykatu Rolniczego i D. Zylber- 
mana, który — jak głosi fama — zaołia- 
rował największą sumę. Oficjalnie įednak 
doychczas nic nie wiadomo o wynikach 
przetargu. 

Termin dzierżawy drukarni przez Zyl- 
bermana upłynął 1 czerwca br., lecz upo- 
ważniono go do prowadzenia nadal aż 
do ostatecznej decyzji Wydziału Powia- 
towego. 

LIDZKA 

— Lipniszki budują szkołę. W Lipn'- 
szkach, gdzie Marszałek Józef Piłsudski 

wydawał pierwsze numery „Robonika”, 

przystąpiono do budowy murowanej szko 

ły powszechnej, W chwili obecnej sy- 
tuacja szkolnictwa na terenie Lipniszek 
znajduje się w opłakanym stanie, Poszcze 

gólne oddziały rozmieszczone są w trzech 
budynkach, przeważnie na piętrze, a ści- 
ślej mówiąc nad karczma, Otoczenie nie 
wywiera dodatniego wpływu na dziatwę, 
która siłą rzeczy musi obserwować, zwła- 

szcza podczas dni targowych, demorali- 
zujące zachowywanie się pijaków. 

Energia wójta Kowalskiego okazała 
się silniejszą od wszelkich przeszkód, 
gdyż po zwózca cegły z Wołkowyska, 
przysłąpicno właśnie do zakładania fun- 
damentów pod gmach nowej szkoły, 

Budynek stanie z dala od rynku, na 
skraju miasteczka, opodal traktu lidzkie- 

go. Plac został już nabyły przez gminę. 
Wielkość placu pozwoli na urządzenie 
ogródków szkolnych i przyrządów do 
gier sportowych, W chwili obecnej spra- 
wa wychowania fizycznego w szkołach 
lipniskich jest ze względu na waruńki lo- 
kalne sparaliżowana. Nowa szkoła będzie 
miała okazały wygląd. Koszt oblicza się 
na 65 tys zł. Oby tylko w rezultacie nie 
okazała się podobną do szkoły w sąsia- 

    

  

dującym z Lipniszkami lwiu, z której, 
gdy mury zaczęły się rozpadać, poucie- 
kali wszyscy „pionierzy” i działacze. 

— MWycieczka z Lidy do Kalwarii. 
Przed kilku dniami zorganizowano w Li. 
dzie wielką wycieczkę turystyczną do Wil 
na i Kalwarii, Wyjechała ona specjalnym 
pociągiem. W pielgrzymce udział wzięło 
około 1000 osób, przeważnie z Lidy i naj 
bliższych okolic. 

BARANOWICKA 

‚ — Dogodne warunki zbytu se- 
rów, miodu i grzybów. Chrześci- 
jańska spółka „Ekonomia* w Bara- 
nowiczach (Szeptyckiego 50) rozsze. 
rzyła swój dotychczasowy zakres dzia. 
łalności i przystąpiła obecnie do sku- 
pu na szerszą skalę miodu, serów 
litewskich i grzybów suszonych od 
rolników, płacąc wysokie ceny. 

— Wszyscy mieszkańcy pow. 
i miasta Baranowicze powinni za- 
opatrzyć się w dowody osobiste. 
W związku z zaliczeniem Baranowicz 
i okolic do strefy pogranicznej, sta- 
rosta Karol Wańkowicz wydał odez- 
wę do mieszkańców powiatu i mia- 
sta, żeby wszyscy mieszkańcy w wie- 
ku od lat 13, w jak najkrótszym cza- 
sie zaopatrzyli się w dowody osobi- 
ste, ponieważ organa K, O. P. i Po. 
licji Państwowej zwrócą od tego cza- 
su bączną uwagę na ruch ludności 
i mogą żądać od każdego dokumen- 
tów stwierdzających tożsamość. Do- 
kumenta te należy stale posiadzć 
przy sobie. 

— Egzaminy dla terminatorów 
iryzjerskich. Odbęda się w Barano- 
wiczach w lokalu Związku Rzem. 
Chrześcijan pierwsze egzaminy dla 
terminatorów fryzjerskich. Na egza- 
miny  przyjeżdźa specjalny delegat 
Nowogródzkiej Izby Rzemieślniczej, 

— Nagły zgon. Na ulicy Miń- 
skiej w Baranowiczach zasłabł nagle 
Kozioł Srul-Nochim mieszk. os. Du- 
bica, który po przewiezieniu do szpi- 
tala zmarł wskutek zaburzeń czyn- 
ności serca. 

— Nowy Zarząd O.S.P. we wsi 
Gronczaki. W lokalu szkoły we wsi 
Gronczaki pod przewodnictwem Sku- 
bidy Józefa odbyło się walne zebra- 
nie członków O. S. P. Po odczytaniu 
sprawozdań z działalności Zarządu 
zebranie wybrało nowy Zarząd w 
składzie następującym: Zając Józef, 
Nieścierowicz Włodzimierz i Nieście- 
rowicz Mikołaj. 

— Warszawska Harcerska dru- 
Żyna przybyła na obóz letni do 
pow. baranowickiego. Do majątku 
Darewo, przybyła w tych dniach War- 
szawska Drużyna Harcerzy im. Stefa- 
na Batorego na obóz letni. 

Drużyna zabawi na terenie po- 
wiatu do 31 lipca br. 

— Wznowienie zbiórek na samolot dla 
armii. Komitet Fundacji Samołotu dla Armii 
Eodaje do wiadomości, że wznawia znowu 
zbiórki na samolot, który postanowiło ufun- 
dować społeczeństwo m. Baranowicz i prosi 
zainteresowanych, którzy otrzymali listy do 
przeprowadzenia zbiórek, o wznowienie wy- 
siłku. 

— 20.000 zł na bruki m. Baranowicz, 
Prace brukarskie w Baranowiczach w b. 
   

  

„KURJER" (4509), 

„Trojaczki“ w oborze 

  

W gospodarstwie szwajcarskiego wieśniaka ocieliła się krowa, dając życie trzem 

  

sezonie poza rozpoczętymi robotami na ul. 
Szeptyckiego, obejmą jeszcze szereg ulic, 
między innymi ul. Miekiewicza, część Szoso- 

wej i inne. Na inwestycje brukarskie m. 

Baranowicz Fundusz Pracy przyznał po- 

życzkę w wysokości 80.000 zł. 

POLESKA 
— Pińsk przoduje w przygotowaniu 

do obrony przeciwlofni*zej, Odbyło się 
w Pińsku walne zgromadzenie obwodu 
LOPP, Z sprawozdań wynika, że obwód 
piński jest najlepiej funkcjonującą placów 
ką LOPP w całym kraju. 

Już w roku ubiegłym budżet obwodu 
został wykonany z nadwyżką 650/9. Na 
rok bieżący dochód obwodu został pre- 
liminowany na 21.600 zł, ale już w pierw- 
szym półroczu strona dochodów wykaza- 
ła 20796,51 zł, czyli że osiągnęła sumę 
przewidzianą rocznym budżetem. 

Wobec pomyślnych wyników pracy, 
walne zgromadzenie przez aklamację po- 
słanowiło prosić dotychczasowy zarząd o 
kontynuowanie swej działalności, Skład 
zarządu przedstawie się następująco: pre- 
zes — starosta pow, K. Łyszczkowski, 
wiceprezesi — ppłk. dypl. S$. Sztarejko 
i prezyd. miasta J, Ołdakowski, sekrelzrz 
— kpt. s. s. W. Pańczewski, skarbnik — 
insp. samorząd, A. Szymański, członko- 
wie: dyr. P. B. R. — Z. Jakowicki, mjr. 

J. Żelewski, insp. B. Bartnicki, komandor 
s. s. 5. Sokołowski, dyr. ). Eliasberg, dr 

$. Zieliński i M, Goldberg. Do komisji re. 
wizyjnej weszli: kpł. Cz. Basiński, sędzia 
S. O. M. Talewicz i nacz. B. Rochman- 
kowski. 

W okresie od 1 stycznia br. było prze 
prowadzono 15 kursów o charakterze in- 
formacyjnym i przygotowawczym. 

— Na roboty sezonowe do Łotwy. 
15 bm. przez starostwo w obecności 
przedstawiciela Łotewskiej Izby Rolniczej 
odbędzie się w Pińsku werbunek pra- 
cowników rolnych na letnie roboty sezo- 
nowe do Łotwy, 

Ma być zaangażowanych 440 męż- 
czyzn i 10 kobiet. : 

Reflektanci na wyjazd powinni odpo- 
wiadać nasiępującym warunkom: wiek od 
21 do 40 lat; brak źródeł utrzymania; 
dobre warunki fizyczne i znajomość prac 
rolnych. 

Miesięczne wynagrodzenie dla przy- 
jętych będzie wynosić około 36 zł oraz 
całkowite utrzymanie i koszia przejazdu 

w obydwie strony. 

zdrowym cielakom. 

  
   

    

DRRIRIEERTŲ 

WOŁKOWYSKA 
— Teatr Miejski z Wilna, Ponieważ ja- 

kieś amatorskie zespoły podszywają się pod 
Wileński Teatr, na prośbę Dyrekcji Teatrów 
Miejskich w Wilnie, komunikujemy czytel- 
nikom, że Miejski Teatr z Wilna teraz do 
piero wyrusza w drogę i będzie w Wołko- 
wysku dn. 19 lub 20 lipca rb. z wesołą ko- 
medią Bus Fekete'go „Jan“. 

— Wydział Śiedczy przy Komendzie Po- 
licji. Przy Komendzie Powiatowej Policji 
Państwowej w Wołkowysku zamiast dotych- 
czasowego referatu śledczego — został utwo 
tzony Wydział Śledczy. Kierownikiem Wy- 
działu Śledczego w Wołkowysku mianowany 
zestał asp. sł. śl. p. Ciesielczuk, który przy- 
byt do Wołkowyska z Małopolski. Dotych- 
czasowy zaś referent śledczy przod. Krasno- 
dębski przeniesiony został do Ostrołęki. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Patrol sanitarna. Na teren 

dziśnieńskiego przybyła patrol sanitarma w 

składzie dr Jarząbka i 2 studentów Warszaw 

skiego Koła Medyków. Patrol ma wytkniętą 

trasę przez Szarkowszczyznę, Hermanowi- 

cze, Mikołajewo, Dzisnę, Jazno i Prozoroki. 

W każdej z tych mietjscowości patrol 

zatrzymywać się będzie na kilka dni w celu 

wygłaszania pogadanek z zakresu higieny i 

ućzielanie porad lekarskich miejscowej lud 

ności. 

powiatu 

BRASŁAWSKA 
— Budowa kościoła w Jodach, Jody, 

siedziba zarządu gminnego, posierunku 
policji, szkoły powszechnej, agencji po- 
cztowej i wielu organizacji społecznych, 
dotychczas nie mają kościoła rzymsko- 
katolickiego. chociaż liczba katolików 
jest znaczna. Katolicy dłuższy czas sta- 
rali się o rewindykację kościoła unickie- 
glo, który po roku 1863 został przerobio- 
ny na cerkiew prawosławną. Obecnie zo- 
sałł zorganizowany komitet, który zajmie 
się budową nowego kościoła w Jodach, 
nie rezygnując z dalszych starań o rewin- 
dykację istniejącej cerkwi. 

— Wszyscy robotnicy zostali zatrud- 
nieni. Tegoroczny sezon budowlany w 

Brasławiu zapowiada się b. dobrze. Wie- 

le osób prywatnych buduje mniejsze !ub 
większe domy murowane, co w Brasławiu 
jest nowością, gdyż dotychczas budowa- 
no przeważnie budynki drewniane. Op- 
rócz budowy bursy-schroniska, rozbudo      

  

       

  

Uruchomienie. kredytów 
na budownictwo wiejskie 
Celem zaspokojenia potrzeb drobnych 

rolników w dziedzinie budownictwa, Pań. 
stwowy Bank Rolny przystąpił do roz 
prowadzania za pośrednictwem Gminl 
nych Kas  Pożyczkowo-Oszczędnościo! 
wych kredytów na budownictwo wiejskie, 

Zasady i warunki, na jakich będą t4 
kredyty wydawane, są następujące: 

1) pożyczki budowlane udzielane bę. 
dą gospodarstwom o obszarze nie prze. 
kraczającym 35 ha; 

2) pożyczki przeznaczone są wyłącz: 
nie na wykończenie rozpoczętych budyn. 
ków wiejskich: mieszkalnych lub gospo: 
darskich; 

3) pożyczka na gospodarstwo wiejskia 
nie może przekraczać sumy złotych 600 
i nie może być mniejsza niż zł 100; 

4) pożyczki udzielane będą na okres 
5—10 lat, przy czym rolnik może korzy: 
stać w ciągu pierwszego roku z karencjł 
od spłaty kapitału, opłacając w tym roku 
tylko odsetki; 

5) Oprocentowanie pożyczek dla pos 
życzkobiorców, łącznie z wszelkimi kosza 
tami, wynosić będzie 40/9 w stosunku rocż 
nym, płatne półrocznie z góry; 

6) kredyt podlegać będzie spłacie w 
równych ratach półrocznych; 

7) dokładne warunki powyższego kre. 
dyłu zostaną zainteresowanym podana 
przez poszczególne Gminne Kasy Pożycz. 
kowo-Oszczędnościowe. : 

DBPBRDDODBDDL BDT 

Do „Kurjera Wileńskiego* 

NEKROLOGI, 
OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich | na wa- 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

dtefama Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie. 

wy budynku urzężu skarbowego, również 
Wydział Powiatowy przystępuje do roz- 
budowy swego biura, przy czym ma być 
przy obecnym budynku wybudowana du- 
ża sala konferencyjna oraz dobudowane 
piętro. Koszty tej budowy wyniosą prze- 
szło zł 40,000. 

W związku z tak ożywionym ruchem 
budowlanym wszyscy bezrobotni, tak fa- 

chowcy jak i robotnicy niewykwalifikowa- 
ni z Brasławia zostali zatrudnieni na cały 
okres letni. 

— Nasze budynki szkolne. Samorządy , 
gniinne pow. brasławskiego, które w r. 1937 
dokonały dużego wysiłku przy budowie 15 

szkół im. Marszałka Piłsudskiego, również 
i w bieżącym sezonie budowlanym dużo u- 

wagi poświęcają budowie dalszych budyn- 

ków szkolnych. 

Gmina nowopohoska buduje 3 klasową 

szkcłę murowaną w Bildziugach, przy wydat 

nej pomocy Fumduszu Pracy. Gmina widzka 

dobudowuje 4 sale i szatnię do istniejącego 

murowanego domu 7 klasowej szkoły w Wi 
dzech. Gmina miorska buduje drewnianą 3 
klasową szkołę w Bosinach i wreszcie gmi 
na leonpolska buduje dom glinobitny pod 
3-klasową szkołę w Potaszni. Pozatem w 
wielu budynkach szkolnych, przeprowadza- 

ny jest remont. 

Ogółem wydatki na budowę szkół w bie 

żącym sezonie budowlanym wyniosą przesz 

ło zł 100.000. 
   

    

Jerzy Mariusz Taylor 

Czciciele Wotana 
— Usłyszałem tu bardzo mądrą uwagę — powie- 

dział z politowaniem. — Szkoła rzeczywiście może być 
nieopalana w tych dniach, kiedy dzieci nie będą z niej 
korzystały. Ale drobna ta oszczędność nie zrówno- 
waży wydatku na namioty. Musimy kupić jeden du- 
ży i kilkanaście mniejszych. Będziemy je rozstawiali 
gdzieś za wałem, daleko od wsi i jej domów, aby dzie- 
ci oddychały zupełnie czystym powietrzem i aby nie 
przeszkadzały nauce ani kwiki prosiąt ani wrzaski 
ludzkie. W mniejszych namiotach dziect będą odpo- 
czywały po lekcjach, a czasem może nawet w nich za- 
nocują, bo taki jest teraz zwyczaj — dodał z nacis- 
kiem. — Poza tym — kończył — zdałoby się spra- 
wić dzieciakom dobre plecaki dla wycieczek, no i 
mundurki harcerskie. - 

— Che! Che! Na wojnę pewnie chce nam wypro- 
wadzić bachory pan nauczyciel Johnke — śmiał się 
dobrodusznie poczciwy pastor. 

— O, zaraz na wojnę — protestował nauczyciel.— 
No, nie! Będę tylko urządzać dla nich jakieś małe 
wycieczki. To jest najlepszy sposób, aby zaprawić 
dzieci do przyszłego życia w ustroju zespołowym, 
wyrobić w nich poczucie jedności. 

— Pan nauczyciel Johnke ma dobry plan — zgo- 
dził się chętnie pastor. — W dzieciach trzeba "wyra- 
biać poczucie jedności. Mądrze mówi pan nauczyciel 
Johnke. Nie ma jak jedność. Tylko.w jedności siła. 

— Słyszycie, państwo? Pan pastor potwierdza ła- 
skawie moje słowa — podchwycił skwapliwie doktór 

  

Jobnke. — Skoro szanowny Pan pastor jest takiego 
zdania, to zapewne ogół mieszkańców Grobli w imię 
tej samej jedności i dla jej wzmocnienia nie pożałuje 
chyba drobnych ofiar. Bo przecież tego, co ja dałem, 
będzie za mało. Musicie się państwo opodatkować. 
Ilu was tu jest we wsi? O ile się nie mylę, siedem- 
dziesiąt osiem rodzin, co? No, więc po dziesięć zło- 
tych od rodziny na początek i na moje ręce, jeśli łaska. 

Nie można powiedzieć, aby koloniści z Grobli byli 
rozrzutni. O, wcale nie. Kiedy zbierano czasem na 
jakiś cel społeczny, to nawet groszaki dawali niechęt- 
nie i jeszcze potem były wymówki, że za często. A tu, 
bez żadnego sprzeciwu, z najlepszym humorem, rada 
uchwaliła od razu po dziesięć złotych podymnego. 
I nie. Zaczarował chyba wszystkich ten nowy nauczy- 
ciel. Słuchali go już więcej niż Wilhelma Ernina, któ- 
ry uważał, że ten duży wydatek „jest zupełnie nie- 
potrzebny, bo, skoro dawniejsze dzieci bez wycieczek 
i namiotów wychowały się na uczciwych ludzi, to 
równie dobrze mogą się bez tego obejść i dzisiejsze. 
Nie słuchano go. Zakrzyczano. Ba! Wymawiano mu, 
że nie rozumie nowych prądów i stary ustąpił. Cóż 
pozostawało mu więcej, skoro nawet najlepszy przy- 
jaciel pastor znalazł się po stronie zwolenników do- 
ktora Johnke. Rozgoryczony i zrażony do wszystkich, 
usunął się w (cień, nie zabierając już głosu w tych 
sprawach. Powiedział sobie, że ostatecznie nie potrze- 
buje się troszczyć o wychowanie młodego pokolenia 
osiedleńców z Grobli. Dwaj starsi jego synowie skoń- 
czyli już przecież szkołę, a ten najmłodszy — Otto, 
beniaminek i oczko w głowie miał wszakże z przy- 
szłym rokiem iść do lepszej, aż w Warszawie. Inni, 
skoro nie chcieli go stuchać, mogli powierzać swoje 
dzieci obcemu przybłędzie, który zjawił się tu nie wia- 
domo po co i z nie wiadomo jakimi niebezpiecznymi 
nowinkami. A, niech robią, co chcą i niechaj się wyśpią 

  

jak sobie pościelą. Stary młynarz postanowił nie mie- 
szać się do niczego i patrzeć na dalszy razwój wy- 
padków z całą obojętnością biernego widza. 

A tymczasem wypadki potoczyły się w tempie 
daleko szybszym niż się spodziewał stary młynarz, 
i zgotowały mu jeszcze niejedną zgryzotę, godząc prze- 
de wszystkim w jego własną rodzinę. Pierwszą i za- 
razem najgerszą niespodzianką było, że wszyscy trzej! 
chłopty -- Wilhelm, Alfred i najmłodszy Otto, cała 
radość i duma zasłużonego sołtysa Grobli. też ulegli 
wpływom nowego nauczyciela. 

Zawadiaki to były i hulaki zawołane. Znano ich 
z tego i w kolonii i po polskich wsiach okolicznych. 
Ile to się ojciec na nich skarg nasłuchał, a ile odszko- 
dowań napłacił! Aniby tego zliczyć. Wdowie Klein — 
sklepikarce, Wilhelm, lekko biorąc, dwanaście razy 
do roku szyby tłukł. Tak sobie. Ze zbytków.' Alfred 
znów upodobał sobie Elzę Krebs — mieczarkę i wy- 
lewał jej mleko z blaszanek, a wszyscy trzej, nawet 
Otto, chociaż taki jeszcze młodziak, bo mu przecież 
dopiero na szesnasty rok się miało, dziewczyny wie- 
czorem zaczepiali. No, trzeba przyznać, że wiele 
krzywdy nie robili, ale i tak sporo było stąd kłopotu. 

Ale ostatecznie wszystko to były fraszki. Stary, 
słuchał cierpliwie skarg i płacił odszkodowania. Mle-! 
czarce za wylane mleko i sklepikarce za potłuczone 
szyby. Głupiego Ruprechta też do służby przyjął dla- 
tego, żeby jego matka siedziała cicho. Łagodził, płacił 
i synów łajał, ale po ojcowsku. Nie zanadto. W głębi 
duszy rad był z tych wybryków. Wiedział przecież, | 
że to tylko burzy się gorąca krew Erninów. A, niech. 
się burzy, niech szumi. Teraz był po temu czas naje 
właściwszy, póki wojsko nie nałożyło jeszcze tym go- 
rącym źrebcom żelaznych wędzideł. 

(D.-6:14



Absolwenci szkół handlowych 
będą mieli nowe źródła pracy 
Ostatnio Ministerstwo Skarbu zezwoliło 

pośrednikom handlowym, którzy nabyli wła 

ściwe świadectwa kategorii II-b (na osobiste 

zajęcia przemysłowe) na zatrudnienie naj: | 

wyżej dwóch absołweniów szkół handlo- 

wych wszelkich typów i stopni w okresie 

lat dwóch od daty skończenia szkoły, bez 

obowiązku dopłacania różnicy ceny świade 

ttwa przemysłowego kat. II-b na osobiste za 

jecia przemysłowe i świadectwa kategori: II 
dla przedsiębiorstw handlowych. 

Ulga powyższa przysługuje z urzędn (bez 
składania indywidualnych podań) i ma za 
šlosowanie poczynając od dnia 1 lipca 1938 

Boku. 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM-a na dzień 14 lipca br.: . 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennym ze 
onnością do burz i przelotnych desz- 

<zów, Temperatura w ciągu dnia powy- 

žej 20 st. Umiarkowane wiatry zachodnie. 
Chmury przeważnie kłębiaste o podsta- 
wie około 500 m. 

  

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augostowskiego (Kijowska 2); Rimeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 

(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwa- 
Dita 31). 

onadło stale dyžuruj i 
apteki: Paka Aaa 42); 2 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witol- 
dowa 22). 

OSQBIST.: - 

— Ullop Starosty. Słarosta grodzki 
wileński Józef Czemichowski z dniem 14 
bm. rozpoczął urlop wypoczynkowy. Za- 
stępować go będzie wicestarosta Wactaw 
Jeśman. 

MIEJSKA. 

— Nowy p. o. dyrektor Funduszu Pra- 
cy w Wilnie. Donosiliśmy o odwołaniu 
dyrektora Funduszu Pracy w Wilnie inż. 
Werczyńskiego. 

„ Tymczasowo p. o. dyrektorem Fundu. 
szu Pracy mianowany został Ferszt, do- 
tychczasowy kierownik referatu pomocy.. 

— Próby oświetlenia miasta. Magistrat 
Przeprowadza obecnie na terenie całego 
miasta próby nowego oświetlenia. Nowy 
*oosób oświeflenia zademonstrowany już 
został na ul, Wileńskiej, częściowo Mic- 
iewicza, na moście Zielonym i w niektó- 

W najbliższych dniach nowe oświetle- 
Nią ożrzymają most Zwierzyniecki I ul. Za. 

owa. : 

W ciągu bieżącego tygodnia zwołana 
Zostanie specjalna komisja fachowa dla 
wybrania i ustalenia rodzaju światła ulicz- 
nego. ` 

WOJSKOWA 

— Dodatkowa Komisja Poborowa, 

Najbliższe dodatkowe  zosiedzenie Ko- 
misji Poborowej wyznaczone zostało na 

dzień 9 sierpnia, Komisja urzędować bę. 
ze „W lokalu przy ul. Ostrobramskiej 25, 
" awić się winni wszyscy mężczyźni, któ- 

zy we właściwym czasie nie uregulowali 
*WEgo Slosunku do służby wojskowej. 
: — 285 @@ rodzin rezelwistėw. Re- 
Srat wojskowy Zarządu Miasta wypłaca 

ecnie zasiłki rodzinom rezerwistów, po- 

wołanych na ćwiczenia, 
Zasiłki wypłacane są w wysokości sta. 

wek obowiązujących w roku ubiegłym. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa       

„KURJER” [4509]. 

Kurjer Sportowųy " 

Dziś finały meczów w piłce wodnej 
Rozgrywki piłki wodnej o mistrzostwo | ry powinien ograniczyć się do roli tylko 

okręgu wileńskiego zakończone zosłaną 

we czwartek spotkaniami, które zadecy- 

dują o zdobyciu pierwszego miejsca. 

Obecnie prowadzą pływacy RKS-u, któ- 

rzy nie przegrali ani jednego meczu, Za 

nimi kroczy AZS i. Ognisko. Drużyny te 

mają po jednym meczu przegranym. Na 

ostatnim miejscu znajduje się Makabi, Do 

rozegrania pozostały mecze między AZS 

i RKS oraz Ogniskiem a Makabi. Trudno 

jest powiedzieć, która z drużyn odniesie 

zwycięstwo . Teoretycznie wygląda, że 

mistrzem zostanie RKS, który powinien 

jednak pokonać silną drużynę AZS. 

Mecze piłki wodnej budżą zrozumiałe 

zainteresowanie. Pożiom meczów jest 

jednak niski, a poziom panów sędziów 

jeszcze niższy. Pod tym względem roz- 

rywki pozostawiają bardzo wiele do žy- 

czenia. Zwracamy uwagę na mały, lecz 

niedopuszczalny szczegół. Mecze z dru- 

żynami konkurencyjnymi nie powinny być 

sędziowane przez zawodników. Mamy na 

myśli Stankiewicza z Ogniska KPW, któ-   

zawodnika. Nic dziwnego, że potem bu- 
dzą się zastrzeżenia, a Stankiewicz mo- 
że mieć zupełnie niepotrzebnie szereg 
przykrości.. Wileński Okręgowy Związek 
Pływacki, chcąc utrzymać porządek i 
'podnieść. wartość sportowo-propagando- 
wą meczów powinien na sędziów wyzna- 
czać ludzi fachowych w tej dziedzinie. 

Słów kilka pod adresem zawodników. 

Przykro patrzyć jak w wodzie rozgrywa 

się walka nie o piłkę a o zawodnika. 
Jeden drugiego chwyta za nogę, topi 
do utraty sią a wszysko to odbywa się 

na oczach licznie zgromadzonej publicz- 
ności. Zawodników, którzy nie umieją 
odpowiednio zachowywać się trzeba usu. 
wać z basenu i karać jak najsurowiej, a 

wówczas może zapanuje porządek. 
Apelujemy do kierownika Ośrodka 

WF. kpt. Janusza Żmudzińskiego, żeby 
zechciał wniknąć w te sprawy i tak je 
pokierować, aby w przyszłości nie pow- 
tarzały się orgie niesportowego zachowa 
nia się. 

Przyjedzie trener bokserski 
Na walnym zebraniu Polskiego Związ- 

ku Bokserskiego Wiłno reprezentowane 

było przez kpł. Janusza Żmudzińskiego, 
który w Poznaniu wyjednał dla Wilna 

trenera. Polski Związek Bokserski ma 
przysłać do Wilna trenera na okres 6 
miesięcy. Nazwisko trenera nie jest jesz- 
cze znane. W każdym bądź razie będzie 
nim jeden z zawodników, który w swoim 

czasie miał dobre wyniki. Przyjaz do Wil- 
na trenera pięściarskiego przyczyni się 

niewątpliwie do podniesienia poziomu 

sportowego. Ponadto dwaj nasi instruk-     torzy Mołorski i Mironowski będą wy- 
słani do Warszawy, czy Poznania na kurs 

przeszkalający. 

W Poznaniu omawiana była również 
sprawa organizacji meczu z Estonią. Je- 

żeli nie będzie można rozegrać w Wil- 
nie spotkania międzypaństwowego Pol- 
ska-Estonia, to w każdym bądź razie za- 

pewniony został słart bokserów. 

16 bm. IV Lot Płn.-Wschodniej Polski 
IV tradycyjny Lot Polski Północ- 

no-Wschodniej budzi coraz większe 
zaciekawienie. Wczoraj napłynęły no 
we zgłoszenia zawodników. Zawody 
rozpoczną się w sobotę 16 lipca. Na 
Parubanku odbędą się pierwsze kon- 

kurencje. W niedzielę zaś właściwy 
lot na trasie 823 km, która poprowa- 
dzi z Wilna do Nowogrėdka, Barano 
wiez, Słonima, Lidy, Kobylnika, Bra- 
sławia, Zułowa i z powrotem.do Wil 

na. W poprzednich latach zwyciężył 
Stefan Iwanowski z Aeroklubu War- 
szawskiego, który w tym roku bronić 

będzie nagrody przechodniej. 
Po skończonych zawodach w nie- 

Gzielę wieczorem w lokalu Aeroklubu 
Wileńskiego nastąju uroczyste rozda- 
nie _nagród i ogłoszenie oficjalnych 
wyników. Kierownikiem zawodów bę 

dzie mec. Jan Wiścieki. 

Przed mistrzostwami Polski 
w pływaniu 

Tylko kilka dni dzieli nas od mistrzostw 

Polski. Za tydzień na pięknej pływalni 
w Bielsku pływacy nasi zdadzą egzamin 

przed meczem z Finlandią. 
Czego możemy się po nich spo- 

dziewać? 

A więc na 100 m st. dow. o nagrodę 

komendanta głównego P..P. gen. br. 

Kordian-Zamorskiego zmierzą się starzy 

i rutynowani pływacy, jak  Karliczek, 
Szreibman i ewent. Bocheński z młodzie- 

żą, spośród której wyróżniają się Jędry- 
sek i Marchlewski, Ogółem startuje w tej 
konkurencji 16 pływaków (poniżej 1:08). 
Jeśli starzy będą w formie — fo jeszcze 
w roku bieżącym powinni utrzymywać 
przewagę, gdyż młodzież prawdopodob- 
nie nie przekroczy 1:03—1:04, 

Na 100 m st. dow. Jędrysek nie po- 
winien oddać pierwszego miejsca, a o ile 
pogoda dopisze — należy się spodzie- 

wać czasu około 2:20 i rekordu Polski. 

Na drugim miejscu może się znałeźć Kar- 
liczek. Ogółem startuje w tej konkurencji 
20 pływaków. : 

Na 400 m st. dow. Jędrysek również 
nie powinien oddać pierwszego miejsca, 
a w walce z Karliczkiem może pokusić 
się o pobicie rekordu Polski. 

Na 100 m sł. klas. Heidrich, który 

8.VII pobił rekord Polski, jest bezkonku- 
rencyjny i nie będzie miał godnego prze 
ciwnika, gdyż prawdopodobnie ani Ru- 

sin, ani Boguth, ani też Kot nie zejdzie 

poniżej 1:20. W tej konkurencji startuje 
16 zawodników, 

Na 200 m st. klas. Heidrich, po swoim 
rekordzie 2:52, pobitym 8.VII również 
jest nie do zwyciężenia, Wielkim sukce- 
sem będzie natomiast, jeśli chociaż 2 za- 
wodników zejdzie poniżej 3 min. (Jarec- 

AEA 

Czyżby Stradivarius? 
s Policja śledcza w Wilnie otrzymała | dze 
ladomość, do której należy się odnieść 

2 wielką rezerwą. 
akoniczny meldunek brzmi: „na dro- 

  

Suchodowszczyzna - Olechnowicze 
znaleziono zgubione przez nieznanego 
właściciela drogocenne skrzypce Stradi- 

variusa". S 

Dwa zamachy samobójcze na prowincji 
Zastrzelili się żona st. sierżanta i syn popa 

е Na prowincji zanotowano dwa samo- I 
istwa: W Ignalinie odebrała sobie "ży- 

strzałem z rewolweru w skroń An- a bay rabowska, żona st. sieržania KOP-u. 
“dem samobójstwa był silny rozstrój 
owy. 

Tegoż dnia we wsi Czerecha, gminy 

miorskiej. zastrzelił się 22-letni Mikołaj 
Jakubowicz, syn duchownego prawosław- 

nego. 

Powodem samobójstwa był, jak stwier 
dziło dochodzenie, zawód miłosny. (c).   

ki, Boguth, Nowicki i Rusin). W konku- 
rencji tej starłuje 14 zawodników, którzy 
osiągnęli przewidziane minima. 

Na 100 m st. grzb. Lenerł oirzyma do- 
brych przeciwników w Kummancie i Ko- 

walskim, Ponieważ Lenert cieszy się spec 

jalną opieką Stepp'a, można się spo- 

dziewać, że nie da się łatwo pobić. Jeśli 
popłynie w tej konkurencji Karliczek, zdo 
będzie on z pewnością pierwsze miejsce. 
Startuje 8 zawodników. 

Wszystkie liczby co do słarłujących 
obejmują tylko klasę mistrzowską, W kla 
sie | startuje nie wiele mniej zawodników. 

T mistrzostwa są doskonale 
obesłane. Ogólna ilość konkurencyj (star- 

łu zawodników i zawodniczek) wyno- 

si 165. . 

„M turnus nauki | 
pływania 

Okręgowy Ośrodek W. F.—Wilno 
z omkeje, że III joe „Popu- 
arnej nauki wania" rozpoczyn 
się dnia 18 Np E 1938 о 

Nauka odbywa sie na basenach 
Ośrodka w godz. 8.00—12.00 i 16.00— 
20.00 w ciągu 14 dni. Opłata za tur- 
nus wynosi 2.00 zł. dla dorosłych 
i 1.00 zł. dla młodzieży szkolnej. Za- 
pisy do dnia 20 lipca b. r. przyjmuje 
kancelaria Okręgowego Ośrodka W. 
F. w Wilnie ul. Ludwisarska Nr. 4 
(ll piętro) codziennie w godz. 9.00— 
15.00 (tel. 26-24). 

Abrūmski 141 G-iūk!'ch 
przed sądem starościńskim 

Donosiliśmy wczoraj o aresztowaniu 

oszusta Abramskiego vel Gliiklicha. 

Dzisiaj Gliiklich przekazany zostanie 

ządowi słarościńskiemu celem ukarania 

go w drodze administracyjnej za włó- 

częgostwo bez dokumentów. Następnie 

po odbyciu tej kary, Gliiklich przesłany 

zosłanie pod eskorłą „policyjną do Łodzi, 

do dyspozycji miejscowych władz sądo- 

wo-śledczych. 

AMAAAŁAAAAAAŁAAAAAAAARDAAAAŁA AAAA ŁAŁCAAŁĄ 

DRACENA duża 
szerokolistna 

sprzedaje się, — Wilno, Stalowa 3 
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Nowinki radiowe 

+ ° + 
Pimpicki pobił rekórd 

s4 2 _6_3 
wileński 

Wczoraj odbyły się na Wilii w basenie 

ośrodka W. F. propagandowe zawody pły- 

wackie dla dzieci, juniorów, pań, a nawet 

seniorów. 

Nie będziemy przytaczali wszystkich wy- 

ników, które już są znane. Wiemy, że zwy- 

cięzcą został Mieczysław Pimpicki z AZS 

na 100 i na 200 merów, uzyskując czas lep- 

szy od rekordów okręgu wileńskiego. 

Sporo jednak młodzieży, interesującej się 

sportem pływackim, dowiedziało się o wyni 

kach wcześniej, niż inni z gazet. Dziwnym 

trafem była to młodzież, żyjąca właśnie b. 

daleko od poczty i Kolei, 

Młodzież ta powiłała triumf mistrza Pim- 

pieckiego, głośnymi okrzykami radości, po 

czym ze zdwojonym zapałem oddała się 

ćwiczeniom, w zakresie pięknego sportu pły- 

wackiego. 

Nie trzeba chyba dodawać, że byli to 

«4, którzy zabrałi ze sobą na lato aparat ra- 

diowy. Oni jedni bowiem dowiedzieli się 

wcześniej od innych o zwycięstwie Pimpic- 

kiego. L 

EISS EEK 

Dwa listv 
List pierwszy. 
Najdroższa Lusiu! 
Nie pisałam dosyć dawno, gdyż nic 

miłego nie miałam Ci do doniesienia: 
Jestem b. zdenerwowana i w fatalnym 
humorze. Po długim namyśle zdecydo- 

wałam się zwierzyć przed Tobą z mych 

utrapień. Przecież wiesz, -piszę ło bez 

cienia zarozumiałości, że jestem w całym 

tego słowa znaczeniu piękną dziewczyną, 
a jednak, Boże! jak m: to wyznać — męż- 
czyźni wyraźnie stronią ode mnie, W u- 
biegłą niedzielę byłam z przyjaciółką na 
dancingu, ona tańczyła bez przerwy, a ja 
siedziałam w kącie. Przyjmij milion ca- 

łusów od Twojej nieszczęśliwej Heli!... 
List drugi, 
Droga, najmilsza Lusieczko! 

Nie wiem jak Ci mam podziękować 
za Twoją radę. Wdzięczną Ci będę do 
grobowej deski. Już moje utrapienia zni- 
kły bezpowrotnie i jestem taka szczęśli- 
wa. Wczoraj na daneingu walczono 
wprost o mnie. A wszystkb to sprawił 
cudowny, zaiste czarodziejski płyn — 
Sudor wyrobu firmy Ap. Kowalski, usu- 

wający raz na zawsze pot oraz niemi- 

łą woń, 

Wiadomości radiowe 
ABONENT NR 15.000 ZAREJESTROWANY 

Szczęśliwy zdobywca otrzyma w tych dniach 
motocykl. 

Jak się dowiadujemy, liczba nowych abo 
ueniów Polskiego Radia zarejestrowanych w 

czerwcu i pierwszych dniach fipca b. r. prze 

kroczyła ostatnio i pnzy tym dość znacznie 
pozycję 15.000. Wobec tego, że dla abonenta 

15.000 druga letnia akcja motoryzacyjno - 

raciofonizacyjna Polskiego Radia prowadzo 

na pod hasłem: „W drodze do miliona* prze 

widuje upominek w postaci motocykla, prze 

te w tych dniach motocykl wręczony zosta 

nie abonentowi, którego zgłoszenie otrzyma 

ło numer 15.000. 

Obecnie więc, wobec znacznego codzien 

nego przyrostu nowych abonentów zbliżamy 

się szybko do nowej premiowanej pozycji 

aborenta Nr 30.000 dla którego Polskie Ra- 

dio przeznaczyło piękny czteroosobowy sa 

mcchód. Istnieje wszelkie prawdopodobień 
stwo, że kartoteki Polskiego Radia już w nie 

długim czasie zapiszą nową pozycję zgłoszeń 

nowych abonentów w okresie letnim. 

Kto zatem nie jest jeszcze abonentem 

Polskiego Radia niech nie zwleka. Zdobycie 

samcchodu nie wymaga żadnego wysiłku: 

wystarczy zgłosić się do najbliższego urzędu 

lub agencji pocztowej, opłacić abonament za 

miesiąc lipiec, lub, jeżeli zgłoszenie wypad- 

nie po 15 lipca — za miesiąc sierpień br. 

zawiadomić o tym Polskie Radio „adresując: 

Polskie Radio, Akcja „W drodze do mi 

liora', Mazowiecka 5, Warszawa I. 

- W zawiadomieniu należy podać imię i 

nzzwisko, zawód właścicieła karty rejestra 

tyjnej jego adres, urząd lub agencję poczto- 

wą, datę rejestracji i numer kariy rejestra 

cyjnej, jego adres, urząd lub agencję poczło- 

ksercie pocztowej. 

Za okrzyki nn 
BP: 

Podczas tegorocznej 1-majowej aka- 

demii PPS w sali kina „Mars“ rozlegly się 

nagle na sali głośne krzyki „Precz z rzą- 

dem!“, „Precz z faszyzmem!”, 

Krzyczał 17-letni łojna Kantorowicz, 

mieszkaniec miasta Wilna. Obecni na sali 

wywiadowcy policji śledczej zatrzyma- 

li go. : 

Sąd Okręgowy w Wilnie skazał wczo- 

raj Kantorowicza na 2 la*a więzienia z za- 

wieszeniem wykonania kary na lat 5, (el.   

RADIO 
CZWARTEK, dnia 14 lipca 193 8r, 

6.15 Gimnastyka. 7.00 Dziennik poranny; 

7.15 Koncert poranny w wykonaniu Orkiest 

ry Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Władysła = 

wa Szczepańskiego. 8.00 Muzyka wakacyjna. 

2.55 Program na dzisiaj. 9.00 Sygnał ezasu 

i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 

Popularna muzyka operowa. 14.00 Muzyką 

popularna. 14.15 Przerwa. 15.15 Moje waka 

cje — powieść Starego Doktora dla dzieci. 

15.30 Mała skrzyneczka — prowadzi ciocia 

Hala. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 

Orkiestra rozrywkowa. 16.45 Poznajmy nie 

przyjaciela — pogadanka. 17.00 „Humor na 

szych dziadków* (z pamiętników XIX wie: 

ku) — felieton Tadeusza Szukiewicza. 17.15 

Pieśni polskie narodowe i ludowe w wyk. 

chóru szkoły powszechnej w Dziemieszkach 

pod dyr. Piotra Radziwiłłowicza. 17.35 Mu- 

zyka polska, 17.45 „Antoni Komar chce la 

tač“ — pogadanka. 17.55 Program na piątek. 

18.00 Przegląd wydawnictw. 18,10 Oryginal 

ny Teatr Wyobraźni: Kościuszko w Łazien 

kach — premiera słuchowiska Stanisława 

Wasylewskiego. 18.45 Koncert rozrywkowy. 

19.15 Wileńskie wiadomości sportowe. 19.20 

Pogadanka akatnalna. 19.30 Lekka muzyka 

francuska. 19.55 „Cabaret artistiqne* — au 

dycja muzyczna. 20.45 Dziennik wieczorny. . 

20.55 Pogadanka aktauwlna. 21.00 „Roboty w 

polu latem* — pogadanka Romualda Węcko 

wicza. 21.10 „Lehar — Kalman* — potpo 
urri operetkowe — koncert. 21.50 Wiadoma 

ści sportowe. 22.00 Muzyka francuska. 23.00 

Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego 

t komunikaty. 23.05 Zakończenie programu. 

PIĄTEK, dnia 15 lipca 1988 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 7.00 

Dziennik poramny. 7.15 Muzyka poranna. 

8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Program na dzi 

saj. 9.00 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i hej 

nał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 Popu- 

larny koncert symfoniczny. 14.00 Muzyka po 

pułarna. 14.15 Przerwa. 15.15 „A ty, panie 

Fabianie* — wesoła audycja dla dzieci. 15.30 

Rczmowa z chorymi ks. kapelana Michała 

Rękasa. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 
Muzyka lekka. 16.45 „Sąd pod turniami* — 

felieton. 17.00 „Co interesuje słuchaczy” — 

pcg. Adama Wyleżyńskiego. 17.10 Zapomnia 
na tańce. 17.20 Pogadanka muzyczna Stani 

siawa Węsławskiego: „Pisarze o muzyce” (z 

ilustracją z płyt). 17.55 Program na sobotę 

13.00 Tajemnicze promieniowanie — poga- 

derka. 18.10 Koncert solistów. 18.45 Kroni 
ka literacka w opr. Romana Zrębowicza. 

19.00 Audycja w wykonaniu harcerzy пог- 

weskich. 19.20 Pogadanka aktualna. 19.30 

„Kccha — nie kocha* — koncert rozrywko 

wy 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Poga- 
dzka aktaulna. 21.00 Czytanki wiejskie: 

„Katarynika* — nóweła Bolesława Prusa. 

2'.00 „Ostatni piosenkarz Lwowa — Ladwik 

Ludwikowski“ — audycja muzyczna. 21.50 
Wiadomošci sportowe. 22.00 Wileńskie wia 

domości sportowe. 22.05 „Wycieczki i spa 

cery* — prowadzi Eugeniusz Piotrowicz. 
27.10 Drobne utwory fortepianowe. 23.00 O 

sitatnie wiadomości dziennika wieczornego. 

23.05 Zakończenie programu. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Pożegnalny występ Stanisławy Wysoce 

kiej. Dziś, w czwartek, dnia 15 lipca rb. o 

godz. 8.30 wiecz. — Teatr Miejski na Pohu- 
lance gra nieodwołalnie po raz ostatni dos 

konałą komedię w 3 aktach „Miła rodzinka* 

z udziałem wielkiej aktorki Stanisławy Wy 

scckiej w kreacji 100 letniej babuni. Ceny 

tropagandowe. 

— Najbliższa premiera w Teatrze na Po 
hułiance. W sobołę, dnia 16 fipca r. b. — 

Teatr Miejski na Pohułance wystąpi z pre- 

mierą głośnej sztuki w 3 aktach Alfreda 

Gehri „VI piętro”. Zarówno znakomita i e- 

mccjonująca fabuła, jak i samo środowisko 

rmieszkańców Monmartu niewątpliwie zainte- 

resvje publiczność, zapewniając sztuce długo 

trwałe powodzenie. 

— Teatr Miejski z Wilna na Prowincji. 

Dnia 14 lipca r. b. Teatr Miejski z Wiłna 

grać będzie doskonałą komedię Bus Feke- 

te'go „Jan* w Nowojelni — i jutro 15 lipca 

w Baranowiczach. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Ostatnie występy zespołu Teatru Byd 

goskiego. Dziś o godz. 8 m. 15 świetny zespół 

Teatru miejskiego w Bydgoszczy wystąpi w 
najnowszej komedii muzycznej P. Weissa 

„Pst... Janie!", posiadającej pogodny humor, 

zabawne sytuacje i oryginalną treść. 

Na czele zespołu znany i ceniony arty- 

sta i reżyser Michał Tatrzański. Obsadę two 

rzą wybitne siły zespołu: Arczyńska, Brocho 

cka, Dytrych, Kierczyński, Leśniowski, Rew 
kowski, Tatrzański i Winczewski — którzy 

zdcbyłi ogólne uznanie. Przy fortepianie A. 

Cajdecki. 

Będą to ostatnie przedstawienia tego ze 

społu, który niebawem opuszcza Wilno. | 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutał” 
Na niedzielaym przedstawieniu popołud- 

niowym ukaże się Świetna komedia muzycz 
na P. Weissa „Pst... Janie..l* w wykonaniu 

artystów teatru bydgoskiego 

   



  

Czytelnicy! 
KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! 
cyjnym w Gdyni, 

  

Przejazd z obydwie strony, 
zwiedzaniem portu od strony morza (n 

W pociągu wycieczkowym znajdzie się 

restauracja i dancing ponad 50 procent już zajętych. 

„KURIER“ [4509]. 

  

WE I I INS TSO" 

1 SIERPNIA ODCHODZI Z WILNA DO GDYNI 
WYŁĄCZNIE DLA WAS PRZEZNACZONY 
TANI POCIĄG WYCIECZKOWY 

łącznie z noclegami w Hotelu Emigra- 
a łodziach motorowych), kosztuje tylko 

Miejsc wszystkich 200, z czego Dalsze zgłoszenia przyjmuje administracja 
„Kurjera Wileńskiego*—ul. Biskupa Ban- 

Od 200 metrów do 45 centymetrów 
Rozmowa z krótkofaliowcem wileńskim 

Brak literatury zarówno o charakterze 
informacyjnym jak i technicznym dopusz- 
cza do krótkofalarstwa tylko nielicznych 
miłośników, zgrupowanych wokół rzadko 
rozsianych po Polsce klubów, 

A przecież gra warta jest świeczki. 
Krótkofałarstwo jest bardzo ciekawą dzie. 
dziną. Cofnijmy się jednak wstecz, aby 
móc z perspektywy spojrzeć na historię 
rozwoju fal krótkich i ich zastosowanie w 
komunikacji międzykontynentalnej. 

ok a * 

Radioamatorstwo zapoczątkowane „Zo- 
stato w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, w okresie następującym bez- 
pośrednio po pierwszych  doświadcze- 
niach Marconiego w Anglii. 

Na krótko przed wybuchem wojny 
światowej powstaje w Stanach Zjedno- 
czonych Amateur Radio Relay League 
(ARRL), W roku 1917 organizacja ta po- 
siada już 4000 członków. 

Stań taki pozwolił Ameryce w chwili 
jej przystąpienia do wojny, powołać do 
szeregów setki wyćwiczonych radio-ope- 
ratorów. 

Odtąd modernizacja sprzętu radiotech 
nicznego i rozwój krótkofalarstwa, przy 
śpieszony specjalnymi warunkami, jakie 
stwarza wojna, szybko postępuje na- 
przód. Po wojnie ARRL, mając do dyspo 
zycji 11 zaledwie ludzi, przystępuje do 
pracy na nowo. 

Uważano wiedy powszechnie, że fale 
krótsze niż 200 metrów nie nadają się zu- 
pełnie do komunikacji na dalszą odleg- 
łość, Amerykanie wzięli na ambit uzyska- 
nia połączenia z Europą. 

W roku 1921 na kontynent nasz przy- 
bywa Amerykanin Godley, z najlepszym, 
Jaki można było wówczas zd.być sprzę-   tem i uzyskuje kontakt z 30 stacjami w 

  

Ameryce. W rok później Europa rozma- 
wia już z 315 stacjami w Stanach i praca 
postępuje szybko naprzód. Z biegiem lat, 
stacje na poszczególnych kontynentach 
zwiększają moc, próby przeprowadzone 
na fali 131, dają dobre rezultaty. : 

W listopadzie 1923 roku następuje hi- 
storyczny moment, kiedy w Ameryce ra- 
dioamator Schnell pracujący pod zna- 
kiem 1MO i Reinariz — 1XAM — nawią- 
zują łączność z amatorem francuskim De- 
loy — 8AB na fali 110 metrów. 

Z biegiem lat, w eterze powstaje jed-. 
nak coraz większy chaos wprowadzony 
gwałtownym wzrostem liczby tak ama- 
torów, jak i stacyj. 

Chcąc temu zapobiec, specjalnie zwo- 
łane konferencje międzynarodowe poprzy 
dzielały różnym typom słacyj zakresy fal. 
Poza tym ustalono przynależność państwo 
wą znaków oraz wydano przepisy I re- 
gulaminy, 

Tyle o radiofonii 
w ogóle. 

W Polsce praca krótkofalowców da- 
tuje się oficjalnie od roku 1924. Pierwszą 
rozmowę z zagranicą nawiązała w roku 
1925 słacja TPAX. W chwili obecnej 
wszystkie słacje polskie zrzeszone są w 
Polskim Związku Krótkofalowców. 

RZ 

Wileński Klub Krótkofalowców  po- 
szczycić się może nie jednym osiągnię- 
ciem o dużym znaczeniu. 

Po to właśnie, aby się po trosze we 
wszystkim o krótkofalarstwie wileńskim 
zorientować, postanowiłem znaleźć ko- 

na falach krótkich 

goś kompetentnego, Znalazłem. 
Młody, szczupły, wysoki p. mgr Cze- 

sław Truchanowicz. 
Zgadza się uprzejmie poinformować 

o wszystkim. 

ŚWIETNE PARCELE BUDOWLANE 
sprzedają się w pięknej dzielnicy przy reprezentacyjnej i uregulowanej ul. Rossa. Jest ze= 
zwolenie władz na zabudowę. Woda i kanaiizacja. Informacje g. 4—6 Mickiewicza 22-a m.2 

Dziś. 

w pięknym 

filmie p. t. 

BI ! Ceny miejsc na wszystkie seanse: 

Trzy miłości w jej życiu — trzy skazy w jej sercu. 
świata BETTE DAVIS, która kochała, nienawidziła, upadała | zwycieżała 

„Piętno przeszłości” 
Nad program: 

balkon 25 gr, parter od 54 gr. 

Pierwsza aktorka 

DODATEK I NAJNOWSZE AKTUALIA 

  

Dziś. | CASINO | 
Czar melodii | 

  

Werwa! Humor! 

Wielki podwójny program: 1) Naipiękniejsza operetka 

ilmowa (z AJ $ EP A AR (QB IV EE 
Zach wycające piosenki ! Symfonia tańca! 

sMyrna LOY i William POWELL 
w świetnej komedii „PODWÓNE WESELE* 

Ceny miejsc do godz. 6-ej ZNIŻONE: 

RELIOS | 
Dziś premiera 

W rolach gł.: Richard Dix i Karen Morley. 

balkon 25 gr, parter od 54 gr 

Balkon 25 gr, parter od 54 gr na wszystkie seanse. 
Sensźcyjny film lotniczy Karkołomne akrobacje na wys 1C020 m 

Diabelska eskadra 
Nądprogram: Dwie atrakcie kotorowe i PAT 

m, in. mecz piłkarski o mistrzostwo świata Polska—Brazylia. 
  

Chrześcijańskie kino Monumentalny polski film historyczny 

ŚWIATOWID | Barbara Radziwiłłówna 
W rolach głównych: Smosarska, Zacharewicz, Żelichowska, Kurnakowicz i In. 

Początki seansów: 5, 7 i 9. W niedziele i święta od 3-ej 
  

Kino MMARS| 

  

(o Potężny film 
2 potędze Polski 

Ceny znizone na wszystkie seanse: balkon 25 gr, parter od 54 gr 
Dziś. Dwa pierwszorzędne filmy w jednym: programie: 
1) Król komików Joe Brown 

w najnowszej kapitalnej komedii p. t 

„Płomieme $ @ #° С л 55 
„Astrolog 

W rolach gł: Barszczewska, Cybuiski, Junosza-Stempowski, Węgrzyn i in 
  

OGNISKO | * Marta EGGERTH oczaruje nas w swej 
najnowszej kreacji 

Pałac we Flandrii 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach, 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1-—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9,30—15,30 

Drukarnia: tel. 3e40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

            
Wyd awi 

    

Mictwo „Kurjei Wileński* Sp. z 0. 0. 

Pocz. seansów 0 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 

Oddziały: Nowogródek, ul. 

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/3. 

     

  
    

  

Bazyliańska 35, tel. 169; 
Łida, al. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 

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

— Wiięc przede wszysikim — zadaję 
pierwsze pytanie — może mi pan powie 
łaskawie jakim językiem porozumiewają 
się krótkofalowcy? 

P. Truchanowicz patrzy na mnie po- 
błażliwie, z uśmiechem. 

— Porozumiewamy się, proszę pana, 
fzw. „slangiem”, Jest to skrót angielskich 
słów, powszechnie przyjęty przez wszyst- 
kie stacje krótkofalowe na całym świecie. 

— Ach, tak. To znaczy, że krótkofa- 
lowiec Chińczyk — powiedzmy — może 
się rozmówić z panem? 

— Oczywiście. Czasem się jednak zda 
rza, że mimo wspólnego języka, trudno 
się z kimś dogadać, ale to już powodują 
specjalne warunki, 

— A dalej, czy Wileński Klub Krót- 
kofalowców często „trafia“ na jakichś 
egzotycznych rozmówców. 3 

Na twarzy mojego interlokutora uka- 
zuje się ożywienie, 

— Bardzo często. Czasami zdarza się 
na przykład „społyka” swój swego gdzieś 
w Australii albo w Azji „łapiemy” Polaka, 
Taki wypadek jest mimo wszystko prze- 
ważnie przykry. Chciałoby się przecież 
z tym dalekim emigrantem pomówić dłu- 
żej, dowiedzieć się o jego losie możli- 
wie najwięcej... ale cóż „irudno” angiel- 
skimi skrótami mówić z Polakiem, 

— Tak to zupełnie zrozumiałe. Może 
mi pan coś „łechnicznego”, że tak się 
wyrażę.opowie? Na przykład... na jakiej 
rekordowo króttkiej fali przeprowadzane 
były w Polsce próby? 

— W Polsce? — chwilę p. Truchano- 
wicz szuka widocznie czegoś konkretne- 
go w pamięci. 

— Otóż Lwów z dobrym skutkiem 
uzyskał połączenie na fali długości 45 cm. 

To naprawdę rekord. Kilkanaście lat 
temu powątpiewano przecież w możliwo- 
ści fal 200-metrowych. 

Żegnamy się, wychodzę pod silnym 
wrażeniem. Jest właśnie noc, Odruchowo 
coraz to spoglądam na ciemne niebo. 
КЮ wie może gdzieś tam wyżej czy niżej 
mkną nadawane  fragiczne wezwania 
S=0.5 

Przypomniał mi się Czeluskin, Amelia 
Erhardt i tyle, tyle innych wypadków, 
jakże mocno związanych z „krótkimi fa- 
lami“, (es). 

  

  
ži 

   

durskiego 4—7, tel. 79 i 99, w godz. 10—20 

  

1 teki policyjnej 
- Do ambulatorium pogotowia dostarczono 

wczcraj 20 kilkuletnią Rejzlę Tajcową z ra 
ną na ramiemiu. 

Jak się okazało Tajcową poranił nożem 
w czasie kłótni jej mąż, który sam zawiózł 
ją następnie na pogotowie. Rama nie o- 
kazała się poważną i po nałożeniu opatrum 
ków kobieta powróciła do swego mieszkania 
pod „czułą* opiekę męża. 

  

W wydziale śledczym znajduje się zega- 
rek kieszonkowy firmy „Prima Hnis Watch* 
odebrany złodziejom. Właściciel może się 
zgłosić po jego odbiór (ul. Świętojańska 3). 

Na ulicy Bazyłiańskiej samochód cięża 
rowy najechał na rowerzystę Bolesława Jur 
gielewicza (Nieświeska 3). Padając na bruk, 
Jurgielewicz doznał ogólnego  potłuczenia 
ciała. Szofer odjechał, lecz Jurgielewicz zdą- 
żył zauważyć numer auta i powiadomił o 
tym policję. 

Zofia Bosaczkowa (Pokój 4) zameldowa 
ła, że córka jej 19 letnia Józefa skradła z 
komody 35 zł. w gotówce i zbiegła w niezna 
rym kierunku. 

Z werandy domu Nr 1 przy ul. Piłsud- 
skiego skradziono na szkodę d-ra Bagińskie 
go agawę, wartości 30 zł. 

    

Z powodu spraw rodzinnych 

sprzedaje się 

DOM 
drewniany, mały, b. tanio 

ul. Dzielna 40—4 

Oglądać można w g, 6—7 
  

  

WYYYYVYYYYYTYY 
TANIO do sprzedania 2 nieruchomości, 

składające się z 15 mieszkań i 26 mieszkań. 
Adres w administracji. 

        

SPRZEDAM sklep spożywczy z towarem 
i urządzeniem niedrogo. Ludwisarska Nr 9 
m. 8. k 
——— 121222 i 
WÓZEK SPACEROWY dziecinny do sprze- 

dania. Wiadomość zauł. Świętojerski 3—3 
Czytelnia „Nowości'). 

а: Hr     
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— (zy mógłbym jeszcze otrzymać bilet parkietowy na dzisiaj? 
— Ależ naturalnie, mój panie — nawet cały parkiet gdyby pan sobie 

tego życzył! e 

лУ, 
  

Druk. „Znicz*, Wilno, wl. Bisk. Bandurskiego 4, t 

  

        CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł, za granicą 6 zł, z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej. 

scowościach, gdzie alema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł, 2.50, 

   

  

CENY OGŁOSZEŃ: 

               

                   
        

      
el, 8-40. 

  

  

Numer akt: 290/38 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 

II rewiru Aleksander Iżycki mający kan- 
celarię w Słonimie, ul. Poniatowskiego Nr 
56 na podstawie art. 602 K. P. C. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 28 lipca 1938 
roku o godz. 11 w Słonimie, ul. Mickiewicza 
Nr 3 odbędzie się 1 licytacja ruchomoś- 
ci, należących do Bencjana Lubowskiego 
składających się z wkładek do bloków rysum 
kowych, kopiałów, ksiąg buhalter., farb wod 
nych, atramentu, czarnego i czerwonego, tu- 
szu, szpagatu, brulionów, trójkątów kreślar- 
skich, poduszek do stempli, taśm, notesów, 
albumów i kopert oszacowanych na łączną 
sumę zł 517. 

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

Komornik A. Iżycki. 

  

Numer akt: 309/88 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
JI rewiru Aleksander Iżycki mający kan- 
celarię w Słonimie, ul. Poniatowskiego Nr 
56 na podstawie art. 602 K. P. С. podaje 
do publicznej wiadomości, że dnia 9 sierp- 
nia 1938 r. o godz. 9 w maj. Iszajewicze, gm. 
Derewna, odbędzie się 1 licytacja rucho- 
mości, należących do s-ców Józefa Brońskie 
go składających się z 3 koni, 2 źrebaków, 
3 świń i byczka. oszacowanych na łączną su 
mę zł 1650 gr. 

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

Dnia 4 lipca 1938 r. 
za Komornik A. Iżycki. 

PLUSKWY 
KARALUCHY I INNE OWADY 

WYTĘPIA EZDYKALNIE I 
BEZPO WROTNIE 

ko PIWEZYN 
Żądać w drogeriach 

BIURO OGŁOSZEŃ 

J. KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tei. 605 

OGLOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

  

  

AAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAA AS AAA AA AAA AAA AS 

TVVVYYVYVYVYVYYVVYVYVYYYY! 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. > 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
przeprowadziła się . 

na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18 66. 
Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne * moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3- 7 

NAAAAAAAAAAKAŁAAADAAADAAAAAADAKAŁAAAAAŁAAŃ 

AKUSZERKI 
WYYYYYVV' 

    

AKUSZERKA 
Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 'wtecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—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, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

MALAALAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
TYYVV' wywi WYYYYVYYYVYYYVVVYTY 

LEKCYJ JĘZYKA polskiego, niemieckie- 

go, łaciny udziela b. naucz. gimn. Zgłoszenia 
zauł. Św. Jerzego 3 m. 3 („Biblioteka „No- 
wości''). 

    

SAMOUCZEK Polsko-Niemiecki, Polsko- 
Francuski, Polsko-Angielski wysyla za zali- 
czeniem pocztowym w cenie 2 zł za egzem- 
piarz. Warszawa 1, skrz. poczt. 226. 

NOWOCZESNA drukarnia chrześci jańska 
w Baranowiczach, ul. Szeptyckiego 68, 
tel. 2-67, przyjmuje wszelkie obstałunki 
wchodzące w zakres drukarstwa i introliga- 
torstwa i wykonuje roboty w różnych kolo- 
rach solidnie i terminowo. 

     

LO O 00 
POTRZEBNY SEROWAR, młody, ener- 

giczny z ukończoną szkołą lub kilkuletn'ą 
praktyką, Warunki do omówienia. Barano- 
wicze, ul. Szeptyckiego 50 „Ekónomia*, 

  

Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze* 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józet Onusaitis 

  
|  


