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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

WOJNA A GOSPODARKA 

  

Wojna współczesna jest zagad- 
nieniem nie tylko czysto militar- 
nym, lecz również w ogromnym 
stopniu gospodarczym. Wojna  po- 
ciąga za sobą wzmożony proces 
zużycia szeregu dóbr. Žoinienz w cza- 
sie wojny spożywa przeciętnie więcej, 

niż ten sam żołnierz w okresie pokoju, 

lub w życiu cywilnym; umunduro! -- 
nie ulega szybszemu niszczeniu s ę; 
tempo zużycia broni, amunicji oraz 

technicznych urządzeń, służących ce 
łom walki jest bandzo znaczne. 
Stawia to przed aparatem gospo- 
darczym kraju zadanie odpowiednio 
szybkiego odtwarzania zużywających 
przedmiotów zaopatrzenia oraz Środ- 
ków wałki. Poza tym powstaje bardzo 
w dzisiejszych warunkach skompliko- 
wame zadamie zorgamizowania oraz 
sfinansowania odpowiedniego impor- 
tu z zagranicy. 

Wojna więc wymaga wzmorzenia 

procesów wytwórczych. Dlatego też 
współczesna mobilizacja wymaga nie- 
tyłko uruchomienia rezerw ludzkich 

1 materiałowych, lecz również wciąg 
nięcie do procesów produkcji szeregu 
nieczynych sił wytwórczych. W każ- 
dym niemal kraju istnieje podczas 
pokoju pewna większa lub mniejsza 
rezerwa sił wytwórczych, t. zn. pewna 

ość robotników, maszyn, urządzeń, 
możliwości sunowcowych, pozostają- 
eych poza procesami produkcji. W ok   resie złej koniunktóry rezerwa ta jest 

zwykle większa, w okresie ożywienia 
i pomyślności gospodarczej ulega 
zmniejszeniu. Zadaniem mobilizacji 
gospodarczej jest uruchomienie całej 

tej rezerwy pod kątem widzenia 
wzmorzenia zdolności kraju do walki. 

Każda mobilizacja przypuszcza 
istnienie planów mobilizacyjnych oraz 

ścisłą rejestrację i zinwentaryzowanie 
obiektów mobilizacyjnych. To samo 

należy powiedzieć o mobilizacji go- 
spodarczej. Każde też państwo przy- 
gotowujące się do wojny musi 

posiadać dokładnie przepracowa- 
ne, dopasowane do możliwości 
strategicznych i  geopolitycznych 
plamy mobiilizacji gospodarezej. To 
planowanie oraz inwentaryzowanie 
wymaga pewnej centralizacji kierow- 
niietwa życiem gospodarczym, pewne- 
go ograniczenia elementów imicja 
tywy indywidualistycznej oraz 
ograniczenia -liberalizmu polityki go- 
spodarczej. Względy wojskowe są po- 
tężnym czymnikiem pchającym go- 
spodarkę współczesną w kierunku 

etatyzacji, nawet można powiedzieć, 
w pewnym stopniu w kierunku uspo- 
łecznienia. 

Z zagadnieniami mobilizacji go- 
spodarczej łączy się bardzo ścisle 
kwestia ujęcia rozpyłonych przedsię- 
biorstw w ramy branżowego czy też 
terytorialnego samorządu gospodar- 
czego. Samorząd taki może w okresie 
wojny stać się aparatem  ulaiwiają-   

cym państwu centralistyczne kierowa 
me życiem gospodarczym. Wudzuny, 

że Niemcy podczas wojny światowej 
usiłują ująć cały przemysł w związki 
branżowe, lub nawet w organizacje 
o charakterze kartelowym. Znana jest 
rola, którą w tej akcji odegrał jeden 
z największych niemieckich talentów 
organizacyjnych na terenie wielkiego 
przemysłu oraz międzynarodowych fi 
nansów mianowicie Walter Rathenau 
(notabene Żyd z pochodzenia). Te sa 
me usiłowania centralistycznego kiero 
wania życiem gospodarczym znajdują 
swój wyraz w polityce Lloyd Geor 
ge'a jako ministra zaopatrzenia W. 
Brytanii podczas” wojny światowej, 
jakkolwiek Lloyd-George jest prze 
cież leaderem liberałów. 

To samo zresztą widzimy dzisiaj. 
Cała t. zw. stanowa organizacja życia 
gospodarczego w Niemczech ma pier- 

wszorzędne znaczenie mobilizacyjne. 
Również włoskie korporacje, łączące 
w jednych organizacjach przedsiębiór 
ców z robotnikami, mają na względzie 
cele gospodarczo-wojskowe į — jak 

twierdzą znawcy — odegrały niepo- 
ślednią rolę podczas wojny abisyń- 
skiej. Coraz większe tendencje w kie- 
runku zorganizowania życia go- 
spodarczego pod kątem widzenia 
potrzeb wojennych wykazuje rów- 
nież polityka gospodarczą państw 
zachodnich. Od * września  has- 
łem naczelnym angielskie:   polityki | 

gospodarczej jest hasło gospodarczego 
pogotowia (policy of economic prepa- 
redness). Pod naciskiem konieczności 
obronnych Anglia coraz bardziej zry 
wa z tradycyjym liberalizmem. Berliń 
ski „Wirtschaftsdienst“ pisal niedaw- 
no, że w Anglii rozpoczął się okres no 
wego wojskowym celom podrządko- 
wanego merkantylizmu. We Francji 

przygotowania mobilizacji gospodar- 
czej są w pełnym toku. Wydane w cią 
gu marca i kwietnia dekrety regulują 
szereg spraw pod tym względem. De- 
kret z dn. 20 marca br. tworzy państ- 
wowe kierownictwo gospodarki obron 
nej, które może swoim dyrektywom 
podporządkować niemał każdą gałęź 
produkcji. Dekret z dnia 1 kwietnia 
br. rozszerza bardzo znacznie pojęcie 
przemysłu wojennego ustanawiając, 
że wszystkie przedsiębiorstwa prze- 
mysłu żelaznego mają być traktowa 
ne narówni z zakładami wytwarzają- 
cymi uzbrojenie. 

Było by rzeczą  imteresującą 
porównać jak się pod względem 

„ mobilizacji _gospodarczej przedsta- 
wia się zdolność krajów osi oraz 
krajów zachodnich. Biorąc rzecz 
z największym skrócie można powie 
dzieć, że plusem krajów osi jest bar- 
dzo dokładnie rozpracowana organi- 
zacja gospodarki mobilizacyjnej. Wła 
ściwie mówiąc już od kilku lat ekono- 
mika krajów osi, a szczególnie Nie- 
miec, nosi charakter gospodarki wo- 

  

jennej. Tymczasem mobilizacja gospo 
darcza krajów zachodnich jest dopie- 
ro w swoich początkach. Lecz tu tkwi 
również jedna ze słabych stron kra- 
jów osi. Niemcy, nup., pracują dziś 
z pełnym napięciem wszystkich swo- 
ich sił wytwórczych, mają więc stosun 
kowo nieduże możliwości rozszerzenia 
produkcji. Tymczasem rezerwy gospo 
darcze krajów zachodnich są ogrom- 
ne. Niemcy odczuwają brak sił robo- 
czych. Ewentualna mobilizacja była 
by pod tym względem czynnikiem os- 
łabiającym ich zdolności produkcyj- 
ne. Tymczasem rezerwa sił roboczych 
Anglii wynosi — według oceny nie- 
mieckiiej prasy gcspodarczej — około 
1,7 miliona ludzi. Niemieckie urządze 

nia i maszyny są wykorzystywane nie 
mal stuprocentowo, tymczasem An- 
glia i Francja mają pod tym wzglę- 
dem jeszcze duże możliwości. 

Szczególnie jaskrawo różnice sytu 
acji gospodarczej państw osi, państw 
tzw. demokratycznych. występują w 
dziedzinie surowcowej. Zarówno Niem 

cy i Włochy jak Francja i Anglia mu- 
szą importować szereg podstawowych 
surowców przemysłowych. Nie ulega 

wątpliwości, że wszystkie te państwa 
mają duże zapasy surowcowe na wy-* 
padek wojny. Lecz w wypadku prze 
ciągania się wojny Francja i Anglia 

(Dokończenie na str. 3) 

St. Swian. 
  

Nowa prowokacja w Gdańsku 
Rozb eżne i wykrętne wyjaśnienia policji w sprawie uwięzienia polskiego insp. ceneg0 

GDAŃSK (Patj. W nocy z 9 na ' aresztowania, prezydium policji Po” | został aresztowany przez władze 

10 bm. zaginął w Gdańsku polski in | czątkowo odmówiło wyjaśnienia, na ' gdańskie pod zarzutem zamiaru upro 
spektor celny Lipiński, Prezydium 
policji, do którego zwrócił się inspek 
torat ceł o informacje o Lipińskim, 
oświadczyło, że Lipiński został aresz 

towany. Na zapytanie © powód za- 

P. Prezydenci w COP- e 
MOŚCICE, (PAT). Pierwszy 

dnień swego pobytu na terenie Cen 

tralnego Okręgu Przemysłowego Pan 

Prezydent R. P. w toczeniu p. wice 

premiera Kwiatkowskego, min. Roma 
na, min. Ulrycha, wiceministra Litwi 

nowicza i świty poświęcił szczegółowe 
mai zwiedzeniu nowych, na wielką ska 

lę zakrojonych, inwestycyj państwo- 

wych zakładów związków azotowych 

w Mościcach. Wyjaśnień udzielali Pa 
nu Prezydentowi dyr. Benedek i dyr. 
IWowkonowicz. 

Pan Prezydent R. P. wyjechał po 
południu samochodem w towarzyst- 
wie otoczenia do Rożnowa, gdzie za- 
poznał się z postępami pracy przy bu 

dowie wielkiej zapory wodnej na Du 
najcu. 

Po zwiedzeniu dokładnym budo- 
wy Pan Prezydent wraz z małżonką 

4 towarzyszącymi mu członkami rzą 
dn i świty powrócił do Mościce. 

Ofensywa gospodarcza 
Angli i Frzncji w Jugosławii 

BIAŁOGRÓD, (PAT). — Koła gos i 
podarcze Anglii opracowują wedle 
domiesień prasy  białogrodzkiej 
plan poszerzenia współpracy ekonomi 
cznej między Wielką Brytanią i Jugo 
sławią. Jest rzeczą prawdopodobną, 
iż niebawem dojdzie do skutku kon 
ferencja angielsko-jugosłowiańska. 

Przewidywane jest również, iż we 
wrześniu br. rozpoczną się w Paryżu 
rokowania handlowe pomiędzy Fran   cją i Jugosławią. 

stępnie zaś podało, że Lipiński jest 
w areszcie śledczym rzekomo pod za 
rzutem opilstwa. 

Wezoraj natomiast w Gdańsku zo 
| stała podana wiadomość, że Lipiński 

LONDYN (Pat). Izba Lordów za- 

kończyła debatę nad polityką zagra- 
niczną. Po szeregu mówców zabrał 
głos lord Halifax aby w imieniu rzą 

du zamknąć debatę. 

Dotykając KOKOWAN Z ROSJĄ 
SOWiLCKĄ НаШах uchylił się od 

wszelkiej dyskusji zasadniczej na ten 
temat podkreślając, że byłaby to dy 
skusja akademicka, albowiem rząd 
brytyjski drogę kursu politycznego o 
brał i od niej odstąpić nie może. Ro 
kowania z rządem sowieckim zostają 
znów w Moskwie wznowione. Dyrek 
tor Strang we środę przybywa do Mo 
skwy. 

Czy nam jest to przyjemne, czy 
nie, oświadczył lord Halifax, musimy 

' się zgodzić z tym, że w obecnym ro 
ku pańskim 1939 ŻYJEMY POD ZNA 
KIEM POLITYKI SIŁY, że sprawa 

co do której musimy się zdecydować 
, polega na tym, aby ustalić, jakie są 

te cele, do których gotowi jesteśmy 
zastosować siłę tak długo, dopóki si 
ła jest arbitrem czy siła z naszej stro 
ny zastosowana ma być na rzecz u- 
trzymania takich przesłanek, jak spra 
wiedliwość i porządek, od których za 
leży społeczność ludzka, czy też ce- 
lem niszczenia ich. Jeśli poglądy ns 
sze polegają na tym, że nie możem' 
pozwolić na to, aby przesłanki te zn 
kły z tego Świata. niewatpliwie wi: 
nišmy być przygotowani, aby si 
przeciwstawić się siłą. 

„ wadzenia do Połski 2 członków for 

| macji narodowo - socjalistycznej 5. 
Tłomaczenie to musi być uważa 

ne za niepoważne gdyż nie do pomy 

środku miasta Gdańska, gdzie został 
zaaresztowany, chcieć ująć i uprowa 
dzić do Polski 2 członków partii hit 
lerowskiej. 

Komisarz Generalny R. P. podjął 
energiczne kroki wobec Senatu W. 

ślenia jest fakt, aby Lipiński mógł w | Miasta w sprawie Lipińskiego . 

Oświadczenia lorda Halśfaxa ma tesrnać 
polityki zagranicznej Anglii 

NA TEMAT GDAŃSKA lord Hali 
fax oświadczył co następuje: skom- 

plikowana istota zagadnienia gdań- 
skiego wymaga największej dozy cier 
pliwości i wstrzemięźliwości, o ile ma 
się zapobiec najbardziej brzemien- 
nym i niebezpiecznym skutkom. Wy- 
daje mi się, że nie można dziś uczy 
nić nie lepszego, jak podkreślić sta 
nowisko rządu J. K. Mości w sposób, 
w jaki zdefiniował je w swoim cza- 
sie premier Chamberlain. 

Przechodząc do sytuacji NA DA 

LEKIM WSCHODZIE lord Halifax 

podkreślił, że rząd brytyjski bynajm 
niej nie jest obojętny wobee walki ja 
ka się tam toczy między Japonią i 
Chinami. W pogłoskach jakoby rząd 

brytyjski zamierzał wycofać swe woj 
ska z Szanghaju nie ma ani cienia 
prawdy. Dowódea floty brytyjskiej 
na wodach chińskich ma pełnomoe 
nietwa do przesuwania okrętów wo 
jennych z miejsca na miejsce odpo 
wiednio do potrzeh chwili. Rząd bry 

tyjski nie przyimuje argumentacji ja 
pońskich władz wojskowych rzeko 
mych konieczności uzasadniaiacych 
akty ograniczenia praw i interesów 

brytviskich, zwłaszcza na tych obsza 
"ach, gdzie operacie «wojenne się a 
maenia zakończyły tymhardziai pzad 

srytviski nie zmierza nznać iednn 
-tronnvrch zmian w r"lodaeh | insfr>   "=nfach miedzwvnaradowweh ahąwi- 

„uaąeych na Dalekim Wsehadzje.   

Chwila obecna nie nadaje się — 
zdaniem ministra — do rozważania 
zagadnień rekonstrukcji porządku 
międzynarodowego w ramach Ligi 
Narodów. Polityka brytyjska nie gro 
żąc nikomu i nie dążąc do żadnych 
ukrytych eelów, pragnie uczynić jas 
nym wobec świata, że jeżeli zastoso 
wana zostanie dziś siła, to ci, którzy 
ją zastosują, liczyć się muszą z tym, 
że sile przeciwstawi się siłę. 

DUCH NARODU WYSP BRYTYJ 
SKICH jest dziś o wiele bardziej moe 
ny i zjednoczony niż był w r. 1914. 

Obca propaganda zawsze pomija 
jedną rzecz z powodów oczywiście 
nie budzących wątpliwości, a miano 
wicie że żadne z naszych zobowiązań 
nigdy nie zostanie zastosowane jeśli 

nigdzie nie zaistnieje żaden mącicieł 
pokoiu przy zastosowaniu przemocy. 

O ile nie zaidzie usiłowanie i nie 
będzie istnieć żaden zamiar zastoso 
wania siły. wówczas cały wpływ W. 
Brytanii użyty hedzie w tym kierun 
ku, abv doprowadzić do snrawiedliwe 

go rozwiązania „drogą rokowań. 
r" "==" 

  
Angielska para królewska 
op:ściła Stany Ziedn. 

HYDE PARK (Pat). Król Jerzy i 
królowa Elżbieta wraz z prezydentem 
Rooseveltem i jego małżonką i mat 
ka prezydenta Roosevelta udali się na 
piknik w okolice rezydencji prezy- 
denta Roosevelta w Hyde Parku. W 
pikniku tym wzięło udział około 150 
rm przez prezydenta goś- 

Po pikniku król wraz z małżonką 
udał się samochodem prowadzonym 
przez prezydenta Roosevelta do po- 
siadłości pani Roosevelt, która podej 
mowała swych gości herbatą. 

O godz. 22 wieczorem para kró- 
lewska wyjechała do Kanady. 

W ciągu najbliższych 4 dni król 
angielski odwiedzi około 12 miast ka 
nadyjskich. 

Współpraca wojskowa 
angielsko-turecka 
STAMBUŁ (Pat). Turecka misja 

wojskowa znajduje się już w Londy 
nie, gdzie wejdzie w kontakt z angiel 
skim sztabem głównym. 

Prace misji potrwają prawdopo- 
dobnie cały miesiąc. To też, ajk po- 
daje pismo stambulskie „Son Posta“, 
uroczyste podpisanie układu angiel- 
sko - tureckiego nastąpi dopiero w 
lipcu br. Dziennik przypuszcza, że 
układ zostanie podpisany w Ankarze, 
dokąd przybędzie z tej okazji brytyj 
ski minister spraw zagranicznych 
lord Halifax. 

Prace ned pedjeclom „Thetis“ 
bedą wznowione 

LONDYN (kat). Premier Cham- 
berlain oświadczył w Izbie Gmin, iż 
prace nad podniesieniem zatopionej 
łodzi podwodnej „Thetis* zostały na 
razie przerwane, należy jednak przy 
puszezać. że po 2-3 tygodniach pró 
by e wznowione. 

Min. Gafencu montu'e układ czarnomorski 
ANKARA (Pat). Min. spraw zagr. ' 

Rumunii Gafencu przybył z oficjalną 
wizytą do Ankary, gdzie pozostanie 3 
dmi. 

Jak przypuszcza Reuter min. Ga 

fencu poruszy możliwość zawarcia ue 
kładu czannomorskiego oraz skłonie 
nia Bułgarii do przystąpienia do po- 
rozumienia bałkańskiego.



„KURJER“ (4837) 

fćról i królowa W. Brytanii w Waszyngtonie 

  

Reprodukujemy dwa zdjęcia, otrzymane w drodze radiowej z Ameryki, przedstawiają ce uroczysty wjazd króla Jerzego VI 1 królowej Elżbiety do stolicy Stanów Zjedno- 

czonych A. P. — Waszyngtonu. Na zdjęciu pierwszym — król Jerzy VI w towarzystwie pmez. Roosevelta. Na zdjęciu drugim — król. Elżbieta w towarzystwie p. Roosevelt. 

  

Czy możliwa jest konierencja światowa? 
Du tego pitrzebne jest przede wszystkim zaufanie — 

siw.eroza prem. Chemberiain. 
LONDYN, (PAT). Na zapytanie, 

skierowane do premiera Chamberlai 
na w izbie gmin na temat możliwości 
zwołania Światowej konferencji dła 
rozwiazania aktualnych zagadnień 
międzynarodowych premier odpowie 
dział, co następuje: 

„Według opinii rządu J. Król. M. 

Min. Charwat w Wilnie 
W ciągu ubiegłych paru dni ba- 

wił prywatnie w Wilnie minister 
Charwat. 

Pienum Senatu 
WARSZAWA, (PAT). — Senat na 

wstępie wczorajszych obrad  plenar- 

aych przystąpił, po załatwieniu spraw 

formalnych, do ustawy o ratyfikacji 

układu płatniczego między Polską a 

Francją. 

Następnie rozpatrzono i przyjęto; 

Ustawę o stanie wojennym, 

Ustawę o odpowiedzialności kar- 

nej w przypadkach zbiegostwa do nie 

przyjaciela, lub poza granicę państwa, 

Ustawę o zapewnieniu pracy i zao 

patrzeniu uczestników walk o niepod 

ległość, 

Projekt ustawy o przywróceniu 

mocy obowiązującej ustawy w przed 

miocie uznania nazwisk przybranych 

podczas służby wojskowej, 

Ustawę o wojskowej szkole głów 

nej inżynierii, 

Ustawę o porozumieniach kartelo 

wych, : 

Ustawę o wykonywaniu pracy na 

rachunek grzywny, 

Prawo o obligacjach, : 

Ustawę o uprawnieniach Państwo 

wego Instytutu Geologicznego. 

Ustawę o wystawach, targach gos 

podarczych i aukcjach, 

Ustawę o popieraniu  melioracyj 

wodnych dla potrzeb rolnictwa. 

Wreszcie ks. sen. Zelek przedsta 

wił sprawozdanie komisji rolnej o pro 

jekcie ustawy 0 częściowej zmianie 

przepisów o uporządkowaniu długów 

W głosowaniu przyjęto zmiany pro 

ponowane przez komisję rolną Sena 

tu a wraz z nimi całość ustawy. 

Następne posiedzenie od 
dziś o godz. 17. 

Sprestowanie 
W artykule p. t. „O „słowo% Polski“ 

(„Kurjer Wileūski“ 11 bm.) naležy uwzględ 

nić następujące poprawki: 
Zostały opuszczone dwa odsyłacze: 1) 

Tytuł oryginału (cytowanego dzieła Russel- 
Va): „The Seientific Outlock“. 2) Kassandra 
— w „Iljadzie“ Homera tragiczna prorokini, 

która przepowiadała pożar i upadek rodzin- 
nego miasta, lecz nikt jej nie wierzył, 

Pozatem należy sprostować następujące 
ważniejsze błędy drukarskie: 

Szpalta 1: po cytacie z Apokalipsy pow. 
być: Gdy zestawimy obecne konstełacje. 

Szpalta 3, wiersz 5 od góry: powinno 

być: dopóty. Tamże, w. 23 od góry: nazwa 
miasta: Auckland. W tejże szpalcie, wiersz 
ł1 od dołu: na emigracji. 

Szpalta 4, wiersz 17 od góry, pow. być: 
„zdradę klerkėw“, a nie ,klerykėw“. W tej. 
ve szpalcie, w. 23: Cokolwiekby. Tamże, 
wiersz 31 od dołu, pow. być: Czy, a nie 
Czyż. 

Szpalta 5, w. 34 od góry, pow. być: 
Słowo—idea, a nie: Słowo — idea. I wresz- 
cie tamże, niżej nieco: kosmiezno-plaretarne. 

J. Z. 

zie się 

konferencja światowa mogłaby mieć 
powodzenię jedynie wówczas, gdyby 
towarzyszyło jej powszechne uczucie 
zaufania co dotego, że wszystkie, bie 
rące w niej udział rządy szczerze pra 
gną porozumienia į zamierzają docho 

| wać zarówno eo do ducha, jak co do 
| 

litery swe zobowiązania, udzielone 
w wyniku tej konferencji. Rząd J 
Król. Mości stale będzie dokładać sta 
rań, aby szerzyć tego ducha zaufania, 
który może zapanować tylko wów- 
czas, o ile inne rządy czynić będą po 
dobne wysiłki*, 

BERLIN, (PAT). — Organ Wii- 
helsirasee „Deutsche Diplomatisch-Po 

wywody Polsce, których celem jest 
przekonanie świata o wojowniczych 

LONDYN (Pat). Ageucją Reutera 

donosi z Szanghaju, że wobec wiado 
mości pochodzących z dobrego źród 
ła o planowanym zamachu na życie 
brytyjskiego ambasadora w Chinach 
Kerr'a, przedsięwzięto szereg śŚrod- 
ków ostrożności. 

TOKIO (Pat). Agencja Domei do- 
nosi, iż podczas bankietu wydanego 
na cześć japońskiego wiceministra 
spraw zagranicznych przez rząd nan 
kiński, wszyscy uczestnicy bankietu 

Dziś wszyscy 
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Oddział Wodny Wydziału Komu 
niikacyjno-Budowlanego Wileńskiego 
Urzędu Wojewódzkiego z nastaniem 
sezonu letniego rozpoczął pracę na 
rzekach Wiłii i Dziśnie, mające na ce 

lu usunięcia przeszkód dła żeglugi 
Na całej przestrzeni Wilii, aż do 

granicy litewskiej pracują dwie tzw. 
„prądėwki“, które usuwają z rzeki 
kamienie, karcze, zwały,  „topielce“ 
itd. Dwie prądówki pracują także na 
rzece Dziśnie, które prowadzą prowi 
zoryczne oczyszczanie dolnego biegu 
rzeki. 

Poza tym*na Wilii pracuje pogłę 
biarka (wyrobu krajowego), która po 
głębia koryto rzeki na odcinku po- 
między Turniszkami a Zielonym Mo 
stem. Po zakończeniu tych prac pogłę 
biony zotanie również port zimowy. 

Nie zależnie od tego oddział wodny 
prowdzi prace przy umacnianiu i 
regulowaniu lewego brzegu Wilii po 
wyżej mostu Antokolskiego. Roboty 

  

litische Korrespondenz* poświęca swe 

Niemiecka antypolska propaganda 
c.raz bardziej bierze rozbrat ze zdrowym rozsądkiem 

rzekomo zamiarach Połski stamowią- 
tych obecnie — zdaniem „D. D. P. K.* 

jedyną przeszkodą do ułożenia się sto 
sunków politycznych w Europie. 

Planowany zamach na życie 
angielskiego ambas. w Chinach 

Przed ambasadą wystawiono sil- 
ne warty, a ambasador i jego sekre- 
tarze obecnie stale używają kamize 

| lek pancernych. 
W samochodzie ambasadora wsta 

wieno szyby edporne na kule. 

Zdradziecki zamach ? 
Japończycy rozchorowali się po chińskim bankiecie 

rozchorowali się. 
Przypuszczają, iż usiłowano ieh 

otruć, 
Kiłku podejrzanych Chińczyków a 

| resztowano. 

  

' В: $ szczęśliwa Gata 13 czerwca 
kupują losy w kolekturze 

DROGA SZCZEŚCIA 
WILNO Micuiewicza 10 

gdzie w 41 Loterii padł ТЯ ЯН «р 
Ciągnienie już 20 czerwca. 
   

Prace regulacyjne na Dziśnie i Wilii 
„te zostały rozpoczęte w roku ubieg- 
łym i w roku bieżącym zostaną za- 
kończone. 

BERLIN (Pat. Dziennik ustaw 
Rzeszy publikuje rozporządzenie kan 
clerza Hitlera ustalające order za 
„opiekę nad narodowością niemiec- 
ką*. Order ten uzyskać można mię- 
dzy im. za „piełęgnowanie narodowoś 

ci niemieckiej* oraz za „opiekowanie 
się Niemcami zagranicą".   BERLIN (Pat). Jak wynika z wy- 
wodów sekretarza stanu w niemiec 

  

Przymus pracy dia 
kobiet w Niemczech 
MAGDEBURG, (PAT). — Podse- 

kretarz stanu w ministerstwie pracy 

dr Syrup oświadczył w przemówieniu, 
że prawdopobnie jeszcze w ciągu br. 
wydana zostanie ustawa, wprowadza 
jąca roczny przymus pracy dła kobiet 
do 25 iat. Dotychczas przymus pracy 
obowiązywał tylko te kobiety, które 
zamierzały ubiegać się o posady. 

W katastrof o zginął wnuk 
c63. Franciszka Josefa 

WIEDEŃ (Pat). Książe Rudolf 
Windischgratz, wnuk cesarza Fran- 
ciszka Józefa zabił się w katastrofie 
motocyklowej. Książe Windischgratz 
jadąc na motocyklu zderzył się z sa 
mochodem i doznał pęknięcia podsta 

wy czaszki. : 

„Odwracanie deszczu” 
BIAŁOGRÓD, (PAT). — Prasa donosi 

© oryginalnym sposobie zapobiegania kata 

strofalnym deszczom nawiedzającym ostat 

nio północną Jugosławię, który zastosowa 

li Cyganie w miejscowości Vinkowce, 

Mianowicie wedle starej cygańskiej tra 

dycji odprawili uroczystości pogrzebowe i 

takopali w ziemi żywego kota. Organizato 

czy tego „odwracania deszczu** (tak bowiem 

nazywa się w języku cygańskim podobną u 

roczyłstość) zostaną pociągnięci do odpo- 

wiedzialności sądowej za męczenie zwie 

rząt. 

TEHERAN, (PAT). — W okolicach Te 

heranu właściciel kamieniołomów niejaki 
Ghazaniari udając się do kamieniołomów, 
celem zabrania ładunku kamieni, zauważył, 

iż spod arkad mostu wysunął się lampart, 

gotując się do skoku na samochód. 

Nie tracąc zimnej krwi, kierowca samo 

chodu całym pędem skierował auto na przy 

gotowujące się do napaści zwierzę. Lampart 

Śmierć w Dźwinie 
Podczas kąpieli w rzece Dźwinie 

w pow. brasławskim utonęli dwaj 
| nauczyciele żydowskiej szkoły pow- 
szechnej w Drui Mojżesz Lewin i Jo 

We wsi Sipowicze, gm. bohiń- 
skiej, w pow. brasławskim, wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem, wybuchł pożar, który zniszczył 
doszczętnei 11 gospodarstw, zaś w ia 

„nych 14 gospodarstwach spaliły się   

Kronika telegraf .CZna 
— W gwałtownej burzy, która przeszła 

nad stanami Ohio, Iłlinois, Michigan i Ken 

iucky utraciło życie 5 osób, a przeszło 50 

odniosło rany. Szkody wyrządzone pnzez 

auragan sięgają setek milionów dolarów. 

— W pobliżu Montaque (USA) ze zna 

cznej wysokości spadł i rozbił się turysty 

czny samolot prywatny. 4 pasażerów samo 

lotu zabiło się. 

— W Wiedniu zakończył się proces 

przeciwko 7 członkom dawnej austriackiej 

partii soejal-demokratyeznej, oskarżonym © 

antypaństwową działalność w istniejącym 

nielegalnie związku socjalistów. Skazano 

2 kobiety na karę 2 i pół lat, zaś 5 męż 

czyzn na karę od półtora do pięciu lat cięż 

kiego więziemia. Prasa zaznacza, że wyroki 

te mają być przykładem odstraszającym od 

działania na szkodę państwa narodowo-so 

ejalistycznego. 

— Na szosie pod Tyberiadą dokonano 

zamachu na samochód ciężarowy, wiozący 

Arabów, Liczba zabitych wymosi 11, cięż 

ko rannych — 7. > 

— W synagodze żydowskiej w Braile 
popełnił samobójstwo znany rumuński mul 

timiłioner eksporter zboża  Uszer Fried- 

mann. W ostatnich czasach Friedmann na 

skutek chybionych spekulacyj stracił cały 

swój majątek, Ciało b. milionera znałezio 

no wiszące na głównym świeczniku na 4rod 

ku synagogi. 

— Prokuratura sądu wojskowego w Bu 

kareszcie wniesła akt oskarżenia przeciwko 
członkom wykrytej w stolicy Rumunii taj 
nej organizacji komunistycznej. Organ'za- 

cja ta rekrutowała się w większości z Ży 
dów i kierowana była przez niejakiego Ab 
rahama Friedmana występującego pod psen 

donimem Covrigaru. 

— Na przejeździe kolejowym pod Szłok 
holmem, motocykl z przyczepką zderzył się 
z pociągiem, wyjeżdżającym z tunelu. Ja- 
dąca motocyklem rodzina tj. żona, mąż i 
córka ponieśli śmierć na miejscu, 

PRESS SIS TS OTEĘ DY 

Min. Fraok propagujo w Dani 
koncepcje miómnóck 6] „przeswraeni: 

ŻYGIOW Oz" 

KOPENHAGA (Pat). — Minister 
sprawiedliwości Rzeszy dr Frank 
przybył do Kopenhagi, gdzie wygłosić 
ma odczyt w tutejszych organizacjach 
prawniczych. 

W wywiadzie, udzielonym przed- 

stawicielowi prasy duńskiej, minister 
Frank oświadczył, że Niemcy dla 
swej 81 milionowej ludności potrzebu 
ja przestrzeni życiowej i dlatego do 
magają się zwrotu utraconych kolonij. 
Sądzę — mówił min. Frank — że 
sprawa ta będzie rozwiązana w dro 

| dze pokojowej. 
  

  

Walka lamparta z autem 
uderzony przez samochód upadł, ale po 

chwili porwał się i ponownie zaatakował 

p. Ghazanfari, Nie tracąc zimnej krwi Gha 
zanfari powtórzył manewr, tym razem zabił 
jająe lamparta, który w ostatnich przed 
śmiertelnych drgawkach, wpił się zębami 
1 pazurami w przednie koła samochodu. — 
Ghazanfari zatrzymał samochód i dobił lam 
parta żelaznym drągiem. 

2 nauczycieli żyd. 
| siel Glejzer. ' 
Zwłoki wydobyto z wody po upływie 
2 godzin. 

Pożar wsi w pow. brasławskim 
Podczas pożaru osiem osób zostało 
poparzonych, z których jedna została 
przewieziona do szpitala. Na miejsce 
pożaru udali się przedstawiciele władz 
państwowych. Zorganizowano doraź- 
ną pomocą oraz umieszczono pogorzelł 

pojedyńcze zabudowania gospodarcze | ców w pobliskich domach sąsiednich 
STT AE SPEKIN SET TEISARES NET 

, kim ministerstwie skarbu Reinhard- 
i ta, siły korpusu celnego Rzeszy ną 

rażonme były na liczne przeprawy z 
wrogimi czynnikami podczas obsa- 
dzania granic w chwilach realizowa 
nia niemieckiej polityki faktów doko 
nanych. Sekretarz stanu wspomniał 

| szczególnie „bój pod Szełchowicami* 
] gdy w październiku 1938 r. oddział 
niemieckiego korpusu celnego sto- 

I czyć musiał potyczkę z siłami czeski 

і 

Hitler ustanawia nowe ordery 
Mieszkańcy protektoratu dają się dotkliwie we znaki 

niemieckiej służbie celnej 
mi, które przekroczyły linię demarka 

cyjną. 

W dalszym ciągu Reinhadt stwier 
dza, że i dziś na granicach które za- 
mykają teren protektoratu stawiane 
są członkom niemieckiego korpusu 
celnego zadania zupełnie nadzwyczaj 
ne. W uznaniu tych trudnych zadań 
kanclerz ustalił nowy order „za nie 
miecką służbę celną".



    

Co robi Hitler w Wiedniu ? 
Znowu pogloski o podziale Słowacji między Niemcami 
a Węgrami. — Rumunia będzie strzegła ujścia Dunaju. 
Stanowisko Jugosiawii. — W kotle 
WIEDEŃ, (Obsł. sp.). Nagły przy 

jazd kanclerza Hitlera do Wiednia, 
rzekomo celem wzięcia udziału w za- 
kończeniu festiwalu teatralnego, wy- 
wołał w sferach dziennikarzy zagra 
nicznych wielkie zainteresowanie. 

Powszechnie panuje przekonanie, 
że przyjazd Hitlera do Wiednia ma 
inne podłoże i nosi charakter po'ity- 
czny. Bieg wypadków potwierdził te 
przypuszczenia w całej rozciągłości. 

Tegoż dnia kanclerz Hitler przyjął 
specjalnie przybyłą do Wiednia z Bra 
fislawy delegację słowacką na czele z 
ministrem spraw zagranicznych Sło 
wacji oraz konferował z namiestni- 
kiem „Ostmarku* Says Inquartem i 
komisarzem Burklem. 

LONDYN, (Obsł. sp.). Korespon- 
dent wiedeński „Daily Mail* donosi,   

że w związku z pobytem kanclerza 
Hitlera w Wiedniu, rozeszła się po- 
głoska, że podczas tej wizyty ostatecz 

nie rozważone zostały dalsze losy 
Słowacji. Według wiadomości kore- 
spondenta „Daily Mail“ w dniach naj 
bliższych los Słowacji ma być ostate- 

czmie przypieczętowany. Istnieje pro 
jękt podziału tego kraju między Niem 
cami, a Węgrami. Niemcy tym cen- 
nym „prezentem'* chcą ostatecznie na 
kłonić Węgry, by przyłączyły się do 
sojuszu wojennego osi i zaszachować 

tym manewr Rumunii, która, jak to z 
niepokojem stwierdzają źródła nie- 

mieckie, coraz bardziej idzie na rękę 
zachodnim demokracjom i wyzwala 
się z wpływów niemieckich. Oświad- 
czenie mimistra spraw zagranicznych 
Rumunii Gafencu w Ankarze, że Ru- 

munia strzec będzie dolnego biegu 

Dałkańskim wre. 
Dunaju, tak samo jak Turcja — Dar 
danei, wywołało w Berlinie niemiłe 
wrażenie. Komentowane tu jest rów- 
nież inne oświadczenie Gafencu, któ- 
ry stwierdził, że jego zdaniem Jugo 
sławia pozostanie wierną paktowi bał 

kańskiemu. A więc minister spraw za 
gramicznych Rumunii, być może le- 
piej od jakiegokolwiek innego męża 

stanu w Europie poinformowany o 
dalszych posunięciach  Markowica, 
przypieczętował klęskę doznaną przez 

dyplomację państw „osi*, które tyle 
dołożyły starań, by wciągnąć Jugosła- 
wię w orbitę osi Rzym —- Berlin. 

W kołach angielskich uważają, że 
gra dyplomatyczna na Bałkanach 
przybrała ostatnio na ostrości i pod 
twm względem przyjazd Hitlera do 

Wiednia wróży jakąś nową niemiec-   ką akcję na półwyspie bałkańskim. 

Niemcy będa walczyć 
© nowy ustrój w Europie 

„vauleiterėw“ w Trierze Alfred Rosenber › twierdzi na zjeździe 
BERLIN. (Obsł. sp.). W ciągu ostatnich 

dwóch dni w Niemczech znowu wzrosły na- 

stroje wojenne. Aparat propagandowy trze- 

ciej Rzeszy nie omija najmniejszej okazji, 

by wpoić narodowi niemieckiemu przekona 

nie, że wojna jest nieunikniona i że dziejo- 

wym zadaniem Niemców jest wałka 0... „no 

wy ustrój w Europie". Jak wygląda ten | 

rowskich, mając przed sobą przykład Czech, 

można sobie łatwo wyobrazić. 

Pod względem propagowania tych na- 

strojów szczególnie znamienne było przemo 

wienie głównego teoretyka hitleryzmu, ba- 

rona bałtyekiego, Alfreda Rosenberga, które 

wygłosił na zjeździe gauleiterów w Trierze. 

Mówiąc © „nowym narodzie niemiee- 

„mowy ustrój w marzeniach wodzów hitle- | kim, który osiągnął „wewnętrzną swobo- 

dę* w ramkach ustroju narodowo socjalis- 

tycznego, Alfred Rosenberg oświadczył, że 

obecne pokolenie siemieekie ma do spełnie- 

nia dziejową misję. Musi walczyć © wprowa 

dzenie nowego ustroju w Europie. Walki 

niemieckiego legionu „Kondor“ w Hiszpanii, 

— oświadczył Rosenberg napawają Niemcy 

nowym męstwem | wskazują lia drogę, po 

której mają kroczyć. 

Mussolini woził uczestników raidu 
sprawozdawców sport. w Rzymie 

na irojinmotorowujaas WOFMDOWCIUI 
RZYM. (Obsł. sp.). Agencja „Stefani“ do- 

nosi, że uczęstnicy raidu lotniczego spra- 

wozdawców sportowych odwiedzii wczoraj 

miasto lolnicze Gwidonia. 

  

Sam Mussolini na trójmotorowym samo- 

locie bombardującym woził dziennikarzy, 

prowadząc osobiście samolot. Ostatnio więk 

Na Polesiu powstaną fabryki 
przetwarzania torfów 

Długoletnie studia wykazały, że- 
borfy poleskie nie nadają się do przy 
stosowania ich do cęlów rolmiczych. 

Dlatego też władze doszły do wnio- 
sku, że 2 miliony ha torfowisk pole 
skich należy wyzyskać jako tereny 
łąkarskie i przetwórcze. й 

Akcję przetwórczą torfów poles- 
kich ujęła w swe ręce zawiązana о- 
statnio specjalna spółka, której ak 
ejonariuszem jest poleski samorząd 

terytorialmy. 

Fabryki mają przede wszystkim 
przystąpić do fabrykacji półkoksiku 
tomfowego dila cełów opałowych 

Z przetwórstwem torfu poleskie 
go związane jest uruchomienie na 

Szept, który jest zbrodnią 
Narocz, w czerwcu. 

Tak zw. „inicjatywa prywatna, 

zwłaszcza starsza, pamiętająca czasy 
przed wojenne, epokę bajecznych inte 
resów i „rozwoju przemysłowego* (czy 

taj spekułacyj), lubi narzekać, jak roł 
nik ma pogodę. A to podatki, a to 
etatyzm, a to biurokracja, a to 
wszelkie inne „kracje* No i puszcza 
wszelkich pozwoleń į zakazów. 

Nie chcę utrzymywać, że jest to 
zupełnie nie słuszne. Cóż jednak ro 
bi ta „inicjatywa prywatna”, tam, 
gdzie się ją popiera, gdzie jest ро- 
trzebna ? 

Tegoroczna obserwacja Naroczy 

daje następujący obraz: imwestuje 
chłop i kapitał społeczny. 

Wszędzie w Kupie, Kobylniku, 
Urlikach wznoszą się nowe domy bu 
dowane przez włościan, wszędzie roź 
lega się stuk pracowitych siekier. Na 
drodze z Kobylmika do Kupy wyro- 
słą cała szkółka drzew owocowych, 

  

miejscu przemysłu chemicznego, dla 
wydobywania z torfu surowca dla 
barwuików, farb, syntetycznej ben 
zyny itd. 

Pierwsza fabryka przetwórcza tor 
fu ma powstać w gminie Oziaty pow. 
kobryńskiego. 

   

  

   

   

jakowaš fenma, tworzona z rozma 
chem amerykańskim: Na 50 sklepów 
i sklepików w jednym z miasteczek 
okolicznych 35 należy już do chrześ 
cijańskiego _ drobno-mieszczaństwa. 
Nie spotkałem prawie wioski w oko 
licach Naroczy, bodaj najbiedniej- 
szej, gdzie by nie budowano... cho- 
ciażby stodółki. Taką wspaniałą wia 

rą płaci włościanin białoruski Polsce 
za jej opiekę. Ten sam chłop, który 
tak ocenia sytuację europejską, po 
mimo pogłosek rozsiewanych przez 
Radio w Mińsku: „Jon k nam nia 

pryjdzie, my k jamu pojdziem u hoś 
GE 

A co w tym czasie robi „imicfaty 
wa prywatna t. zw. „elity'*? Miejs 

cowa Špi, zamiejscowa (niestety na- 
wet polska) cofa się. 

Opowiadał mi z goryczą wójt jed 
nej z gmin: przyjechał de mnie pe 
wien kapitalista z Wilma. Zamierzał   włożyć 10 tysięcy złotych w b. po- 

szość swoich podróży powietrznych odbywa 

dyktator Włoch na trójmotosowym bombar 

dowcu. 

  

Siuby zakonne 
W niedzielę o godz. 8 rano w kościele 

S. S. Wizytek na Rossie po uroczystej Msry 

Św., wilnianka Siostra Mania Agnieszka Ja 

nuszkiewiczówna złożyła wieczyste śluby za- 

konne do Zgromadzenia S. S. Wizytek w Wil. 
nie. 

    Złóż ofiarę na F.0.N. 

  

  

SZORUJE 
I CZYŚCI 
MOADUCA wyyród polski 

  

trzebną inwestycję naroczańską. W 
maju rb. cofnął się. Długo przypiera 
łem go do muru, obiecując ulgi i po 
parcie. Wreszcie szepnął...  „росле- 
kam do spokojniejszych czasów*. 

Ten szept jest zbrodnią stanu. Takie 
go Pana w „spokojnych czasach* na 
leży właśnie wyprosić z Naroczy. Je 
żeli chłop białoruski w swoim wspa 
niałym optymiźmie może budować 
dom, to inteligiencja, czy pseudo - 
inteligencja nie może uprawiać żad 

nych szeptów, siejących panikę gos 
podarczą. 

Rosną nad brzegami Naroczy tab 

liczki z napisem, „teren zakupiony 
przez pana X, wstęp wzbroniony”, 
Ale obok tych tabliczek niema ani 
willi ani pensjonatów. Marzeniem każ 
dego leniwego społeczeństwa jest bo 
gacenie się bez pracy. A interes ; Na 
roczy i wiosek okolicznych i całego 
województwa, wywiaga właśnie, aże 
by dach nad głową, rósł tam jak naj 
szybciej. 

Przeludnienie w okresie lipiec —   sierpień jest nad Naroczą chronicz- 
ne. Dlaczego właściciele nie budują? 

mają ogromne możliwości importowe. 

Tymczasem możliwości importowe Nie 

miec są bardzo ograniczone. Ograni- 

czoność ta wynika nie tylko ze wzglę 

du na prawdopodobne zablokowanie 

dróg morskich do państw osi, lecz rów 
nież z braku złota. 

W okresie pokoju rozrachunki z 

tytułu handlu międzynarodowego wy 

glądają przeważnie w ten sposób, że 

dewizy pnzypływające z tytułu eks- 

portu są przeznaczane na zapłatę im- 

portu. Kraje wojujące mają z reguły 

zmniejszoną zdolność wywozową; re 

zultatem tego jest mniejszy przy- 

pływ dewiz. Import więc może odby- 

wać albo na kredyt, albo też za złoto. 

Złoto leżące w piwnicach banków emi 

syjnych stanowi dzisiaj nie tylko pod 

stawę waluty, lecz również rezerwę 

wojenną danego kraju. Zapasy złota 

Amglii i Francji są bardzo znaczne, 

możliwości kredytowe są również oy- 

romne. Tymczasem rezerwy złota Nie 

miec są — według niemieckich da- 

nych oficjalnych — minimalne, możli 

wości kredytowe prawie żadne. Jeżeli 
nawet weźmiemy pod uwagę złoto 
dawnego austriackiego banku emisyj- 
nego oraz złoto zdobyte w bieżącym 
roku w Pradzę, a także przypuścimy 
istnienie jakichś tajnych wojennych 
rezerw złota, różmiica pomiędzy po- 
zycją Niemiec a pozycją państw blo- 

ku zachodniego pozostanie wciąż og- 

romna. Jeżeli tylko ewentualna wojna 
będzie się przeciągać, pozostaną dla 
Niemiec tylko dwie metody zapewnie 
nią importu: handel kompensacyjny 

oraz teroryzowanie państw Europy 
poludniowo-wschodniej. 

Prasa zagraniczna wiele 

o koncepcji wojny błyskawicznej, któ 

rej głosicielem ma być rzekomo kan- 

cłerz Hitler. Jest to istotnie na tle ist- 

niejącej sytuacji gospodarczej jedyna 

logiczna dla Niemiec koncepcja woj- 
ny. Lecz jeżeli ta koncepcja załamie 
się — to względy gospodarcze mogą 
postawić Niemcy w tytuacji bez wyj- 
ścia. 

Alkcja poszczegółnych państw w 
kierunku zabezpieczenia sobie impor- 
tu surowców oraz gotowych środków 

zaopatrzenia jest w pełnym toku. Nie 
miecka prasa podaje wiele wiadomo- 
ści o zabiegach Anglii, aby zapewnić 
sobie podczas wojny dostawy ze Šta- 
nów Zjednoczonych. Wojna pomiędzy 
krajami eusopejskimi będzie musiała 

Czyż by znowu jakiś tajemniczy 
szept? I czy nie należało by przer 
wać ten szept krótkim  oświadcze- 
niem: albo coś zbudujecie, albo bę 
dziecie musieli sprzedać? 

* * * 

Teraz inicjatywa społeczna. Pomi 

mo całego uznania dla wielkiego do 
robku i tutaj jest sporo cieni. Liga 
Pop. Tur., kierowana „energiczną i 
prawdziwie europejską ręką min. 
Bobkowskiego robi dla Naroczy co 
raz więcej. 15 czerwca otwiera 
schronisko na 70 osób z garażem, 
dzięki czemu okolice stacji Narocz 
będą mogły poraz pierwszy gościć 
wycieczki cudzoziemskie. W roku 
przyszłym nastąpi dalsza rozbudowa. 
Do 300 osób. Schronisko w Hatowi- 
czach jest od paru lat prowadzone 
po europejsku. Jednakże najważniej- 
szego problemu L. P. T. dotąd nie 

, rozwiązała. Sprawy statku parowego, 
względnie kutra rybackiego, w jakim 
mieszkańcy Helu wożą gości na Bał 
tyk. Bez tego Narocz traci trzy czwar   te uroku dła wycieczek liczniejszych. 

  

  

  

Na tyłach wojsk japońskich 

  

Partyzanci chińscy ostatnio mocno dają się we zmaki Japończykom. Na zdjęciu oddział 

partyzantów podczas posiłku. 

Wojna a gospodarka 
(Dokończenie ze str. 1) 

według wszelkiego prawdopodobieńst- 
wa doprowadzić do ogromnego wzmo 
cnienia się pod względem politycznym 
i gospodarczym tych państw, które 
będą odgrywały rolę dostawców. 

Wysuwa się tutaj na czoło 
rola dwóch państw: Stanów Zjedno- 
czonych oraz Rosji. Lecz należy przy- 
puszczać, że państwa te będą zaopa- 
trywały wyłącznie stronę antynieniiec 
ką. Biorąc więc rzecz logicznie, nale 
żało by sądzić, że Niemcy nie zdecy- 

dują się na sprowokowanie wojny w 
Europie. Lecz rozum nie jest bynaj- 
mniej najpotężniejszą z sił decydu- 
jących na wielkich zakrętach dziejo 

wych. 
Reglamentacja produkcji z natury 

rzeczy pociągnąć musi również pewne 
wliększe lub mniejsze reglamentowa- 
nie konsumpcji. Jest to legiczne: sko- 

ro większa ilość sił wytwórczych prze 
znacza się na wytwarzanie środków 
walki, mniej ich może być użytych na | 
wytwarzanie dóbr bezpośredniego za- 
spokojenia potrzeb; skoro więcej de 
wiz, złota i środków przewozowych 
przeznacza się na import jednych 
dóbr mmiej może być przeznaczonych 
nia immort innych. Sprawy te nabie- 
rają szczególnego znaczenia w kra- 
jach przemysłowych, takich jak Niem 
cy albo Anglia. Trudności wy- 
żywienia Niemiec są dzisiaj znane 
powszechnie. Anglia obecnie również 
szykuje się do przełamania tych prze- 
widywanych trudności; prasa niemiec 
ka podaje o utworzeniu w Anglii spec 
jalmego Ministerstwa którego zadaniem 
ma być troska o zaopatrzenie kraju 
w środki # iowe. Działalność 
framcuskliego Office du blė ma nie- 
wątpliwie na względzie również za- 

gadmienia gospodarxi wojennej. 
Celem wojny jest zwycięstwo. Cel 

ten wymaga nie tylko cnót bojowycł 
od żołnierzy na froncie, lecz rów. 
nież upartej ofiarnej pracy na wszyst 
kich szczeblach aparatu gospodarcze 
go. Ofiary w wojnie współczesnej mu- 
si ponosić każdy: żołnierz na froncie, 
robotnik przy warsztacie, kupiec 
i przedsiębiorca przy swoich przedsię 
biorstwach, gospodyni domowa w ku- 
chni. W tym się wyraża totalny cha- 
rakter wojny współczesnej. W goto- 
wości do ponoszenia tych ofiar znaj- 
duje swój wyraz woła narodu do wał« 
ki i zwycięstwa. 

St. Swian. 

Zwykle kiedy te wycieczki przybywa 
ją, kajaki Są już zajęte, a trudno, że 
by ktoś na niedzielę z Kątowic, czy 
Łodzi przyjeżdżał z kajakiem włas- 
nym. Obejnzenie, tylko obejrzenie 
Naroczy, w dzień dżdżysty nawet bez 
kąpieli, nie wystarcza, zwłaszcza @а’ 
młodzieży. W roku przyszłym przy 
bywa groźny konkurent, jez. Rożnow 
skie. W następnym jez. w Turmnisz 
kach. Właściciele pensjonatów i go 
spodarstw naroczańskich powinni o 
tym pamiętać. Ę 

Ale Narocz jest bezpańska. Kto 
ma o niej myśleć? Zaharowany wójt, 
czy Wydział Powiatowy w Posta 
wach, mający tysiąc inych spraw na 
głowie? Biedny literat, czy przelotay 
dziennikarz? Praktyczni Francuzi od 
dali turystykę w ręce tych, którzy na 
tym zarabiają. My w ręce, wyłącznie 
tych, którzy społecznikują. 

Rozmawiałem o tym statku z dzia 
aczem L. P. T. „tak, ałe to będzie ko 
sztowało nas, až 12 tysięcy“ oświad 
czył. Mój Boże, czyż instytucja, któ 
ra wydała w Zakopanem miliony, nie 

znajdzie dla Naroczy 12 tysięcy w
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Nożycami przez prasę 
„WIZJA IMPERIUM BEZ GRANIC". 

Pewien public. polski przepowiadał 

przed paru laty nieuchronny konflikt 

anglo-amerykański. Odmiennego znać 
"zadania był król Jerzy VI skoro się udał 
w podróż do Stanów. Omawią rezul- 

taty tej wizyty p. F. Z. w „IKC“ pe- 

łen radosnych nadziei. 
\ Gdyby Stany Zjednoczone już dziś 

określiły swe obowiązki na wypadek woj 

ny europejskiej, mogłyby juź samym tym 

faktem decydująco rozstrzygnąć problem: 

wojna czy pokój. 

: Nikt bowiem nie ważyłby się nawet 

w myśli ryzykować wojny przeciwko tak 

ogromnej potędze, która byłaby tylko de 

datkiem do ogromnej już siły „błoku pe 

koja 1 bezpieczeństwa”, 

Autor marzy o anglo-saskim „im- 

perium bez granie". 
Stany Zjednoczone coraz  hardziej 

odrzucają dziś myśl o rywalizacji peli- 

tycznej z Anglią, a coraz bardziej upa- 

jają się myślą © posłannictwie dwóch 

siostrzye anglo-saskich, dwóch kultur, 

dwóch cywilizacyj, które mają zapewnić 

światu pokój £ dobrobyt. Oczywiście, dro 

gą narzucenia temu światu kontrol an- 

glo-saskiej, pojęć anglo-saskich 1 obycza 

jów anglo-saskich. : 

Raz po raz lansowane są tam niezli- 

czone projekty! wspólnoty, ta celno-han 

dlowej, to finansowo-walutowej, te poli 

tycznej, którymi publiezność amerykańs 

ka chciwie się karmi, widzące w nich speł 

nienie swych marzeń © wysokim posłan- 

nietwie amerykańskim, 

W tym nawskroś realistycznym, ko 

mercjalnym i materialnym naredzie drze 

mią silnie i pierwiastki idealistyezne 

1 mesjanistyczne, niepozbawione zresztą 

dążeń imperialistycznych. I te pierwiastki 

znajdują dziś swe ujście w wizjach wiel- 

kiego wezechówiatowego imperium, zbu- 

dowanego na zasadach angle-saskiej kul 

tury i obyczajowości. 

I to jest głębsze, dziś jeszcze nięcał- 

kiem ujawnione pedłoże gorącego entuz- 

jazmu, z jakim ludność byłej kolonii bry 

tyjskiej wita spadkobierców swych daw- 

nych suwerenów. 

Anglia, po 150 latach, zdobywa dziś 

x powrotem duchowo Nowy Świat. 

Obaj publicyści nieco przesadził. 
Konflikt angło-amerykański nie grozi 
światu, to pewne. Ale i na „imperizm 
bez granic* trzeba jeszcze zaczekać 

przynajmniej do najbliższych wybo- 

rów na prezydenta USA. 

„PROBLEM PAŃSTW 
BALTYCKICH“ 

„Kurjer Baltycki“ w artykule wstę 
pnym omawia sytuację w jakiej zna- 
lazły się państwa bałtyckie. 

Z jednej strony 170 „nilionów Rosjan, 

z drugiej 80 miłionów Niemców ł na to 

wszystko zagrożone zmiażużeniem  nie- 

spełna cztery milieny Łotyszów 1 Estoń- 

czyków. Ostatecznie wybrano pakty nie- 

| agresji z Niemeęami. W tej chwiłi niebea 

pieczeństwo niemieckie wydawało się bar 

dziej oddakone ой nićbezpieczeństwa... po 

mocy Sowietów. Wybrano więeę zło naj- 

mniejsze. 

Ale sam fakt skazania krajów bał- 

tyckich na tak ciężkie lawirowanie mię- 

dzy Niemcami a Rosją — sam fakt przy. | 

mausowego chwytania się nie zdrowej kon 

eepcji lecz jedynie „zła najmniejszego“ 

— wszystko to z bolesnym realizmem 

wskazuje na smutną pozycję polityczną | 

małych państw bałtyckich. 

Sem © samodzielności politycznej rez- 

wiał się bezpowrotnie. Na tiemameneie 

państwowym tych państw zarysowały się 

znów odwieczne starcia wojującej niem- 

czyzny z prącym do Bałtyku Wsehodem. 

Sytuacja wręcz tragiczna. 

Jedynym przebłyskiem otuchy jest 

„KURJER“ (4887) 

Niemcy fortyfikują 
pogranicze polsko-czeskie 

FRYDEK, 9. 6. Donoszą z pogra- 
nieza niemiecko . polskiego o wzmo- 
żonych ruchach wojsk niemieckich 
na pograniczu. Ostatnio przejeżdżało 
przez Frydek szereg transportów woj 
skowych. 

ZAUWAŻONO PRZEJAZD ODDZIA- 
ŁÓW ARTYLERII PRZECIWLOTNI. 
CZEJ I WOJSK ZMOTORYZOWA- 

NYCH, 

przy czym przejeżdżały typy tanków 
niemieckich największe z wyproduko 
wanych ostatnio. 

Wojska nie zatrzymują się w sa- 
mym Frydku, gdzie wzmocniony zo0- 

stał tylko garnizon, natomiast skon- 
centrowane są w okolicach Opawy, 
Pryborska i Hlucińska. Równocześnie 

Horyniet- Liój 
ZDROJOWISKO : 

siarczano-wapienno-borowinowe $$ 

W HORYNCU ZDROJU 
wykorzystane są do maksinum 

wszelkie walory zdrojawiska., 

   
przykład Litwy, która nie została objęta 
niepokojem tych targów i pertraktacyj. 

Nie została dlatego tylko, że polityką 
ostatnich miesięcy związała się z Polską, 

przestawiając swe położenie tranzytowe 

go terytorium dla fluktów politycznych z 

Zachudu na Wschód na jedyne właściwe 

1 racjonalne, czyli takie, które stawia ją 
na drodze północ-południe. 

J4 umiejętności oparcia się o Polskę 

zależeć będzie również los Estonii 

1 Łotwy. 

GDAŃSZCZANIE CIĄŻĄ KU POLSCE 

„Dziennik Poznański** ujawnia w 
koresp. z Gdańska istotne nastroje lud 

ności gdańskiej. 

W Gdańsku nie wszystko tak się 

dzieje, jakby pragnęło kierownietwo par- 
ti narodowo-socjalistycznej z osławie- 

nym p. Forsterem na czele, Po ostatniej 

mowie Hitlera w Reichstagu znakomita 

większość społeczeństwa gdańskiego @- 

czuła coś w rodzaju konsternacji, a na- 

wet paniki. Gwałtowne słowa I towarzy- 

szące im (aczkolwiek niesłyszalne) uderze 

nia pięścią w stół wodza Trzeciej Rzeszy 

sprawiły na poczciwych  Gdańszczanach 

wrażenie siły, której trudno się będzie 

przeciwstawić nie ryzykując przy tym 

zbyt wiele, Wyraźnie wyczuwało się wów 

czas w Gdańsku nastrój przygnębienia 

eraz rezygnacji tak eharakterystycznej w 

podobnych momentach dła Niemców. Nie 
spodziewali się Gdańszczanie takiego bez- 

ceremonialnego zerwania maski przez 

twórcę „odrodzonych' Niemiec i paka- 

zania właściwego jego oblicza. Oficjalne 

zażądanie Gdańska w celu przyłączenia 

go do Rzeszy odczutę w Gdańsku jako 

wiełki cięs bezpośrednio dotykający i 
resy gdańskiej ludności. — Gdańszczanie 

bowiem weale powrotu do niemieckiej 

Macierzy nie pragną. Instynktownie się 

tego hoją i czekają. Instynktownie też 

zwrócili pokryjoma oczy ku Warszawie 

w nadziei, że przecież... 

Nie ulega wątpliwości, że czas pra- 
cuje w Gdańsku na niekorzyść swas- 
tyki. Gdańszczanie są nie tylko Niem- 
cami ale i odwiecznymi kupcami, ży- 
jącymi z Polski. Ł 

swoim tegoroczny yi budźdcie? tł czy 
„Stocznia gdyńska* nie udzieli kredy 
tu L. P. T.? Jeżeli już nie ma inieja 
torów przwcetnych. 

* * 

Liga Morska i Kol. jest instytucją 
energiczną i tej energii udziela swo 
im papiłom. Miło jest patrzeć na tę 
młodzież wspaniale rozwiniętą i na 
prawdę rozkochaną w swoim waka 
cyjnym zawodzie. 

Ale „Kół L. M.i K.* w Kobylniku, 
Kupie, Miadziale, Pasynkach nie ma. 
Jeden pow. Lidzki Jiczy przeszło 4 
tys. członków. To już nie inteligen- 
cja, to Ind. A ludek nadnaroczański, z 
którego doskonale możnaby wytwo. 
rzyć przyszłych marynarzy Rzplitej, 
nie powinien tvliko patrzeć na Ligę. 

Powiedzmy otwarcie boli nas „ko 
lonialny“ stosunek pewnej części na- 
szej miłej młodzieży przyjezdnej. Nie 
oheemy, ażeby dzielnice w  dzielni- 
cach ezuły się jak młodzi fraaenzi w 
Algierze. 

Qt chociażby taki drobny przykła 
dziik. Sprzedaż poziomek. Sehroni- 
Szkolne kur. O. S. Wil. ma ogromne   zasługi, jeżeli chodzi o Narocz. Tysią 

ce lndzi miesięcznie przewijają się 
pod dachem S. Sz. Dla dziatwy włoś- 
ciańskiej jest tam wielki zbyt na ja 
gody. 

Ale biedna dziatwa musi długo 
czekać na powrót z kajaków Spędza 
czas wprost w piasku, w kurzu na 
ziemi, razem z psami. 

Apelujemy do nowego kier. ażeby 
zbudował stoły i ławki dla dziatwy 
Byłaby to giełda jagód i owoców, a 
nie poniewierka z psami. Na tych 
stołach powinny się znaleźć pisemka 
dla dzieci. Furmanki powinuv otrzy- 
mać jakiś płac. 

Wszyscy sceptycy, krytycy, pesy- 
maści miejscowi twierdzili jedno. Na- 
strój wsi jest wspaniały. Prawosław 
ni prześcigają bodaj wszystkich w na 
strojach patriotycznych. Działaią tu 
taj głównie wspomnienia z r. 1915. 

Musimy ten czas wykorzystać dla 
reform wielkich i drobnych, dla usu- 
nięcia wszelkich drzazg, które jeszcze 
tkwią na wsi. 

Kazimierz Leczycki. 

    

     

przejeżdżały oddziały niemieckiej stra 

žy pogranicznej, którymi wzmocnio- 
no straż dotychczas już stanejonowa. 

ną, 
Na szosach wiodących z Polski na 

Śląsk i Morawy specjalne oddziały sa 
perskie i minerskie rozpoczęły prace 
budowy przeszkód zmierzających da 
powstrzymania ruchu oddziałów zmo 
toryzowanych i wozów paneernych. 

W początkach bieżącego tygodnia 
dowództwo wojsk niemieckich zażą- 
dało od władz kolejowych we Fryd- 
ku dostarczenia wszystkich wolnych 
wagonów kolejowych, celem przewie 
zienia koniecznego materiału saper- 
skiego. Równocześnie zarekwirowano 
szereg samochodów ciężarowych i wo 

zów, które dostarczają liny stalowe, 
na miejsca, gdzie budują się przeszko 
dy na drogach. Narazie przeszkody 
nie zostały jeszcze założone, są już 
jednak w części przygotowane, tak, 
że w razie potrzeby założenie ich 
wymagałoby bardzo krótkiego czasu. 

W nasie pogranieznym raznoczęto 
prace nad nowymi fortyfikacjami. 

"Tegoroczne święto morza będzie szcze- 
gólną manifestacją uczuć, łączących naród 

z polskim morzem. Wśród wycieczek z ca- 

tej Połski nie zabraknie i Wilna. Staraniem 

Klubu Publicystėw Radiowych w Wilnie w 

dmia 28 czerwea uruchomiony będzie tani 

pociąg turystyczny z Wilna do Gdyni. Po- 

siąg składać się będzie z sypialnych wago- 
uów oraz w. gonu teatralno-dancingowego, 

w którym 00 pewien czas coraz dla innych 

grup jadących, odbywać się będą przedsta- 
wienia doskonałego zespołu rewiowego. W 

Plotka szaleje w Polsce w dalszym ciągu. 

1 to najbardziej nieprawdopodobna. Niepo- 

mogło doświadczenie paru miesięcy, kiedy 

wszystkie wersje kawłarniane w odniesieniu 

do rzekomych wypadków nad Bałtykiem i na 

nowej naszej granicy południowo-zachodniej 

— okazały się wyssane z palea. Nie pomogło 

doświadczenie z plotką, o znanym rewiowym 

aktorze, o karykaturzyście i świetnej śpie- 

waczce estradowej. Dziś wszechwładna plot- 

ka, niewątpliwie świadomie inspirowana 

przez osoby zainteresowane sianiem w Pols- 
ce niepokoju, znalazła nowy żer. Jest nim 

pożar Dworca Głównego w Warszawie. 

We wsi Bakszty, pow. wołożyńskiego, 

wybuchł pożar, wskutek którego spłonęło 13 

| zabudowań, znaczna ilość sprzętów domó- 

| wych oraz paszy, tudzież kilkanaście sztuk 

We wsi Chwojewe, gm. Szowskiej 20 

letni Jan Kuryło i 19-letnia Maria Zdanów 

na wypili większą ilość esencji octowej w 

eeiu sanhójezym. Oboje zatrutych w stanie 

Ubiegłej neey przechodnie na ulicy Ba- 

znanego mężczyznę. Twarz jego była w stra 

szliwy sposób zmasakrewana. Prócz szeregu 

głębokich ran nożowych na czole, sprawcy 
prawie eałkowieie. odcięli nieszezęśliwemu 

no5, któzy dosłownie wisiał na cienkim ka- 

Douleśliśmy wczoraj, że na uHcy Rydza 

Śmigłego został ciężko poraniony na tle po- 
rachunków osobistych Piotr Jasiukiewicz, 

zam. przy ułiey Tunelowej 29. Wczoraj po- 

lieja ustaliła kim są spra'wcy napadu. Trzech 

Wezoraj koło godz. 10 w kościełe św. 

Kazimierza zasłabła jedna z modlących się, 

18-letnia Halina Janczewska, zam. przy ul. 

Polowej 6.   Wezwany lekarz stwierdził zatrucie się. 

  

  

gateła znaleźli leżącego w Kałuży krwi nie- | 

Prowadzą obecnie roboty ziemne, 

z chwilą przybycia materiałów budo- 
wlanych, ma być rozpoczęta praca 
umocnień betonowych. W związku z 

przeciążeniem linii kolejowej doszło 
do katastrofy pod Frydkiem, przy 
czym przy zderzeniu dwóch pociągów 
w jednym z nich, zdążającym ku gra 
nicy eksplodowały materiały wybu- 
chowe w dwóch wagonach. Straty są 
poważne, linia kolejcwa została ccęś 
ciowo zniszczona, zginęło 4 żołnierzy 
z eskorty pociągu. Natychmiast przy 
stąpiono do naprawy linii, aby prze- 

słać następne transporty. 
Wśród ludności czeskiej przygoto 

wania niemieckie tłumaczone są jako 
obawy Niemiec przed wojskami pol- 
skimi. 

Rozrzucono nawet ulotki, w któ- 

rych Czesi piszą, że Niemcy drżą ze 
strachu. 

Jako komiczny moment podają 
również aresztowanie dwóch szofe. 
rów członków Gestapo, którzy za 
onłata ułatwiali Żydom ucieczkę do 
Polski.   

Tani pociąg turystyczny 
meti pol skcie smorze 

|" zaręzerwowame zostały kwatery w 

Hotelu Turystycznym oraz łodzie motorowe 

dła zwiedzania portu od strony morza i sta- 
tek dla odbycia pięknej przejażdżki do Ja- 

starni — uroczego zakątka kąpiełowego nad 

połskim Bałtykiem. Wszystkie atrakcyjne 

$wiadezenia są bezpłatne. Cena karty uczest. 

nietwa wynosi zaledwie 33 złote. Należy dziś 

jeszcze zgłosić swój udział (przyjmuje „Or- 

bis“), gdyż ilość miejsce, ze wzgłędu na 

szezupły przydział wagonów sypialnych, jest 

ściśle ograniczona. 

  

Posiew plotki 
Stwierdzić należy z eałym naciskiem, iż 

"wszelkie mna ten temat  supozycje są 

przedwczesne i sugerując opinię, a pośrednio 

i osoby związane w ten lub inny sposób z 

tymi wypadkami, jedynie utrudniają docho- 

dzenie. Śledztwo niewątpliwie wykryje win- 
nych, dziś jednak, gdy dochodzenie jest w 

pełnym toku, precyzowanie oskarżeń i wy: 

powiadanie opinii o winie tej lub innej oso- 

by wzglednie instytueji — jest conajmniej 

przedwczesne i wprowadza tylko w błąd opi- 

nię publiczną. 

Najwyższy czas, aby społeczeństwo siew- 

com plotek dało należytą odprawę. 

  

Rozpalił ognisko w mieszkaniu... 
Spłoneło 13 zabudowań 

| imwentarza. Pożar spowodował 6-letni chła 

piec, syn Pawła Kozierskiego, który w €zasie 

nieobecności rodziców w domu rozpałił og- | 

nisko w mieszkaniu. w 

Napili się esencji octowej 
bo ojc ec nie pozwolił się żenić 

ciężkim odwieziono do szpitala powiatowe- 

go. Powodem tego desperackiego kroku mło 

dych było stanowisko ojca Kuryły, który nie 

pozwałał synowi żenić się ze Zdanówną. 

Człowiek z odciętym nosem 
krwawa masaacra na ul. Bagatela 

wałku skóry. 
Rannego przewiezłono w stanie bardzo 

ciężkim do szpiłała św. Jakuba. Tam stwier 

dzono, że jest to mieszkaniec wst Łeśniki, | 
położenej na terenie wielkiego miasta Wil- 

| na. Anteni Suchocki. Szezegóły napadu nie 

{ ва na razie zmane. (e). 

W trzech na jednego 
z nich, a mianowicie braet Henryka, Jana 
1 Benedykta Janowiczów, zam. przy uł. Ry- 

nek Nowogródzki zatrzymane i ecadzono 

w areszcie ceniralnym. Przyznałi się eni do 
| napaści. (e). 

Zamach samobójczy w kośc. św. Kazimierza 
Zażyła 11 proszków chininy 

| Doprowadzona do przytomności Janczewska 
przyznała się, że w zamiarzą samobójczym 
zažyla 11 proszków chininy. 

8 Desperatkę przewieziono do szpitala. 

(e). 

Poł żartem, pół serio 

w SZ+Gie wiejskiej 
Dzieci jednej ze szkół urządziły wy- 

cieczkę do Wilna, gdzie zwiedziły wszystko, 

00 tylko uznał nauczyciel za godne uwagi. 

Po kilka dniach odbyła się w tej szkole 

inspekcja. Oto jej fragment. 

Inspektor: — Powiedžcie mi, dzieci, co 

się wam najlepiej podobało w Wilnie pod- 

czas wycieczki? 

Uczeń: — Drzwi w PKO, oo tak krenco 

wie, tylo kab do ich ronczka przystroić, wte 

dy pokatać sie można by było.. 

Insp.: — A jeszcze co? 

Uczeń: — Maszynka do rachunków, co 

sama liczy. 

Imsp.: — Przejdźmy teraz do innego te- 

matu. Powiedźcie mi, co wiecie o Sienkie- 

wiicznr? 

— 727 
Insp.: — Jak to, o Sienkiewiczu nie nie 

więcie? No, ty np. chłopcze, czemu nie nie 

mówisz ? 
Uezeń: — Kiedy ja nie wiem ob którego 

Sienkiewicza pan szpektor pyta sie, ci ob 
tego Jaśki, co w tamtym koncu żyi, ci ob 

Zygmuka, oo kowalem jest- po środka 
wioski. 

Insp.: — A może powie mi ktoś jakiś 

przykład na — perpetnum mobile? 

Uczeń: — U Bonifacki Szczygła jest 3 

synów, którzy pędzą w lesie samogon, ałe 

każdy gdzie indziej. Jak którego policja zła 

pie i posadzi do kozy, więc tamci fabrykują. 

W ten sposób u Szczygła zawsze jest sa- 

mogon... 

Insp.: — Co wiecie o Gdańsku? 

Dzieci: — Że będzie nasz. 

Z życia kobiecych orgenizacyį 
społecznych na wsi 

W świetlicy szkolnej odbywa się tłumne 
zebranie kobiet pod przewodnictwem mło- 
dej, lecz energicznej dziewczyny. Spośród 

licznych mówczyń zabiera też głos matka 

przewodniczącej. 

Przewodnieząca: — Koleżanka odbiegła 

od tematu, wobec czego odbieram jej głos. 
Matka — „koleżankać — Poczekaj, ty 

smarkulo, odbiora ja ci miska sprzed nosa 
podczas dzisiejszej kolacji. Obaczym tedy, 
koleżanko, kto z nas starszejszy... 

Przewidujący 
Na jabłoni siedzi gospodarz i zrywa z 

niej kwiaty. 
Przechodzień: — Na cóż to arcywacie, 

panie gospodarzu? 
Gospodarz: — Co majo te. uliczniki zry- 

wać potem niedojrzałe owoce 1 łamać ga- 
łęzie, to lepiej ja choć kwiatem naciesza sie 
teraz... 

Troskliwy synalłe« 
— Mamusiu, co roku mamy dzień dzięe- 

ka, dzień matki, a czemu to nie ma dnia 

taty? 

Matka: — Widzisz, synku, nie wszystko 
od razu można zrobić, na to jest kolejka, 
więc i ojoowie muszą czekać na swoją 
kolejkę. 

Synałek: — W takim razie, niech by 
| amebili tymczasem chociaż noc taty... 

Przeholowata... 
Higienistka na zebraniu kobiet  więj. 

skieh: - 

— Należy mieć dła rodziny bieliznę 
nocną. 

Kobiety: — Paniczka, my dziennych nie 
mamy. 

Środek na pluskwy 
Letniskowicz do gospodarza na w..: = 

Proszę oczyścić izbę od płuskiew, bo się nie 

wprowadzę. 

Gospodarz: — Jak się pan wprowadzi 
to pluski same sie wyprowadzo, bo one nie 
lubio zapachu miastowych Imdzi. 

> Jan Hopko. * 

Potrzebna (y) wykwalifiko- 
wana pierwszorzędna polc- 
nistka (ta) do starszych klas 
prywatnej szkoły powszech- 
nej w Wilnie na bardzo do- 
brych warunkach. Oferty 

  

składać do admistr. „K. W.“ 
sub „Polonistka“   

  

Kupię kamienicę 
Kupię kamienicę dochodową w śródmie- 

4ciu Warszawy luh w jednej z nowych dzieł 

nic Warszawy. Płacę całą sumę gotówką 

w razie przyznania odpowiedniego skonta, 
w przeciwnym wypadku — 3/4 gotówką, 

reszta — na weksle. Ofertę z. dokładnymi 

danymi i warunkami proszę przesłać na ad- 

res administracji pisma pod „Natyehmiasto 

wa. zapłata. е 

Uwaga: Ofertę proszę przesłać natych- 
miast po ciągnieniu IV klasy bieżącej Lo- 
terii Klasowej. Na razie nie rozporządzam 

odpowiednią gotówką, nie wątpię jednak 
ani przez chwilę, że będę jednym ze szczę- 

śliwych wybrańców Fortuny, gdyż mam ta-   kie same szanse wygrania, jak każdy inny.
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„KURJER“ (4837) 

- Posumięcia gospodarcze 
Litwy 

po utracie Kiajpedy 
Jak wiemy z niedawnych komu- 

nikatów prasowych, Litwa po utracie 
Kłajpedy musiała poddać gruntow- 
nej rewizji swój budżet państwowy. 
Początkowo mniemano, że redukcja 
budżetu będzie musiała sięgnąć co 
najmniej pięćdziesięciu milionów В- 
tów, jak się później jednak okazało 
wystarczyło budżet zmniejszyć o 
35.000.000, czyli o 9,5 proc. Ostatnie 
enuncjacje litewskiego ministra Skar 
bu. oraz komentarze w urzędówec 
„Lietuvos Aidas“ (т dn. 2 VI 39 r.) bli 
żej wyjaśniają, jak sobie Litwa dała 
radę z tym badź co bądź bardzo po- 
ważnym, wyłomem w gospodarce 
osólmo-państwowej jakie sprawiała 
ntrata omawianej części kraju, nota- 
bene naibardziej uprzemysłowionej i 

zamożnej. 
Jest rzeczą charakterystyczną, że 

1 tym razem oszczędności budżetowe 

nie były poczymione drogą redukcji 

uposażeń urzędników państwowych 

(zaznaczyć trzeba — dość wysokich), 
zdecydowano się natomiast na reduk 

cję innych wydatków, a brak 

3.000.009 R ma być pokryty z fundu- 

szu monetarnego. 

Również jest rzeczą charaktery- 

styczną, że redukcja budżetu w ni- 

czym bezpośrednio nie dotyka rolni- 

ka. Pośrednio oczywiście może się 

ona odbić i na nim. Natomiast jeżeli 

chodzi o wydatki na popieranie rol- 

nictwa (premie wywozowe) to w zre- 

formowanym budżecie doznały one 

nawet zwiększenia o 8 milionów Hit. 

Sumę tę litewskie sfery rządowe 

uznały za koniecząą. W roku ubie- 

głym na premie wywozowe wydano 

około 20.000.000 It. W uprzednim 
budżecie na rok bieżący, na ten cel 

przewidziano 10.000.000 It, i mimo to, 

že propagowane są usiłmie w Litwie 
te kierunki produkcji, które w chwili 

obecnej nie wymagają dopłat rządo- 

wych. bądź też znajdują łatwiejszy 

zbyt na rynku międzynarodowym, 

tym niemniej owe 10.000.000 It prze- 

znaczone na premie wywozowe już 

wvdrikowano, i tym się tłumaczy 
awo zwiekszenie w budżecie o nowe 
8 nnn nań п 

Budżet jednak państwowy musiał 

być zmniejszony o 35.000.000 It, czyń 

na zwiększenie wydatków związa- 

nych z popieraniem rolmictwa musia- 

no znaleźć dodatkowe źródła docho- 

dów. 
W poszukiwaniu tych nowych źró 

deł dochodu okazało się jasnym, że 

oczywiście nie mogą one pochodzić 

z dodatkowego obciążenia rolnictwa, 

po pierwsze dlatego, że siła płatnicza 
BGSTRZIEKA 

zebranie Bazaru Przem.-Lud. w Wilnie 
łan rozszerzenia działalności w Wilnie 

Odbyło się w Wiłnie walne zebranie człon 

ków Bazaru Przemysłu Ludowego w Wilnie, 

którego obroty za rok ubiegły wyniosły 

635.000 zł przy zyskach ok. 4.000 zł. 

W roku sprawozdawczym Bazar Przemy 

słu Ludowego rozszerzył swoją  działałność 

uruchomiając specjalne punkty wyrobów 

wełnianych w Opsie, pow. brasławskiego i 

Lebiedziewie, pew. mołodeckiego oraz wy- 

końezalnię tkanin w Opsie. Wełna używana 

do tkanin zakupywana była przez Bazar wy- 

łącznie na rynku krajowym. Tkaniny wyra- 

biane w tych miejscowościach tak pod wzglę 

dem technicznym, jak i estetycznym steją na 

b. wysokim poziomie i są chętnie nabywane 

zarówno przez miejscowe _ społeczeństwo, 

jak i w sklepach centrali Bazaru w Warsza- 

wie. 

Tkaniny łudowe dekoracyjne lniane cie- 

szą się dużym pobytem w przemyśle meblo- 

wym. Wyrobem tych tkanin trudni się lud 

ność wiejska w okolicach Wornian, Oszmia- 

ny i Smorgoń. Płótna użytkowe tj. zwyczaj- 

ue płótna wiejskie, jak ręczniki, obrusy itp. 

Litewski klub tenisowy 
rozegra mecz w Wiłnie dopiero na jesieni 

Litewski Klub Tenisowy w Kow- 
nie, który miał przyjechać do Wiłna 
w eclu rozegrania tenisowego spotka- | 
nią towarzyskiego z Wileńskim Kln- 
bem Prawników nadesłał list z zawia 
domieniem, iż w przewidzianym ter- 
minie niestety, nie będzie mógł przy 
być do Wilna. Powodem odwołania 
przyjazdu jest niemożliwość zestawie 

rolnika w Litwie jest i tak nieznacz- 
na, z drugiej zaś strony byłoby nie 
konsekwencją dążyć do popierania 
rolnictwa przez zastosowanie dodat- 
kowych jego obciążeń. 

W poszukiwaniu tedy nowych źró 
deł dochodu przede wszystkim zasto- 
sowano podmiesienie akcyz na piwo 
i wyroby tytoniowe. Trzeba wiedzieć, 
że w ostatnich latch nastąpił między 
innymi w Litwie dość wybitny roz- 
wój przemysłu piwowarskiego. Tak 
np. gdy w roku 1935 wyprodukowa- 
no 5,3 milm. litrów, to w 1938 już 22, 
mil. litrów. W ciągu pierwszego kwar 
tału, b. r. zarważono dalszy wzrost 
o 14 proc. Przy podniesieniu akcyzy 
па piwo przemysł piwowarski nie 
będzie miał prawa podnieść ceny pi- 
wia, ami też pogorszyć jego jakości. 

Przy podniesieniu akcyzy na wy- 
roby tytoniowe cena ich sprzedażna 
będzie mogła być podniesiona. W ten 
sposfb tę akcyzę będą musieli wy- 
tnzymać na swych barkach częścio- 
wo przemysłowcy tytoniowi, częścio- 
wo zaś spożywcy tych wyrobów. Kon 
sument jednak nie odczuje zbyt dot- 
kliwie tej podwyżki wyniesie ona bo. 
wiem np. na 10 sztukach papierosów 
zaledwie 5 centów. Charakterystycz- 
ne jest, iż podniesienie akcyzy doty- 
czy tytoniu importowanego, co stwa- 
rza pewną preferencję dła produkcji 
miejscowej. 

Jednakże podniesienie akcyzy nie 

8.000.000 It. Dlatego też musiano się 
uciec do imnych źródeł dochodu, a 
mianowicie do zastosowania podat- 
ków nadzwyczajnych. 

Będą to podatki majątkowe i do 
chodowe. Nie będą to podatki stałe. 

Są ome zastosowane tylko na okres 
przejściowy, w którym skarb Państ 
wa doznał nieprzewidzianego wstrzą 

su. 
Podatki nadzwyczajne jakie Litwa 

ma obecnie zastosować mają na celu 
zwiększyć siłę nabywczą rolnika i za 
pewnić eksport. Poziom cen niektó- 
rych płodów rolnych na rynkach mię 
dzynarodowych, jak wiadomo dotąd 
jest tak niski, że Litwa podobnie zre 
sztą jak szereg krajów w tej liczbie 
i Polska bez premii wywozowych eks 
portować nie byłaby w stanie. Wy- 
wóz zaś rolniczy w warunkach litew 
skich prawie wyłącznie decyduje o 
dopływie walut zagranicznych i moż 
ności nabywania importowanych wy 

robów przemysłowych. 
Reasumując więc należy powie- 

dzieć, że budżet państwowy Litwy zo 
stał dostosowany do nowych warun- 
ków przez: wprowadzenie jak najda 
lej idących oszczędności w wydat- 
kach rzeczowych, pozostawienie na 

dotychczasowym poziomie wysokości 
uposażeń urzędników państwowych, 

znalezienie nowych źródeł na dodat 

kowe premie wywozowe, zastosowa- 

nie akcyzy i podatków nadzwyczaj- 

nych, bez obciążania takowym: — rol   jest tak znaczne, ażeby dało się z 
niej skompłetować owe potrzebne 

Na placu Katedralnym od wiosny 
roku bieżącego p. konserwator dr 
Kierzkowski prowadzi wykopaliska, 
które mają na celu zbadanie najstar- 
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skupywane są w każdej ilości przez Bazar we 
wszystkich powiatach woj. wileńskiego. 

Dalszy plan rozszerzenia zakresu działal 

ności Bazaru Przemysłu Ludowego w Wilnie 
obejmie rozwój punktów wyrobów samodzóa 

łów wełnianych w niektórych miejscow $- 

ciach pow dziśnieńskiego oraz polegać bę- 

  

nictwa. J. C. 

szych murów Wilna, przebiegających 
w tym miejscu i zasypanych gruzem 

oraz rozplanowanie zabudowań śred- 

niowiecznych. Badania te mają duże 

rzucić nowe światło na średniowiecz- 

ną architekturę Wilna oraz w ogóle 
na kulturę ówczesnych mieszkańców 

naszego miasta. 

Na placn Katedralnym, jak wiado- 

mo, powstalo i rozwijalo się 

NAJSTARSZE MIASTO WILNO, 

ib też nie jest wykłuczone, że bada- 
mia p. dra Kierzkowskiego mogą dać 

rewelacyjne rezulaty, jeżeli wykopy 
będą obniżone do najstarszych warstw 

kulturowych, zawierających już praw 
dopodobnie konstrukcje drewniane. 

W niektórych miejscach natrafiono 
już przed tym, przypadkowo, podczas 
robót kanalizacyjnych na jakieś za- 
gadkowe pomosty drewniane. Być mo 
że, że są to resztki mostów drewnia- 

nych przez Wilenkę, która w owych 
czasach omijała dzisiejszy ciełętnik z 
lewej strony. P. konserwator zamie- 
rza w czasie najbliższym zbadać mo- 
żliwie wyczerpująco te zagadkowe kon 
strukcje drewniane. 

Dotychczasowe wykopaliska na 

placu Katedralnym pozwoliły zbadać   dzie na dostarczaniu instytucjom  państwo- 

wym możliwie dużych ilości płótna wie;skie- * 

go o wysokiej wartości technicznej. 5 

Poza własnym sklepem w Wilnie, obroty | 

którego z każdym rokiem wzrastają, Bazar | 
Przemysłu Ludowego sprzedaje wyroby łu- 

<dowe przez sklepy założone przez centralę 
Bazarów Ludowych w Warszawie, Poznaniu, 
Druskienikach oraz zapomocą sprzedaży ko- 

misowej m. in. w miastach Krakowie, liwo- 

wie, Katowicach, Lublinie, Łucku i Stanisła- 

Należy nadmienić, że Bazar w działalnoś- 

ci swej nie poszedł po łatwej drodze cnałup- 

nietwa, utrzymując stały wyrób *kanin w 

ramach przemysłu ludowego. 

nia najsilniejszego zespołu, ponieważ 
z czołowych rakiet Kowna niektórzy 
w obecnej chwili odbywają służbę 
wojskową, inni natomiast bawią na 
urlopie. 

Mecz projektowany odbędzie się w 
terminie późniejszym, najprawdopo-   dbbniej we wrześniu. 

rozplanowanie 

MURÓW OBRONNYCH 

Wilna, biegnących od wieży. katedral 
nej w kierunku ul. Zamkowej, u któ-     

  

Niepodobna czytać przez 
godzinę dobrą książkę, nie 
doznawszy wrażenia uszia= 

chetnienia 1 uszczęśliwienia 
J. Lubbock 

Мч skt 
Wilno, ul. Šw. Jerzego 3 

Nowošci szkoine — naukowe 
Godz.: 11—18 

Kaucja Zł 2.50. Abonament Zi 1.50 
Wysyłka poczią, 

  

YYYYYTYFYYY 

(Wystawa Wil. Chorągwi Harcerzy 
Od 11 do 18 czerwca br. otwaria jest pod 

Protektoratem Kuratora Okręgu Szkołnego 

Wileńskiego, Wystawa Wiłeńskiej Chorągwi 

| Harcerzy w gmachu Stanicy Harcerskiej im. 

Biskupa Władysława Bandurskiego w Wilnie; 

przy ulicy Kamiennej 4. Otwarcie nastąpi w 

niedzielę o godzinie 12. Zwiedzanie w dnie 

powszednie w godzinach 14—19. Wstęp woł- 

ny. 

| Czy okólniki 
obowiązują 

Dnia 10 bm. w Sąd Grodzki w Wił 

nie wydał wyrok w ciekawej sprawie 
p. Stefana Wasilewskiego przeciwko 
Wydziałowi Pow. Wil.-Trockiemu. P. 
St, Wasilewski od dziesięciu lat był 

agronomem powiatowym pow. wil.- 
trockiego. Był on na tyle nieostrożny; 

że się zanadto szczerze i energicznie 

zajął realizacją tzw. akcji gen. Żeli- 
gowskiego na terenie pow. wil.-troc 
kiego. 

Po dziesięciu latach p. Wasilewski 
został usunięty z zajmowanego sta- 
nowiska i przeniesiony wbrew przepi 
som dotyczących pracowników eta- 
towych na stanowisko jednego z agro 
nomów greinnych w powiecie. P. Wa 
silewski objął stanowisko, ale żądał 
wypłaty przysługujących mu diet i ko 
sztów podróży. Gdy Wydział odmówił 
wypłaty i zawiesił go w czynnościach, 

wstąpił na drogę sądową i uzyskał wy 

rok zasądzający diety, koszty podró- 
ży, nieprawnie wstrzymaną połowę 

poborów no i oczywiście koszta są- 

dowe. 
Jeżeli do tego dodamy, że Wydział 

sprowadzał na rozprawe wybitnego 

smecjalistę adwokata z Warszaw. bę 

dziemy mieli całkowity obraz ponie 

sionveh kosztów. 
Zasłaguje na podkrešlenie, že nie 

  
Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej 

„uchwalony został trzeci skołei dodatkowy 

budżet na rok 1939/40. Budżet ten w wydat- 

kach swych składa się wyłącznie z pozycyj 

inwestycyjnych. Na cel ten prełiminowane 

są m. tn. następujące sumy: 

Na regulację ul. Zawalnej i Jagiellońskiej   

  

Najstarsze mury Wilna 
Wykopaliska na placu Katedralnym 

rej wylotu na plac znajdowała się bra 
ma Zamkowa. Dalsze badania mają 

odsłonić szczątki tej bramy. 
Odkopano poza tym fundamenty 

i fragmenty murów wielu budynków, 
które z czasów od XVI wie- 
ku do XVIH wieku. Zarówno funda- 
menty jak i szczątki murów były wzno 
szone z cegły i kamieni. Spośród od- 
słomiętych konstrukcji dało się m. in. 
wyróżnić szczątki budynku, w któ- 
rym się mieścił 

TRYBUNAŁ LITEWSKI 

oraz część oficyny pałacowej. Odko- 
pano 2 duże sklepione piwnice, z któ- 
rych jedna obecnie załana jest wodą 

Badania na placu Katedralnym bę- 
dą trwały prawdopodobnie do sierp- 
nia rb. Włod. 

przybył do Wilna z wycieczką litewskiej Fe- 

deracji Młodzieży Katolickiej, złożył wizyty 

ks. arcybiskupowi metropolicie wileńskiemu 

Romualdowi Jalbrzykowskiemu i ks. bisku- 

powi Kazimierzowi Michalkiewiczowi. (jneg- 

daj ks. biskup Reinys odprawił nabożeństwo 

w Ostrej Bramie dla młodzieży Titewskiej, po 

"ierwsze posiedzenie 

nie nowej Rady Miejskiej ma być 
zwołane nie na jesieni, jak to począt 

ciągu bieżącego miesiąca. Posiedze 

ne wybory nowych ławników, oraz 
wybory poszczególnych komisyj ra 

Przeciągnęła burza nad częścią powiatu 

wilejskiego, od której ucierpiała między а- 
nymi wieś Mickiewicze: od uderzenia pioru- 

ua spłonęła nowa stodoła wraz «z budyn- 

kiem mieszkalnym na szkodę Ignacego Drem 

luka. W. akcji ratunkowej brała udział część 

mieszkańców wsi Mieklewicze z. tamtejszym 

oddziałem Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie- 

stety, sprzęt przeciwpożarowy zupełnie nie   dopisał, gdyż wąż tłoczny — widocznie zie- 

  

  
kowo przypuszezano, ale jeszcze w | 

nie to będzie miało charakter konsty | 
tucyjny. Mają być na nim dokona | 

| nych (72), jest za mała. 

5 

M. $. Wewn. 
starostów? 
jest to pierwsza sprawa tego lypu. 
Poprzedziły ją dwie inne, które wypa 

dły dla Wydziału Powiatowego nie 
mniej kosztownie, przynajmniej w-g 

wyroków pierwszej instancji. 

Nie od rzeczy byłoby zapytać 
czy p. Starostę Trytko jako Przewod 
niezącego Wydziału Pow. obowiązuje 
Okólnik M. S. Wewn. z 14 lipea 1938 
r. Nr SS, I, 37-12 o dochodzeniu rosz 
czeń pieniężnych i egzekneyj należ- 
ności z tytułu stosunku służbowego, 
który mówi wyraźnie: 

„Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych stwierdziło. że niektóre Zwiazki 

samerządowe wdają się w przewiekłe 

procesy sadowe ze zwolnionymi nra- 

eownikami o należności niewątpliwie 

nrzysługnioce tskim pracownikom. 
Tego rodzain praktyka jest wysoce 

niewłościwa, bowiem krzywdzi pra- 

sownika | naroża zwiazok samareodą 

wy na zhedne knezty procesm Mini- 
*fopstwa Snraw Wewnętrznych nrosi 

Danńw Woiewodów e zwrócenie na 

nawvższ” haezneł uwasi | wydan'e 

ndnowiedyich wsłazówek. pratarza la 

avsh Za palożonio kresy niewłaściwe? 

nroktyce. za Fłóra nrzełożoni zwiar- 

Uk ramawado=wah nartnni być 
nanbiście odnowiedzialnymi... 

Nowe wydatki inwestycyjne 
Zarządu Miejskiego w Wilnie 

oraz na koszty rozbiórki domu przy ul. Za- 

walnej 5 — 50,000 zł. Jest te kredyt dodai- 
kowy, bowiem według planu robót koszt bu 

dowy nawierzehni jezdni na tych ulicach wy 

nieść ma około 320.000 zł. 

Na zatrudnienie bezrobotnych przy robo- 

tach ulicznych (ziemnych) — 100.600 zł. 

W dziale oświaty przewidziany został do 

datkowy kredyt w sumie 55.000, w tym: a 

na wydatki związane z dokończeniem budo- 

wy gmachu szkoły przy ul. Beliny — 42,000 

zł, b) na budowę gmachu szkolnego w rejo- 

nie ul. $ubocz — 10.000 zł, e) na remonty w 

innych budynkach szkolnych — 3000 zł. 

Przewidziane wyżej sumy na budownict- 

wo szkolne lącznie z kredytami budżetu głów 

nego i dodatkowego nr 2 — stanowią ogółem: 

95.000 zł. Są one jednak niewystarczające, 

gdyż tylko wykończenie i ostateczne urządze 

nie wnętrza budynku szkolnego przy ul. Be- 

liny wyniesie około 100.000 zł. 

W dziale zdrowie publiczne: przewidzia- 
no kredyt w wysokości 6000 zł na częściowe 

wydatki związane z budową stadionu sporto 

wego na Pióromoncie, oraz 3000 zł — na. 

zapoczątkowanie budowy ogródków Jords 

nowskich. 

W dziale popieranie przemysłu i handiir 

zapreliminowany został kredyt na zapocząt- 
kowanie budowy miejskiego pawiłonu wysta 

wowego na Targach Północnych w kwocie 

8000 zł i na dalsze urządzenie terenu Targów 

Północnych — 6.978 zł. 
Ogółem w wydatkach zwyczajnych i nad 

zwyczajnych budżet dodatkowy zamknięty 

został sumę 239.578 zł. 

Biskup Reinys u Arcybisk. Jałorzykowskie 6 
Ksiądz biskup Mieczysław Reinys, który | czym zwiedził Wilno. 

Wczoraj ks. biskup Remys udał się do 

Kalwarii. po powrocie podejmowany był 

przez miejscowe społeczeństwo litewskie w 

lokalu klubu inteligencji litewskiej „Roru- 

va“. O godz 13 odjechał z wycieczką w 

Kowna 

nowej Rady ixiejskie, 
edtędzie się w bieżącym miesącu 

Pierwsze inauguracyjne posiedze | dzieckich. 
Posiedzenie to prawdopodobnie 

| odbędzie się w lokalu Izby Przemy 

słowo . Handlowej, a te dzięki le 
mu. że sala posiedzeń Rady Miej- 
skiej w gmachu Magistratu, ze wzglę 
du na powiększoną obecnie ilość rad 

Burza nad pow, wilejskim 
Jeśli już nie z obowiązku, to przez „filantropię...* 

żały, łub nie odpowiednio przechowywany 

pod naporem wody pękł w kilku miejscach. 

Dobrze by było, sdyby odpowiednie władze 

powiatowe, już feśli nie z obowiązku, to. 
choelaż przez „fiłantropię* ed czasu: do €za- 

su badały stan sprzętu. 

- We wsi Narocz, gm. wojstomskiej — 

płorun uderzył w cerkiew, szkód iednak nie 

wyrządził.



Nieszczešliwe wypadki 
z powodu nieostrożnej jazdy 

Wczoraj ponownie zanotowano w Wil- 

nie kilka nieszczęśliwych wypadków z po- 

wodu nieostrożnej jazdy. Między innymi na 

ulicy Toockiej nieznany szofer najechał au- 

tem = tylu na cyklistę E. Sobotnika (Piłsud 

skiege 55), niszcząc mu rower.  Soholnik 

doznał ogólnych potłuczeń ciała. 

Napad na cyklistę 
Srrawców aresztowano 

Bezczelnej napaści dokonano wczoraj 

ns eyklistę Adama Burharda, zam. przy ul. 

Tyzenhauzowskiej 2. Burkhard wybrał się 

ma wycieczkę rowerem za miasto. Gdy wra- 

cając, przejeżdżał przez wieś Góry, położo 

3ej na terenie wielkiego miasta Wilna, zo- 

Drugi wypadek miał miejsce na ulicy 
Miekiewicza, gdzie samochód, prowadzony 

przez Wacława Szarkowskiego (Stara 21), 

potrącił przechodzącego przez jezdnię 8 let- 

niego W. Kamińskiego (Kalwaryjska 125). 

Chłopiec doznał ogólnych uszkodzeń ciała. 

(c). 

stał znienacka zatrzymany przez dwóch osob 

ników, którzy obalili go na ziemię i zaczęli 

bić Burkhard zdołał jednak wyrwać się z 

rąk napastni*ów. Pozostawił rower i zbiegł. | 

Policja aresztowała sprawców napaści. Ro- 

wer zwrócono poszkodowanemu. (e). 

Rzuciła się z Mostu Zielonego do Wilii 
Wczoraj wieczorem na oczach licznych  przewiozło ją do szpitała żydowskiego. — 

przechodniów, rzuciła się z Mostu Zielo , Okazała się nią nie posiadająca stałego 
nego do Wilii młoda niewiasta. miejsca zamieszkinia Praskowia Górska. 

Desperatkę wydobyto z wody, jeszcze z Przyczyną zamachu samobójczego — 
9znakami życia, zaś pogotowie ratunkowe | ciężkie warunki materialne, (e.) 

Na „Sobeskim“ 
odiadą robotnicy polscy, 
którym Niemcy odmawieją 

wizy 

    
Hotel EUROPEJSKI 

w WILNIE 

  

Ceny przystępne Mimo licznych interwencyj, konsulat nie- 

miecki w Poznaniu odmawia w dalszym cią- 

gu udzielenia robotnikom polskim wiz prze- 

jazdowych przez Niemcy do Francji i Belgii. 

Ponieważ większość z nich przybyła do 

Polski tylko na krótki okres czasu, groziła 

im utrata pracy w razie niepowrócenia na 

zas do swych zajęć. 

Na szczęście „sytuację robotników pol- 

skich zrozumieli ich pracodawcy belgijscy i 

francuscy, którzy udzielili im dałszego urlo- 

pu. Równocześnie władze obu państw prze- 

dłużyły Polakom paszporty. 

Ponieważ robotnicy nie mogli odbyć po- 

dróży przez Niemcy, zdecydowano się wy- 

słać ich drogą morską. Pierwszy transport 

ma odejść 17 bm. na m/s „Sobieski“, 

Święto pułku Strzelców Kaniowskich 

  
    

Plerwszorzędny — 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

o) 

Na -QGN 
Zarząd Związku Zawodowego Literatów 

Polskich w Wilnie zawiadamia, że dochód 

z „Wieczoru pisarzy wileńskich na FON* 

w dniu 6 bm. w kwocie 35 zł 10 gr przesłał 

ta pośrednictwem oddziału Banku Gospo- 

itarstwa Krajowego w Wilmie na Fundusz 

Obrony Narodowej. 

Zarząd równocześnie dziękuje p. Zie- 

mowitowi  Karpińskiemu reżyserowi Teat- 

rów Miejskich za łaskawe wzięcie udziału 

w tym wieczorze, 

  

  
  

  
    

  

  

ŚW. dniu 10 czerwca odbyło się w Warsza wie święto pułkowe pułku Strzelców Kaniow 
„skich. Na zdjęciu — defilada pulku przed inspektorem armii gen. Rómmiem. 

  

MARY RICHMOND 

MIŁOŚĆ 

  

„KURJER“ (4837) 

Ta'emnice naiury 
w odczytach Polskiego Radia 

W sezonie letnim Polskie Radio występu- 

je z dwoma cyklami odczytów  przyrodni- 

czych: „Życie kwiatów" w opracowaniu prof. 

Władysława Szafera i „Co się dzieje w gniaz 

dach'* — dr Jana Sokołowskiego. 

Zdawałoby „ię, że życie kwiatów należy 

do tych działów nauki, które są najłatwiej- 

sze do popularyzowania w szerokich kołach 

miłośników przyrody. Kwiaty, bowiem, na- 

leżą do najbliższego naszego otoczenia i umi 

lają nam życie swą wonią i swym pięknem. 

Niestety — znajomość kwiatów jest u nas 

raczej powierzchowna, a ich budowę i życie 

zna tylko nieliczna garstka uczonych. Zada- 

niem cyklu odczytów prof Szafery jest nau 

czyć w sposób łatwy patrzeć na kwiaty tak, 

aby dostrzegać w bogactwie ich kształtów 

barw i zapachów rację życiową i sens biolo- 

giczny. Tematy poszczególnych odczytów 

prof. Szafera są następujące: „Dlaczego i dla 

kogo kwiaty kwitną”, „Kwiaty wabłą”, „Ucz 

ta na kwiatach”, „Mile widziani goście”, „Na 

rodziny kwiatów w przyrodzie”. 

Drugi cykl odczytów przyrodniczych wpro 

wadzi nas w tajniki życia ptaków. Dole i nie 

dole piskląt, troski rodzicielskie ptaków i 

wiele innych zjawisk,  odzwierciadłających 

przedziwną mądrość przyrody — będzie treś 

cią cyklu odczytów. Poszczególne tematy cy 

kłu będą następujące: „Jak obserwować žy- 

cie w gniazdach”, „Młoda para zakłada gniaz 
do“, „Skarb w gniazdku”, „Ciepło rodzinne', 

„Pisklęta** „Kłopoty i troski rodzicielskie, 

Wielkim urozmaiceniem tych odczytów bę 
dzie specjalna broszura wydana przez Pol- 

skie Radio, zawierające materiał ilustracyjny 

dla tekstów pogadanek. Szereg rycin i foto- 

grafii kwiatów będzie bardzo wartościowym 

uzupełnieniem radiowym prelekcyj. Szczegół 

nie zwracają uwagę artystyczne zdjęcia pta- 

ków, dokonane przez samego prelegenta dr 

Jana Sokołowskiego. Broszura pomocnicza 

będzie rzeczywiście miłą i pożyteczną pomo- 

cą dla radiosłuchaczy, którzy wraz z prele- 

gentami podpatrywać będą tajemnic natury. 

(AT DAS TENS ITA 

„Zasady techniki 
prawodawczej" 

Ukazało się z druku wydawnictwo Pre 

zydium Rady Ministrów pt. „Zasady techni. 

ki prawodawczej* (obowiązujące w zakre 
sie prac prawodawczych Rządu stosownie 

do zarządzenia prezesa Rady Ministrów z 

dnia 13 maja 1930 r. Nr 55—63/4). 

Poszczególne egzemplarze w cenie 90 gr, 

są do nabycia w Oddziale PAT Mickiewicza 

15—5. 

Do „Kurjera Wileńskiego* 

NEKROLOGI, 
OGŁOSZENIA 

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

Biuro Ogłoszeń 

wlan Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie, 

‘З — Tak. Na mię mi Fleurette. Czy nic panu nie 
mówiła o mnie? 

— Nie... Nikt nie wspominał o pani. Kto jest pani 
maiką? 

— Lilian Grane — właściwie, ona nie jest moją 

Przeniesienie zabytkowego kościcłka do Katowic 

  

Magistrat m. Katowic zakupił za- | ka. W uroczystości wzięli udział 
bytkowy kościołek drewniany w Sy- 
ryni (pow. rybnicki), celem przenie- 
sienia go do Katowic. W ub. r. koś- 
ciołek ten został rozebrany, przewie- 

ziony do Katowic i ustawiony w Par 
ku Kościuszki na miejscu, gdzie daw 
niej stała wieża Kościuszki. Poświę- 
cenie przeniesionego kościółka odby 
ło się dnia 11 bm. Po przemówie 
niu prezydenta miasta dr Косига, 

który przekazał kościołek pod opiekę 
władz kościelnvch, J. Em. biskup A- 
damski dokonał poświęcenia kościoł 

przedstawiciele władz, liczne organi 
zacje śląskie, w strojr.ch  regional- 
nych, oraz delegacje ludności ze wsi 
Syryni. Kościołek ten należy do naj- 
starszych kościołów stylowych ną 
Śląsku i w których ludność znajdo- 
wała schronienie jeszcze w czasie wo 
jen husyckich. Z aktu erekcyjnego, 
znajdującego się w rosiadaniu znane 
go historyka Ojca Drobnego w Rybni 

ku, wynika, że kościołek ten został 
zbudowany w r. 1305. 

Zjazd b. oficerów i żołnierzy VI Bzenu I Bryqady 

  

W Warszawie odbył się zjazd delegatów oddziałów Koła VI Batalionu I Brygady 

Legionów Polskich. Na zdjęciu — uczestnicy zjazdu z przewodniczącym inspektorem 

armii gen. Piskorem na czele w chwiłi hołdu w Belwederze. 

  

  Podziękowanie 
Wszystkim, którzy przyczyniłi się do 

uświetnienia i dopomogli w urządzeniu: 

„Wieczoru Świetlicowego* Legii Akademic- 
kiej w związku z akcją społeczną, poprze- 

dzającą pracę w obozach akademickich na 

rubieżach Rzeczypospohtej — w dniu 7 

czerwca br., składamy tą drogą jak najser- 

deczniejsze podziękowanie, a w szczególno- 

ści pp.: J. Pławskiej, A. Kwiecieniowi, E. 

Jakuć-Jakutisowi, W. Czuchowskiej-Pietra 

szewskiej, E. uiukszy oraz zespołowi radio- 

wemu „Raskada“, por. A. Rutce i orkiestrze 

1 pp. Leg., Związkowi Urzędników Miejs- 

kich, f-mie Weler, p. H. Bartulowi, red. 

„Głosu Narodowego““, red. „Słowa, red. 
„Kunjera Wileńskiego. 

Komitet Obozów 

LT L lininiais 

woli pani? 

2 HOTEL „ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

   
   

  

    
   

W LITWIE zgłoszenia na pre- 
numeratę „Kurj.' Wileūskiego“ 

przyjmują: F-ma „SPAUDA“ — 

Kaunas, Maironio 5-a; Ksiegar- 

nia „STELLA“ — Kaunas. Pre- 

numerata miesięczna 5 litow 

— Pani nie może być zawadą dla nikogo! — obu- 
nzył się Jimmy. — Pani jest najmilszą i najdzielniej- 
szą dziewczyną, jaką mu się zaanzyło spotkać! Będę 

przychodził do pani często, jeżeli pani pozwoli. Poz- 

PODEJRZENIE 
Srzekład autoryzowany z angielskiego ©, M. 

= To ładnie, że pani mnie tu zaprosiła — rzekł 
Jimmy, siadając na brzegu łóżka i nie zwra- 
cając uwagi na jej gest, wskazujący mu krzesło. — 

Chciałbym wiedzieć, czy panj jest chora, czy coś pani 
dolega? 

— Chora? Nie. — Dziewczyna potnząsnęła głową. 
— Jestem kaleką. Rozumie pan? Ja nie mogę chodzić, 

— (Cóż za nieszczęście! — w głosie Jimmy'ego 
brzmiała nuta szczerego współczucia. — Jak się to 

stało? — zapytał. 

— To się wcale nie stało — odpowiedziała. — 
Tak było zawsze.... Ale nie mówmy o tym. To tylko 
próżna strata czasu, a ja nie często miewam gości. 
Niech mi pan powie, czy oni tam na dole dobrze się 
bawią? 

— Jeżeli to można nazwać „zabawą — Jimmy 

wzruszył ramionami. — Ja tego nie uznaję, wolałbym 
pozostać tutaj j porozmawiać z panią. 

Dziewczyna zarumieniłą się z zadowolenia, a jej 
blade powieki zadrżały nad ciemnymi oczami. 

— Wolałby pan na prawdę? To bardzo miło 
z pana stromy. Przyjaciele mojej matki nie często 
mnie odwiedzają. 

— Matki? — zawołał ze zdziwieniem Jimmy.   

matką, ale jestem jej pnzybraną córką. Wzięła mnie 
do siebie, kiedy byłam zupełnie malutka, 

Dziwna wydała się Jimimy'emu myśl, że taką 

czoistka, jaką niewątpliwie była „Tygrysica Lili“, 

miałaby adoptować małą kalekę, Coś w tym musiało 
się kryć. A to „coś* nie mogło mieć nic wspólnego z 
jakąś nieznaną zaletą jej charakteru: ta kobieta nię 
miała żadnych cech dodatnich. Musiała być twarda... 
twarda, jak żelazo! Ale jakże inną była Fleurette. 
Biedna mała — nie można było obciążać jej winami 
Liłi i unikać jej towarzystwa. 

— Chętnie zabrałbym stąd panią! — rzekł, jak 
gdyby odpowiadając na własne myśli, — Pani nie 
Rodzi się jakoś z otoczeniem, 

Fleurette zamyśliła się. 

— To samo mówi moja matka. Oczywiście winne 
temu jest moje kalectwo. Ona powtarza mi często, że 

mogłabym być jej pomocna, gdybym była jak inne..; 

— Niech Bóg uchowa! — mruknął Jimmy do 
siebie. A głośno dodał: Czy nie ma nadziei, żeby się 

to dało uleczyć? 
— Chyba nie. Widziało mnie wielu lekarzy spe- 

cjalistów i wszyscy powtarzają to samo. Muszę się 

więc z tym pogodzić. Ostatecznie mogłoby być gorzej. 
A ja nie zaznałam innsgo życia... 

— Dzielna z pani dzi:wczyna! — oświadczył 
Jimmy z przekonaniem. — Paai Crane musi być z pa. 
ni dumna! 

— O, nie, tak nie jest! — Odpowiedziała Fleur- 
rette. — Wiem, że tak nie jest. Jestem tylko zawadą 
dla niej. 

pokryła się rumieńcem zadowolenia. 

usmiech osiadł na jej ustach. 

je zniknięciem pana. 

Liliana wzruszyła ramionami. 

Nieśmiało skinęła głową. A twarzyczka jej znów 

Zanim jednak 
podjęła rozmowę, na korytarzu rozlegiy się kroki 
i drzwi otwarły się przed Lilianą Crane i 

nią Australijczykiem Buttem „Tygrysica Lily“ pod- 

niosła wysoko brwi na widok Jimmy'ego i wesoły 

idącym za 

— Jest zguba! Panie Carter, byliśmy zaniepoko- 

— Wyszedłem do ogrodu i zobaczyłem pannę 
Fieurette w oknie — tłumaczył się Jimmy. — Była 
to z mojej strony wielka bezczelność przychodzić tu- 
taj, ale pomyślałem, ze rozweselę ją trochę! 

— O, la, la! Tyle hałasu o nic! Bardzo to było 
miło z pana strony! I jestem pewna, że Fleurette oce. 

5 *За %0 należycie, nieprawdaż, cherie? — Liliana mus- 

towarzysza: — Billu, oto moja mała, 

Fleurette instynktownie 

  „„Nie cierpiał tego człowieka! 
(D. c. n.) 

wierzchu 

nęła delikatnie ręką policzki córki i odwróciła się do 

Australijczyk obejrzał Fleurette badawczo, jak 
gdyby była zwierzęciem przeznaczonym na sprzedaż. 
Jago niedbałe zachowanie się wzburzyło Jimmy'ego. 

przysumęła się do ściany. 
Takie małe, nieśmiałe stworzonko! Była, najwyraź- 
niej przestraszona. Wstrętny drab! Co on sobie myśli, 
żeby przyglądać się jej tymi oczami? Jimmy zacisnął 
zęby. Czuł wzbierającą w sercu bezwiedną nienawiść 
d. Australijczyka. Nie mógł znieść jego ordynarności, 
jego uśmiechu, w którym ukazywał rząd nierównych 
żółtych zębów, jego jastrzębich badawczych oczu i 

szerokich czerwonych rąk, gęsto obrośniętych na 

 



  

eee Dziś: Bntoniego Pad. 
Jutro: Bazylego 

  

| Wschód słońca — g. 2 m. 44 

a Zachód słońca — g. 7 m. 53 
ac c 

uposizezenia Zakładu Meteoroiegii US* 

w Wilnie z dn. 11.V1. 1939 r. 

Ciśnienie 764 

Temperatura średnia + 21 

Temperatura najwyższa + 

Temperatura najniższa т 18 

Opad 0 

Wiatr: południowo-wschodni 

Tenidencja barom.: spadek 

Uwagi: pogodnie, stopniowy wzrost za- 

hmurzema. 

  

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w mocy dyżurują następujące apteki: 

Nałęcza (Jagieliońska 1); $-ów Augustowskie 

go (Kijowska 2); Romeckiego i Żelańca (Wi- 

leńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 

kowskiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42);  Szantyra (Legionów 10) 

i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 

— Magistrat kupuje dwa somochody 

osobowe. Zarząd Miejski postanowił zaku- 

pić dla swych potrzeb dwa samochody 080- 

bowe: marki Polski Fiat 1) model „Junaik“ 

ra cenę 4.950 zł i 2) model „Lazik“ za ceng | 
| kiego zamknięto z powodu budowy pszepu 

| stu. Objazd 200 mtr poboczem drogi, 5) Dro 5.505 złotych. 
— Magistrat zwiększył liczbę zatrudnio- 

nych roboiników, Wobec przyznania przez 

Fundusz Pracy specjalnej dotacji w kwocie 

100.000 złotych oddział komunikacji Zarzą- 

du Miejskiego przysiąpił do robót ziemnych 

na drodze wojewódzkiej w kierunku Kro- 

piwnicy na trakcie Raduństcim, zatrudnia- 

jąc tam 160 bezrobotnych. Również zwięk- 

szono o 100 osób sian zairudnionych robotni 

ków przy regulacj ulic Legionów i Tyzen- 
hauzowskiej oraz przy budowie wału ochron- 

nego  nzeki Wilii, co łącznie z nadwyżką 

dotychczas zatrudnionych na robotach pu- 

blicznych dało zatrudoienie 628 osobąm. 

— Regulacja placu przy gmachu Uniwer- 

sytetu S. B. Wobec wybudowania schronów 

kamiennych i nowego wejścia do gmachu 

Uniwersyietu, Zarząd Miejski przystąpi w 

najbliższym czasie do osiaiecznego uregulo- 

mania plaou przy Unówersytecie 8. B. od 

strony obserwatorium. 

— Remonty w szpitalach miejskich już 
się rozjoczęły. Wobec konieczności dokona- 

mia niezbędnych remontów w szpitalach 

miejskich, Magistrat postanowił zamiknąć 

niektóre oddziały w szpitalach św. Jakuba i 

Żydowskim. 
Z początkiem bieżącego miesiąca zam- 

knięty już został ma czas do 15 września rb 

oddział chirurgiczny w szpitalu św. Jaku- 

ba i oddział położniczo-ginekologiczny w 

szpitalu Żydowskim. 

Poza tym od dnia 4 lipea do 14 sierpnia 

unieruchomiony zostanie oddział pediatrycz- 

my w szpilalu Św. Jakuba. Od dmia 1 do 

18 września zaś oddział pediatryczny w szpi. 

talu Żydowskim. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Doroczne Walne Zebranie Polskiego 

Katolickiego Towarzystwa Opieki nad Dziew 

ezętarńi, oddział w Wilnie, — odbędzie się 15 
czerwca 1989 r., o godz. 17 w pierwszym i o 
godz. 17,30 w drugim terminie, w lokalu To 

warzystwa Kredytowego m. Wilna, przy ul. 

Jagiellońskiej 14 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, po- 

wiadamia swych członków, iż 18 bm. (wto- 
rek) o godz. 18 w lokalu Związkowym ul. 

Orzeszkowej 11-a m. 1 p. mjr. lek. rez. Bro- 

kowski Stefan wygłosi odczyt n.t. „Wojna 

psychiczna, jej cele i mełody”. Goście mile 

widziani. Wstęp bezpłatny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Męskie Gimnazjum Kupieckie St. Kup 

pów z prawami szkół państwowych ul. Ja- 

giellońska 2, przyjmuje zapisy do dn. 15 

czerwca № į0dz. 10—12. 

Dyrekcja Prywatnego Gimnazjum 

Koedukacyjnego „Edukacja* — Wilno, Wiel 

*ka 47, telefon 28-76 przyjmuje wpisy ucz- 

miów (ic) Go klasy I, II, III, termin wno- 

szenia podań do dnia 15 czerwca. Podania 

wraz z dokumentami przyjmuje kancelaria 

codziennie do godz. 13. 

Dyrekcja. 
— Kierownictwo Kursów im. Kom. 

Eduk. Narod. — Wilno, Wielka 47 podaje 

do wiadomości byłych słuchaczy (czek), /ż 

na podstawie okólnika Minist. WR i OP 

Nr 1I—5—1233/39 z <ln. 24.11. 39 r. egzamina 

z kursu 6 klas typu matemat.-przyrodn. od. 

bywać się będą do końca roku szkolnego 

1939, jednocześnie Minist. zezwoliło na do- 

puszczenie do egzamimu po raz pierwszy 

z zakresu 8 Klas obu typów w terminie je- 
siennzm r. 1939 tych, który mie mogli przy 

stąpić do wspomnianego egzaminu w termi 

mie zimowym i wiosennym. 

Osobne powiadomienie nie hędą rozsy- | 

tame. 

KA 
NOWUGRODZKA 

— Wycieczka Koloni Ługranieznej, No- 

wogródek i jego okodiee, jako nuejsca, gdzie 

urodził się i wychowywał wieszcz Narodu 

Adam Mickiewicz, rokrocznie w sezonie tu- 

rystycznym odwiedzane 54 przez liczne rze- 

se turystów z kraju i zagranicy. W bieżą- 

cym sezonie było już kilkanaście wycieczek 

młodzieży szkolnej. W dniu 20 bm. przy- 

bywa do Nowogródka wycieczka w liczbie 

40 osób Polonii Zagranicznej, która po zwie 

dzeniu Nowogródka uda się na ti. Zw. Szlak 

Mickiewiczowsk. Wycieczka składa się z u- 

czesiników kursu instruktorskiego dla Po- 

laków x zagranicy zorganizowanych przy In 

stytucie Oświaty dla dorosłych w Warsza- 

będzie oddział Stow. Pomocy Pelonii Zagra- 

nicznej. 

— Ograniczenia w komunikacji. W po- 

wiecie nieświeskim władze drogowe zarzą 

dziły następujące ograniczenia w komuni- 

kacji na drogach: 1) na szosie tzw. bnrzes 

kiej przerwa ma 427 km we wsi Nowinki do 

dnia 5 lipca. Objazd poboczem szosy na 

przestrzeni 300 mtr, 2) Na tej samej szosie 

na 430 km w Zajelni na przestrzeni 900 

mir, objazd poboczem szosy. Przerwa do 

fnia 25 lipca, 3) Na drodze: Słonim—Bara- 

nowicze—Nieśwież, przerwa na 104 km, w 

Nieświeżu z powodu pogrubiania nawierzch 

ni do dn. 1 Tipca. Objazd poboczem szosy, 

4) Droga Mołodeczno—Stołpce—N
ieśwież— 

Siniawka w Pukielszczyźnie pow. nieświes 

  

ga Kleck—Janowicze—Nowinki zamknięta w 

Babajewiczach, gminy kleckiej na przestrze 

ni 8,200 mtr z powodu przebudowy jezdni. 
Objazd drogą grumtową od Babajewicz do 

msi Janowicze. Przerwa do dnia 1 lipca, 6) 

Droga Kleck— Janowicze—Nowinki, zamknię 

ta w Kieckhu na przestrzeni 1 km w czasie 

od 16 bm. do 16 lipca z powodu przebudowy 

jezdni. Objazd drogą gruntową przez osadę 
Baba jewicze. 

— Dlaczego automat? Jedyna w Newo- 

gródku cukierenka przy ul. Mickiewicza, ma 

ła, uboga lecz schludna, jak i cały ten Nowo 

gródek, rendez-vous zacnych mecenasowych, 

naczelnikowych, inspektorowych, radoowych, 

mo i całej bez mało elity n=wogródzkiej —- 

nie miałe dotychczas telefonu. Chcąc z kimś 

porozmawiać, chcąc kogoś zaprosić na pół 
szarnej, trzeba było iść na pocztę lub do ap- 

te i stamtąd telefonow=. Narzekałi więc miej 

cowi bywalcy cukierni, jeszcze więcej narze- 

kali przyjezdni. Nareszcie przed paru dniami 

zainstalowano telefon. Niestety, jest to zwy- 

kły automat, jakie poczta instaluje na dwor- 

cach kolejowych i w innych publicznych 

1 cukiernią, a chcąc rozmawiać z cukierni 

trzeba przynieść z sobą trzy miedziaki po 

pięć groszy. Jeżeli mamy kilka rozmów, trze 

ba zaopatrzyć się w pełną kieszeń takich mie 

driaków. Poczcie, jako przedsiębiorstwu na- 

leży się uznanie, Że wykorzystuje okazję za- 

robienia kilku złotych, w takiej jednak cu- 

kiemni należałoby zainstalować telefon pry- 

watny. Qstatecznie mógł sobie właściciel po 

bierać opłatę, jak to się praktykuje w wiel- 

komiejskich enkierniach, ale powinien zain- 

stalować zwykły telefon. Leży to w jego włas 

nym interesie. 

— JAN MICHALSKI WÓJTEM? Znany 

procesów p. Jan Michalski został mianowa- 

ny tymczasowym przełożonym gminy Wsie- 

lub. Dziś (13 bm.) odhędą się wybory no- 

wego wójta. Jak słychać zgłoszona ma być 

tylko jedna kandydatura p. Jana Michal- 

skiego. й 

4I1DZKA 
— Kino objazdowe dla wsi. Związki po- 

wiatowe w Lidzie zorganizowały muchome 

kino dźwiękowe. Pierwszy film wyśwetlono 

na źjeździe młodej wsi w Falkowiczach, gm 

bielickiej. Impreza «cieszyła się ogromnym 

powodzeniem. Kino to, odwiedzając poszcze- 

gólne wsie powiatu Hdzikiego, stale wyświet 

lać będzie wilmy polskiej produkcji. 

— Matka z dwoma synami na ławie 

oskarżonych. Malwina Sawicka, zam. w Li- 

dzie, stanęła przed Sądem Grodzkim wraz 

z synami Aleksandrem i "Teodorem, jako 

jako oskarżona o kradzież zboża. W wyni- 

ku rozprawy, Sąd skazał Sawicką na półto- 

ra roku więzienia, symów zaś Teodora i 

Aleksandra Sawickich po roku więzienia. 

BARBNOWICKA 
— Zatarg pomiędzy pracodawcami a 

Zw. Robotników Gastronomicznych zlikwido 

wany. Został wreszcie zlikwidowany, trwa- 

ścielami zakładów gastronomicznych, a Zw. 

Roboiników Gastronamicznych, powstały na 

tle zawarcia umowy zbiorowej. Pomiędzy 

pracodawcami i ww. robotniczym doszło do 

porozumienia i umowa zbiorowa została 

podpisana 
— Wielki Wiee Polityczny w sali Ognis- 

ka w Baranowiczach. Z inicjatywy Federacji 

PZOO. odbył się w Taranowiczach, w sali   Ogniska Polskiego, wielki wiec polityczny, 

  

ze swoich publicznych wystąpień 4 licznych 

„KURJER* (4837) 7 

Wyjeżdżając na letnisko nie należy przeiywać prenumeraty, wystarczy 
zawiadomić naszą administrację pocztówką lub telefonicznie o zmianie adresu 

  

Na zł. 

Imię, nazwisko i adres wpłacającego. 

gr. 

  

    

          

złote słowami: 

* 
Poczta 

PRZEKAZ ROZRACHUNKOWY 

Na zł. 

Odbiorca: 

Kurjer Wileński 
ul. Biskupa Bandurskiego 4 

wilno I 

  

DOWÓD NADESŁ ANIA 
PRZEKAZU ROZRACHUNKOWEGO 

Odbiorca 

„KURJER WILEŃSKI* 

Wilno, Biskupa Bandurskiego 4. 

  

* Nr. rozrachunku: 1. Nr. rozrachunku: 1. Nr. rozrachunku: 1. 
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poświęcony obecnej sytuacji. Obszerna sala 
Ogniska zapełniła się publicznością z mias- 

ta. Zebranie zagaił prezes Federacji, Horosz- 

kiewicz. Następnie zabrał głos p. Cygler- 
Kurt, który zobrazował walki Germanów ze 

Słowianami w przeciągu dziejów i pnzedsta. 

wił ciężką sytuację Polaków w Prusach 

Wschodnich i na Śląsku Opolskim. Jeśli 
chodzi o Gdańsk, mówea wyjaśnił, że jest 

on gospodarczo związanym z Polską i pod 

tadnym warunkiem  Połska nie pozwoli 

uszczupiić swoich praw w tym mieście. Z 
kolei przemawiafi: Pomianowski Marian i 
Chojnacki Marek. 

W końcu burmistrz Baranowicz, inż. 

Wolnik, przedstawił zebranym metody wy- 

naradowienia Polaków stosowane przez 

Niemców pod zaborem Pruskim. To wznie- 

sieniu okrzyków na cześć Pana Prezydenta 

4 Naczelnego Wodza zebranie zestało zakoń 

czone odśpiesaniem Roty, 

WILEJSKA 
— Odprawa agronomów rejenowych. Pod 

przewodnictwem agronoma powiatowego p 

E. Doboszyńskiego i przy udziale prezesą 
OTO i KR odbyła się w w Wilejce odprawa 

agronomów rejonowych, na której omawiane 

były sprawy organizacyjne, plany prac ° - 

ne z dziedziny relniczej. 

Z krótkiego sprawozdania przedłożonego 

zebranym przez powiatowego instruktora ią- 

karstwa wynikło, że z projektowanego ob- 

szaru zagospodarowania łąk tj. 320 ha, d>- 

tychczas zagospodarowano 163 ha i praw lo 

podobnie plan będzie wykonany w 100 proc 
Nowy trakter przydzielony przez Wi'ef- 

ską Izbę Roiniczą zaerał już około 25 he 

łąk : pastwisk Na przeszkodzie stał dotych 

czwscwy 2z'y stan pogody. 

Ponadto szeroko były omawiane spcawy 

racjonalnego przechowywania nawozów, bu 

dowy silosów, uprawy śródplonów i pop 
nów, oraz omawiano sprawę zbierania zgło 

szeń na siewniki, na zakup których są adzie- 
lane przez KKO pożyczki ną bardzo dogod 

nych warunkach. 

— Wiosenne Święto Młodzieży w Krzywi- 

czach odbyło się 8 czerwca br. Inscenizacje 

tańce i pląsy wypadły doskonale. Święto Mło 
drieży zaszczycił swą obecnością p. inspektor 

srkolny Laskowski, na ręce którego dzieci 
atkoły z Osowa złożyły dar na FON w mi- 
mie 15 sł 1 kilkadziesiąt srebrnych monet ro- 
syjskich. Był również obecny p. kpt. Sarnow 

ski. Na zakończenie odbyły się zawody lek- 

koafletyczne PW WF. 

+05TAWSKA 
— ROZBIERAL ZAPALNIK OD GRANA- 

TU 1 ZOSTAŁ BEZ PALCÓW. Bujalicz Jan, 

lat 43, miesz. wsi Wirże, gm. wołkolackiej, 
w dniu 6 bm. znalazł na polu zapalnik od 

granata i przynióslsry go do kuźni Jermałe- 

wicza w tejże wsi, zaczął go rozbierać. W 

pewnej chwili zapalnik eksplodował, wsku- 

tek czego oderwało Bujaliczowi 8 palce u le- 
wej ręki 1 uszkodzone zostało prawe Oko. 

Bujalicza odwieziono do szpitała w, Głębo- 
ki 

WIEŚWIESKA 
— GOLARNIE.. W BRAMACH DOMÓW. 

Szczególniej w święta i niedziele spora 

ilość mężczyzm w Nieświeżu nie ma się gdzie 
ogolić, fryzjernie w całym mieście są po- 

zamykane, a fryzjerzy wyłapują klientów na 
ulicy, nie każdy jednak chce siz golić na 
ganku lub w bramie. Wielką ułgą w tym 

wypadku byłoby uruchomienie zakładów w 

dmie świąteczne, choćby od g- 7 do 8 rano. 

— Skutki ehlodów. Fała chłodów, która 

przeszła nad powiatem nieświeskim, wyrzą- 

dziła znaczne szkody w sadach. W niektó, 

wiśnie, które w tym roku owoców już nie 

wydadzą. 

— Nielegałni myśliwi. W okolicy wsi 
Suchlicze, pow. nieświeskiego, miejscowi 

chłopi zastawiają sidła na kuropatwy, tę- 

piąc w ten sposób płactwo, podlegające 

ochronie. Wypadki zastawiania sideł mają 

też miejsce i na terenach prywatnych, jed- 

nak sprawcy dotychczas nie udało się 

uchwycić. 

Ё   

  

— Ukarani administracyjnie, W dniach 
5, 6 i 7 bm. w Dziśnie odbyły się wyjazdowe 

roki karno-administracyjne na których roz- 

poznano ponad 1098 spraw za różnego rodza- 

fu wykroczenia edministracyjne. Ukarano na 

stępujące osoby: Piotra Sorokę na dwa mie- 

siące aresztu za niszczenie drzewek przydroż 

nych, Jana Kryzko i Romana Sićko pe mie- 
siącu aresztu i Stefana Szendo na 50 zł grzyw 
ny za nielegalne posiadanie broni, Jana i Mi- 

30 dmi aresztu za zakłócenie spokoju publicz 

nego wszczętą bójką na zabawie, Sergiusza 

Bałasza, Pawła Szynkina po 30 dni, Ignacego 

Zagórskiego na 21 dzień oraz Teodora i Kon 

stantego Kraśków po 10 dni aresztu za zrąb 

drzewa w cudzym lesie, Lejbę Chitro na 30 

dni i Wulfa Chitro na 14 dni aresz. za do- 

konamie potajemnego uboju bydła. Nadto 

kilkanaście osób ukaranych zostało za posia 

danie urządzeń radioodbiorczych  niezareje- 

strowanych w urzędach pocztowych na larę 

grzywny i odszkodowania na rzecz poczty w 

wysokości 6 miesięcznej opłaty radiofoniez- 
nej. 

— Rozdanie świadectw maturalnych w 

Głębokiem. 10 bm. w Głębokiem odbyło się 
uroczyste rozdanie świadectw maturalnych w 

gimnazjumt im. Unii Lr t elskiej. Na podwórzn 
gimnazjalnym w obecności zgromadzonej 

młodzieży gimnazjalnej, rodziców i zapro- 

szonych gości, dyrektor gimn. rozdał 18 świa 

dectw dojrzałości. W godzinach  wieczor- 

nych w sałach gimnazjum odbyła się zcbawa. 

— Pogrzeb tragicznie zmarłego strzelca w 

Głębokiem. 11 bm. w Głębokiem wdbył się 

pogrzeb tragicznie zmarłego strzelea miejsco 

wego oddziału Z. S. śp. Franciszka Kasprza- 

ka, który podczas pracy przy budowie domu 

wskutek silnego t porywistego wiatru spadł 

z dachu domu pomosząc Śmierć. Piuton homo 

rowy strzelców przy dźwiękach marsza żał.b 

nego orkiestry strzeleckiej odprowadził tra- 

gicznie zmarłego kolegę na miejsce wiecznego 

spoczynku. 
BRASŁAWSKA 

— Wycieczka z Cieszyna. Ostatnio na tere 

nie Brasławszczyzny bawiła wycieczka anło- 

dzieży z Cieszyna w liczbie około 50 osób. 

Ślązacy poza zwiedzeniem Brasławia i oko- 

lie, udali się na rubieże Rzeczypospolitej 

gdzie zwiedriń Druję. Uczestnicy wycieczki 

wynieśli z Brasławszczyzny jaknajlepsze wra 

"TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Ostatnie Śztuki „PO- 

PROSTU CZŁOWIEK z występem Sawaua! 

Dziś, we wtorek dn. 13 azerwca O godz. 20 

Teatr Miejski na Pohulance gra jedno z о5- 

tatnich pnzesławień nad wyraz ciekawej 

sztuki w 5 obrazach „POROSTU CZŁ©- 

WIEK“ — Miguel de Unamuno, jednego z 

najgłośniejszych autorów współczesnej Hsz- 

panii Są żo ostatnie występy ulubieńca pu 

bliczności, Zbigniewa Sawana, który w sztu 

ce tej kreuje rolę główną. Udział biorą pp.: 

L. Korwin, H. Łęcka, Z. Ślaska, W. Szcze- 

pańska, Z. Blichewicz, St. Jaśkiewicz, St. 

Kępka, A. Łodziński, L. Tatarski. Ceny po- 

pularne. 
— Jutro, w środę dn. 14.VI o godz. 20 

„Poprostu człowiek z występem Sawana. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Występy Kulczyckiej i Dembowskie- 

go. Dziś jedno z ostatnich przedstawień naj- 

nowszego widowiska operetkowego „Błękit- 

na maska”. Przedstawienie to idzie w tem- 
pie zawrotnym, tak że mimo sześciu obra- 
zów kończy się przed 11 wieczorem. Do 
pięknej całości przyczymiają się również tisz 
ne malownicze balety. 

— Ostatnia premiera sezonu wiesenne- 
go. W sobotę wchodzi na repertuar urocza 
pełna dowcipu i pogody operetka „Słodka 
dziewczynać z J. Kulczyckę w roli tytuło- 
wej. Role popisowe w tej nowości mają Dem 
bowski, Rychter, Szczawiński, Iżykowski, re 
žyser tej nowości M. Domosławski. Postać 
charakterystyszno-komiczną, dającą wielkie 
pole do popisu kreować będzie po raz pierw 
szy po dłuższej przerwie, spowodowanej wy 
stępami w Grodnie p. Wyrwicz-Wiehrow- 

ski, również należy zaznaczyć, że p. B. Hal- 
mirska również w 1   Baletmistrz Ciesielski układa nowe balety 

z udziałem M. Martówny. 

kołaja Miadzielców i Mikołaja Penkrata po | 

  

RADIO 
WILNO 

WTOREK, dnia 13.VI. 1938 r. 

©,56 Pieśń por. 7.00 Dziennik por 7,15 
Muzyka por. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Mn 
zyka z płyt 8,15 Polityk kawiarniany — 
dialog. 8,30—11.00 Przerwa. 11,00 Audycja 
«dla szkół. 11,25 Muzyka z płyt. 11.30 Audycja 

dla poborowych. 11,57 Sygnał czasu i hejnał 
12,08 Audycja południowa. 13,00 Wiadomo- 

ści z miasta i prowineji. 18,05 Program na 
dzisiaj. 13,10 Wesołe drobiazgi. 14,00 „Ko- 

biety wobec obowiązku wojskowego  męż- 
czyzn — pog. dia kobiet prow. Z. Iwaszkie 
wiczowa. 1410 Mniej znane operetki. 1440 
Sylwetki sportowców. 14,45 Nie trzeba а- 
leko szukać — pog. dla młodzieży. 15,00 
Gra Mała Orkiestra P. R. 15,45 Wiadomości 

gospodarcze. 1550 Przegląd aktualności fi- 

nansowe-gospodarczych. 16,00 Dziennik po 
południowy. 16,10 „Przywołany obraz Žein- 
zowej Woli“ — reportaż. 16,20 Recital fle- 
towy Feliksa Tomaszewskiego. 1645 Kroni- 

ka literacka. 17,00 Wirutozi skrzypiec i orga 

nów. 17,30 „Bogusławski i dawny teatr wi- 

leński* — gawęla Piotra Wiszniewskiego. 
17,45 Recital fortepianowy Ireny Niemczew- 
skiej. 1800 Koncert solistów. 18,45 „Święto 

Pułku Szwoleżerów w Starogazrdzie* — re- 

portaż. 19,00 Audycja dla robotników. 19,50 

„Przy wieczerzy* w wyk. Ork. Rozgł Wil- 

pod dyr. W. Szczepańskiego i solistów 20,25 

Czytanki wiejskie. 2040 Audycje informa- 
cyjne. 21,00 Muzyka współczesna 21,25 Wie 

dza i książka: Tegoroczna nasza wyprawa 

naukowa do Egiptu. 2140 Wolfgang Ama- 
densz Mozart: Don uJan — opera w 2 ak- 
tach. 28,00 Oslatnie wiadomości i komuni- 
katy, 23,06 Zakończenie programu 

ŚRODA, dnia 14.VI. 1939 r. 

6,56 Pieśń por. 700 Dziennik por. 7.15 
Muzyka z płyt. 800 Audycja dla szkół. 
8,10 Muzyka z płyt. 8,16 „Jeziora na grani- 
cy* — pog. 8,25 Wiadomości turystyczne. 
830—14,00 Przerwa. 11.00 Audycja dla 
szkół 1125 Muzyka 2 płyt. 11,30 
Audycja dla poborowych. 11,57 Sygnał 
czasu i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 
13,00 Wiadomości z miasta 1 prowincji. 
1805 Program na dzisiaj. 1840 Chwiłka 
LOPP Kolejowego. 13,15 Opera komiczna 
(płyty). 14,00 Muzyka Jekka. 14,30 Małą 
skrzyneczkę prowadzi Ciocia Hala. 14,45 Roz 
wiązanie azgadki historycznej dla młodzie- 
ży z dn. 26 maja. 1450 Nasz koncert: „Za 

bawa u karzełków'* -— aud. dla dzieci. 15,15 
Muzyk popularna. 15,45 Wiadomości gospo 
dmcze. 16,00 Dziennik popołudniowy. 16.10 
Pogadanka aktualna. 16,20 Śpiewa Chór Ma 
riański. 1645 Życie kwiatów: Uczta na kwia 
tach — pog. 17,00 Koncert popularny. 17,30 
Odwiedziny u mistrzów. 18.00 „Echa mocy 
i <hwałyć, 1810 Piotr Czajkowski: Trio 
a moll z Gdyni. 19.00 Teatr Wyobraźni: 
„Kiub Piokwioka“ Karola Diekensa. 19,40 
„Przy wieczerzy — komeert. 20,10 Odczyt 

| wojskowy, 20.25 W maszej świetlicy — and. 
w opr. Cz. Truchanowicza. 20,35 Sport na 
wsi. 20,40 Amdycje informacyjne. 21,00 Kon- 

(Tr. do Węgier). 21.45 „Współczesny Kra- 
ków literacki'* — szkic. 21,55—22,00 Przer 
wa. 2200 Koncert chopinowski — gra Hen- 
ryk Sztempka. (Tr. do Anglii). 22,30 „Eks- 
pansja życia — odczyt wygł. dr S. Wa- 

wrzyńczyk. 22,45 Koncert symfoniczny. 23,00 
Ostatnie wiadomości i komnnikaty. 23,05 
Zakończenie programu. : 

"ARANOWICZF 

"WTOREK, dnia 18.VL 2939 r. 
6.30 Sygnał i pieśń poranna. 13.00 Nasz 

program. 13,05 Wiadomości z naszych stron. 
13,15 „Wiązanki* (płyty). 13.45 Reportaż 
aktualny. 14.00 „Kobiety wobec obowiązku . 
wojskowego mężczyzn* — pogadanka Zofiń 
Twaszkiewiczowej (z Wilna). 14,10 Muzyka 
z płyt. 1700 Wirtuozi skrzypiee i organów 
(płyty z Wilna). 17,30 Bogusławski i dawny 
teatr wileński — gawęda Piotra Wiszniew- 
skiego (z Wilna). 17,45 Skrzynka ogólna — 
Dra Mariana {@ Warszawy). 
20,25 „Przyuczanie młodych koni do pracy* 
— pogadanka Zygmunta Kotłubaja. 20,36 
Wiadomości dla wsi. 23805 Zakończenie 

ŚRODA, dnia 14.VI. 1939 r. 

6.30 Sygnał i pieśń poranna. 13,00 Nasz 

program. 13,05 Wiadomości z naszych stron. 

1315 „Uwertury* (płyty). 1345 Reportaż 
aktualny. 1400 Koncert z płyt. 17,00 Koncert 

popularny (płyty z Wilna). 17.30 Odrwiedziny 

u mistrzów: 1. Koncert W. Halka-Ledóchow 

skiej (skrzypce); II. Z legend dawnego Erip- 

tu — czyta Jerzy Bazarewski; III. J. Mił- 

kowska — śpiew. 20,25 Z eykłu „Poznajmy 

Polskę* — „Gdynia wczoraj i dzisiaj" — 

pog Józefa Limhbacha. 20,35 Wiadomości 
dla wsi. 22,00 Koncert Chopinowski — z dzie 

dnińca Zamku Królewskiego na Wawelu —     gra Henryk Sztompka. 22,30 Koncert z płył 
23,05 Zakończenie programu.
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Reprezentacyjne kw CEI/INO Casino dla wszystkich 
Wszyscy do Casina |   

  

ziś ostatni dzień 
Piękny melodyjny, wesoły i dra- 
matyczny film, osnuty na tle po- 
pularnej piosenki wojskowej GDY MADELON... 
W rol. gł: Henry Garat i Helene Roaert. Nadprogram dodatek kolorowy I aktualności 

Od jutra. 

Sonja 
Olśni wszystkich znów swym wdziękiem 

ЁВ ©> па Ё ©> 
«m „AROLOWA LODU" 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
Król humoru 

W najlepszej 
swojej komedii 

Charlie Chaplin 
„„Dzisiejsze czasy 

Początki seansów o godz. 4—6—8- 10, w święta o godz, 1—3 —-5—7—9 
  

MARS| 
2) Film covbojski 
szalonych przygod 33 

Dziś premiera. Wspaniały podwójny program! Silny dramat l 

Wzruszający do łez! „„ Tmił GD $ Ва ЕЕ МУ Й <5 

POSZUKIWANY BOHATER" 
W roli głównej George O'8rien 
  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

OGNISKO | 
Dziś. Gigantyczne 
arcydzieło filmowe 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

Dziś. Dwie wielkie gwiazdy Errol Flynn i Bette Davisw filmie 

Walka oszczeście 
Nadprogram : DODATKI. 

„Po burzy” 

Początek o godz. 6-ej w święta o 4-ej 

Pocz. seaus. © g. 6, a w niedz. i święta o 4. 

  

Spis zapowiedzi Nr 21. 

Zapowiedź 
je się do ogólnej wiadomości, że 

Pr tekÓWY Policji Państwo- 

wej, kawaler, zamieszkały w Plusach, pow. 

brasławskiego, syn zmarłych małżonków 

Marcina Midy i Zofii z domu Osuch, ostat- 

nio zamieszkałych w Iwkowej. 

Marta Królik, bez zawodu, panna, za- 

mieszkała w Młyniku, pow. Ostrów (Wlikp.), 

górka zmarłego rolnika Jana Królika, ostat- 

nio zamieszkałego w Młymiku i pozostałej 

żony jego Julianny z domu Dobras, zamie- 
вика?е) w Młyniku — chcą zawrzeć związek 

małżeński. 
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić win- 

mó w Zarządzie Gminnym w Granowcu, gro 
Mmadzie Młynik 1 w „Kurjerze Wileńskim 

- w Wilnie. 
Gramo'wiec, dn. 10 czenwca 1939 r. 

Urzędnik stanu cywilnego 
W zastępstwie 

(—) Kubica, 

Kupie dom 
z długiem banku | 
wpłacę 20 tysięcy 

Oferta pisemna : 
do Redakcji „Kurjera Wil'* 
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       Gorosowawie: 66 

BÓLE GŁOWY ZĘBÓW 
jŁążtolcie «tyginalnych proszków zo zn. labr. „KOGUTEK” 

GĄSECKIEGO 
Ikė Ww ogakowaniu biolenicnym w TOREBKACH 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl $ 83 Rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia %.VI. 1932 r. o postępowaniu 
egzekuc. władz skarbowych (Dz. URP Nr 62, 
poz. 580), Urząd Skarbowy w Postawach 
podaje do ogólnej wiadomości, że w dniu 
16 czerwca 1939 r. c godzinie 12 na rynku 
w Postawach odbędzie się sprzedaż z licy- 

tacji masuymy do szycia, szaty dębowej, ro- 
weru, mebli wyściełanych i innych rucho 
mości oszacowanych na zł 638 oraz 5 koni 
wyjazdowych, oszacowanych na zł 1.260, 
a to celem uregulowania zaległości podatko. 
wych na rzecz Skarbu Państwa i należności 
murych wierzycieli, ciążących na właściciełu 
Dóbr Duniłowicze — Józefie Tyszkiewiczu 

Zajęte ruchomości i inwentarz żywy 
można oglądać na miejscu licytacji od g. 10. 

(— J. Grodzicki 
Naczelnik Urzędu. 

          

Giełda zbożowo-towarowa 

j lniarska w Wilnie 
z dnia 12 czerwca 1939 r. 

Ceny za towar standartowy lub średniei 
akości za 100 kg w handlu hurtowym, pa- 

rytet wagon st. Wilno. (Len za 1000 kg f-co 

wagon st, załadowania). Dostawa bieżąca 

normalna taryfa przewozowa, 

Żyto 1 standart 15.— 15,50 
2 I 3 1450 15— 

Pszenica jara jednolita | st, 21.— 21.:0 

В „ zbierana Il „ 20.— 21.— 

Jęczmień 1 standart — — 

a ad 17.25 17.50 
a S 16.75 17.25 

Owies 1 » 16.:0 14— 

> II - 14.75 . 15.75 

Gryka I . 2150 22.— 

. li Г 21.— 21.50 

Mąka żytnia wyciąg. 0—30% 29.50 30.50 
0, ow FH0—55% -2650 27.— 
„ „  razowa 0—95% 0.50 21.— 

Mąka pszen. gat. 1 0—50% 4— 41 — 

5 „ LA 0—65% 3850 9.50 

ы „ ll 50—60% 29.75 30,25 
„ „ „ Il 60—65% 24.25: 25.25 
„ » » III 65—70% 1750 18.50 
»  „  póstewna 14.50 15. - 

Mąka ziemniacz. „Superior“ — — 

5 w „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem. stand. 11.— 11.50 
„ przen. śred. przem. st, 11.75 1223 

Wyka 19.50 20.50 
Lubin niebieski 9.25 10,— 

Siemię lniane bez worka 50.— 50.50 

Len niestandaryzowany: 

Len trzepany Horodziej — = 
ja + Woložyn 17,0.— — 1810.— 

^ 5 Traby З; — 

5 »„ Miory 1440.— 1480.— 
Len czesany Horodziej 2480,— 2520— 

Kądziel horodziejska = — 

A grodzieńska 1540.— 1580— 

Targaniec moczony 900.—  940.— 

1030.— 1070.— = Wołożyn 

AAAAAMAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 
Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 20-ej 

Poprostu człowiek 
Ceny popularne 

WYYYYYVYVYYYVYTYYYYYYYVYVYYYYYYYYYYYVYYYYYY 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowlczach 

Wielki, sensacyjny, o niebywalym nas 

pięciu dramat dwojga zakochanych 

„Studentka '" 
wg powieści Vick i Baum 

TYYYYYYYYYYYYYTYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYVYYY 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Potężny film polski 
wg scenariusza T. Dołęgi-Mostowicza - 

„BIAŁY MURZYN” 
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W rol. gł.: «-szniewska, Cwiklińska, 
Orwidówna, Węgrzyn i in. 

VYYVYYYYYWYYYVYVYYY 

  

  
  

i inne robactwo 
PLUSKW wraz z zarodkami 
tępi radykalnie nowoczesnymi gazami 

oraz 

dezynfekuje mleszkania po chorobach 

ZRKŁAD DrZYNFEKCYJNY 

„EXCEL SIGFR<< 
Wilno, Pil-uds+1eg0 33 m. 9 

Telefon 22-77   
AAAA AAAA AAAA AAAA AA DARA AAA AAAA DABAAAŁAAA 

Teatr muz »czny „LUTNIA“ Ę 

  

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

BŁĘKITNA MASKA 
z udz. Kulczyckiej i Dembowskiego 

TYYYYYYVYYYYYYYYYVYYYTYVYYYYYYYVVYYYVYVYY 

D
A
A
A
A
A
Ł
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Ł
A
 

  

Prywatna Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna z orawam szkół p=ństw, 

„Nasza Szkola” 
i PRZEDSZnOLE B. Machcewiczowej 

ul. Mickiewicza 19-22. Przyjmuje zapisy 
godz. od g. 11—14, Bezpłatne komp- 
lety języka francuskiego i niemieckiego 

TANATOL 
tępi : У 
KARALUCZKI Е РЁ\М | 

W Niemenczynie 
przy ui. Legionowej 17 

polecam łaskawym względom PT Letni- 
ków i stałych mieszkańców wszelkiego 
rdzaju galanterię, bieliznę,  trykotaże, 
Inici, koronki, płótna itp. artykuły w 
cenach najniższych. 

        

JANINA BORUCKA 

  

AAAAAAAAAAAAAAAA, 

Kupno i sprzedaż 
TTYYYYYYYY"""NTYPPYN" -"PYRYYYYWYYYYVYYYVYY 

m0-.-, mUÓWIER okazyjnie, mało używa 
ny. Sołtaniska 1, Łukaszewicz. 

OKAZYJNIE kupię łódź motorową za 
gotówkę. Oferty do Adm. „Kurjera Waileń- 
skiego““ pod tel. 99, 

    

JAMNIKI rasowe, szczenięta do sprze- 
dania — Antokolska 39 m. 3. 

  

OWCZARKI alzackie (wilki) szczenięta 
do sprzedania, Tamże 4-miesięczna koteczka 
angorska czarna. — Zamkowa 8 m. 9, co- 
dziennie od 16 do 18. 

  

CEGŁY z rozbiórki kupię w większej ilści 
Informacje pod tel. 24-97. 

Z19TOCYKL angielski 250 cm sprzedam 
zaułek Miński 3 m. 5 — oglądać godz. 3—%6. 

  

  
Czy wiesz dla ezego zagra- 
nicą kupcy są bogaczami m 

= 

Otóż dla tego, że nie żałują 
grosży na REKLAMĘ, która 

. przynosi im 

MILIONYIN 

    

RADAAŁAADADAAAZANAWACAARANE 

LEKARZE 
УАР 

DR MED. JANINA 
Piotrowicz Jurczenkowa 

ordynator szpitala Sawicz. 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66, 

Przyjmuje od b do 7 wiecz. 

    

DJETORB 

Blumowicz 
choroby weneryczu: skorne : muzopłcio:.e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—1 i 3—7. Niedziela 10—12. 

  

DOK IOÓR 

M. żaurmam 
Chor. weneryczne, skórne i moczopłciowe 

Szopena 3, tel. 20-74. 

Przyjmuje 12—2 i 4—8, 

  

DOKTOR MEDYŁYNY 

А. Cymosier 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

1 moczopłciowe 
ul. Mickiewicza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 i 5—8. 

"AAAAAAMAAAMA A AAA AAA AA AAA SA AAAASAAAAA5 486 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

3-go Mają obok Sądu, 

LOKALE 
MIESZKANIE  3-pokojowe frontowe 

z kuchnią, wolne od podatku, słoneczne, do 
wynajęcia — ul. Krakowska 41-a. 

RÓŻNE 
WYYYYYVYYYTYYYYVYYYYY" 

PIEGI NAJUPORCZYWSZE USUWA 

„TUJA“ Klimeckiego. Składy apteczne, per- 
fumerie. 

    

ZGUBIONY dowód osobisty na nazwisko 
Furmanównej Tawby, zamieszkałej w Wil- 
nie, Wielka Pohulanka 14 m. 64, wydany 

przez Zarząd Gminy Poryck woj. wołyńskie 
w roku 1932 — miuieważnia się. 

  

2h 
ZGUBIONĄ legitymację urzędniczą za 

ur 4557, wydaną na im. Stanisławy Janczy 

kowicz (zam. p. Soły w Kowale) — unie- 
ważnia się. 
— — — cc DD ÓQD 

FILMOWYM ARTYSTĄ(ką) zostać może 
każdy. Napisz imię, nazwisko i dokładny 
mdres, a otrzymaz zupełnie bezpłatnie ińfor- 
macje wraz z materiałem od jedynej w Poł- 
sce Szkoły Gry Filmowej Hanny Ossorji, 
Warszawa XIII, Poznańska 14. 

DRUKARNIA į IATROLIGATORMA 
„ZNICZ“ | 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 2-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 
4 roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — fANIO — SOLIDNIE | 
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REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kultaralne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe 1 reportaż 
„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze | polityczne (depeszowe i telef.) Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; 
Józef Maśliński — recenzje teatrałne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki 

Józef Święcicki — artykuły polityczne, społecz 

  

   

    

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel, 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawicielstwa ; 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

Centrala. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o, 0, 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliafska 35, tel. 169; 
Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck. Wojewódzka 5, 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

    CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 
domu w kraju —3 zł, za grani. 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 

  

         

           
       
    

GOTERI sia „Znicz*, Wilno, ui, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 uses, u E. Kotiszewskiege, Wiledcke 18 
poz 

Kazimierz Leczycki — przegłąd prasyg 
— sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz = kronika wileńska? 
ne 1 gospodarcze. 

  

CENY OGŁOSZEŃ; Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr,, za tekstem 
30 gr, drobne 10 fr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne licz; 
tłustym drukiem 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz 
nia cyfrowe tabelaryczne 509/4. 

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje 

iczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administr: 

у га 10 słów. Wyrazy 
nie Imuj 

Sai Kronika 
jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze 

Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega 

Ogłosze» zastrzeżeń miejsca. 
nia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20, 

й


