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MUSSOLINI W DEFENZYWIE 
Ani słowa o roszczeniach pod adresem Francji 

  

Obecnie niema w Europie zagadnień, 
które hy usprwiedliwiały wojnę 

TURYN. (PAf.) Mussoiua wzgio: 
sił wczoraj w południe. w Turynie 
zapowiadają jako sensację mowę, w 
której m. in. nowiedziat:. 

»W chwili, . gdy mówią .do. was; 
miłiony, a, być może, setki milionów 
ludzi we wszystkich zakątkach świa- 
ta, ulegając kolejno nastrojom opty- 
mizmu lub pesymizitu zadają sobie 
pytanie: czy zdążamy do pokoju, czy 
też do wojny. Jest to pytanie donio- 
& dla całego świata, lecz przede 
Wszystkim dla tych, którzy w chwili 
obecnej wzięli na siebie odpowiedział 
ność decyzji. Na pytanie to odpowia- 

+ obiektywna i trzeźwa ocena 
sytuacji pozwala stwierdzić, że 

obecnie nie ma w Euro- 
pie zagadnień tak roz- 
legiych i tak ostrych; 
że usprawiediiwiałyby 

WOjNnĘ, 
KTÓRA Z WOJNY EUROPEJSKIEJ 
STAŁABY SIĘ W LOGICZNYM ROZ 
'WOJU WYPADKÓW WOJNĄ ŚWIA 
TOWĄ. Istnieją w polityce europej- 
skiej węzły, dla których rozcięcia 
NIE JEST BYC MOŻE  KONIECZ- 
NYM ODWOŁYWANIE SIĘ DO 
MIECZA. _ Trzeba jednakże, aby te 
węzły zostały raz na zawsze przecię- 
te, ponieważ niekiedy twarda rzeczy. 
wistość jest lepsza od długotrwałej 
niepewności, Jest to pogląd nie tylko 
Włochów lecz į Rzesży Niemieckiej, 
a zatem pogiąd 05.. 

0ś Rzym — Berlin pulegala przez 
szereg lat na równoległej akcji dwóch 
ustrojów i dwóch. rewolucyj, a przez 
pakt w Mediolanie i przez sojusz woj 
skowy, KTÓRY BĘDZIE PODPISA- 
NY W BERLINIE W CIĄGU BIEŻĄ- 
CEGO MIESIĄCA STANIE SIĘ NIE- 
ROZDZIELNĄ WSPÓLNOTĄ 2-CH 
PAŃSTW i 2-CH NARODÓW. Gi, któ 
Rzy wypatrywali codziennie przez 
szkło powiększające. rzekome skazy 
na osi, są zakłopotani i upokorzeni. 
Niech nikt nie próbuje poddawać się 
resztkam śmiesznych złudzeń j niech 
nikt nie uprawia powierzchownej 
kazuistyki, ponieważ doktryna faszy- 
turu jest jasna, a wola moja niezłóm- 

- Ma. Tak, jak dotychczas, a NAWET | 
BARDZIEJ: NIŻ DOTYCHCZAS '-IŚĆ 
BĘDZIEMY RAZEM Z NIEMCAMI, 

- by dać świadectwo - sprawiedliwego 
pokoju, który jest głębokim pragnie- 
niem wszystkich narodów. 

Polemiści wielkich demokracyj 

proszeni są o wydanie sądu możliwie 
sprawi 'jiwego o tym  stańowisku. 
Pragniczny pokoju nie dlatego, że na- 
Sza sytuacją wewnętrzna jest, jak 
wiadomo, katastrofalna. (Tłum rea- 
£guje okrzykami na ironiczne słowa 
mówcy). Qd 18 lat nasi przeciwnicy 
wyczekują napróżno tej osławionej 
katastrofy i długo jeszcze na nią bę 

dą czekać, Nię kieruje nami również 
trach fizyczny przed wojną. Uczucie 

Dlatego 

cerach w. dolinę rzeki Po. 
Franciszka I i Karola VIII wife y 

+ . nely 
bezpowrotnie. Tego rodzaju wojna 

"nie jest już możliwa. Nawet wów. 
cząs gdy za łańeuchem Alp nie było 
tak jak dzisiaj, potężnie zwartego 
45-milionowego narodu — сфсу па- 
jeźdźcy od Talamony do Farnovo ni- 
gdy długo nie zaznawalj szczęścia we 
Włoszech. 

Mieszkańcy Piemontu. W pełnej 
* ehwały historii waszych woja jest 

wiele pamiętnych wydarzeń, które do 
" wodzą, iż spacerowanie w rol; wład- 
ców po ziemi włoskiej nie jest rzeczą 
higieniczną. Ale tutaj należy zadać 

„sobie pytanie: czy szczeremu prag- 
nieu pókoju ze strony państw totał- 
nych edpowiada równie szezere ży: 
czenie pokoju ze strony wielkich de- 
mokracyj, (okrzyki tłumu: nie.). Oto 
odpowiedzieliście. Co do mnie, ogra- 
niezę się do oświadczenia, iż w obec- 
nym stanie rzeczy można o tym wąt- 
pić. 

Ostatnimi czasy mapa trzech kou- 
tynentów została zmieniona. Trzeba 
jednak zauważyć, ŻE ANI JAPONIA, 
ANI NIEMCY, ANI WŁOCHY NIE 
ZAGARNĘŁY ANI JEDNEGO MET- 
RA KWADRATOWEGO ZIEMI, I 
ANI JEDNEGO MIESZKAŃCA SPOv 
SUWERENNOŚCI WiELKICH DE- 
MOKRACYJ. JAK WIĘC NALEZY 
WOBEC TEGO WYTŁUMACZYĆ TĘ 

| WŚCIEKŁOŚĆ. Czyżby wielkie demo 
kracje chciały nam wmówić, że wchu 
dzą tu w grę skrupuły moralne? Czy 
nie znamy dokładnie metod, przy 
których pomocy zostały stworzone 
ich imperia i metod, jakie stosują dla 
ich utrzymania? Nie chodzi wiec 0 
zagadnienie terytorium, lecz o coś 
zupełnie innego. W Wersalu został 
stworzony SYSTEM  REWOLWE- 
RÓW, skierowanych przeciwko Nieia 

| pić przez gwarancje mniej luk: więcej | 
poszukiwane, mniej lub. więcej jed- 
nostronne. Że wielkie demokracje nie 
są szczerze oddane sprawie pokoju 
dowodzi tego niezaprzeczony fakt, iż 
rozpoczęły już one wojnę, którą moż 
na nazwać wojną bezkrwawą, a mia- 
nowieie WOJNĘ. GOSPODARCZĄ. 
Demokracje zachodnie łudzą się, iż 
zdołają nas osłabić, Ale jest to tylko 
złudzenie, Nie tylko złotem wygrywa 
się wojnę. Więcej niż złoto znaczy 
wola, a jeszcze więcej odwaga. Po. | 
težny blūk 150 milionėw ludzi, roz- 

  

ne są starania, aby ten system żastą- | rastający się szybko, SIĘGAJĄCY 
QD. MORA : BAŁTYCKIEGO. AŻ DO. 

OCEANU INDYJSKIEGO, nie pozwo. 
li złamać się. Każde natarcie będzie 

daremne, gdyż zostanie odparte z jak 
największą stanowczością. Po syste- 
mie rewolwexów załamie się system 
gwarancji.* 

Niemcy nie komentują 

BERLIN, (PAT). Dotychczas brak 
jakichkolwiek komentarzy niemiec- 
kich czynników miarodajnych do mo- 
wy Mussoliniego, 

Włochy nie ma'ą roszczeń terytorialnych 

: by Włochy posiadały jakiekolwiek LONDYN. (PAT.) Na temat sto- 
sunków  wiosko-franduskich  korės- 
pondent dyplomatyczny „Sunday 'fi- 
mes“ ujawnia następujące szczegóły: 
Niemal na dwa tygodnie przed mo- 
wą Daladiera minister Ciano przed- 

Rzymie istotę żądań włoskch. Włoski.   eom i Włocham. System ten nieod- 

ryskich kołach politycznych wy- 
wołała wielkie wrażenie nadeszła 
z Rzymu wiadomość o wyjeździe na- 
stępcy tronu włoskiego księcia Umber 
to do Belgii. 

W kołach dyplomatycznych  Rzy- 
mu nie stanowi tajemnicy odwzajem- 

JEROZOLIMA. (PAT.) Według in- 
iormacyj z dobrego źródła oglosze- 
nie „Bialej Ksiegi“, zawierającej roz 
wiązanie zagadnienia palestyńskiego, 
nastąpić ma 17 maja. Główne punkty 
zostaną podane przez radio. Rozwią- 
zanie to będzie miało charakter tym- 
czasowy i obowiązywać ma jedynie 

KOWNO, (PAT). Korespondent 
„Lietuvos Aidas'* donosi, że zakończe- 
nie  niemiecko-litewskich rokowań 
gospodarczych, prowadzonych: obec- 

19. maja. Obeenie ukończyły już swe 
prace komisje handlowa, weterynaryj 
na oraz małego ruchu granicznego. 
Trwają jeszcze prace komisji obradu- | 
jącej nad wolną strefą w porcie kłaj-   pedzkim oraz komisji, ustalającej spo | 
sób rozrachunków. W sprawie przy- 

wołanie załamał się . Obecnie czynio- | 

Następca tronu imperiu 
OPUSZCZA WŁOCHY 
Ks. Umberto nie zgadza się z Mussolinim 

PARYŹ: ( Obsługa spec.) W pa- księcia następcy tronu do Belgii oz- | to za granicę. . 

Litwa d 

' nie w Berlinie, przewidziane jest na | 

minister spraw zagranicznych wyraź 
nie odrzucił wszelkie sugestie, jako. 

stawił ambasadorowi francuskiemu w | 

  

roszczenia terytorialne wobec Frau- 
cji Żądania włoskie są ograniczone 
do: 1) wollej strefy w porcie Dźi- 
butti, 2) udziału w zarządzie kolei 
Dżibutti — Adis Abeba, 3) posiadania 
dwóch miejsce w zarządzie Kanału 
Sueskiego, 4) przywrócenia konwen- 
cji tuniskiej z r. 1896. 

  

nacza faktycznie wygnanie. 
Książę Umberto, uważany jest po- 

; dobno za zapalonego przeciwnika dal- 
szej faszyzacji Włoch į przymierza z 

| Hitlerem. Przed wyjązdem do Flo- 
rencji, gdzie książę Umberto przyj- 
mował księcia regenta Pawła, książę niana zresztą niechęć, którą żywi do | podobno odbył burzliwą rozmowę następcy .trou: włoskiego Mussolini. | z Mussolinim. Po t 

To też krąży pogłoska; że wyjazd. | ła decyzja o wyjeździe księcia. Umber- | Demokracjami zachodnimi, - 

w okresie przejścia od checnej struk 
tury Palestyny do ustanowienia nie- 
podległej suwerenności państwa pa- | 
łestyńskiego. Okres ten trwać będzie 
16 lat i dzielić się będzie właściwie 
na 2 podokresy 5-letnie, Po pierw- 
szych 5 latach nastąpi zbadanie funk 
cjonowania istniejących instytucyj i 

szłych obrotów handlowych, jak do- 
nosi korespondent „Lietuvos Aidas“, 
przewidziane jest pozostawienie  do- 
tychczasowych obrotów, a więc Rze- 
sza ma uczestniczyć w około 30 pro- 
cent w eksporcie i imporcie Litwy, Na 
dawnych zasadach mają być regulo- 
wane sprawy małego ruchu graniczne 
go oraz kontrola weterynaryjna. Pod- 
stawą rozrachunków ma być clearing, 
przy czym mają być otwarte trzy ra- 
chunki: ogólno handlowy z tytułu ko- 

m rzymskiego 

Wśród emigracji włoskiej w Pary- 
żu uporczywie krąży pogłoska, że Mus 

solini chce za wszelką cenę pozbawić 

księcia Umberto praw do tronu, 
Według innej wersji lansowanej 

w kołach dyplomatycznych książę 
Umberto wyjeżdża za granicę obarczo 
ny specjalną misją nawiązania roz- 

Amelia zrzeknie sie 
mandatu nad Palest vyną 

| opracowanie ostatecznej konstytueji, 
Rząd brytyjski uważając się za zwol. 
„nionego od zobowiązań dotyczących 
| utworzenia żydowskiego ogniska na- 
rodowego, zwróci się do Ligi Naro- 
dów z prośbą o zwolnienie go z nan- 
datu. 

opuściła Ill Rzeszę _ 
do udziału w 30 proc. handiu zagranicznego 

rzystania z portu kłajpedzkiego oraz 
z tytułu kapitałów litewskich, pozosta 
łych w kraju kłajpedzkim, Jeżeli cho- 
dzi o wolną strefę w porcie kła jpedz- 
kim, to Litwa ma ją otrzymać na ”no- 
wych terenach, które obejmie rozbu- 
dowa portu. Prace nad rozszerzeniem 
portu kłajpedzkiego mają się rozpo- 
cząć natychmiast i potrwać rok. .Do 
chwili. zakończenia nowych basenów 
wolna strefa ma być zarezerwowana 

  

Za spokój duszy 

Ś.p. ks. Domanskie; 0 
16 bm, o godz. 10 w katedrze wi- 

leńskiej odbędzie się nabożeństwo ża: 
łobne za spokój duszy ś, p. ks. Do- 
mańskiego, patrona Związku Polaków 
w Niemczech. 

* * * 

BERLIN, (PAT). Wczoraj odbyła 
się w domu polskim w Berlinie uro- 
czystą. akademia. żałobna. dla: uczcze- 
nia ks, patrona dr Bolesława Domań- 
„skiego, prezesa Związku Połaków w S; 
Niemczech. Akademię: zorganizowali 
młodzi Polacy w Berlinie, którzy w | 
licznych przemówieniach. podkreślili, 
że życie księdza patrona Domańskie- 
go jest wzorem dla ludności polskiej 
w Niemczech. 
UDE RAZ TAPYCT TRO TTE 

Francja ostrzega 
PARYŻ. (PAT.) Cała prasa fran« 

cuska, omawiając niemieckie vystą- 
pienia o charakterze propagando- 
wym w Gdańsku podkreśla jedno- 
myślnie, że wszelkie próby  jedne- 
stronnego zmienienia porządku rze- 
czy w Gdańsku spotkają się z naje- 
nergiczniejszym odporem. 

Hitler na inspekci 
BERLIN, (PAT). Niemieckie biuro in- 

formacyjne donosi, że dziś rano kanclera 

Hitler przybył -w okolice Akwizgranu na 

inspekcję wykonanych już bądź wykańcza- 

nych fortyfikacyj tamtejszych. W otoczeniu 

kanclerza znajdują się: dowódca s. s. Him- 

miler 1 szef prasowy dr Dietrich. Kancleri. 

udał się samochodem w teren. 
ia 

* 

Niemcy ogaiacają | 
z przemysiu Czechy 

i Morawy 
PRAGA, (PAT). W związku z wy« 

wożeniem robotników czeskich do 
Niemiec (dotychczas wywiezino 20.000 
rbotników, do końca zaś lipca prze- 
widziany jest zaciąg dalszych 30.000), 
w licznych przedsiębiorstwach prze- 
mysłowych w Czechach i na Mora- 
wach wykazy ubezpieczalni.: społecz- 
nych stwierdzają poważny brak wy- 
kwalifikowanych robotników. Wedle 
opinii kół przemysłowych czeskich, 
okoliczność ta oraz fakt, że Niemcy 
wywożą do Rzeszy kosztowne maszy- 
ny i urządzenia warsztatów wielkich 
zakładów przemysłowych - czeskieh 
pociągnie za sobą odprzemysłowienie 
kraju, eo w następstwie prowadzić 
będzie dó: zupełnego: zubożenia Czech 
КОМЕ Sania ; 

Smetana w Niemczech 
tytko dla charych ! 
BERLIN, (PAT). Przewodniczący związ- 

ku niemieckich producentów mleka wydał 
zarządzenie, według którego produkcja śmie 
tany dozwolona jest jedynie na mocy: za» 
świadczenia lekarskiego. 

„TARPRTRRT ETO EEST AO 

kronika telegraficzna= 
— P. minister spraw wojskowych 

gen. dywizji Tadeusz Kasprzycki wy- 
jechał w dniu 14 bm. w charakterze 
nieoficjalnym w sprawach  wojsko- 
wych do Paryża. 

— Min. Bonnet w towarzystwie 
ambasadora francuskiego w Londy« 
nie Gorbin odieciał* wczoraj 6 godz. 
11 z Londynu do Paryża, dokąd przy 
był o godz. 12.50. 

— W miasteczku Prele, pow. dy- 
neburski, z nieustalonych dotychczas 
przyczyn wybuchł pożar. Pastwą pła 
mieni padło kilkadziesiąt domów, w 
tym kilka, należących do Polaków. 

— We Lwowie bawi wycieczka oficerów 
honwendzkich akademii wojskowej w Bu- 
dapeszcie w liczbie 14 osób z płk. Lengyelem 
na czele. > 

— Sędzia śledczy, prowadzący śledztwo 
w sprawie pożaru parowca „Paris%, zwolnił 

tymczasowo -2 więzienia, aresztowanego w   w obrębie starego portu, dn. 23 kwietnia Cesara Francka.



2 

Kurjer Sportowy 

Czy długo mamy jeszcze czekać ? 
Czytając ten artykuł trzeba ko- 

niecznie mieć przed sobą mapę Polski. 

Mapa ta potrzebna nam będzie do 
lepszego zorientowania się w sytuacji. 
Żadna fotografia, ani też najpiękniej- 
sza formą słowna nie zastąpi w da- 
nym wypadku mapy, która w sposób 

obrazowy i wyczerpujący przedstawi 

nam sytuację sportu na terenie Polski 

północno-wschodniej, 
Wiemy wszyscy bardzo dobrze, że 

jak Wileńszczyzna, tak też i Białystok 

z przyległościami to teren bogaty, 
lecz jeszcze niestety nie opanowany 

sportowo. Wiemy również dobrze, 

że te 
BOGATE ZIEMIE 

północno wschodnie dały sportowi 

polskiemu wielu wybitnych zawodni- 

ków. Nam jednak w danym wypadku 

nie o to chodzi. Patrząc na mapę chce 

my, żeby wszyscy zgodnie mogli 

przyjść do przekonania, że jednak mi 

mo pewnych poważnych już osiąg- 

nięć sportowó-organizacyjnych tereny 

te są bardzo upośledzone. Upośledzone 

są one przede wszystkim w inwes- 

tycje. 
"To przecież wielki wstyd, by żad- 

ne z miast Polski północno-wschod- 

niej nie miało ani jednego przyzwoite 

go basenu pływackiego. To wielki 

wstyd, że młodzież musi uczyć się 

pływać 
W CUCHNĄCEJ WODZIE, 

pełnej brudów i odpadków. 

Nie mamy zasadniczych warum- 

ków do prowadzenia poważnej pracy 

już nie tyle sportowej iłe wychowa- 

nia fizycznego i przysposobienia woj- 

skowego. O budowie basenu pływac- 

kiego w Wilnie mówi się od kilkuna- 

stu lat i nie wiem ile już bawiło w Wil 

nie komisji z PUWF i PW i z innych 

instytucyj, ałe basenu jak nie ma tak 

nie ma i chociaż ciągle mówi się o 

tym, to jednak trudno jest mieć na- 

dzieję, że doczekamy się prędko uro- 

czystości poświęcenia kamienia wę- 

gielnego. . 
Nie ulega zdaje się najmniejszej 

wątpliwości jak wielkie znaczenie ma 

sport pływacki. Nie trzeba zapewne 

na tym miejscu udowadniać, że nie 

chodzi tutaj tylko o same wyniki spor 

towe „czy rekordowe, a po prostu o to 

żeby ludzie mogli nauczyć się pływa. 
Basen pływacki potrzebny jest: 

wojsku, młodzieży, miastu — słowem 

tym wszystkim, którzy dbają o kultu- 

rę i prężność naszego młodego społe- 

weństwa. 

REKRUTA TRZEBA NAUCZYĆ 
PŁYWAĆ 

Uczniowi nie wolno dawać świadeci- 

wa bez zdanego egzaminu z pływa- 

nia, a władze miejskie jako takie po- 

winy o tym dobrze pamiętać, że z 

chwilą gdy wzrośnie procent  :udzi 

zdrowych i energicznych — zmniejszy 

się jłość łóżek w szpitalach. 

Wiemy dobrze, że w obecnej sy- 

tuacji nie można wszystkich na raz 

kłopotów zwzlać na jedną i ią samą 

Instytucję. Nie można stałe oglądać 

się na PUWF i PW i czekać-na pie- 

niądze, których nie ma i nie będzie. 

PUWF i PW przez usta swego dyrek- 

tora oświadczył, że gotów jest dać 

około 25 tysięcy zł, ale tego jest mało, 

bo basen ma kosztować 

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH. 

wiemy, że władze szkolne mają około 

40 tysięcy zł zaoszczędzonych z do- 

chodów propagandowej ślizgawki w 

parku sportowym. I tego jednak jest 

mało. Powinien więc zdecydować się 

tuiaj magistrat wileński i jeżeli nie 

może odrazu wyłożyć 500 tysięcy zło- 

tych na stół, to niech zaciągnie po- 

życzkę i spłaca ratami. Można prze- 

cież wejść w porozumienie z Minister- 

stwem Spraw Wojskowych, Min. Opie 

ki Społecznej, Min. Wyznań Religij- 

nych i Oświecenia Publicznego, z tym 

samym PUWF i PW i jakoś tak 

wspólnie użołyć się, żeby raz naresz 

cie sprawa ta ruszyła Z martwego 

miejsca. 

Nieszczęście polega na tym, że każ 

dy chce być gospodarzem  pływal- 

m ? 

KAŻDY CHCE BYĆ PANEM. 

Jest to rzecz błaha i mała, Doprawdy 

wstyd już teraz, kiedy sprawa znajdu- 

je się w powijakach, targować się kto 

ile z tej pływalni będzie korzystać 

i ile otrzyma bezpłatnych biletów 

wstępu. > 

Przed kilku dniami radziłem pły- 
wakom wileńskim, żeby nie kłecili w 

tym sezonie prowizorycznych baseni- 

ków na Wilii, żeby nie prowadzili żad 
nei akeji propagandowej tego sportu,   

a całą parą naciskać zaczęli wszystkie 
sprężyny, od których ostatecznie za- 
leży sprawa powstania basenu pływac 
kiego, Trzeba przedę wszystkim inter- 
weniować u tych, którzy mogą dyspo- 
nować kapitałem, Czytałem z radością 
wniosek Związku Związków Sporto- 

wych, który między imnymi uważał 
za stosowne wspomnieć również i o 
tej sprawie, ale cóż z tego kiedy ZZ 
pieniędzy własnych nie posiada, a mo 
że przyjść Ii tylko z moralną pomocą 
i radą. Ta właśnie pomoce moralna 
może być początkiem posunięcia się 
sprawy. Może ona 

RUSZYĆ Z MIEJSCA OŁOWIANĄ 

KULĘ, 
która za chwilę potoczy się i pracą 
swoją stworzy piękne dzieło. 

Budowa pływalni krytej w Wilnie 
leży po prostu w interesach państwo- 
wych. Trudno jest doprawdy zrozu- 
mieć jak. dotychczas można była o tej 
sprawie nie pomyśleć. O kilka przyjęć 

„KURJER* (4809) | 

reprezentacyjnych na FIS muiej, a 
byłby fundament pływalni gotowy. 

Przejdźmy teraz do spraw dal- 
szych, Rzućmy okiem raz jeszcze na 
wiszącą na ścianie mapę i zapytajmy, 
jakie są kluby sportowe na terenie 
Polski północno-wschodniej, Wy!iczyć 
jest łatwo: AZS Wilno, Jagiellonia Bia 
tystok, Ognisko KPW, Cresovia Grod- 
ro. Nie można cczywiści: zaponuncć 
o największej i najlepiej zorganizowa- 
nej jednostce jaką jest WKS Śmigły 
i o tych organizacjach, rozsianych po 
całym terenie, które mają raczej cha- 
rakter PW, a nie sportowy. Lecz jak- 
że mało zebrało się małych klubików! 

Jeszcze jedno zestawienie: zawod- 
nicy. Przerzucając listy zgłoszonych 
w poszczególnych związkach państwo 
wych łudzimy się, że to cała armia.   Jest to jednak 

| ARMIA BEZ ŻOŁNIERZY. 

Jest to tłum martwych dusz, albo bar- 
| dzo słabo wyrobionych sportowo hi-   

dzi, którzy w świecie szerszym są bar 
dzo mało znani: Lendzin, lekkoatletka 
Czarnocka, jej kolega po fachu Zasło- 
„na z Białegostoku, młodszy Luckhaus, 
Wojtkiewicz, który się kończy, zdegra 
dowana z Ligi drużyna WKS Śmigły 
— i na tym prawie koniec. A było 
przecież znacznie więcej:  Gierutto, 
Fiedoruk, wioślarz Kepel, Kucharski, 
ongiś Sidorowicz, Herman, Luckhaus 
senior, doskonała osada wioślarska 
WKS Śmigły, która posiadała mistrzo | 
stwo Polski i reprezentowała nas w 
Berlinie na Olimpiadzie! Dawniej by- 
ło asów znacznie więcej i to głośniej- 
szych od dzisiejszych, a do tego do. 
dać trzeba, ze pod względem tak zwa- 
nych morale przewyższali oni obec- 
nych. W dużej mierze jest to 

WINA FATALNYCH WPŁYWÓW 

MATERIALIZMU, 

który chciwie wkrada się do codzien- 
nego żyćia i wywiera siłne piętno na 
sporcie. 

  

Piękne zwycięstwo biegaczy z prowincji 
Fatalna prezencja zawodników Szczuczyna 

Odbył się wczoraj okręgowy bieg 
narodowy na trasie około 6 km. Do 
Wilma przyjechało 50 zawodników z 
prowincji, którzy startowali razem z 
najlepszymi biegaczami Wslna. Ogó- 
łem na starcie zebrało się 60 biega: 
czy. Start i meta mieściły się na pl 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Ogólne zainteresowanie budził po- 
ziom zawodników prowimejonalnych. 
Z przykrością trzeba stwierdzić, że 
biegacze ze Szozuczyna pezysłani zo- 
BDA 

Wczoraj w Warszawie odbył się 
pierwszy w tym sezonie międzymia- 
stowy mecz piłkarski między repre- 
zentacjami Kowna i Warszawy. Spot 
kanie to obudziło znaczne zaintere- 
sowanie, gromadząc na stadionie 
8.000 widzów. 

Litwini grali b. dobrze į do przer- 
= mieli nieznaczną przewagę w 

Spotkanie zakończyło się jednak 
zwycięstwem Warszawy 5:2 (2:1). 

stali bez pantoflį i kostiumkėw spor- 
towych. Gdy biegacze ci stanęli na 
starcie przedstawiali obraz nędzy i 
rozpaczy. 

To wielki skandal, żeby przysyłać 
na tak poważne zawody organizowa- 
ne pnzez naczelne władze przysposo- 
bienia wojskowego bez najmniejsze- 
go przygotowania i odpowiedzialno- 
ści. Jesteśmy jednak przekonani, że 

| w stosunku do osób zajmujących sta- 
| nowiska w PW i WF w Szczuczynie 

Warszawa—kKowno 5:2 
Bramki dla Warszawy zdobyli: 

Nawrot (2), Baran (2) i Kmioła. 

Meez był ciekawy. Gra żywa, eho- 
ciaż stała na niezbyt wyoksim pozio- 
mie sportowym. 

Zapewne nawiązane wczoraj sto- 
sunki piłkarskie między Polską a Lit 
wą ożywią się znacznie i niebawem 
piłkarze Litwy przyjadą na mecz do 
Wilna, który ściągnie na stadion nie 
8 a dwa razy tyle tysięcy widzów. 

Pogoń—Ruch 3:2 
Wezęrajsze wyniki drużyn ligo- 

wych przedstawiają się następująco: 
Pogoń — Ruch 3:2. 
Warta — Cracovia 3:1. 
AKS — Wisła 3:3, 
Union — Garbarnia 2:1. 

Sensaeją jest oczywiście przegra- 
na Ruchu we Lwowie. Ruch stracił 

W meczu piłkarskim o mistrzost- 
wo Wilna WKS Śmigły pokonał bez 
większego trudu drużynę Ogniska 

| KPW 5:0 (2:0). 
Gra była mało ciekawa. Pierwsze 

dwie bramki WKS Śmigły zdobył w 
pierwszych minutach meczu. Jedna 

2 cenne punkty na rzecz jubilatki — 
Pogoni. 

Kełejność drużyn w Lidzie przed- 
stawia się następująco: 

1) Ruch, 2) Wisła, 3) Warta, 4) Po- 
goń, 5) Garbarnia, 6) Cracovia, 7) A. 
| K. S, 8) Warszawianka, 9) Union, 
| 10) Polonia, 

WKS Smigly—Ognisko 5:0 
, samobójcza a druga karna. Ognsko 
| grało chaotycznie, W drużynie brak 

| jest dobrych strzelców. 

WKS Śmigły miał więcej gry i wy- 
grał zasłużenie. Sędziował dobrze p. 

| Adam. 

Zwycięstwo koszykarzy Litwy 
Odbyły się w Wilnie dwa mecze 

piłki koszykowej z udziałem szkolnej 
drużyny z Kowna. Reprezentatja 
szkół litewskich pokonała pierwsze- 
go dmia kolegów swoich z Wilna 
57:13 (22:4), a w drugim dmiu ucznio- 
wie z Kowna walczyli z uczniami 
gimn. Adama Mickiewicza 27:11 

(14:2). 

Najlepszym graczem z Wilma był 
Maleszewski, a w drużynie gości wy- 
różnił się Norkus. Mecz wzbudził og- 
romne zainteresowanie. Na boisku 
przy ul. Dąbrowskiego zebrało się 
około 1500 widzów. Oba mecze zę- 
dziował bardzo dobrze Mieczysław 
Nowicki. 

Program uroczystości WKS Śmiqty 18 maja 
We czwartek 18 maja na boisku 

przy ul. Werkowskiej odbędzie się 

wielkie święto sportowe otwarcia se- 
zonu WKS Śmigły. Program otwar- 
cia przedstawia się następująco: 

Godz. 9 zbiórka członków WKS 
Śmigły i zaproszonych gości na sta- 
dionie. 

Godz. 9.10 złożenie raportu przez 
prezesa klubu pik. Burczaka płk. Ja- 

niszewskiemu. 
Godz. 9.15 złożenie hołdu pamięci 

Marszałka J. Piłsudskiego (jednomi- 

nutowym milczeniem oraz złożenie 

wieńca na płycie w Mauzoleum na 

Rossie przez delegację). 
Godz. 9.16 nabożeństwo. 

Godz 9.36 defilada zawodników. 

Godz 9.40 przemówienie prezesa 
klubu WKS Śmigły płk. Burczaka. 

Godz. 9.50 wręczenie honorowych 

odznak klubowych. 

Godz. 9.55 ślubowania olimpijezy- 

ków (Kelm, Hrydzewicz, Lendzin). 

Godz. 10.05 pokazy sportowe. 

Godz. 16.30 mecz piłkarski WKS 

Śmigły — WKS Grodno. 
Wstęp na boisko bezpłatny. 

"B LJ OTEFS      

  

wyciągnięte į į zostaną tyum razem jak 
najdatej idące konsekwencje. Trzeba 
bezwzgiędnie winnych ukarać dia 
przykładu. 

Zawodnicy ze Szczuczyna biegli 
boso. Startowali w brudnych jakichś 
nocnych koszulach w łaty kolorowe. 
Byłi również i tacy, którzy biegli w 
butach. 

Cóż to za propaganda sporiu lek- 
koatleiycznego? Cóż to za dorobek 
pracy propagandowej na prowincji? 
Cóż to za organizacja? Wstyd, i to 

wielki wstyd. Nie mamy prawa w ten 
sposób wykorzystywać szlachetnych 
porywów młodzieży sportowej. Prze- 
ciež w Szczuczynie jest Powiatowy 
Komitet WF i PW, który posiada pie 
niądze. Przecież można było wcześ- 
niej powiadomić o tym, że brak je t 

ubrania sportowego. Dałoby się wy- 
pożyczyć w Wilnie. Nie mamy prawa 
przez niedołęstwo organizacyjne tego 
czy innego urzędnika PW i WF ca 
prowincji lekceważyć poważne zada- 
nia Przysposobienia Wojskowego i 
sportu. Jesteśmy przekonani. że o 
wynikach przeprowadzonego docho- 
dzenia zostaniemy przez wadze PW 
i WF powiadomieni. 

Bieg odbywał się w warunkach 
bardzo sprzyjających. Na czoło wal- 
czącej grupy zawodników wysunęli 
się odrazu biegacze prownicjonalni 
Zawodnicy wileńscy biegli słabo. 
Krym i Wingris zawiedli pokładane 
w nich nadzieje. Obaj narzekak na 
kłucia w żołądku i przyszli na metę 
wyczerpani. 

Wyniki przedstawiają się nastę- 

pująco: 
1) Szczęśniak Troki 19 min. 51,8 

sek. 
2) Konstatny N. Wilejka 19 min 

53,7 sek. 
3) Kołomycki Lida. 
4) Krym Wilno. 
5) Jabczyk Troki. 
6) Wimgris Wilno. 
7) Mamak Lida. 
8) Maciejewski Wilno. 
9) Borejko Wilmo. 
10) Szwec Wilno. 
11) Chochołowski Wilmo. 

Drużynowe pierwsze miejsce zdo- 
byli biegacze z Powiatu Wil.-Trockie- 
go 182 pkt. 2) Wilno 221 pkt. 3) Osz- 
miana 317 pkt. 4) N. Wilejka 332 
pkt. 5) Lida 361 pkt. 6) Szczuczyn 

459 pkt. 
Bieg zakończył się więc podwój- 

nym zwycięstwem biegaczy prowin- 
cjonalnych, którzy pierwszy raz do- 

szli do pełnego głosu w Wilnie. 
W zespole biegaczy wileńskich po- 

ważny zawód sprawił Dordzik, który 
biegu nie ukończył i przez to samo 
drużyna otrzymała 61 pki karnych 

Po biegu odbyło się rozdanie na- 
gród. Podział nagród nie był sprawie- 
dliwy. Nie zazdrościmy bynajmniej 
Krymowi pięknej nagrody, ałe uwa- 
żamy, że skoro trzeci zawodnik otrzy 
mał tylko dyplom, to nie można 
czwartemu biegaczowi przez to, że 

jest on najlepszym biegaczem spoś- 

ród zawodników wźleńskich wręczać 
plakietę i to plakietę bardzo okazałą. 

Organizacja, spoczywająca w rę- 
ku mjr. Sf. Fruzińskiego była bardzo 
sprężysta i pod tvm względem należą 

się organizatorom słowa uznania. 
  

Można zupełnie śmiało powiedzieć, 
że Polska północno-wschodnia — ta 
wylęgarnia talentów sportowych, że 
Wileńszczyzna i Białystok z przyleg- 
łościami — to teren nadający się do 
wykorzystania. Jest szerokie pole do 
popisu. Ludzie jednak są zniechęceni. 
Jakoś praca załamuje się. Zbyt często 
nasi zawodnicy przegrywają, a szer- 
szy ogół pragnie zwycięstw; szazy 
tłum nie ceni miejsca drugiego czy 
trzeciego, które nieraz jest znaczaie 
cenniejsze od pierwszej lokaty byle 
gdzie. Mało znaczące zwycięstwo pro- 
winejonalne jest nieraz szkodliwie u- 
wypuklane, wówczas gdy często na 
większą uwagę zasługuje wynik dal 
szy, ale obiektywnie lepszy i ze znacz. 
nie większym trudem wywalczony 
przy silniejszej konkurencji. Świadczy 
to częściowo 0 braku dostatecznej 
orientacji sportowej. Temu nie trzeba 
jednak dziwić się, ho i z imprezami 
sportowymi u nas jest 

BARDZO KRUCHO, 

A przecież podsiawą propagandy ro- 
zumnej i celowej są dobrze zorgani- 
zowane zawody, 

Zestawmy mapę Połski z kalenda- 
rzykiem imprez sportowych  wszyst- 
kich gałęzi sportów letnich, a przeko- 
namy się, że i pod tym względem Pol 
ska północno-wschodnia jest upośle- 
dzona. W roku zeszłym mieliśmy cho 
ciaż drużynę ligową, a w tym sezonie 
wieje beznadziejna pustka i szarzy- 
zna. Są imprezy, ale bez większego 
znaczenia. Są to imprezy stale powta- 
rzające się, a codzienność męczy i znie 
chęca jak samych zawodników tak 
też i organizatorów. Wkrada się na 
domiar złego 

ROZCZAROWANIE I JAKIŚ ŻAL, 

że nigdy nie można u nas doczekać 
się jakiejś rzeczywiście ciekawej im- 
prezy. W danym wypadku winę cał- 
kowitą ponoszą tutaj związki pańsiwo 
we, które na swych walnych zebra- 
niach szumnie mówią ©0 potrzebie 
opieki nad sportem prowinejonalnym, 
lecz z chwilą wyjazdu z Warszawy 
delegatów okręgów prowincjonalnych 
zapominają o obietnicach. Tak mija 
sezom za sezonem, a praca leży odło- 
giem i czeka lepszej doli. 

Jest przecież tyle najrozmaitszych 
możliwości i sposobów do ożywienia 
naszych zaniedbanych terenów, że nie 
wystarczy po prostu miejsca na wyli- 
czanie ich rodzajów, ale cóż, kiedy 
wadliwe jest nastawienie u góry. 

Brak jest zrozumienia własnego 
interesu związków państwowych. Sko 
ro wychodzimy z założenia, że Polska 
północno-wschodnia jest wylęgarnią 
talentów sportowych — to chociażby 
z tego względu warto tym terenem 
zaimteresować się bliżej, by w przyv- 
szłości czerpać korzyści. U nas nieste. 
ty wszystko się kręci dookoła jednego 
i tego samego. W rezultacie zaś 

BRAR JEST LUDZI 

do reprezentacji albo reprezentują ci, 

którzy dawno powinni byli znaleźć 
się na liście emerytów, jak chociażby 
w tenisie. Ten sport jest najmniej po- 
pularny, Owszem korty są i gracze 

są, ale mie są to zawodmicy, a jacyś 
„turyści* tenisowi, względnie bawi- 
damki na kortach. 

Zastanawiając się nad losami spor 
tu prowincjonalnego, ogarnia człowie 
ka i złość i żal. Jest to uczucie bardzo 
skomplikowane. W każdym bądź ra- 
zie nie pozbawione samokrytycyzmu. 
Rzecz oczywista, że wiele zdziałać 
można własnymi siłami, ale jeżeli siły 
te zaczynają opadać. to potrzehna jesi 
przynajmniej dobra. przyjacielska 
sportowa rada co robić. żeby nie za- 
walił się dach nad głową. 

Jarosław Nieciecki. 

PYRHESEWEDCZZAG TACE RTU ARE ZEK 

Dobre wyni: i Gierutty 
Wezoraj w Warszawie w zawo- 

dach  lekkoatletycznych startował 
Gierutto, który uzyskał szereg dosko- 

nałych wyników: 

kula — 15 mtr 05 etm; 
dysk — 43 mir 50 еа 
oszezep — 56 mtr 50 ctm. 

Moreńczyk natomiast w skoku o 
tyczee miał wynik 4 n-fr 03 etm (naj- 

lepszy dotychczas wynik w Europie). 
Kalinowski w skaku wzwyż miał 

182 etm. 

Jaki widzimy lekkoatleci nasi za: 

ezynają dochodzić do szczytowej ter- 
my.



— 
Dziś; Zofii Wd. M. MAJ 
Jutro: Mndrzeja Boboli 

' 15 Wschód słońca — g. 3 m. 1/ 
Poniedziałek | zachód słońca — g. 7 m. 14 

A 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 
W. DNIU 15 BM. 

Pochmurno z przejaśnieniami. Tempe. 
ratura bez zmian, słabe wiatry wschodnie. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują nasiępujące apteki: 
Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów Augustowskie 
80 (Kijowska 2); Romeckiego ; Żełańca (Wi. 
leńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 
kowskiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolską 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

MIEJSKA. 
— Magistrat wstępuje do Centr. T-wa Og 

ródków Jordanowskich. Magistrat postanowił 
zgłosić Zarząd Miejski ną członka zwyczaj 
nego do Centralnego Towarzystwa Ogród 
ków Jordanowskich, które siawia sobie za 
a. nad niezamożną młodzieżą i. dzie- 

— Magistrat kupuje domy przy ul. Kró 
lewskiej, W związku z uchwałą budowy pom 
nika Mickiewicza przy zbiegu ul. Królewskiej 
I św. Anny Zarząd Miejski postanowił wy 
kupić położoną przy ul. Królewskiej posesję 
Żebrowskiego i Jakubowskiego oraz mieru- 
chomość Andronowa przy ul. Św. Anny. 

— Rejerai aprowizacyjny w Magistracie. 
Magistrat postanowił zorganizować przy wy- 
dziale gospodarczym reierai aprowizacy jny. 

ь zaiwudnienię dwóch pracowników tego 
teleraiu Magistrat wyssygnował przeszło 
2.000 zł, 

— Pogotowie Ratunkowe nądał jozostaje 
w murach po-Franciszkaiskich. Magistrat 
Postanowił przedłużyć na okres czasu od 1 
<zerwca do 31 maja 1940 roku umowę z Za- 
Konem 00. Franciszkanów na dzierżawę 
łokału dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego 
Umowa przedłużona została na dotychcza 
ży Warunkach za opłatą w wysokości 

a. Dalszy spadek bezrobocia. W ciągu ub. 
tygodnia bezrobocie na terenie Wilna uległo 
dalszemu spadkowi. W ciągu tygodnia bez- 
robocie DE: się o 75 osób. 

Obecnie Wilno licz ar y przeszło 3.000 bez- 

+ SPRAWY SZKOLNE 
— Rok szkolny kończy się 21 czerwca 

Władze szkolne wyznaczyły termin zakoń. 
<zenia zajęć w szkołach powszechnych i śred 
nich na dzień 21 czerwca. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
15 bm. Koło Filozoficzne Stud. U, S. B *rządza VII (234) Zebranie Naukowe, na któ 

rym kol. Wincenty Krupowicz wygłosi refe- 
rat pt. „Stosunek Pascala do stoicyzm” 
i referacie dyskusją. Goście mile widziani. 
eferat odbędzie się w lokału Seminarinm 

Filozoficznego o godz. 20. 

| Hotel EUROPEJSKI | 
] Plerwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda oso! 

KURIER SPORTOWY ALL Ala 

Ka:akowicze radzą 
Wyznaczony został tenmin walne- 80 nadzwyczajnego zebrania Wileń- skiego Okręgowego Związku Kajako- wego. Zebranie odbędzie się 26 maja o godz. 18 w lokalu przystani kaja- kowej przy ul. Brzeg Antokol:ti 19. Na porządku dziennym wybór prezesa i dokooptowanie nowych członków do zarządu. * 

Piłkarze N. wilejki. 
w klasie „B' 

Do Wileńskiego Ok. 4 
zku Piłki Nożnej zgłosił się Je 2 
jeden klub prowinejonałny — KPW 
z Nowej Wilejki. Kolejarze z Nowej 
Wiiłejki zostali przyjęci i zaiczeni do 
klasy „B“. 

Instruktor szczypio - 
niaka 

Przyjedzie do Wilna instruktor 
mgr. Lubowiecki z Krakowa, który 
przeprowadzi w dniach 19—27 maja 
kurs szczypiorniaka dla członków 

wileńskich. 
Е imgi odbywać się będą na 
tóromoncie. 

  

  

А 
ROŽNE 

— Odjazd wycieczek szkolnych. Wczoraj 

opuściły Wilno wycieczki szkolne z Warsza- 

wy oraz Śląska Zaolziańskiego, które przy 
były do Wilna dla oddania hołdu pamięci 
Marszałka Piłsudskiego w czwartą rocznicę 

Jego zgonu. Wycieczki jeździły do Zułowa 
oraz brały udział w uroczystościach żałob 

nych na Rossię, 

Odjeżdżających kolegów żegnała na dwor- 

cu wiłeńska młodzież szkolna. 

— Witold Małcużyński solista koncertu 

nn FON. Staraniem Klubu Muzycznego w 

Wilnie, odbędzie się 18 bm., o godz. 12, w 

sali Kina „Mars“ Koncert Symfoniczny, na 

którym wystąpi znakomity pianista polski 

Witold Małeużyński. Całkowity dochód prze 

znaczony na FON, 

— Protokóły za potajemny handel. Poli- 

cja sporządziła w ubiegłym tygodniu 7 pro- 

tokółów ra uprawianie potajemnego handla 

w niedzielę, 

       

  

   

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
« WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

BARZNOWICKA 
— Dzieci Chóru Międzyszkolnego w Ba- 

ranowiczach chcąc uczcić pamięć zmarłego 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz dać wy- 

raz swoim uczuciom patriotycznym, złożyły 

11 maja br, wszystkie swoje pieniądze w 

sumie 80 zł na FON. Pieniądze te zbierały 

dzieci na wycięczkę, ale z niej chętnie zre- 

zygnowały. 

ŁIDZKA 
Kancelarie notarialne 1 hipoteczne 

zostaną przeniesione? Wydział Zamiejscowy 

Sądu Okręgowego w Lidzie w krótkim cza- 

sie ma być ostatecznie scalony w gmachu 
b. Monopolu Spirytusowego, na skraju mia- 

sta przy głuchej ulicy Syrokomli. Wydział 
Hipoteczny z dwiema kancelariami notarial 

nymi obecnie mieści się w centrum miasta, 

przy ul. Suwalskiej Nr 74, Po przeniesieniu 

Wydziału Hipotecznego do b. monopolu 

przyjezdni ze wsi interesanci nie będą mieli 

żadnego schroniska od deszcu i chłodu, ani 

dla siebie ani dła koni, ponieważ lokale no- 

tarialne w porównaniu z dzisiejszymi są 

ciašniejsze i oddalone od centrum miasta 

i miejsc postoju wozów. Scalenie Sądu do- 

gadza przede wszystkim pp. urzędników, 

ależ trzeba choć trochę pamiętać i o jakich 

kolwiek ułatwieniach dła szarych wiejskich 

imteresantów, którzy w iłości kiłkudziesię- 

ciu tysięcy przewałają się przez zawiłe ko- 

rytarze urzędowe. 

STOŁPECKA 
— (oś nvwego... Berko Kłaczuk zam. 

w Stołpcach, zameldował, że z podwórka 

przy ul. Wileńskiej, na jego szkodę skra- 
dziono z uwięzi psa.. Tego jeszcze nie 
było... 

— Gorzelnietwo „podziemne“. We wsi 
Czesnowa, gm. nalibockiej, w rejonie sto- 

doły, należącej do Zygmunta Bogdama, zna- 

leziono zakopany w ziemi aparat potajem- 

nej gorzelni w pełnym kompiecie.   

„KUKRJER” (4809) - 

Studn e artezyjskie na przedmieściach 
Na jednym z ostatnich posiedzeń ; że tereny te nie posiadają wody grun 

Zarząd Miejski rozważał sprawę za- 
opatrzenia w wodę następujących 
dzielnie: wieś Nowosiołki, tereny po- 
łożone między traktem Ejszyskim i 
ul. Żwirki i Wigury za torem kolejo- 
wym Wilmo—Lida oraz tereny przy- 

legające do traktu Oszmiańskiego | być wybudowane jeszcze w roku bie- 

przy trakcie Lidzkim. Wobec tego, | żącym 

Popis chórów i orkiestr szkolnych 
Wczoraj w teatrze miejskim па 

Pohulance odbył się doroczny zbioro- 

wy popis chórów i orkiestr szkol- 

nych szkół wileńskich. Popis został 
zorganizowany przez sekcję muzyki 

i śpiewu przy Kuratorium Szkolnym 

okręgu wileńskiego, do której należą 
wszyscy nauczyciele śpiewu i muzy- 
ki. Kierownictwo sekcji spoczywa w 
rękach p. Bronisławy Gawrońskiej. 

W dorocznym popisie wzięły u- 
dział chóry szkół powszechnych Nr: 
1, 9, 11, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 33 į 
42 i szkoły z Landwarowa chóry 

szkół średnich, Państwowe Liceum 

Wczoraj w lokalu Stowarzyszenia 

Mieszkańców m. Wilna odbyło się ot- 

warcie wystawy wyrobów chałupni- 

czych. 
Na uroczystość otwarcia przybył 

ks. biskup Michalkiewicz, 

COP na Taiga h 
WaeńSK tn 

Terenem Ziem  Voiocno-Wschodnich i 

Nadbałtyki imieresuje się żywo przeniysł 

Cenirainego Okręgu Przemysiowego. Deiega- 

tura Związku Izb Przemysiowo-Handiowych 

dla spraw COP-u w Sandomierzu zamierza 

urządzić w najkrótszym czasie specjainą kon 

ferencję przedsiawicieli - przemysłu CÓP-u # 

udziałem przedstawiciela T-wa Targów Pół- 

nocnych, poświęconą wspólnemu wystąpie 

niu tamtejszego przemysłu na Targach Wi- 

leńskich. 

Xlii. Zjazd Koleź: ński 
W czwartek 18 maja rb. w Wilnie odbę: 

dzie się XIII Zjazd b. wychowanków I i I 

Gimnazjów i Szkoły Realnej (do 1915 roku 

włącznie) według następującego programu: 

1) O godz. 10 — nabożeństwo w kościele 

Św. Jana. з 
2) O godz, 10.30 — zbiórka na podwórzu 

Piotra Skargi i dokonanie zdjęć fotograficz- 

nych. 

3) O goda. 11 — zwiedzanie Obserwato- 

rium Astronomicznego oraz Pracowni Przy - 

rodniczej. 

4) O godz. 7 wiecz. — Zebranie kolężeń- 
skie w restauracji „Zacisze* — ul. Mickie 

wicza 25. 

—000— 

Wa EGN 
— w DNIU IMIENIN Kochanej Siostry 

przełożonej Zofii Kadenacówny składamy tą 

drogą życzenia — na FON zumę zł 30. 
Siostry Szpitala Kolejowego w Wilnie. 

BEEZZYNZ STOW SK SOP DARY OCE SE ZOP TNT IESKO i p 

Nie stwarzajmy sobie sam: trudności 
Że świadomość korzyści, jakie płyną 

z gry na Loteria Kiasowej istnieje w szero- 
kich kołach społeczeństwa, dowodzi fakt 
nabywania co miesiąc przez setki tysięcy 
osób losów łoteryjnych. Ale każda gra ma 
w góle sens i może być prowadzona rzetei- 
nie tylko wówczas, gdy ujęta jest w karby 
przepisów, obowiązujących wszystkich bez 
wyjątku uczestników i z caią ścisłością wy- 
konywanych. Wszelkie odsiępstwa od tych 
przepisów siają się źródłem nieporozumień 
i sporów, często przykrych, a zawsze najzu- 
peiniej niepotrzebnych. 

W myśl tej zasady dla każdej Loterii 
Klasowej opracowywane są regulaminy 
i przepisy, z którymi gracze powinni się za 
znajomić przy nabywaniu losów. Plan i prze 
pisy posiadają wszyscy kolektorzy i okazują | 

je na żądanie nie tylko swym klientom, ale 

każdemu, kto się w tym celu zgłosi, trud- 
mości więc pod tym względem nie ma żad- 
nych. Mimo to zdarza się często, że gracze 

bądź wcale nie zaznajamiają się z przepisa- 
mi, bądź też poznawszy — nie stosują się 

do nich. 

Najbardziej rozpowszechnionym jest za- 
niedbanie ostatecznego terminu odnowienia 
losu do następnej klasy, chociaż termin ten 
uwidoczniony jest wyraźnie nie tylko w prze 
Pisach, ale i na każdej „piątce”. Gracz za- 
Pominą, że określenie takiego terminu jest 
konieczne dła dania możności kołektorowi, 

tóry w razie niewykupienia w terminie 

ozmaczonym losu staje się jego właścicielem, 

sprzedania go innemu zwolennikowi gry lo- 
tery jnej. 

Bo zadaniem kolektora jest właśnie nie 
innego, tylko sprzedaż łosów, nie można go 
zatem pozbawiać niezbędnych po temu wa- 

rumków. 

Zaznaczyć należy, że gdy dawniej osta- 
tecznv termin odnowienia losów przypadał   

na 5 dni przed rozpoczęciem ciągnienia, to 
teraz przesunięto go na ostatni dzień pow- 

szedni przed ciągnieniem. Jest zrozumiałe, 
że dalsze przesunięcie terminu jest  nie- 

możli we. 
Na tym tle, gdy zwłaszcza na nieodno- 

wiony w terminie los padnie wygrana, po- 
wstawać mogą i powstają rzeczywiście licz- 

ne konflikty, Uważający się za pokrzyw- 
dzonych gracze zwraćają się do Dyrekcji 
PML o interwencję i przywrócenie przekro- 
czonego terminu, byle tylko nie stracić wy- 
granej. Reklamacje graczy rozpatrywane są 
przez Dyrekcję z całą życzliwością i kolek- 
torzy też często idą swym klientom na rękę, 
jak o tym świadczą liczne podziękowania 
w listach do Dyrekcji oraz w prasie pod 
adresem kolektur, ale każdy zdaje sobie 
chyba sprawę, że pomyślne załatwienie kon 
fiktu jest możliwe tylko w ramach wyjaąt- 
kowych i to w tym jedynym wypadku, gdy 
los nie został jeszcze sprzedamy osobie dru- 
giej. Zresztą i przeciąganie odnowienia losu 

do ostatniej chwili jest niepożądane. Na 
przykład p. Denis właściciel jednej z „pią- 
tek“ nr 742, na który w pierwszym dniu 
ciągnienia bieżącej IV-ej klasy padła wy- 

grana 100.000 zł, wysłał w przeddzień ciąg- 
nienia należność za los czekiem na PKO. 
Oczywiście kolektor nie mógł o tym wie- 
dzieć i miał prawo w dniu następnym los 
sprzedać. Złożyło się szczęśliwie, że tego 
nie zrobił, a z drugiej strony — wobec bra- 

|ku złej woli ze strony p. Denisa Dyrekcja 
mogła skutecznie zaimterweniować na jego 
korzyść, nie mniej jednak gracz przeżył 
kilka chwil przykrych emocji. 

A przecież tak łatwo  umiknąć tych 
wszystkich komplikacyj, trzeba tyłko pamię- 
tać o terminie odnowienia losu. Kto tego 
nie-zaniedba, może być pewny. że otrzyma 
wygraną natychmiast i bez żadnych trud- 
ności. 

! 

„Nr 37, krakowiaka odtańczył w ko- 

Pedagogiczne w Trokach, Państwowe | stiumach zespół taneczny szkoły po- 

Pedagogium, połączone chóry gim- | wszechnej Nr 2. 

Wystawa chałupników Wilna 

1 barwach ciemniejszych na tle jasnym. Zwyk- 

; le bardziej efektowne są barwy jaskrawe. 

  

towej na głębokościach osiągalnych 

przy studniach kopanych, Magistrat 

postanowił wybudować w tych dzieł- 

nicach studnie artezyjskie o ręcznym 

napędzie. : 

Pierwsze studnie artezyjskie mają 

nazjum i ognisk żeńskiego i męskiego 
Związku Osadników, gimnazjum S.S. 
Nazaretanek, liceum i gimnazjum im. 
A. Mickiewicza, gimn. im. ks. Piotra 
Skargi, liceum i gimnazjum O.O. Je- 
zuitów, seminarium dla wychowaw- 
czyń przedszkoli, gimnazjum P.P. Be- 
nedyktynek, gimn. im. Filomatów, 
gimn. „Edukacja* oraz orkiestry: 
szkoły powszechnej w Landwarowie, 
szkoły powszechnej Nr 1, gimn. im. 
ks. Piotra Skargi, i orkiestra Państwo 
wej Szkoły Technicznej. Inscenizacje 
dwóch pieśni wykonały dzieci szkoły 

Dyr. Barański i dyr. Miskiewicz 
złożyli chałupnikom życzenia, by ich 
wysiłki organizacyjne poprawiły dolę 
chałupnika i doprowadziły do stwo- 
rzenia spółdzielni wyrobów chałupni- 
czych. 

TRSRRTEWERER 

Zmiana trasy 2 ini 
° GlioDUSUwWEj 

Podaje się do ogólnej wiadomości, iż od 

15 maja 1939 r. linia 2. zmienia swą trasę, 

a mianowicie: od ul. Jagieliońskiej autobusy 

Linii 2 będą kursowały ul. Mickiewicza, 

3 Maja, I Baterii do Mostu Zielonego, dalej 

normalną trasą do Koszar i z powrotem tą 

sumą trasą. 

Przystanki na tarsie objazdowej: 

1) Normalne: przy ul. 3 Maja róg Mickie- 

wicza, przy Zielonym Moście na ul I Ba 

2) Warunkowe: przy przyst. Dąbrowskie- 

go i przy zbiegu ul. 3 Maja i I Baterii. 

Ceny: do przystanków Dąbrowskiego i 

3 Maja według cen przesiadkowych z linii 

2 na 1, do przystanku 3 Maja róg I Baterii 
tak jak do 3 Maja, do przystanku Zielony 

Most jak do Mostowej. 

Wybór kw atów 
Związany jES!... 

Budynek jako forma architektoniczna jęst 
wyrazem materii martwej, dopiero kwiaty 

zdobiące okna i balkony świadczą o życiu 

jego wnętrza, o kulturze mieszkańców Pod- 

łożem do rozwoju roślin balkonowycii jest 

skrzynką napełniona ziemią. Ponieważ nie 

jest ona elementem zdobniczym — powinna 

być dyskretna w barwie, harmon:zować z 

kolorem ścian domu i wsiąkać w nie optycz- 

nie. Stnona świata, do której dans ściana 

budynku jest zwrócona, decyduję o wyborze 

roślin pod względem biologicznym. Nic 

wszystkie bowiem rośliny czują się jednako- 

wo dobrze w miejscach nasłonecznionych lub 

cienistych i tu często należy zrezygnować 

z upodobań indywidualnych na rzecz zdro- 

wego wyglądu kwiatów. Wybór barwy kwia- 

tów związany jest z naświetleniem oraz ko- 

lorem ścian domu. Na ogół jako zasadę 

przyjąć należy sadzenie kwiatów o barwach 
jaśniejszych w miejscach ciemniejszych i o 

Nie zwlekajmy ze zgłoszeniem naszych 

ogródków, okien i bałkonów do Corocznego 

Konkursu Komitetu Ukwiecenia, tym  bar- 

dziej, że jest ono bezpłatne, a w swoim koń 

cowym efekcie powaduje liczne przyjemne 

pamiątki w postaci nagród i dyplomów wy- 

różnień. Zgłaszać należy w lokalu Zw. Prop. 

Tur. — Mickiewicza 32, tel, 21-20 od 9—15. 

Z teki poicyjnej 
Na szkodę Stanisława Sawicz (Krupniczy 

1) skradziono z kufra zaoszczędzone pienią- 

dzę. Sprawca zatrzymany, 

  

Urszula Roch (Sawicz 16) spadła ze scho- 

dów, doznając ogólnego potłuczenia ciała. 
  

Na ladzie kiosku tytoniowego przy zbie- 
gu ul. Tatarskiej i Mickiewicza pew en pan, 

kupujący papierosy, pozostawił par'nonetkę 

z pieniędzmi (8 zł 30 gr). Policjant, który 
znalazł portmonetkę, dostarczyć ją do III ko-   misariatu. (e) 

Wśród ugrupowań żydowskich, biorących i 
udział w wyborach do Rady Miejskiej, wy- 

wiązała się ostra walka przedwyborcza, 
Szczególnie intensywną propagandę pro- 

wadzi „Bund“. 

Zatrzymanie 4-ch „bund 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 15.V. 1939 r. 

6.56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15 

Muzyka z płyt. 8,00 Audycja «Ца szkół. 
8,10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzyka por. 
8,45 Audycja dla najmłodszych w opr. l. 

Badowskiej. 9,00—11,00 Przerwa. 11,00 Au- 

dycja dla szkół. 11,25 Muzyka z płyt. 11,30 
Audycja dla poborowych. 11,57 Sygnał cza- 
su i hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 
Audycja dła kupców i rzemieślników. 13,30 
„Mieczysław Karłowicz — audycja mu- 
zyczna dla gimnazjów. 14,00—15,00 Przer- 
wa. 15,00 Teatr Wyobrani dla młodzieży — 
Słuchowisko pt. „Tajemniczy ogród”. 15,30 
Muzyka obiadowa w wyk. Ork. Rozgł. Wil. 
16,00 Dziennik popołudniowy. 16,08 Wiado- 
mości gospodarcze. 16,20 Kronika naukowa: 
Biologia. 16,35 Recital śpiewaczy Emmy 
Szabrańskiej. 1655 Obecny stan wykopalisk 

; w Biskupinie. 17,10 Jan Brahms: Trio A-dur. 
18,00 Wileūskie wiadomości sportowe. 18.05 

Pieśni i arie w wyk. Antoniego Kwietnia. 
18,20 Z naszego kraju: „Wołożyn rusza z 
miejsca'* — pog. 18,30 Muzyka podhalańska 
St Mierczyńskiego. 19,00 Audycja żołniers- 
ka. 1930 „Zoškom na wiązanie“ — gra do 

tańca Mała Ork. P. R. 20,00 Czytanki wiej- 
skie. 20,15 Piosenki do tekstów Tadeusza 
Kończyca z okazji 20-lecia jego pracy poe- 
tyckiej i piosenkarskiej. 20,35 Audycje in- 
formacyjne. 21.00 Koncert w wyk. Orkiestry 
Svmfonicznej. 21 40 Nowości literackie. 2200 
Reportaż dźwiękowy. 22.05 „Jak sobie wy- 
obrażamy pracę w samorzadzie'* — rozmo- 
wę przeprowadzi Wanda Boye. Tr. do Bar. 
22,20 Muzyka baletowa. Tr. do Bar. 2300 
Ostatnie wiadomości i komunikaiv. 23 05 Za- 
kończenie programu. 

WTOREK, dnia 16.V. 1939 r. 

6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15 
Muzyka z płyt. 800 Audycja dla szkół. 
8.10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzyka por. 
8.50 „Kobieta w samorządzie — pog. dla 
kobiet wygł. M. Hillerowa. 9 00—11.00 Przer 
wa. 11.00 Audycja dla szkół. 11,15 Motywy 
południa w twórczości kompozytorów sło- 
wiańskich. 11,30 Audycja dla poborowych. 
11.57 Sygnał czasu i hejnał. 1203 Audvcja 

południowa. 1300 Wiadomości z młasta 
i prowincji. 13,05 Licea handlowe i admini- 
stracyjne — pog. St. Maciejowskiego. 13.15 
Koncert muzyki lekkiej. 14,00—1500 Przer- 
wa. 15,00 „Straszne przygody Toffi“ — 
opow. dla młodzieży. 15.15 Harcerze wileń- 
scy przed mikrofonem. 15,30 Muzyka obia- 
dowa. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.08 
Wiadomości gospodarcze. 1620 Przegląd 
aktualności finansowo-gospodarczych. 16.30 
Recital  śpiewaczy Sergiusza Benoni'ego. 
16.50 Nasze sprawy — gawęda. 1700 Echa 
mocy -i chwały — recytacja. 17.05 Polskie 
utwory fortepianowe w wyk. J. Sulikow- 
skiego. 1725 „Holandia państwem kołonial- 
nym“' — felieton. 17.35 „Z pieśnta po kra- 
jn** 18,00 Svtwetki sportowców. 18 05 Ulwo- 
ry na altówke w wyk. Mikołaja Doderonka- 
18.20 „Skapy dwa razv traci gaweda 
Giotki Alh'mowej. 1830 Audycja dla robot- 

ników. 1800 Transmisja z uroczystośri ślu- 
bowania Pol Kadrv Olimniiskiei. 1920 Kon 
cert rozrvwkowv. 2000 Czytanki wieiskie. 
2015 Konrert rozrvwkowv. 2025 Andveje 

informacvjne. 2100 „ŠSwierszez za komi- 
nem“ — opera Karola Goldmarka. 21.34 
W przerwie: „Opowieść o wiernei miłości” 
Karola Dickensa. 2255 Rezerwa prosrsmo- 
wa. 9258 Romnn*kat szybowcowy. 2300 Os. 

tatnie wiadamaści i komunikaty. 23.05 Za- 
kończenie programu. 

  

  

PONTED7TAŁFR. dnia 15 maia 1939 r 

6,57 Pieśń poranna. 8,10 Nasz program 
8,15 Koncert poranny (płyty). 14,00 Koncert 
z płyt: „Urywki z polskich oper”. 14,20 Wis 
domości z naszych stron. 14,30 Koncert po- 
południowy (płyty. 18,00 Muzyka (płyty). 
20,00 Audycja dła kobiet: „Pielęgnacja ogro- 
du warzywrrego i kwiatowego” — pogadanka 

zimiery Zygmuntówny. 20,10 Wiadomości 
szej wsi. 

° 
WTOREK, dnia 16 maja 1939 roku. 

6,57/ Piešt poranna. 8,10 Nasz program. 
8,15 Koncert poranny (plyty). 14,00 Muzyki 
įptyty). 14,20 Wiadomości z naszych stron 
14,30 Koncert popołudniowy (płyty). 18,00 
Muzyka ludowa (płyty). 20,00 Porady rol- 
nicze — T. Kułakowski. 20,10 Wiadomości 
dla naszej wsi. я 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „MAŁA KITTY I WIELKA POLITY- 
KA" na przedstawieniu wieczornym! Dziś, 
o godz. 20 przedstawienie wieczorowe w 
Teatrze na Pohulance wypełni komedia Ste- 
fana Donata „MAŁA KITTY I WIEŁKA PO- 
LiTYKA“ — w inscenizacji Ziemowita Kar: 
pińskiego. Jest to lekka komedia miłosna 
w której łączy się dowcipna satyra na mię- 
dzynarodową politykę. Wykonawcy pp.: H. 
Buyno, L. Korwin, W. Nawrocka (Kitty), Z 
Ślaska, A. Czapliński, W. Tlcewicz, W. Ła- 
soń, A Łodziński, Z. Nowosad. W. Suszyń- 
ski, L. Tatarski, Oprawa wnętrz — J. i K. 
Golusowie. Ceny miejsc popularne. 

— Jutro, we wtorek, dnia 16.V o godz. 
20 „Mała Kitty i wielka polityka”. 

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Występy J. Kulczyckiej i K. Dem- 
bowskiego. Dziś operetka Fr. Lehara „Cy- 

gańska miłość* oparta na węgierskich mo- 
tywach. Na czele zespołu J. Kulczycka : K. 
Dembowski. Ceny propagandowe. 

— Gościna zespołu „Cyrulik warszaw- 
ski“ — Teatr, którego program zawiera 
wiele humoru i satyry w oświetleniu życia 
społecznego i politycznego chwili bieżącej, 
zaprezentuje się na scenie Lutni 16 bm. 
Wśród zespołu Jarossy, Lawiński, Terne, 
Kryńska, Grodzieńska, Rentgen, Minowicz, 
Borucki, Kucharski. Kierow. muzyczne L. 
Boruński i K. Gimpel. 

od "7 RRSPANERORCZENOACPĘERAJ 

owców" 
Wczoraj policja zatrzymała 4 członków 

„Bundu*, którzy czerwoną farbę malowali 

na ścianach domów hasła wyborcze 

Zatrzymanych osadzono w areszcie cen. 

lej tralnym. 

 



„KURJEK* (2509) 

OBWIESZCZENIE 
Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna nniejs ym podaje do wiadomości 

dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych: 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z wydanych przez Towa rzystwo pożyczek odbędą się w lokalu Towarzystwa przy AE Jagiellońskiej Nr 14 

w Wilnie, w obecności Komitetu Nadzorczego i Dyrekcji Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 3 lipca 
1939 roku. a jeśli pierwsza z powodu braku licytantów nie dojdzie do skutku, druga — 18 lipca 1939 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł.; 2) że zgodnie 
2 8 90 statutu Towarzystwa licytacja rozpocznie się od sumy: nieumorzonych .pozostałości.. pożyczek. z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich „zaległości w ratacn, odse- 
tek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji obciążających dłużnika, a również uprzywilejowanych należności publiczno -praw- 
nych, o których informacje będą otrzymane przed dniem dicytacji, przy czym na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedawaną nieruchomość pożyczki; 3) że 050- 
by życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Ja giellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 pp.) i w odnośnych księgach hipote- 
cznych, o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące wystawionych na sprzedaż nieruchomości-i warunki: licytacyjne; 4) że osoby przystępujące dó licytacji 
wiany przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium (zadatek) w wysokości wszystkich zaległości Towarzystwu, uprzywilejowanych należności publiczno-prawnych oraz wydatków 

- związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; osobie, która na licytacji nie utrzy ma się, wpłacone wadium zostaje po licytacji zwrócone; 5) że suma zaofiarowana na li- 
cytacji za potrąceniem złożonego wadium winna być uiszczona do Towarzystwa w ciągu dni 14 od dnia licytacji; przy tym pozostałości pożyczek, 1 rata bieżąca z należny mi 
od niej odsetkami za zwłokę mogą pozostać nadal na nieruchomości. Opłata alienacyjna winna być uiszczona w terminie trzytygodniowym od dnia "lcytacji. W razie niewnie- 

sienia w wskazanych terminach wymienionych naležnošci, nabywca traci złożone przy licytacji wadium, które będzie użyte na opłatę uprzywilejowanych należności publiczno- 
prawnych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych 'na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, która pozostanie 
nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

1 2 ‚ 3 4 5 6 7 8 9 

364/617 5364 | Deweltowowie: Estera, Jankiel, Gabriel, | ul. Kwaszelna i Makowa Nr 21/24 5300.57 37991.88 1545.34 173403.91 32242.33 
Srolom, Notel, Szymon, Maika, Zelik, › 

Leja, Sora-Rocha, Ef m, -Roza, Milej- 
. kowska Mejta i Okuniew Pesia 

22/532 3510. | Felmanowie Calel i Bejla zaul. Lidzki Nr 5 523.25 “747827 1107.12 25510.16 5756.02 
358 2797. | Kowarskiego Jakuba — Sukcesorowie ut Tatarska | zauł. Dobroczynny Nr = 828.10 2605.95 768:20 14278.30 4877.69 

874-a "| -2006- | Baran Berko, Kałmanowicz Leja i Kac_|- uł. Wiłkomierska Nr 17:83 ——- „= 807.38 1520.22 407.79 8399.— 1719.34 
A | Szymon 

515 1289 | Rogalewiczowa Eudokia zbieg ulic Wiwulskiego i Smołeńskiej Nr 29 781,69 7564.38 2055.60 56911.85 3109.68 

531 4231 | Flekser Mejer, Giezerowa Rachela I Spad- | ul. Lwowska Nr 15 2002.— 17477.25 1948.03 47393.83 9467.63 
kobiercy zmarłej Flekserówny Sory 

536 7856 | Parnesowie Leon i Borys ul. Tartaki Nr 32 11420,— 11812.61 1929.47 48669,44 1655.33 
542 4132 | Załkind Jefim ul. Kwaszelna Nr 13 1242.15 28007.77 3908.36 98221.99 15723.41 
553 366 | Żółak Icek-Lejba uł. Sawicz Nr 12 564.20 11511.14 1833.70 | 46903.21 6627.84 
562 10 | Łapinowa Maria i Afanasjewowa Nadzieja | ul. Kopanica Nr 12-b 2272.— 4035.55 1021.10 28259.68 1555.57 
564 634 | Wojczykowie Judel, Rubin i Fejga zbieg ulic Popowskiej I zauł. B'ałego Nr 5 370.05 852.44 203.22 4415.57 1041.25 

592 | 12710 | Sawicki Józef przy drodze z Szosy Lidzkiej do miejsco- 21613.— 1535.98 201.40 4808.07 735.78 
wości Równe Pole Nr 20-b grunt Nr 8-a 

601 7156 | Gružawski Kazimierz ul, Wielka Nr 33, Szklana Nr 2 | Klaczki wg akt. 2334.15 41262.21 7117.15 | 171814.90 35925.05 
Nr Lt : Ё wg pl. 2295.— 

606 8451 | Anolik Icek ul, Wilkomierska I Zwierzyniecka Nr 58/2> 1947.99 1778,34 449,72 11676.75 1452.38 

609 13525 | Czerwiński Mikołaj ul. Nadbrzeżna rzeki Wilii miejscowość 22666.41 1324.61 408.96 10499.26 1439.58 
„Lešniki“ 

620 4204 | Masalėwna Zinaida ul. Strycharska Nr 24, obecnie Nr 16 wg akt. 53229.82 3118.27 601.79 15994.19 1083,05 
wg pl. 63338.07       

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 

          
1) N-ry póżyczek, 2) N-ry. hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Miejsce położenia nieruchomości, 5) Obszar w metr. 

kwadr., 6) Suma zaległych Towarzystwu należności w ratach, odseikach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nie- 

ruchomość. Suma ta z doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczkami Towarzystwa należności publiczno-prawnych, o których informacje będą otrzymane 
przed licytacją, oraz wydatków Towarzystwa, które ujawnione zostaną przed licytacją, winna być złożona jako wadium przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odset- 

kami za zwłokę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki w listach zastawnych, 9%) Nieumorzona pozostałość pożyczki gotówkowej. 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności, objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9 łącznie z uprzywilejowanymi należnościami publiczno-prawnymi i wydatkami 

Towarzystwa, które ujawnione zostaną przed licytacją. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzedawanej nieruchomości. Kwoty wska- 

zane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

PAN| RW 575 ЕЫ 
Dziśł Po raz pierwszy razem w rolach głównych 

K. Stępowski i E. Bodo 
w fascynującym iilmie polskim, ilustr. dramat „ludzi z przeszłością” 

ZA WINY 
NIEPOPEŁNIONEJ| 

Repraentacyjm Ko € GI |N O | 
Wtelki film o emo- 

  

     
CASINO dla wszystkich | 

Wszyscy do CASINA I 

cjonującej, pełnej sa” U KRESU DROGI 
W rol. gł.: Junosza-Stępowski, Cwiklińska, Wiszniewska i Brodniewicz 

Nadprogram: Kolorowy dodatek Walta Disneya. 

HELIOS Już DZIŚ CAŁE WILNO mówi o tym filmie 

HELIOS | Claudette GOLBERT* nowej kroscji 

„PANNA _E WA” 
Nadprogram: Atrakcja kolorowa i aktualności. 

  

  

Ghrześcijańskie kino 

SWIAT | Marnotrawna córka 
Porywający sa — Mistrzowska gral — Zachwycający špiew! Początki seansów 

lodz. 4—6—8— 10 w święta o godz, 1—3-5—/—9.ej 

Genialna szwedka ZARAH LEANDER w wielkim, do głębi serc 

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Dziś. Film humoru | radości p, t. 

„Paryžūnka“ 
W rolach głównych: Danielie Darieux | Douglas Falrbanks jun 
Nadprogram: DODATKI Początek o g.4-ej, w niedz, i św. o g. 2-е,   

MARS MARS | Dziś premiera I Najpopularniejsza gwiazda ekranu 

siivia Sidney 
w najnowszym, atrakcyjnym dramacie sensacyjnym p.t, 

CZYNA 
z ZAUŁKA 

Film z życia milionerów i nędzarzy | 

OGNISKO | Dru 
Dziś, Chłuba polskiej sziuki 

«filmowej p. t- 

w rolach gł. 

Piękny kolorowy nadprogram 

ga młodość 
Gorczyńska, Zacnarewicz, Junosza Stępowski, 

Wiszniews«a, Cybulski i inn. 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

RTN. 

BADANADRARDADADARNA AAAA AAA NAD WA 

LEKARZE 
GTYYYTYTYYYYYYYTYYTYTYVYTYWYYYYYYTYYYTWYT 

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenecy 'zne, skórne - moczopłciowe 
uL Zamkowa 15, tel. 19-60. zę w godz. 

od 8—1 i od 3- 

  

DOK COR: 

Biumowicz 
choroby weneryczue. skorie I mu-zopłcio. e 
ul. Wiełka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 1 3—8. 

RÓŻNE 
TYYYYYYTYTYYTYYTYTYYTYTYTYTYYYTYYYYYYTYWY 

SKLEP przy ul. Mickiewicza odstąpię 

z ; powodu wyjazdu, adres w Adminiatracji. 

WYNAJEM MOTOCYKLI (prawo jazdy 

  

  zbędne), nauka na miejscu. S. Stankiewicz, 
Rzeczna 8 m. 3 (Zakret). 

Pocz, seans. o 4-ej, w miedz, i ów. © Z-ej. 

  

AS li i i i] 

AKUSZERKI 
FYTTYTYTYYYYYTYTYVYTYVYTYTYYYYYVYYVYYYYTYY 

AnUSLLŚŃ M. 

M Brzezina 
masaż leczniczy | elektryzacja Ul. Grods- 
ka Nr. 27 (Zwieczyniec). 
  

AKUSZERKA 

Smiaiowska 
oraz Gabinet Mosnelyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarazczek, wąyrów, pie- 
gów, brodawek, iupieżu, usuwanie tłuszczu 
s bioder i brzucha, kremy odmł Izające, 
w»nny elektryczne, elektryzacja. Ceny pryv- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26 m. 6. 

  
  

# AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 

РИа аааа ае ощ а 
е 3-8. Maja ob: Sądu. 

ROREGOREWECZESEETZZOWE REPO CZED SZT) 

popierajet6 Przemysł Krajowy! 

  

  

— Obraz ten kosztuje 500 złotych, bo 

nasi przodkowie żyli przed 500 laty! 

  

      

      
  

  

  
„Plakat hypnotyzera, 

  

*A2AA4A4A, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

Kupno i sprzedaž 

PŁAC do 1000 m kw. kupię w okolicy 

Zakretowej i Legionowej. Zgłoszenia uł. Wie 

wulskiego 6—10 Jan Kuczyński. 

    

  

Km. 140/36 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nieświeżu 
Stanisław Sienkiewicz, mający kancelarię 
w Nieświeżu, ul. Albiańska Nr 24, na pod- 
stawie art. 676 i 679 k.p.c. podaje do pu- 
blicznej wiadomości, że dnia 30 czerwca 
1939 r., o godz. 10'w Nieświeżu odbędzie się 

sprzedaż w drodze „publicznego przetargu 
należącej do . dłużnika Napoleona Obueho- 
wieza nierucho aości: ziemskiej, składającej 

się z 66,2225 ha gruntu różnego rodzaju i za 
budowań położonych w maj. Hołowce, gm. 
snowskiej, pow. nieświeskim, woj. nowo- 
gródzkim. 

Nieruchomość ta ma M księgą 
hipoteczną w Wydziałe Hipotecznym Sądu 
Okręgowego Nr ks. hip. 1360. 

Nieruchomość oszacowana została na su. 
mę zł 15,000, cena zaś wywołania wynosi 
zł 11,250. 

Przystępujący. do przetargu obowiązany: 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł «1.500 
i zezwołenie wojewody na nabycie tej nie- 
ruchomości. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al. 
bo w takich papierach wartościowych bąd4 
książeczkach wkładowych instytueyj, w któ- 
rych wolno umieszczać fundusze  małolet. 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości trzech czwartych części ceny gieł: 
dowej. 

„Przy licytacji będą zachowane. ustawo« 
we warunki licytacyjne, o ile dodatkowym 
publicznym obwieszczeniu nie będą podane 
do wiadomości warumki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko- 

dą „do licytacji i przesądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń. jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie- 
nie nieruchomości lub jej części od egze- 

kucji, że uzyskały postanowienie właściwe- 
go sadu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
Neytacja wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś po- 
stępowania egzekucyjnego można przeelądać 
w sądzie grodzkim w Nieświeżu, uł. Afbiań- 
ska Nr 24, sala Nr 3. 

Dnia 4 maja 1939 r. 
Komornik   (—) St. Sienkiewier. 

-REDAKTOFZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i'wirdomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — 
„specjalnego wysłannika”; 

kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowiez — sprawozdania sądowe 

Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze ! polityczne (depeszowe“ I telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Karimierz Leczycki — przegląd prasy 
i reportaż 

Józef Maśliński = recenzje teatralne; Anatol Mikułko =» felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer = recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz — krentka wiłeńska — 

Józet Święcicki — artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze, 

   

   
    
    
    

      

REDAKCJA i ADMINISTRACJA | 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 

Centrala. Wiinó, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Przedstawicielstwa ; 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk,       
       Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. 2 0, e 

о1 акер p 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck. Wojewódzka 5. 

Nieśwież, , Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

, Brześć n/B. 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 

    
$- : 

ч ч 

domu w krajn —3 zł.. za grani-- 

-scowościach, gdzie nie ma urzędu. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 A 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najinniesze ogłoszenie drobne licz słów. 

tekstem 
Wyrazy 

tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobny: 5 nie przyjmujemy 

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za opłosze= 
nia cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-Ł amowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane" redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega 
sobie Piwo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca: Ogłoszei 

nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.301 17 — 20. 

Aula, 

A S „Znicz*, Wilno, uł, Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40 tes, a E. Kotiarewskiege, Wileńska M 

Wilnie.


