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xdedy w czasie wypadków listopa- 

dowych napisaliśmy, że uznajemy ist 

uie sprawy żydowskiej, ale nie mo 

sy się zgodzić na metody walki, ja 

'e zastosowała młodzież, 

wałt.. Najprzód usłyszeliśmy głuchy 

pomruk, doszły nas echa. dyskusyj, 

protestów, skończyło się na odcinaniu 

się od nas jako od pisma faszystows- 

ko-endeckiego. = ; 

Sprawa żydowska stanowiła niety 

katne tabu. Istnieli ludzie, dla kłó- 

rych samo postawienie tego zagadnie- 

nia było kamieniem obrazy. Och, wca 

12 nie dlatego, by brali od Żydów pie- 
niądze, bynajmniej. Poprostu: ze 

względów ideowych. 

tych myślę, nie ograniczała się li tyl- 

ko do tabu w sprawie żydowskiej. Ta 

Xi pan nie znosił myśli o supremacji 

katolicyzmu, który utożsamiał z inte-* 

resami kleru. Taki pan nie znosił żad- 

nej wzmianki o narodzie polskim i 

głosił genialną tezę, że naród jest.wy- | 

mysłem endeckim. jeno państwo jest 

czymś realnym. Taki pan nie znosił 

myśli o jakimkolwiek - ograniczeniu 

ahsolutnie wolnej jednostiki dla wzgłę- 

tów moralnych czy ideowych. Taki 

pan wierzył w hasło walki klas, a so- 
fdaryzm uważał za faszystowską 

bzdurę. Taki pan hołdował  hasłom 

przede wszystkim kosmopolitycznym. 

Niewątpliwie była to ideologia so- 

biepanów, choć zdaje się, że płk Koc 

miał kogoś innego na myśli, używając 

"tego określenia. 

Otóż tacy wyeżj scharakteryzowa- 

ni sobiepanowie stanowili grupę lu- 
dzi o wyraźnie zarysowanym obliczu 
ideowym. Jestem z pełnym  szacun- 
kiem dla tej sobiepańskiej ideologii. 
Miała ona w swoim czasie okres peł- 
nego triumfu, okres panowania. Dziś 
znajduje się u schyłku. 

Schyłek tych ludzi rozpoczął się, 
mimo pozorów, w okresie, który naz- 
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Min.Beck powrócił z Rumunii 
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wałem okresem Matejki 3. Sobiepa- 

zowie stanęli przed pierwszą w życiu 

próbą: albo trzeba było częściowo zre- 
zygnować z haseł liberalizmu, albo 

w:cofać się z grona tych, co mogli li- 

czyć na jakieś wpływy z BB. Więk- 
s:cść sobiepanów wybrała częściową 

rezygnację ideową — i to było ideo- 

we załamywanńie się. Sobiepanowie 

eddawali społeczeństwo, owo wolne, li 

buralne społeczeństwo, w twarde łapy 

„biurokracji. Był to przecie okres sta- 

nia na baczność (coprawda organiza< 

cyinego, nie ideowego), okres „robio- 

nych* wyborów, usprawiedliwionych 

może przed uchwaleniem zmiany kon 

| stytucji, bezsensownych po uchwale- 

Oczywiście ideologia ludzi, o któ- | Miu, w najwyższym stopniu niedemo- 

kratycznych. Byt to okres, w którym 

„wolność jednostki została już w og- 

romnej mierze ograniczona i to bez 

ideowego uzasadnienia. 

Ale w tym okresie owi sobiepano 

wie nie wyrzekali się przynajmniej 

swego szyldu, swej ideologii. Odwrot- 

nie. była to ideologia oficjalnie panu- 

jąca Wprawdzie liberalizm politycz- 

ny, społeczny, został zgnieciony przez 

samych sobiepanów ale liberalizm mo 

rany począł triumfować. W imię tole 

rancji próbowano lansować myśl szko 

ły bezwyznaniowej. W imię państwa 

skasowano słowo naród. Przykłady 

dałyby się mnożyć. 

Czy każdemu kierunkowi ideowe- 

mu, religijnemu, politycznemu dawa- 

no taką samą wolność to inna sprawa. 

Była to bowiem ideologia antyna- 

rodowa, antyreligijna, mimo, że sie- 

bie określała skromnie jedynie jako 

antyendecka i antyklerykalna. 

Nic też dziwnego, że ideologię tę 

znienawidziła ogromna część społe- 

czeństwa polskiego: A wobee tego, że 

ludzie ją wyznający łamali sami libe- 

rali m i demokratyzm, również skraj- 

ne żywioły liberalne pozostały do 
tych ludzi w opozycji. 

  

Moment złożenia przez ministra Józela Becka wieńca na grobie Nieznanego Żeł- 
nierza w Bukareszcie. Minister Beck złożył wieniec w towarzystwie posła polskie- 
go w Bukareszcie — Arciszewskiego, aliache wojskowego płk. Kowalewskiego 

oraz dostojników rumuńskich. 

WARSZAWA (Pat): Dziś wieczo- 
rem powrócił z Bukaresztu p. mini- 
ster spraw zagranicznych Józef Beck 
z małżonką. Pana ministra powitali 

na dworcu rumuński charge d'affai- 
res ad interim w otoczeniu członków 
poselstwa, oraz grono wyższych urzę 
dników M. S. Z. 

Goering konferuje z Ciano i Mussolinim 
RZYM (Pat) — Bawiący przejas: 

dem w Rzymie, w drodze powrotne* 
do ojczyzny, premier Goering, oftył 

dziś rano konferencję z ministrem 
spraw zagranicznych Ciano, popołudz. 
niu był przyjęty przez Mussoliniego; 
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Sobiepanowie byli prawdziwymi 

scbiepanami, gdyż posiadali władzę, 

całkiem nie liberalną i nie posiadali 

w społeczeństwie nikogo, poza siebie 

i tych, kogo opłacili posadami i stano 
wiskami. 

Tymczasem Polska musi posiadać 

rząd nie zawieszony w próżni, lecz 0- 

paity o społeczeństwo. Próbą skonso- 
lidowania społeczeństwa jest akcja 

pik. Koca. ; 

Płk. Koc musiał wybierać między 

nieliczną stosunkowo grupką sobiepa 

nów, a ludźmi wyznającymi ideologię 

hądź narodową, bądź klasową. Płk. 

Koc z ogłoszeniem deklaracji, z decyz 

ją zwlekał zgórą pół roku. I wreszcie 

płk. Koc zdecydował się na stanowis- 

ko narodowe i solidarystyczne. Pułk. 

Koc powiedział m. in:: 

„Gdzie indziej oddawna już zaro- 

sły trawą dróżki i ścieżki ideowych so 

biepanów, a natomiast rozlega się że- 

lazny krok potężnych i dyscyplinowa 

nych szeregów, prowadzonych jedną 

molą, ku jednemu celowi”. 

To też zaległa wśród liberalnych 

subiepanów śmiertelna cisza — przy- 

najmniej w pierwszej chwili. Z róż- 

rych stron napływały akcesy, kurs i- 

Geowy. wykręcał wyraźnie w inną stro 

nę. Sobiepanowie zostali na boku, 

przed nogami otwierała się im prze- 

paść. 

Była cisza, sobiepanowie stali nie 

poruszeni, 

Aż nagle nastąpił gwałtowny zwrot 

na pięcie i sobiepanowie gęsiego po- 

maszerowali żelaznym krokiem — 

wprost do płk. Koca. Tu stanęli rzę- 

dem, wyprostowani jak na mustrze: 

— Meldujemy posłusznie nasz ak- 

ces do Obozu Zjednoczenia Narodo- 

wego. 

"Patrzę na te dumne postacie libe- 

ralnych sobiepanów, tych co to uwa- 

żali słowo naród za wyklęte ze słow-   

WILNO, wtorek 27 kwietnia 1937 r. 

  

nika, jak przez fakt przyjęcia deklara 

cj powiadają: 

— Nie ma sprzecznośmi pomiędzy 

interesem narodu, a interesem państ- 

wa — co można rozumieć jako hasło 

państwa narodowego. 

Gi co nie uznawali bodaj nawet ist 

nienia kwestii żydowskiej, teraz po- 

wiadają: 

— Żydzi nie mogą należeć do 
O. Z. N- 

Ci co nie chcieli nawet słyszeć o 

jakimkolwiek pierwszeństwie katoli 
cyzmu, głośno skandują: я J 

— Naród polski związał się ducho 

wo z katolickim kościołem i stwier- 

dził niejednokrotnie przynależność do 
niego bohaterstwem przelanej krwi. 

Ci co stali na stanowisku klaso- 

wym, uznawali marksizm za doktry 

nę wartościową, uważali solidaryzm 

społeczny za bzdurę, powiadają kar 

nie: 

— Przekreśłamy dziś walkę klas. 

I tak punkt po punkcie, liberalni 

sobiepanowie, przyjmując ramową de 

klerację płk. Koca, przekreślali do- 

tychczasowe credo ideowe, przyjmu- 

jąc credo przeciwne. Byle pozostać 

wśród tych, co rządzą. 

Wielu z nich widzieliśmy również 
w teatrze na uroczystości 19 kwiet- 

nia. A 

* * 

Akcesy tych sobiepanów mogą 
mieć dwojaki sens. 

Albo ideologię, którą wyznawali 

dawniej, nie traktowali na serio i go- 

towi są wyprzeć się jej w każdej chwi 
li; 

Albo ideologii płk. Koca nie traktu 

ją na serio i mają nadzieję, że przez 

masowy akces zdołają O: Z. N. wykrę- 

cić w dawną stronę. 

Jest jasną rzeczą dla wszystkich, 

że O. Z. N. jeszcze nie podbił serca 

społeczeństwa; że dotąd naród odnosi 

się doń nieufnie. Nic dziwnego: wiele 

razy obiecywano piękne słowa; dopie 

  

Łapownictwo w Sowietach kwitnie 
pod różnymi pozarami 

MOSKWA (Pat) — „Prawda” w any- | 
kule Samojłowa stwierdza że łapownic- 
two w Związku Sowieckim Istnieje w fo'- 
mie zawoalowanej. Nierzadkie są wypad- 
ki, kiedy łapówki dawane są pod pozo 
rem premii. 

Na fabrykach sowieckich istnieją wy- 
działy kontroli technicznej, kiórych zada- 
niem jest czuwanie nad jakością produk- 
cji. Tylko ta produkcja może być wypu- 
szczona na rynek, która uzyska aprobatę 
kontroli technicznej. Ponieważ procent 
tandety w produkcji fabryk sowieckich 
jest dość wysoki, a fabryki mimo wszysi- 
ko pragną wykazać się przed władzami 
wykonaniem planu nie fyiko co do iloś 
ci, lecz i co do jakości, weszły one na 
drogę przekupywania konirolerów techni 
cznych. Np. fabryka łożysk im. Kagano- 
wilcza, Moskiewska Fabryka Dzwigów, Fa- 
bryka im. Ordżonikidze, która przyjmuje 
prywatne zamówienia, wprowadziła jako 
system dawanie łapówek kontrolerom 16- 
chnicznym. 

  

  

Kaganowicza 
Fabryka 

Konirolerzy fabrykł Im. 
otrzymali 12.000 rubli łapówki. 
wypuszczała tandetne łożyska, kontroie- | 
rzy je przepuszczali. Łożyska te jako bez- 
wartościowe, odbiorcy zwracali fabryce, 
która włączała je ponownie do produk- 
cji i łożyska te wychodziły znów na ry- 
nek. 

(W roku ubiegłym — podkreśla dzien 
nik — fabryka Im. Kaganowicza straciła 
na fandetnej produkcji 28 millonów rub., 
a w plerwszym kwartale rb. straty te wy- 
noszą 7 milionów rubli, czyli, že dotych= 
czas utrzymuje slę w ramach strat rocz- 
nych. 

Cyfry fe jednak, jak wyjaśnia „Praw- 
da“, nie obejmu:/ tandefnej produkcji, 
wypuszczonej na rynek przez podkuplo- 
nych kontrolerów. W moskiewskiej fabry 
ce dźwigów łapówki dawane kontrole- 
rom technicznym określane są pod posta- 
cłą premii. Dziennik przytacza nazwiska 
i sumy, jakie w ten sposób zostały wy- 
płacone. 
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ro czyn zdobędzie społeczeństwo. 

Tymczasem * społeczeństwo przede 

wszystkim — słusznie czy nie, mniej- 

sza z tym — nie ma zaufania do daw 

nych ludzi. 

Doprawdy, nie chodzi mi w da-“ 

nym wypadku o takie czy inne perso- 

nalne rozgrywiki. Powiadam tyłko, że 

zjednoczenie narodu jest możliwe je- 

Gynie w atmosferze zaufania, Liberal 

ni sobiepanowie umieli naród trzy- 

mać w ryzach, natomiast nie potrafią 

nigdy zdobyć zaufania. Naszpikowa- 

nie O. Z. N: tymi nazwiskami sprawi- 

łoby, że dzisiejsza rezerwa zmieniłaby 
się w niechęć i walkę. 

Oczywiście nie chodzi o to, by ni- 

kcgo z dawnego BB wogóle do O.Z.N. 

nie przyjąć. Przecie „Robotnik* miał 

rację, gdy pisał niedawno, że nawet 

sami twórcy O. Z. N. w jakiś tam spo- 

sčb byli z BB związani. Cóż dziwnego 

— z obozu rządzącego wyszła inicja- 

tywa. Ale co innego, gdy na podsta- 

wie deklaracji ideowej przyzywa się 

ludzi nowych, wśród których ten i ów 

z dawnych sobiepanów może się na- 

wet znaleźć, a co innego, gdy obok kił 

ku mało znanych nowych ludzi, wid- 

nieje długi szereg starych, dobrze zna 

nych sobiepanów z Matejki 3. Społe- 

czeństwo nigdy nie będzie już im ufa- 
ło, jako politycznym przywódcom i 

firmantom. Trzeba się raz w Polsce 

zdecydować na jakąś wyraźną polity- 

kę: albo O. Z. N. — mimo wszelakch 

węzłów osobistych, historycznych, u- 

czuciowych zdoła się raz na zawsze 

odciąć się od owych sobiepanów, albo 

pozostanie odcięty od społeczeństwa. 

Sytuacja jest tak poważna, rozdziały 

społeczne tak głębokie, że tylko naj-- 

głębsze ofiary mogą dać ratunek. Po- 
wiadamy: albo dla przyszłości poświę . 

ci O. Z. N. przeszłość i zjednoczy na- 

ród, albo Matejki 3 stanie się adresem 

jeszcze mniej popularnym, niż było 

to dotąd i wielka próba płk. Koca nie 

Ga tak pożądanego rezultatu. Dog. 

Krol grecki otrzymał 
order Orła Biał:'go | 
ATENY (Pat) — Poseł R. P. w 

Atenach, min. Schwarzburg-Guenther 

wręczył królowi Jerzemu II-mu tasvg 

nia orderu Orła Białego. : 

Płk. de La Recquż. 
organizuje front antykomu- 

nistyczny 
PARYŻ (Pat) — Płk. La Rockue wy- 

słąpił na pierwszym zjeździe okręgowym 

swego stronnictwa w Aveyron z inicja- 

munistycznego, oświadczając goowość w 

tywą utworzenia wielikego frontu antyko- 

przyszłych wyborach podporządkowania 

kandydatur swej organizacji takiej samej ' 

dyscyplinie, 

zw. Frontu Ludowego, stwierdzając, że go 

jaka obowiązuje w łonie t.' 

łów jest łego rodzaju umowę zawrzeć za; 

wszystkimi grupami, które na to się zgo-/ 

dzą, a które słoją na słanowisku zdecydo ! 

wanie antykomunistycznym. 

  

De Acirminmistreracji 
Zmniejszyliśmy nieco format naszego pisma powiększając jednocześnie ilość 

stron w taki sposób, że ogólna zawartość treści uległa zwiększeniu. Zmiany tej 
dokonaliśmy w związku z udoskonaleniami technicznymi, jakie przeprowadziliśmy, 
rozpoczynając od dzisiejszego numeru druk pisma na maszynie rotacyjnej. Po- 
zwoli to nam na lepszą obsługę Naszych Czytelników, którym będziemy mogli 

     +. czas miało miejsce. 
JB 2 3 

  

obecnie dostarczać gazetę do domów w Wilnie znacznie wcześniej niż to dotych- 

o
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Cele I obowiązki miast polskich 
Ogólne zebramie cziomków Zwięziku 

WARSZAWA (Pat) — 26 bm o 
godz. 10-ej rano, po nabożeństwie w 
katedrze św. Jana, rozpoczęło dwu- 
dniowe obrady w sali rady miejskiej 
'm. st. Warszawy 14 Nadzwyczajne że 
branie ogólne członków Związku 
Miast Polskich, na które przybyło prze 
szło 500 delegatów z 530 miast. 

Na otwarcie zjazdu przybyli człun 
kowie rządu z p. premierem gen. Sła 
wojem.- Składkowskim, izb ustawo- 
dawczych, przedstawiciele władz pań 
stwowych, samorządowych, zaprosze- 
ni goście i reprezentanci miast. 

" Wchodzącego na salę obrad p. pie 
miera Składkowskiego wszyscy powi 
tali powstaniem z miejsc. 

Zjazd otworzył prezes Związku 
Miast Polskich p. Stefan Starzyński, 

,..« Przemówienie 
Szanowni Panowie, 

Ostaini raz miałem zaszczyt przemar 

wiać wobec panów w roku 1930, a więc 

na progu odcinka czasu, kióry wysiępu.e 

okresowo, który występował podobnie jak 

w Biblii, w t. zw. „latach chudych”, ktozy 

my, w przerażeniu swym nazwą kryzysu 

ochrzciliśmy. Dziś, po 7 lałach kiedy mó- 

wię do Panów, nie mogę siwierdzić, nie- 

sieiy, že ten kryzys już się skończył. Choć 

życie nasze całe mknie szybko, mimo fo, 
łen kryzys przedłuża „czasy biblijne i 

nęka nas jeszcze ciągle. 

Dzisiaj: jest niewątpliwie lepiej, lost 
znacznie lepiej „ale my nie chcemy się 

załrzymywać na tym obecnym stadium, ja- 
kie jest, chcemy, aby było jeszcze lepiej, 
| zrobimy wszystko „aby sytuacja wykta- 

rowala się całkowicie i aby poprawa na- 
słąpiia całkowiła. (Huczne ckłaski). 

O ile porównamy stan obecny miast 

ze stanem, który był w momencie odzys- 

kania niepodległości, fo musimy stwier 

dzić wielkie zasługi miast i wielką popia 

wę zarówno ich wyglądu zewnętrznego, 

Riiast Peiskich 
prezydent m. st. Warszawy, który za 
gajając obrady powitał p. premiera 
Składkowskiego i podziękował za przy 
bycie na zjazd, zebrani zaś serdeczny 
mj i hucznymi oklaskami witali szefa 
rządu. 

Po powitaniu obecnych, pan prezy 
dent Starzyński wygłosił dłuższe prze- 
mówienie inauguracyjne, w którym 
scharakteryzował całokształt życia 
miast, jego bolączki, potrzeby, drogi 
naprawy, oraz wskazał na pozytywne 
osiągnięcia samorządów miejskich w 
różnych dziedzinach. 

Następnie powiłany przez zebra- 
nych żywiołowymi oklaskami, wszedł 
na mównicę p. premier gen. dr. Sła- 
woj-Skladkowski i; wygłosił następują 
ce przemówienie: 

p. Pramiera 
ludziach pozbawionych pracy. Z tego miej 
sea najsłabszego, które dopiero wzmoc- 
nić musimy „usiłują zaivuć atmosferę @л- 
szych ;miast. Dlatego chcąc walczyć z «o 
munizmem „musimy iść do gniazda, w kio 

rym usiłuje on się usadowić. 
Wszyscy „jak fu jesteśmy w sali, wie- 

my, że gołowi jesteśmy wypowiedzieć ko 
munizmowi walkę na śmierć I życie. (Hu- 
czne oklaski). Ja to mówię na zjeździe 
miast bo fo nie jest żadna polilyka. 

| «oWafica z” kommatżmeny to' nie”polityka, 

fo walka © wolność Indywidualną Polaka, 
do której jesteśmy tak bardzo przywięza- 
ni i której zawsze pragnąć będziemy dla 
siebie. (Huczne oklaski). 

Walka z komunizmem fo jest walka 
© polski charakier cjczyzny, a innego cha 
rakteru w niej nie chcemy. (Huczne oklas- 
ki). I dlatego musimy iść do tej walki z 
komunizmem tam, gdzie on jest, to zna- 
czy musimy zwałczać bezrobocie, musimy 
© ile możności w naszych granicach stwo 
rzyć fen moment, żeby ludzie, potrzebu- 
jący pracy, pracę ię znaleili, 

Odpowiedzialnošci za to zagadnienie 

  

  jak podniesienia poziomu bytu obywałeli 

| wygody życia. Jest to zdobycz, która 

w ciągu 19-fu lat ugruntowała się w Polce 

j która niewąfpiiwie stanowi dorobek na- 

szych miasł. Jeżeli dorobek porównujemy 

х fak zw. Europą Zachodnią, o której Ii- 

bimy tak ciągle gadać, to nie jest wina 

nasza, anł naszych ojców, fo jest wina 

przejść naszej Ojczyzny, to wina spętania 

naszych poczynań w okresie 150 lat nie- 

woli. 
miasta są ośrodkiem myśli, czucia, po- 

czynań I ideałów obywateli. Prądy, któzy 

mi chce żyć naród, powstają zawsze w 

miastach stąd wychodzą i promieniują na 

cały naród. Od czasu, kiedy miasta mają 

większy wpływ na charakter narodu, ha- 

sła fe stały bardziej realnymi, bardziej 

zmierzającymi do życia. Znamy naszą 

zdolność produkowania wielkich haseł ide 

owych, za które gofowi jesteśmy umierać 

| małą naszą zdolność produkowania ka- 
seł ciągłych, haseł codziennych, dla kió- 

rych powinniśmy żyć i pracować z dnia 

na dzień. Tego rodzaju hasła, bardziej 

codzienne, zaczynają powstawać i promie 

niować właśnie w naszych miastach. Bo 
hasła które obecnie narastają w sposób 

coraz bardziej widoczny, które oddawaa 

rzucene, musiałyby się rozwijać, to ha- 
sła miejskie rozwoju naszych warsziałów 
rzemieślniczych, naszego przemysłu, io 
hasła — aby produkty tych warsztatów I. 
tego przemysłu rozprowadzał po Polsze 

rzutki, energiczny i odważny kupiec pot- 

ski. [(Huczne oklaski]. 
Wchodzimy więc w okres haseł życio 

wych, haseł codziennych, haseł szarych, 

które codziennie musimy wzmagać. W ie 
alizowaniu tych haseł siają duże przeszko- 

dy: taką przeszkodą jest fo, że nie umie 
my „nie potrafimy, nie możemy jeszcze za 

frudnić wszystkich obywateli miast. 

Przeszkodę, która usiłuje wstrzymać 

rozwój naszego życia gospodarczego i po 

litycznego, nazwę tu bez żadnych ogró- 

dek — jest nią niewątpliwie komunizm i 
agiłacja komunistyczna! (Huczne oklask'). 

Agitatorzy komunistyczni żerują na naj 
bardziej nieszczęśliwych ludziach, t. zn.     

j Tym wszystkim, którzy w chwilach 
naszego wielkiego bólu i smutku z $ 
powodu zgonu  „ie.dżałowanej pa- 
mięci ukochanego Syna i Brata na 
szego ś. p. Witolda KONOPACKIEGO 

| okazałi nam tyłe serca i współczucia, 
a zwłaszcza ks. Józefowi Preiserowi, 
p. Annie i Ottonowi Kozłowskim, hr. 
Ir. Płaterowej, p dyr. L. Maculewi- 
*czowi, nacz. A. Fiedorowiczowi i P. 
Anusewiczowi, dr. Sukienniekiej, dr. 

. Hurynowiczównie i dr. Pawłowskie- 
RB niu, Zarządowi Zrzeszenia Pracowni 
R ków Pańsiwowego Banku Rolnego w 
j| Wilnie, Zarządowi Związku Peowia- 

ków, pracownikom Towarzystwa 
Lniarskiego i Lniarskiej Centralnej @ 
Stacji Doświadczalnej oraz krewnym, 

|| przyjaciołom, kolegom ; wszystkim 

życziiwym pamięci Zmarłego — skła 

№ dają serdeczne, ze zbolałych serc pły 

M  nące, wyrazy podzięki „Bóg zapłać” 

REDZICE, SIOSTRA i BRAT. 

nie chciałbym przerzucić z rządu na mia 
sia. Obowiązkiem. rządu jest przede wszys 
fkim rozpędzenie wielkiego koła przemy- 
słu i handlu, które wciągnęloby w siebie 
jak największą ilość. ludzi. Obowiązkiem 
rządu jest pomóc za pośredniciwem Fun- 
duszu Pracy, aby pewna część bezrobof-   nych znalazła zairudnienie w robotach 

SAN SEBASTIAN (Pat). Według 
nadeszłych tutaj wiadomości, wojska 
powstańcze zajęły wczoraj miasto Ei- 
har i kilka wzgórz położonych na pół 
noe od miasta. Tym samym jeden z 
najsilniejszych punktów oporu na 
froncie baskijskim przeszedł w ręce 
wojsk powstańczych. Chociaż główna 
kwatera wojsk rządowych wydała po 
lecenie utrzymania Eibkar za wszelką 
cenę, jednakże pod naporem oddzia- 
łów powstańczych wojska rządowe 
cofnęłyśsię w popłochu. | : 

VITORIA (Pat). Wystannik agen- 
eji Havasa donosi, že wojska gen. Mo- 
la zajęły dziś wczesnym rankiem mia 
sta Durango i Eibar. 

Na wzór faszystów - 
BURGOS (Pat) — Korespondenia Ha- 

vasa podaje, że dziś rano ogłoszono de- 
kret, w myśl którego powiłanie rzymskie 

'ejalny, ogłoszony wczoraj 

  słaje się oficjalnym powiłaniem. 

KERS 

Otwarcie wystawy 
Dzień 1 maja św:ętem 

PARYŻ (Pat) — Po dzisiejszym po 
siedzeniu rady gabinetowej ogłoszoro 
następujący komunikat : 

Rada kabinetowa ustaliła termin u 
rzędowej inauguracji wysławy na dz. 
24 maja, a otwarcie na 25 maja. : 

Rada przychylnie ustosunkowała 
się do propozycji Izarda co do uznania 
1 maja za święto narodowe. 

Następnie rada: zbadała porządek 
prac parlamentarnych. Interpelacje w 
sprawie polityki ogólnej rządu oma- 
wiane będą od najbliższego piątku. 

Minister spraw wewnętrznych Dor 
moy zapoznał radę z raportem inspe- 
ktora Humbert oraz z wnioskami, ja- 
kie uważa za konieczne z tego wycią 
gnąć dła sprawniejszej organizacji po 
liejj przez wprowadzenie nowoczes- 
nego sprzętu i zwiększenia składu о- 
sobowego. Rada zgodziła się eałkowi 
cie z wnioskami ministra. 

Minister kolonii Montet złożył szeze     gólowe sprawozdanie o swej podróży 

| może najbardziej celowych, może nawe 
mniej rentownych, aby tylko ich zatrudnić. 

Obowiązkiem miast jest sprawiedliwy 

stosunek do ludzi, posiadających pracę I 

nie posiadających jej oraz zatrudnienie 
możliwie dużo bezrobotnych. 

Stąd też, chcąc walczy z komunizmem, 

zwalczyć fo bezrobocie, muszą miała 

nastawić na fo swoje budżety i całość 

swej działalności. | w tych budżetach są 

momenty, które móżna bez. naruszania 

równowagi „na te kwestie nakierować. a 

nie frzeba tylko czekać, aż rząd załatwi 

sprawę. Rząd musł zatrudnić część bezto 

blinych, a młasła muszą zafrudnić dru- 

gą część. To musi być wspólna akcja, bez 

wyczekiwania aż jedna strona zrobi wię- 

cej. 
go witając Panów dziś i życząc 

owcenych obrad, stawiam przed panami 

fe dwa zagadnienia, które być może 9d- 

biegają od waszych frosk codziennych, 
kióre nie są może troskami waszych wszys 
fkich miast, ale muszą być froską ogólną: 

walka z komunizmem, zafrudnienie bez'c- 
botnych. Jeżeli te zagadnienia naświelli- | 
cie i wykonacie z energią, z wielkim ira- 
pulsem, o napewno wtedy przysłużycie 
się Ojczyźnie. 

Po przemówieniu p. premiera, u- 

czestnicy zebrania zgotowali mu diu- 

gotrwałą owację. - 

W dalszym ciągu obrad dokonano 
wyboru przewodniczącego Zjazdu, któ 
rym został prezes Związku Miast p. 
prezydent Stefan Starzyński, oraz pie 
zydium Zjazdu, komisji weryfikaeyj- 
nej itp. 

Sprawozdanie z działalności Związ 
ku Miast Polskich za okres ostatnich 
2-ch lat wygłosił dyr. Marceli Porow 

ski. 
Jak wynika ze sprawozdania, liczba 

miast, należących do Związku w dniu 
1 kwietnia 1937 roku wynosiła 494, 
stanowi to 81,92 proc. ogółu (603) 
miast z. liczbą ludności 8.197.905, to 
jest 94, 28 proc. ogólnej liczby ludnoś 
ci wszystkich miast w Polsce. 

Nie należy do 4wiązku 109 miąst 
tj. 18.09 proc. z ludnością 497.689, tj. 
5,72 proc. ogólnej liczby  ładności 
miejskiej w: Polsee. 

W godzinach popołudniowych raz 
poczęły. się obrady sekcyj. 

RYGA (Pat) — Kategoryczne wy- 
rażenie wątpliwości przez duńskiego 
ministra spraw zagranicznych Man- 
cha co do możliwości powstania bio- 
ku państw skandynawsko-bałtyckich 
było przykrą niespodzianką dla opty- 
mistycznie nastrojonych po oświadcze 
niu ministra spraw zagr. Szwecji San 
dlera bałtyckich kół politycznych. Mu 
mo to nie tracą one nadziei i dużo 
liczą na wizyty lorda Plymoutha 1 

  

Wahają się losy bloku skandynawskiego 
min. Sandlera. 

Prasa tych państw, zwłaszcza 1i- 
tewska, skwapliwie komentuje głosy 
pism zagranicznych o możliwości ta- 
kiej współpracy. Dzisiejsza depesza 
Lety podaje z Paryża, że prasa fran- 
cuska w przeciwieństwie do mowy 
Muncha, z ożywieniem podkreśła dą- 
żenie Anglii do stworzenia bloku skun 
dynawsko-baltyckiego, 

  

Ža 
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i CERAMIKI ze wszysikich dzielnic Polski, 

Nici do wyrobu i reperacji sieci,   

WSZYSEKO© ŻE LNU 
Bazar Przemysłu Ludowego Spółdzielnia z ogr. odp. 

Skład I Biuro: Zarzecze 2, tel. 16:63, 
== _ (eny znacznie niższe od bawełnianych ———. 

OGROMNY WYBÓR BARWNYCH TKANIN LUDOWYCH oraz HAFTÓW, KORONEK. 

ne bardzo mocne, trwałe i praktyczne tanio się sprzedaje w Bazarze Przemysłu Ludowego 

Sklep: Zamkowa 8, tel. 16-29. 

Zabawki dziecinne. Rybackie sieci Inia- 

Cenniki na żądanie.     

BRUKSELA (Pat) — Minister E- 
den w towarzystwie ambasadora W. 
Brytanii w Brukseli sir Esmond Ovcy, 
szefa departamentu centralnego Fo- 
reign Office Stranga i sekretarza Oso 

m. 30 do prezydium rady ministrów 
gdzie oczekiwali go premier van Zte- 
land i minister spraw zagranicznych 
Spaak . 

Po wizycie tej ambasador Qvey wy 
dał śniadanie, w którym poza premie- 
rem van Zeelandem i min. Spaak'iem 
wziął udział min. spraw  gospodar- 
czych van lsacker, Min. obrony naro 
dowej gen. Denis, min. bez teki hr. 
Lippens, sekretarz generalny min. 
spraw zagranicznych van Langehowe 
dyr. departamentu w m. s. z. van Zu- 
ylen i sekretarz. królewski hr. Cap- 
pelle. 

O godz. 17-ej min. Eden udał się 
do zamku Laeken na audiencję u kró- 
la. 

U KRÓLA. 

BRUKSELA (Pat) — O godz. 17 
min. Eden z małżonką podejmowany 
był herbatką na zamku Laeken przez 
króla Leopolda j królową Elżbietę, 
Jak słychać „rozmowy angielsko-bei- 
podczas spotkania Edena z van Zet-   gijskie zakończą się dziś wieczorem 
  

Eibar i Durango 
zajęli powsłańcy 

Powstańcy protestują 
przeciwko opiece wojen. statków angielskich 

SALAMANKA (Pat) — Komunikat ofi- | biskajskim I wzięły do niewoli licznych 

przez radio, donosi, że rząd w Burgos 
zaprotestował w sposób najbardziej ener 
giczny u rządu brytyjskiego przeciwko ie 
mu, że wojenne okręty angielskie eskor- 
towały staiki handlowe brytyjskie, wiozą- 
'ce żywność do Bilbao, uniemożliwiając w 
ten sposób blokadę wybrzeży  hiszpań- 
skich przez krążownik powstańczy „Al- 
miranie Cervera“ i naruszając przez fo za 

sadę neutralności . 

Rząd w Burgos zwraca się do rządu 
brytyjskiego, aby podobne wypadki nie 
mialy na przyszłość miejsca. 

Dalej komunikat głosi, że wczoraj wie 
czorem wojska powstańcze zdobyły sze- 
reg nowych ważnych pozycyj na froncie 

paryskiej 25 maja 
narodowym we Francji 
informacyjnej do francuskiej Afryki 
i zachodniej. Podkreślił on pomyślne 
rezultaty: nowej polityki gospodarczej 
rządu na tych obszarach i postęp, osią 
gnięte we wszystkich dziedzinach, jak 
również konieczność dalszego rozwoju 
instytucyj kulturalnych i opieki spo- 

| łecznej dła tubylców. 

Minister rolnictwa Monnet zapoz - 
nai radę z projektem uregulowania 
długów rolniczych. 
EPA 

UJEDNOSTAJNIENIE P 
WARSZAWA (Pat), Dekret Prezy- 

denta Rzeczypospolitej z listopada 
1936 r: o podatku gruntowym ujedno- 
siajnił zakres obowiązku pedatkowe- 
go, znósząc różne przepisy zaborcze. 

W wykonaniu postanowień dekrę 
tu i ordynacji podatkowej upoważ- 
niającej ministra skarbu do wydawa- 

wieczorem , jeńców. 

WYMIANA NOT MIĘDZY OKRĘTAMI. 

LONDYN (Pai) — Reuier donosi, że 
'krążownik brytyjski „Shropshire” nie poz 
wolił krążownikowi hiszpańskiemu „Almi- 
ranie Cervera" na przeprowadzenie ie- 
wizji na naładowanym węglem statku bry 
fyjskim w odległości 6 mil od brzegów 
hiszpańskich. Pomiędzy okrętami wojen- 
nymi nastąpiła wymiana not, przy czyn 
„Shropshire” odmówił uznania żądania 
przez krążownik hiszpański 6-milowej gra 
nicy wód terytorialnych. 

Pogrzeb brata Pana 
Prezydenta R. P. 
POZNAŃ (Pat) — Dziś przed po- 

łudniem odbył się pogrzeb w Szymho- 

rowie śp. Witołda Mościckiego, brata 

Pana Prezydenta R. P. Pan Prezydevi 

RP. Ignacy Mościcki udał się na po- 

grzeb do Szymborowa samochodem w 

towarzystwie wojewody poznańskiego 

Maruszewskiego. + 

Eksportacja zwłok śp. Witolda M» 

ściekiego odbyła się o godz. 11-ej. W 

„obrzędzie żałobnym uczestniczyła naj 

bliższa rodzina zmarłego. Eksportacji 

zwłok dokonał ks. płk. Humpola. 

DATKU GRUNTOWEGO 
nia przepisów proceduralnych, w naj- 
biższym numerze dziennika ustaw 
zastanie ogłoszene rozporządzenie mi 
nistra skarhu, regulujące w sposób 

  

| możliwie wyczerpujący i jednolity 
wszystkie zagadnienia, związane z   wymiarem i poborem tego podatku, 

эн a BA 

bistego Harvey'a udał się 0 godz. 19 

Min. Eden z wizytą w Belgii 
landem. We wtorel-rano Eden _głt. 
jęty będzie na ratuszw ,po_ czym odbę 
dzie się śniadanie w ścisłym: gronie. u 
van Zeelanda w Boilsforts. Po śniada 
niu państwo Eden odlecą do Londy- 
nu. н 

Pomimo zachowywanej dyskiecit, 
prasa dowiaduje się, że Eden, van: Zóe 
lan i Spaak zgodnie stwierdzili, że sy. 
obecnej sytuacji wazną jest rzeczą za 
znaczyć prezrwę i czekać pomyślni 
szych okoliczności. Dla podjęcia ust. 
łowań w kierinku osiągnięcia dla BE 
gii gwarancji Niemiec w ramach рак: 
tu zachodniego — w tym eetu prowa 
dzone będą nadal rozmowy między, 
Paryżem, Londynem į Brukselą. Z.69 
konanej w Brukseli obecnie wymiany 
poglądów obie strony są zadowolone 

    

  

  

  

ZADOWOŁENIE  SFER RZĄDO- 
WYCH BELGIJSKICH. 

BRUKSELA (Pat) — Rozpoczęta 
9 godz. 10.30 pierwsza rozmowa miu. 
Edena z ministrami bełgijskimi zakoń 
czyłą się w południe. Po rozmowie lej 
minister spraw zagr. Spaak oświad= 
czył przedstawicielom prasy,*że roz- 
patrywane były rozmaite zagadnienia 
interesujące oba kraje. Ministrowie bel 
gijscy są bardzo zadowoleni z wyni- 
ków pierwszej rozmowy z min. de 
nem, Dalsze rozmowy podjęte będą 
jutro rano. — Prawdopodobnie potan 
ukaże się komunikat urzędowy. 

Biomberg też odwiedzi 
«włochy 

_ RZYM (Pal) — Polwierdza się wiado: 
mość, że w ciągu maja Przybędzie la 
Rzymu z oficjalną wizytą gen. Blomberg. 
Dzienniki przewidują, že gen. Blomberg 
ia Ms na wielkiej rewii wojska= 

wej w dniu 9 maja, w rocznic żeni: 
imperium. : нн 

Według krążących pogłos: 2 głosek ы 
Blomberg odbędzie rozmowę z ai 
im oraz Z marszatkiem Badoglio, |“ 

400 aomów podmył 
wylew Dura,u 

SOFIA (Pat). Niezwykle ulewne desztze 
spowodowały wylew Dunaju. Fale rzeki wdz- 
niy się do niżej położonych €zęści miasta Vi- 
rne, podmywając 400 domów. Straty są, ©l- 
brzymie. : е : 

W, dniu dzisiejszym odbędzie się Rode 
dzenie Rady Ministrów, eclem naradzenią się 
nad zarządzeniami, mógącymi zapobiec ACH 
вее,   
Kronika telegrafi 

— LOTNICY JAPO.:SCY, kt6rzv provt, na swym samolocie „Boski Wiais“ e > 
ma przyjęci byli w Wat,kanie przez dy. 
nala Pacelli, który odtvł z nimi du ższ. i serdecznym tonie utrzymaną rozmowe o „= STRAJK PRACOWNIKOY TRAMWA- Jów I AUTOBUSÓW W TOKIO zakończył snę dziś rano. Strajkujący uzyskali IU kos centową podwyžkę wynagrodzeń. 

— BYŁY KSIĄŻĘ RUMUŃSKI MIKOŁAJ optścił dziś samolotem wraz z żoną Buka- 
z оо Wiednia. R — ZAKŁADACH FORDĄ . KOŃCZYŁ SIĘ. Zastępca przewodniczącego Unii pracowników samorządowych Half 06- 
wiadczył, że Ford nie będzie stosował żad- 
nych represyj w stosun : ików 
kiórzy brali udział w | RY „  — KRÓL SZWEDZKY który przebywał w 
Paryżu począwszy “d 16 kwietnia, wyjechał 
wczoraj wieczorem z dworca wschodniego da 
Fryburga, gdzie spędzi kilka dni, jako gość w. księżny Hildy Baden-Baden. 2 

— HR. CIANO uda się dniu “8 bm. sa 
molotem do Tirany, stolicy Albanii. Pobyt 
bi Ciano w Albanii potrwa trzy dni. Gość 
włoski przyjęty bedzie uroczyście przez króż 
14 i odbędzie rozmowy z premierem i kierow 
nkiami polityki albańskiej, = 

— WĘGIERSKI MINISTER WOJNY GEN. 
ROEDER w drodze powrotnej z Berlina za- 
tzyma się w Wiedniu, celem złożenia wizyt 
oficjalnych. j : 

— DO KANAŁU WPADŁ SAMOCHÓD 
pasażerski, prowadzony przez prezesa Izby   Hsndlowej dep. Górnej Marny we Francji. 
Judące samochodem . osoby zatonęły. 
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Chelm Nr. 
PÓH smóilioma zarosio Hause 

Nowojelnia 

mieścina, położona w powiecie nowo- 

gródzkim na linii Wilno — Lida — Bara- 

mała stacja kolejowa i 

nowicze, należy do nielicznych w Polsce 

miejscowości o bardzo dużych możliwoś- 

ciach rozwoju, zawarłych w samym tere- 

nie. Na rozwój Nowojelni, który może 

wprowadzać w zdumienie, 'nie wpływa 

"ni wbrew logice, jak to bywało gdziein- 

dziej „umieszczony urząd wojewódzki, ani 

starostwo. Nie ma fu nawet może nara- 

zie, ani urzędu miejskiego ani gminnego. - 

Jookoła Nowojelni w szerokim promie- 

niu rozłożone są jałowe piasczyste poia 

nędzy wiejskiej, pola orne, które w wielu 

wypadkach nadają się tylko do załesienia. 

Nie ma fu też ani dobrego rynku zbytu, 

ani zakupu surowców, przyciągających 

zwykle kapitały. 

Nowojelnia rozwija się w tempie im- 

ponującym. W roku 1925 miała kilkadzie- 

siąt mieszkańców i stację, dziś ma do 1400 

stałych mieszkańców, a w okresie lała 

przeżywa zawsze prawdziwy najazd „lel- 

ków” z całego kraju. Co roku na wios- 

ą wchłania w swoje rozległe „przed- 

mieścia”, rozrzucone po słale zaśmieco- 

nym „po miejsku” młodym lesie państwo- 

wym, do 4 lub 6 tysięcy przybyszów, wy= 

pełniających letnie domki drewniane kle- 

cone naprędce coraz liczniej i coraz ciaś- 

niej. 

Tajemnica powodzenia Nowojelni i o- 

kolic leży w klimacie, w glebie suchej 

piasczystej 1 w lasach sosnowych, oddzia- 

ływujących leczniczo na płuca. „Zakopa- 

ne w zime, Nowojelnia w lecie”. Jest fo 

zdanie wielu lekarzy specjalistów od cho 

rób płucnych. Zdanie, które wpływa 

na rozrastanie się powsłającego mia- 

steczka. 

Nie chodzi iu o reklamę Nowojelni. 

Chcieliśmy tylko uzasadnić, że, gdy dzie- 

więć lał temu województwo nowogródz- 

kie zaczęło myśleć o wystawieniu pom- 

nika dziesiegiolecia niepodległości i za- 

dainai OO wyborem odpowied- 

niego projektu, słusznie zrobiło wybie- 

rając projekt wybudowania w lasach No- 

wojelni monumentalnego na miejscowe 

warunki sanaforium gružliczego dla nie- 

zamożnej ludności województwa nowo- 

gródzkiego. Myśl była piękna. Suteryny, 

bieda „chłód i głód, kaszel i krew na 

bezpłatny rałunek — 

wspaniale urządzone sanałorium — za- 

strzyk do nowego życia. | wybór miejsca 

był dobry. W Nowojelni wyczuło dyna- 
mikę wspaniałego rozwoju. 

ustach — oraz 

Piękna myśl spotkała się z entuzjaz- 

mem. Znaleźli się ludzie, powstał komi- 

let, do którego weszli ludzie 'znani, za- 

służeni i pragnący zasłużyć się. Posypały 
się dary, subsydia i „dotacje”. Wykorzy- 

stano pobyt Prezydenta Rzeczypospolitej 

na terenie wojew. nowogródzkiego i po- 
święcenie kamienia węgielnego odbyło   

się niezwykle uroczyście z udziałem | 

Pierwszego Obywatela Państwa. Roboty 

rozpoczęte w roku 1928-29 trwały do po- 

czątku 1930. 

Mamy teraz rok 1937. Upłynęło peł- 

nych siedem lat. Już dawno zapomniano 

o mowach, pełnych pochwał dla inicjato- 

rów i realizatorów projektu, a wygłasza- 

nych na początku budowy. Sanatorium w 

Nowojelni znałazło się może w niejed- 

nym bilansie zasług, może ztodziło n'e- 

jeden krzyż zasługi. Mcże nawet u wielu 

są to już wspomnienia odległych laf, z 

okresu, w którym się „wyrabiało na pro- 

wincji”. Tak ,dawne to już dzieje. 

SZapytajcie jednak przy okazji jakie- 

goś nowojelnianina albo jednego z tych 

tysięcy letników, którzy tu spędzają wa- 

kacje letnie o sanatorium dla niezamoż- 

nych ,o ten monumentalny gmach w 

kształcie litery T, wzniesiony  kosziem 

przeszło frzystu fysięcy złotych siedem 

lat temu. Albo lepiej chodźmy sami na 

miejsce. Za targowicą na nierogaciznę 

gmach ten trzeba szukać w  gęsiwinie 

lasu. Nie prowadzi do niego żadna szer- 

$za ścieżka. Wyrośnie przed nami nagle 

cichy martwy i ponury. Spoika nas czer- 

wienią cegły, blaskiem brudnych szyb 

w swoich kilkudziesięciu oknach, w trzech 

wysokich kondygnacjach i wyciągnie na 

powiłanie kikuty niezaczętych balkonów, 

zardzewiałe żelazne szyny. Na dole do 

drzwi zawieszonych na wysokim parterze, 

na wysokości paru mefrów, nie prowa- 

dzą schody. Wewnątrz budynku, gmachu 

o trzech kondygnacjach z piwnicą, o fron 

łonie długości na oko przeszło stu met- 

rów, nie ma również schodów, nie ma 

podłóg. Wogóle prawie nic nie ma. Są 

tylko ściany, drzwi i okna gdzieniegdzie 

pozabijane deskami, w większej części 

posiadające ramy i szkło. Siedem lat te- 

mu wysławiono te mury, pokryto dachem, 

wstawiono okna i drzwi, zabiło na dole 
wejścia deskami i na tym  skończono. 

Dziś cegła nad oknami kruszeje, ramy 

okienne i drzwi „pokryte pobieżnie nie: 

dostateczną powloką „podkladu“ mar 

nują się, a las, młody sosnowy las nie- 

skrępowany i rozrasłający się, zaczyna 

ołulać coraz bardziej, coraz gęściej !e 

„nowoczesne ruiny”. A na szczycie fron- 

towej ściany w ładnym obramieniu, jak 

w złoconej ramce widnieje rzymska dzie 

siątka. Pomnik dziesięciolecia niepodleg- 

łości, wystawiony przed siedmiu laty 

przez komiłet społeczny województwa 

nowogródzkiego. Pomnik, oglądany co 

  

Pogotowie Krawieckie, Farbiarnia 
t Pralnia Chemiczna 

„POLONIA 
Wilno, Zawalna 6, tel. 698 

farbuje, nicuje, przerabia, pierze che- 
micznie | prasuje tanio, szybko I so- 
lidnie wszelką garderobę. Na telefo- 

niczne wezwanie wysyłamy gońca     
(zy tylko konserwacja? 

, Artykuł niniejszy stanowi odpo- 
wiedź na wczorajszy artykuł polemicz 
ny p. t. „Co się dzieje na Górze Zam. 
kowej" podpisany „E. G. Autor ni- 

, mniejszej odpowiedzi jest członkiem na- 
szej redakcji, a p. E. G. siałym jej 
współpracownikiem. Dyskusja więc to 
czy się nicjako w łonie samej redakcji. 

Red. 

Pisząc w swoim czasie arlykuł p. 
£. „Wykopaliska na akord', w któ- 
rym skrytykowałem niedopuszczal- 
są metodę pracy przy , warstwach 
kulturowych na Górze Zamkowej, 
oraz artykuł przed paru dniami p. t. 
„W obronie skarbów na G. Zamk.*, 
wskazujący z powołaniem się na błę 
dy poprzednio wytknięte, nowe nie- 
dociągnięcia w pracach konserwa- 
torskich, mogące budzić obawy na 
temat znowu metody naukowej pro 
wadzonych robót, — spodziewałem 
się odpowiedzi czynników miarodaj 
mych. Stało się jednak inaczej, niż 
przypuszczałem, ale dobrze, że się 
wogółe stało. Wczoraj p: E. G., po- 
wołując się jedynie na „Źródło naj. 
bardziej kompetentne”, į na „ošwie 
tienie miarodajne, zamieścił w „K. 
MW.“ artykut p. t. „Co się dzieje na 
Górze Zamkowej”. 

Znając p. E. G. skądinąd jako za-   

awansowanego adepta historii, mu- 
szę wierzyć, że powtórzył wiernie po 
dane mu przez te „czynniki* wyjaś- 
nienia. Nie będę więc odpowiadał p. 
E. G, a odpowiedź skieruję bez- 
pośrednio pod adresem tych czynni- 
ków, w których można by się domy- 
śieć kierownictwa robót na. Górze 
Zamkowej. * 3 : 

P. konserwator Piwocki uchodzi 
w sferach, zajmujących się zagadnie 
niami konserwacji zabytków histo- 
rycznych, za jednego Z najzdolniej- 
szych konserwatorów w Polsce. Ma 
za sobą, wiele lat prakyki. Trzeba 
też oddać sprawiedliwość temu, że 
i na stanowisku konserwatora urzę- 
du wileńskiego rozwinął energiczną 
działalność. Takie jest zdanie opinii. 
Jeżeli chodzi o moje skromne zdanie 
(dla scharakteryzowania stosunku 
do osoby) — to podzielam tę opinię. 

Z tym większą przykrością mu- 
Szę stwierdzić, że wczorajsza enun- 
cjacja jest pełna nieznajomości 
1rzedmiotu, i nieścisłości, a nawet 
przekrecenia faktów. 

Historia  przebrzmiałego, już 
częściowo moim zdaniem skandalu 
na Górze Zamkowej jest pokrótce 
nośtępnjąca. Dla odsłonięcia murów 

.(21 listopada   

roku przez tysiące przybyszów z całej 

Polski, będący przeciwstawieniem rozra- 

słającej się, tętniącej życiem Nowojelni. 

Każde dziecko w Nowojelni wie, że 

sprawa sanatorium jest skandałem. Trzy- 

sła tysięcy złotych nie przyniosły jak do- 

tychczas żadnego pożyłku. Wprost prze- 

ciwnie — kompromitują inicjatorów i rea- 

lizatorów pięknego projektu. 

W niedalekiej odległości od opisa- 

nych „nowoczesnych ruin” znajdują się 

prawie identyczne powiedzmy również 

„ruiny” innego, coprawda nie tak monu 

menłalnego jak sanatorium lecz wzniesio - 

nego nie mniejszym kosztem budynku. 

I ten gmach, rywnież w kształcie litery T, 

obecnie z ogromną ilością okien, stal 

bezużytecznie pusty i ponury w ciągu 

sześciu lat. Budowę tego gmachu rozpo- 

czął nowogródzki wojewódzki związek 

opiekuńczy przed ośmiu laty. Wystawił 

włedy szkieleł drewniany, pokryty da- 

chem i na tym skończył. W ciągu паз!ер - 

nych sześciu lat drewniany szkelet, w któ 

ry wpakowano do 150 tysięcy złotych, 

czerniał niezabezpieczony na deszczu I 

słońcu oraz w połączeniu z „tuinami” 

santorium kompromiłował swoich realiza- 

torów. W ubiegłym roku wznowiono ro- 

boty. Może wreszcie wykończą ten 

gmach, który ma być przeznaczony dla 

dzieci gruźliczych w wieku szkolnym. 

Sprawa sanatorium jest o wiele gor- 

sza. Komitet społeczny nie ma pieniędzy 

i szuka organizacji, która by przyjęła trud 

wykończenia tego gmachu i wzięła go 

do własnego użytku. Podobno reflektują 

na to Rodzina Kolejowa, Rodzina Urzęd- 

nicza, a reflektowała Rodzina Wojskowa. 

Komitet sławia jednak warunki, które 

mają częściowo choć uratować zasadnicze 

przeznaczenie Pomnika — jako sanato-   rium dla biednej ludności województwa 

nowogródzkiego. Włod. 
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Sensac je dmia 
Osiem przesiepstw 

zarzuca akt oskarżenia Dobeszyńskiemu 
Jak już donosiliśmy przed paru dnia 

mi, został doręczony akt oskarżenia 49 
uczesinikom napadu na Myślenice. Od- 
rębny akt oskarżenia przeciw Inż. Dobo 
szyńskiemu został już również doręczony 
oskarżonemu. 

Inż. Doboszyński oskarżony jest o po 
pełnienie ośmiu przestępstw: 

1) O założenie związku zbrojnego I 
dostarczanie mu broni. 

2] O wtargnięcie na czele 20 ludzi do 
posterunku policji i zabranie z niego 20 
karabinów I amunicji. 

3) Q wydanie polecenia niszczenia 
sklepów żydowskich. 

4) © napad na mieszkanie starosty. 

5) O wydanie polecenia przecięcia Il 
nij telefonicznych. 

6) O rozbrojenie strażników miejskich, 

7) O podpalenie synagogi w Myśle« 

nicach. 
8) O kierowanie akcją zbrojną I strza 

łanie do policji w czasie pościgu. 

Na rorprawę, która odbędzie się przed 
trybunałem przysięgłych, powołano 47 

świadków. 

Kupcy z Myślenic, którym zniszczono 
towary, zgłosili powództwo cywilne na 

| sumę ogólną 3,390 złotych. 

Narsd obrońców inż. Doboszyńskiego 
Onegdaj wyjechali krakowscy adwo- 

kaci zastępujący inż. Doboszyńskiego dla 
odbycia w Warszawie konferencji z tam 
tejszymi obrońcami swego klienta. W 

frakcie narady ustalony będzie podział 
funkcyj między adwokatów I wytyczne 
na Jakich oprze się obrona w procesie a 

najście na Myślenice. 

Głośna sprawa o zniesławienie sena 
fora Malinowskiego „który poczuł się dot 
knięty zarzutami, wysuniętymi pod jego 
adresem na łamach dziennika „Słowo 
Pomorskie”, rozpatrzona będzie przez 

wydział III karny stołecznego sądu okrę 
gowego w dniu 18 maja rb. 

W procesie tym powołano w charaR 
terze świadków szereg wybitnych działa 
czów politycznych z płk. Kocem na czele. 

Nie wolno przychodzić z teczkami 
studentom @0 $. 6. Н. w Warszawie 

Na drzwiach wejściowych do gmachu 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
ukazało się zarządzenie rektora Mikla- 
szewskiego następującej treści: 

„Wnoszenie do gmachu i na tereny 
Szkoły teczek, walizek I jakichkolwiek 

Student Górski sam 
Donosiliśmy w tych dniach o tajemni 

czym zamachu na sfudenfa Politechniki w 
Warszawie Edwarda Górko, którego płas 
karz wyłowił z Wisły. 

Podczas energicnego śledztwa I wizji 
lokalnej, Górko począł się wikłać w zez 
naniach | wreszcie przyznał się, że cały 
napad został... przez niego sfingowany. 

  

Krói egipski Farouk w Londynie    
Do Londynu przybył król Egiptu Faroukw towarzystwie królowej - matki egipskiej 
oraz czterech sióstr. Zdjęcie przedstawia króla Farouka wraz z egipską królową - 

matką Nazli w momencie cįpuszczania stalku w porcie Dover. 

"dia celów Ikonserwacji urząd konser 
watorski w ubiegłym roku prowa- 
dził roboty ziemne, polegające wew- 
rątrz ruin na usuwaniu gruzu, na- 
zewnątrz zaś na usuwaniu gruzu i 
ziemi dotychczas nieruszanej, nawar 
stwionej w ciągu szeregu stuleci i za 
wzerająćej zabytki. Usuwino więc 
tu warstwy kulturowe: Stwierdzić to 
inoże każdy, nawet laik dziś jeszcze 
na Górze Zamkowej. Świadczą 0 
tym dobitnie i bezapelacyjnie profi- 
le i stosunkowo duża przestrzeń 
cćezyszczona z „nasypów  zewnętrz- 
rych'. Roboty prowadzono tu, pow 
tarzam, na akord, bez dokładnych 
pomiarów, bez starannego badania 
zawartości warstw i szukania zabyt- 
ków. Chodziło o jaknajprędsze usu- 
nięcie tych warstw. Słowem niszczo 
no je bezmyślnie. Zarzut bezm;ślnoś 
ci (w znaczeniu — „nie zastanawia- 
jacy się” „nie rozumujacy“) podtrzy 
nuję w dalszym ciągu, bo w przeciw 
rym razie, gdyby uczyniono to 
wszystko rozumujące i zastanawiając 
się, musiałbym wysunąć zarzut kom 
pletnego nieuctwa. : 

Stanąlem w obronie tych warstw 

w artykule ,Wykopaliska na akovd“ 
1988 5 VE NR 

320), pisząc wyraźnie, że chodzi mi 
przede wszystkim o warstwy wczes- 
no-historyczne i historyczne, żnajdu 
jące się nazewnątrz murów.   

  

paczek jest wzbronione”. 
Wożni przystąpili w sobotę do pilno 

wania powyższego „zarządzenia | odble 
rają studentom teczki | wszelkie paczki u 

wejścia. 

wskoczył do Wisły 
Przyczyną upozorowania napadu było 

to, że w domu ojca pobrał od jednego z 
lokatorów, Czarniawskiego 62 zł., które 
nie zwrócił ojcu. Stary Górko zaskarżył 
Cz. do sądu, a ten natychmiast zzewanże 
wał się skargą na jego syna, o przywła 
szczenie. 

Nie wiedząc, jak wybrnąć z  tarapa- 
tów, student obrał soble tak niefortunny 
sposób wyjścia. Górko przebywa nara* 
zie na wolności. 

  

    

    
    

    

Dobre książki są najlepszymi 
przyjaciółmi człowieka 

I. Klamfoth 

„NOWOSCI“ 
Wypožyczainia Ksiąžek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 
Klasyczne, lektura, nowości, naukowe 

I w obcych językach. 
Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne.    

Zgon założycielą 
Legiónu Młodych 

MW Warszawie zmarł po ciężkich 
cierpieniach Ś$. p. Zbigniew Zapasie- 
wiez, założyciel i pierwszy komendant 
główny Legionu Młodych. 

Zmarły był znanym działaczem 
miłedego pokolenia. 

Stanąłem w obronie warstw hi- | nie, przeważnie według widzimi się 
storycznych z wieku XVII, XVI i ew. | bezrobotnych i nie związane ściśle, 
XV, podkreślając ich duże znaczenie 
dla nauki, czego nie doceniało kie- 
rownietwo robót na Górze Zamko- 
wej. Twierdzę, że kierownictwo nie 
Coceniało wartości tyca warstw dla 
prehistorii, której byłyby bardzo po- 
trzebne dla ustałania względnej 
chronologii ewentualnych warstw 
niższych przedhistorycznych, a za- 
bytki, znajdowane w nich, mogłyby 
się przydać przy badaniu ewolucji 
formy narzędzi lub ceramiki. War- 
stwy historyczne lub wczesno-histo- 
ryczne, przekapane metodycznia do- 
starczyłyby dużo cennego mater:a- 
łu dla historyka kultury, tembar- 
dziej cennego, że pochodzącego z 
tóry Zamkowej z okresu pod wzg!ę- 
dem kulłury materialnej kompietnie 
mglistego. Czas już zdać sobie spra- 
wę z tego, że współczesna nauka na 
zachodzie (np. w Niemczech) 7na 
specjalistów kultury materialnej cza- 
sów historycznych, którzy w zdoby- 
wsniu materiału posługują się także 
metodami prehistorii, — wydobywa 
ją go z grobów lub warstw historycz 
nych. Kierownictwo robót na Górze 
Zamikowej może odpowiedzieć na 
to, że część przedmiotów wybrano z 
warstw. 

Wiem o tym. Są to bszładne sto- 
sy przedmiotów, wybrane przygod-   

ani z miejscem ani z warstwą. Zabyt 
ki te wydobywano taką „metodą“, 
jaką się wydobywa kartofle. Co got 
sze, że „metodę” tę zastosowano tak: 
że i na zamku trockim. 

Przechodząc do wyjaśnień, zawar 
tych w artykule p. E. G. stwierdzam 
jeszcze raz, że są one nieścisłe- 

Powiedzenie „roboty na Górze 
Zemkowej mają na celu tylko i wy” 
łącznie konserwację murów zamko- 
wych i nic innego*, — moim zda- 
niem zaciemnia obecny obraz stanu 
robót na Górze. W obecnej chwili 
murów nie konserwuje się w pełnym 
znaczeniu tego słowa lecz odkopuje 
się je. A więc prowadzi się roboty 
ziemne. i 

Nieprawdą jest, že ostatni mój 
artykuł usiłował sugerować czytel- 
rikom, że w gruzach wewnątrz zam 
ku mogą być zachowane przedmio- 
ty z czasów przedhistorycznych lub) 
v'czesnohistorycznych. W artykule 
tym z dnia 23 kwietnia rb. nie pisa< 
łem wogóle o zabytkach przedhist$ 
rycznych, ani też o gruzie wewnątrz 
zamku, wspomniałem tylko o war- 
stwach wczesnohistorycznych, wy- 
raźnie je umiejscowiając na małymi 
„odeinku*, Skąd w „wyjaśnieniach 
znalazł się ten zarzut nie rozumiem. 

Czytam w wyjaśnieniach: „kierow
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„KURJER WILENSKI“ 27 IV. 1937 r.   

Kanał Atlantyk — m. Śródziemne 
Po paroleiniej przerwie znowu wypły- 

nęły na łamy prasy francuskiej rozważa- 
nia na temat budowy kanału, który by 
łączył Allantyk i m. Śródziemne w naj- 
węższym miejscu lądu europejskiego, a 
więc na linii Bordeaux—rzeka Garonna-— 
Tulusa — Carcassonne — rzeka Aude — 
Narbonne. 

PROJEKT GODNY LESSEPSA. 

Projeklowany kanał miałby ok. 500 
klm. dług. i skracałby drogę z Bordeaux 
do Marsylii o ładnych parę tysięcy 
km. Zamiast plynąć dokoła całego pół- 
wyspu Pirenejskiego, okręły przecinały- 
by niemal w prostej linii Francję Połud- 
niową. Kanał przebiegałby głównie po 
nałuralnym łożysku Garonny i trochę 
"mniejszej Aude. Roboty ziemne ograni- 
czyłyby się więc do przekopania dzialu 
wodnego między wspomnianymi rzekami 

w ich środkowym biegu, no i-do uregu- 
lowania koryła obu rzek, by mogły się po 
nich posuwać morskie okręty. Coprawda, 
górski charakter wspomnianego działu 
wodnego, położonego w deparłamentach 
Górnej Garonny i Aude nastręcza duże 
trudności w kopaniu, lecz z drugiej, slro- 
ny nie frzaba zapominać, że od czasów 
Lessepsa, który borykał się z piaskami 
Suesu i skałami Panamy technika posu- 
nęła się naprzód tak bardzo, iż fo by 
wykonawców  giganfycznego projektu 
przesłraszać nie powinno. 

GOSPODARCZE WZGLĘDY. 

Za budową kanału Aflantyk — m. 
(Śródziemne przemawiają głównie wzglę- 
dy gospodarcze. Przede wszystkim do- 
raźne, a na dalszym p!anie — pośrednie. 
Jeżeli chodzi o te pierwsze, to budowa 

kanału — w/g obliczeń, fachowców z pra- 
sy francuskiej — odciążyłaby znacznie 
francuski rynek pracy, zatrudniając mniej 
więcej 100 tys. robotników w ciągu 5 lał. 
Byłaby to pozycja w problemie bezrobo- 
cia zbył ważna, by się z nią przy rozwa» 
żaniu wszysikich pro i conia budowy ka- 
nału nie liczyć. 

Do dalszych korzyści  należałaby 
ogromna oszczędność w czasie i zuży- 
tiu materiałów pędnych okrętów, kłóre, 
zarmiast robić — jak dofychczas — olbrzy 
mi krąg przez zatokę Biskajską, wzdłuż 
wybrzeży Porługalii, przez Gibraltar i 
„wzdłuż długiej południowej linii wybrze- 
1ža pėlwyspu Pirenejskiego, mogłyby sa- 
bie przemykać się gładko i sprawnie po 
nowym szlaku wodnym Bordeaux—Nar- 
bonne. 

Mało tego: przecięcie nowoczesnym 
spławnym w najszerszych granicach ka- 
nałem bogałych obszarów południowej 
Francji pozwoliłoby w znacznie większym 
siopniu niż dołychczas usprawnić i oży- 
wić eksport nałuralnych płodów zaintere- 
sowanych prowincji: zboża, win, koni, 
mułów, kóz, tyłoniu, Inu, miodu, oliwek, 
marmuru, drzewa, żelaza, drobiu, trzody 
chłewnej i t. p. Ponadło, ogromnie by się 
usprawniło przerzucanie imporłowanych 
do francuskich poriów  śródziemnomor= 
skich towarów obcych na Allantyk i od- 
wrołnie. Szłyby więc skróconą drogą z 
południa na Atlantyk: algierskie zboża, 
wina i barany, włoskie i hiszpańskie szla 
cheine trunki, polinezyjskie korzenie, au 
siralijski nikiel, chińskie i japońskie jed- 

_wabie, indyjska bawełna, tureckie skóry, 
rosyjskie zboża, len i wełna. Z Atlantyku 
zaś wędrowałyby szybko i ianio na m. 
Śródziemne: guma z Afryki Zachodniej, 
tukier frzcin., kawa i kakao z Antyllów, 
złoto, srebro i miedź z Ameryki, nasiona 

oleiste z Senegalu i Gambii, żelazo i 
ołów z Hiszpanii, skóry z dorzecza La 

Plały. Słowem kapiłalne dogodności -* 
handlu zagranicznym. A jakby się oży- 
wilo stare Bordeaux, stolica sławnych 

win! I stara Narbonne, stolica dawnej 
Gallia Narbonensis cezarów. 

KOSZTY BUDOWY. 

Koszty budowy kanału szłyby aczy- 
wiście w setki milionów franków. Gdyby 
nie znalazły one pokrycia w którejkol- 
wiek z pozycyj budżetowych państwa io 
niewątpliwie, przy. odpewiedniej reklamie 
radiowej i prasowej, dałoby się wyłuskać 
te sumy z kieszeni przysłowiowych fran- 
cuskich ciułaczy, zawsze chętnych i sko- 
rych, gdy chodzi o zysk. A zyski zary- 
sowywałyby się bardzo ponętnie. Fachow 
cy z prasy francuskiej obliczają, że kanał 
stosunkowo szybko pokryłby koszta, dz'ę 
ki odpowiedniemu systemowi opłał za 
przejazd, podobnie jak się to praktyku- 
je przy kanale Sueskim. Gdy przed kilku- 

| zbankrutowanego  kedywa egipskiego 
| portfel akcji kanału Sueskiego niki nie 

sądził, że Anglicy robią na tym kakoso- 
wy interes, Dziś kanał Sueski jest złoło- 
nośną kopalnią ,zaś jego akcje cenione 
są wielokroinie wyżej, niż opiewa ich ce- 

na nominalna. Dlaczegożby więc podob- 
ne zjawisko nie miałoby nastąpić odnoś- 
nie kanału Atlantyk -— m. Śródziemne? 

CZY ZBUDUJĄ! 
Możliwość przerzucania francuskich 

okrętów wojennych z Ailanfyku na m. 
Śródziemne i naodwrót, a więc wzgląd 
mililarny też przemawiałby wymownie za 
budową kanału. Na ogół więc biorąc, 
perspekfywy budowy wydają się więcoj 
realne, niż projekty połączenia Europy z 
Afryką tunelem pod Gibraltarem czy bu- 
dowy tunelu podmorskiego między Fran- 
cją a Anglią czy połączenia Ameryki z 
Europą łańcuchem sziucznych  pływają- 
cych wysp—lołnisk. Czy jednak Francuzi 
kanał zbudują? — olo pytanie na kłóre   

dziesięciu lafy rząd angielski kupował od * 

      
Zapoczątkowana przed 4 laty przez Rze l 

szę odbudowa floty wojennej jest prowa: | 

dzcna z żelazną konsekwencją i wylrwałoś 

cią. Natężenie wysiłku rośnie z roku na 

rok. Zamówienia wojskowe zmusiły stocz 

nie okrętowe do pracy aż na trzy zmiany. 

Stocznia Schichau, która od roku 1931 była 

r eczynna, w roku ubiegłym nie tylko że 

respoczęla produkcję, ale obecnie zmuszo 

na była znacznie zwiększyć swój personel. 

Jest to zupełnie zrozumiałe, jeżeli się zwa 

ży że w r. 1932 państwo zamówiło 42 ok 

ręty o łącznej wyporności 75.000 ton, a w 

1936 r. 248 okrętów o wyporności 079.000 

twnl Cyfry te aż nadto wymownie ilustru 

ja koniunkturę w przemyśle okrętowym. 

Dotychczasowy program zbrojeń został 

w dalszym ciągu zwiększony. W ciągu bie 
żucego i następnego roku, oprócz będących 

w budżecie jednostek. zostaną zamówione: 

1 okręt liniowy o wyporności 35.000 ton, 1 

ciężki krążownik a 10.000 ton, 2 lotniskow 

ce 19.250 ton, 6 kontr-torpedowców 1811 

ten, 12 torpedowców po 600 ton, 6 łodzi 
pedwodnych i 15 trawlerów. 

W ciągu ostatnich miesięcy wykończo 
no i spuszczono na wodę pierwszy ciężki 
krążownik „Admiral Hipper", wykonany 

w stoczni Blohm — Voss, okręt liniowy 

Flota niemiecka rośnie 

„gi poświęcono umocńieniem 

dopiero przyszłość odpowie. New. 

KTM 

kentr = torpedowiec „Gėorg Thiele“; 

Obok rozbudowy floty, nie mniej uwa 
nadbrzeżnym 

i fortyfikacji wyspy Helgoland, która sta 

ła się wielką bazą dła łodzi podwodnych I 

lcinictwa anorskiego. Należy zaznaczyć, że 

wszystkie jednostki są wyposażone w wod 

nasamoloty przeznaczone do wywiadu i tonę 

pedowania z powietrza. 

Trudno byłoby znaleźć w Europie 
miasta o większym znaczeniu, które nie 
byłoby „przeniesione” do Stanów Zjed- 
noczonych Ameryki Północnej. Niektóre 
miasta europejskie o wielkim rozgłosie 
zosłały naweł w USA  zwielokrotnione. 
Najbardziej podobały się tam  nezwy 
miast uniwersyteckich. W USA znajduje 
my aż 5 Oxfordów i 4 Cambridge. Rów- 
nież czterokroinie powłarza się Berlin w 
różnych stanach. Po trzy razy znajduje- 
my takie miasta, jak Paryż, Genewa, Ham 
burg, Manchesłer, Aberdeen. Dwukrot- 
nie powłarza się: Praga, Birmingham, 
Hannover i Orlean. Ponadto Stany Zjed-   „Cneisenan* o wyporności 26.000 ton oraz 

nietwo robót wezwało do współpracy 
p. Cehak-Hołubowiczową, kierownicz 
%ę Muzeum Archeolog. U. S. B. i dal 
426 prace na tym odcinku prowadzo 
ne były pod nadzorem współpracow 
ników Zakładu Archeologii za odpo- 
wiednim wynagrodzeniem*. Passus 
ten w zesławieniu ze zdaniem „na Gó 
rę Zamkową walą się tarany zarzutów 
ze strony adeptów archeologii" i z 
próbą obalenia przez E: G. tych zarzu 
tów ma nieprzyjemny posmaczek. W 
passusie tym prawie co słowo — to 
nieprawda lub nieścisłość. 

Nieprawda, że był nadzór „współ 
pracowników Zakładu Archeologii 
ho to Muzeum Archeologii Przedhi- 
sterycznej (a nie Zakład Archeologii 
-- trzeba już rozróżniać) delegowało 
pa G. Z. nie współpracownika lecz 
bezrobotnego studenta, posiadającego 
odpowiednie przygotowanie. Student 
ten z początku pracował bezintere- 
Sownie, lecz po tym, gdy praca prze- 
ciągała się, p. konserwator naskutek 
starań Muzeum Arch. Przed dał mu 
jednorazowe wynagrodzenie za przesz 
ło dwumiesięczną pracą w wysokoś 
ci 100 złotych, o które to pieniądze 
prosił student na opłacenie czesnego. 

Dla niewłajemniczonych chciał 
bym wyjaśnić, że „adepci archeolo- 
Bii“, których mógł mieć na myśli p. 
E. G., traktują sprawę Góry Zamko- 
wei jako wviatkowy wypadek, w któ   

noczone posiadają swoją Florencję, Karl 
sbad, Słutłgard, Saint - Cloud, Neapol, 

rym starły się zdania kierownictwa | liwia to jednak zaniedbania kardynał 

robót, niedoceniającego wartości hist. | nej w nauce zasady. Pamiętając o fak 

warstw kult., i studiujących prehisto 
rię, Normalnie prace urzędu konser 
watorskiego jako konserwującego za 
bytki historyczne i „adeptów preki- 
storii* są krańcowo różne. Nigdy n.e 
wchodzą sobie wzajemnie „w para- 

dę“. 
Nieprawdą jest, že prace na narož 

niku, gdzie znaleziono topór i frag- 
monty ceramiki przerwano, nie chcąc 
wkraczać w dziedzinę archeologii. 
Każdy może stwierdzić naocznie, że 
wszystkie warstwy kulturowe na na 
rożniku zostały zniesione prawie dosz 
czętnie. Usunięto tu bezmyślnie (bez- 
robotni?) ciekawe warstwy bogate w 
zabytki. 

Sądzę, że tego będzie dość, 
Co do monety ze „skarbu Góry 

Zamkowej”, podarowanej przez p. 
konserwatora bezrobolnemu, to chciał 
bym zaznaczyć, że skarb w nauce 
jest zwany „słanowiskiem zamknię- 
łym* to znaczy, że tworzy całość i 
żadne przedmioty lub monety, naie 
żące do niego, nie mogą być (przynaj 
niniej bez wyraźneso „śladu”), odda- 
wane gdzieindziej. Tego wymaga nie 
formalistvka urzędowa lecz formali- 
styka ścisłości naukowej. Oczywiście 
może się zdarzyć, że skarb ten bada 

tach poprzednich t. j. zniszezeniu 
warstw kulturowych, uważałem za 
swój obowiązek dziennikarza poru- 

szyć to w prasie. 

Kierownictwo robót mogło w in- 
ny sposób wyjaśnić bezrobotnym, że 
monety nie przedstawią zbyt wielkiej 
wartości. Zresztą jest to drobny incy- 
den, którego ocena „życiowa'* może 
być różna. Osobiście uważam, że dia 
bezrobotnego suma 2 zł., które mogł- 
by otrzymać za monetę, sprzedaną na 
wagę jako srebro, jest kwotą pokaź 
ną, bo stanowi jego dzienny zarobek. 
W każdym razie „podarek'* ten nie 
stworzy u niego przekonania, że mo 
neta nie przedstawia żadnej warto- 
ści i nie skłoni go do oddania innej 
przypadkowo znalezionej. _ Wprost 
przeciwnie będą sądzili, že z powodu 
małej wartości dła kierownictwa ro 
bót mogą je sobie zatrzymywać i że 
nie będzie z tego powodu wielkiego 
skandalu. 

Chcę tu zaznaczyć, że reprezentuję 
w tym wszystkim, co napisałem, wła 
sne niezależne stanowisko i nie powo 
łuję się na żadne autorytety ani też 

na „źródła naibardziej kompetentne", 

Włodzimierz Holubowicz.   czowi, specjaliście teraz czy w przysz 

łości nie wiele powie. Nie usprawied 
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od dwójki luksusowej do 9 lampowych Superheterodyn 

Radio-Capello 
  

Radio-Eiektrit 

Prawnuk Adama Mickiewicza chory w Wilnie 
P. Górecka równieź zachorowała poważnie na grypę 

Przed kilku tygodniami przybył do 
Wilna prawnuk Adama Mickiewicza, „p. 
Jerzy Górecki, stale mieszkający w Pary 
żu. Przybył on do Wilna celem przepro 
wadzenia formalności spadkowych zwią- 
zanych z majątkiem rodowym Mickiewi- 

cza — Dusinięla, 

Nieprzyzwyczajony do wileńskiego kli 
mału p. Górecki zachorował na obusiren 
ne zapalenie płuc. Słan zdrowia jego kył 
na fyle groźny, że wezwano żonę z Fran 
cji. J. Górecki zosłał umieszczony przez 
swego krewnego p. inż. Byszewskiego 
w klinice USB. pod opieką prof. Janusz 

kiewicza. W ub. sobotę na oddziale ch) 
rurg. kliniki USB Górecki poddany został 
operacji przez prof. Michejdę. Usunięta 
mu żebro, gdyż około płuc zebrała s'ę 
ropa. Obecnie stan chorego jest zadowa 
lejący. Nafomiast p. Górecka onegdaj za 
chorowała poważnie na grypę. Wileński 
klimat nie służy gościom z zachodu. P. 
Górecka zosłała ulokowana w tejże kli 
nice na oddziale wewręłrznym. 

P. Jerzy Górecki jest znanym dzienni 
karzem francuskim i zgodnie z tradycją 
rodziny pracuje nad zbliżeniem polskc= 
francuskim. 

Gmach teatralny koło Lidy wybudował rolnik 
W odległości 2 klm. od Lidy we wsi 

Małejkowszczyzna w sosnowym młodym 
lasku wybudowany zosłał znacznych roz 
miarów teafr lefni, przeznaczony do wszel 
kiego rodzeju imprez widowiskowych. — 
Budynek ten postawił rolnik Teofil Goli- 
monił na własnym gruncie, przeznaczając 

Mobilizacja społeczna 
W dniach 2 i 3 maja odbędzie się w 

Wilnie doroczna kwesta uliczna na cele 
oświałowe Polskiej Macierzy Szkolnej na 

Wileńszczyźnie. 
Współudział w kweście zgłosiły doty 

chczas nasiępujące organizacje: 
Liga Morska i Kolonialna, Federacja 

Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, 
Zw. Rezerwistów, Zw. Pracy Obyw. Ko- 
bieł, Zw. Prac. Poczt i Telegrafów, Zw. 
Pań Domu, Związek Prac. Miejskich, Zw. 
Harcerstwa Polskiego, Związek Strzelecki, 

EUROPA PRZENIOSŁA SIĘ DO AMERYKI... 
Bremę, Dublin, Rzym Monipellier, Mos- 
kwę, Marsylię, Edinburg, Toledo, Am- 

sterdam, Waterloo, Madryt, Londyn, Głas 

gow, Słokholm, Granadę, Bialogrėd i 

Oslo. Chyba szczytem ironii jest fakt, że 

Pełersburg znajduje się... w słonecznej 

Florydzie. Nazwy polskie iakże nie są 

rzadkością. Kilkakrolnie powłarzają się 

nazwy Pulaski i Kościuszko. A swoją 

Warszawę posiadają słany: Indiana, Ken 

fucky, Missouri, N. York I North Karolina. 

NY 

  

do użytku istniejących w Lidzie organiza 

cyj społecznych. Ё 

W związku z tym należy się spodzie+, 

wać, że w łegorocznym okresie letnim 

fznaczna część imprez widowiskowych 
przeniesie się z Lidy do letniskowej Ma 
łejkowszczyzny. L 

w zbiórce na Macierz. 
Rodzina Kolejowa, Rodzina Policyjna, Ro 
dzina Urzędnicza Słarosiwa Grodzkiego, 

Rodzina i Zw. Leśników, Rodzina Wojska 
wa, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
Tow. Św. Wincentego a Paulo, Tow. O» 
pieki nad Dziećmi, Narodowa Organizac: 

ja Kobiet, Słow. Prac. Skarbowych, Stow.' 
Pracowników Ubezpieczalni Społecznej,” 
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe, 
Zjednoczenie Kolejowców Polskich, Koło : 
Pań przy Komitecie Rałowania Bazyliki, 
Katolickie Stow. Młodzieży, Tow. Spół« 

dzielcze „Kolonia Wileńska”, Bratnia Po 

moc Polskiej Młodzieży Akademickie]: 
USB., Akad. Koła Mecierzy,  Lodzianę' 
Grodnian. ` 

Nie. wąfpimy, że społeczeństwo уе ̂ 
skie nie będzie szczędziło ofiar I Jak 
zwykle bezinteresowną pracę kwestarzy. 
życzliwie przyjmie. i 

STREET ESS 
! 2 p 

Frtysta-malzrz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ 

(mieszkania, biura, sklepy ! t, d,) 
Wiwulskieao 6 m. 15, tel. 23-77 „ 

Zamiejskie linie autobusowe 
Z powodu dużych śniegów lub roztopów 

wiosennych było wiele linii autobusowych 
nieczynnych. Z pośród zarejestrowanych au- 

tóbusów w urzędzie wc jewódzkim wileńskim 

czynne są obecnie następujące linie: z Wilna 
do Nowej Wilejki, do Niemenczyna, Trok, 
Pedbrzezia, Mejsza * Świra, Kobylnika i 
Postaw, Lidy, Oszmiany. przez Holszany 

Wołożyna, do Święcian, Turgiel, Grodna, Ol 

kienik, Radunia, przez idę do Szczuczyna, 

o1az Święciany, Nowo £ ięciany, Oszmiana, 

Dwerzec Oszmiana, Lida— Grodno, Grodno— 

Łunna i Szczuczyn — Stacja Różanka. 

Od dnia 25 bm. ostanie uruchomiona po 

raz pierwszy linia Wilno — Bieniakonie — 

Dziewieniszki—Twie. Z Wilna do Iwia odcho 
dzć będzie autobus o godz. 17( a > Twia do 

Wilna o godz. 15,80. . 

Wznowiona zosta» rrzerwana komunika 

cja z powodu złego stanu dróź na linii Wilna 

— Rieniakonie — Priewieniszki — Traby. 

Z Wilna autobus odjeżdżać bedzie o godz. 

17 a z Trab do Wilna o godz. 5 rano. : 

Nienruchomiona jeszcze jest komunika- 

cia, na 5 liniach, głównie z powodu złego sta 

nu dróg. Mianowicie n:eczynna jest linia 

Wilno — Dołhinów, dalc chokie — Dzis 

na. Głobokie — Do?hinów. Najdłuższa linia u 

nas Wilno — Kobvłnik — Postawy — Głę- 

bckie (195 km.) czynna jest narazie tylko do 

    

   

   
   

       

  

Tostaw, ponieważ od Postaw do Głębokiego 

nowej twardej nawierzchni nie ma 1 droga 

po roztopach wiosennych je nie obes- 

clła Komrmikacja na całej Wilno — 

Głębokie będzie pedieła w wszych dn. 

maja. Również w tym cz uruchomiona 

bedzie druga co do Gługości linia (133 km) 

Wiino — Kabylnik — Schroniska Kurato- 

rium — Schronisko Narocz — Mindziol | 

i ja autobusowa powoli rozwija 

j autobusów zwieksza się. Za- 

czeta w łym roku renowacia autobu 

ukończona zostanie w przyszłym roku. 

   
     

w 

tym sezonie bedzie kursowało 80—90 proc. 

ncwych autobusów, przeważnie marki „Fiat 
w kłórych może sie pomieścić wygodnie 20 
pcdrėžnych i 2 esorg =pbsługi. Już obecnie   

pułowa obsługi jest umundurwoana, a od I 
riaja rb. mundury obowiązywać będą wszyst 
kich szoferów i oknduktorów. 

W Wilnie, na ul. ( rzeszkowei. pod Nr. 8, 

czynna jest od roku poczekalnia dla podró- 

żejących autobusami gdzie w godzinach od 

6 do 22 czynne są przechowałnia bagaźu, 

bufet, radio i telefon Nr, 17-08, udzielający 
informacji co do rozkiadu jazdy i ceny bile- 

tów. W dniu 1 maja rb. wyjdzie po raz pier- 
wszy drukowany rozkład jazdy na wszyst: 

kich naszych liniach, zawierający również 

inne potrzebne informacje. U 
AAAAAAMAS MA LAA AAS 

PESTAURACJA 

„ITALIA“ 
przy hotelu „Italia“ — telefon 13-61 

codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno-muzyczny 

roi kierownictwem 

Arnolda Fidiera 
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DAWRARNMA 1 KETROLIGATORNA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzeju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PURKTUALNIE — (ANIQ — SOLIONIE $, 
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" NaDalekiWschód 
Szanghaj 13 IL. 37. 

Wiatr na pokładzie chłodny i prze 
nikliwy, ale nie mroźny. Podróż w 

szybkim tempie przez rozległe przest 
rzenie unamacalnia mi (jeżeli wolno 

yć takiego wyrażenia) niektóre po- 
jęcia dotychczas abstrakcyjne. Któż 
wierzy na ławie szkolnej, że klimat 
kontynentalny i morski zależą tak 
prosto od pojemności cieplnej lądów i 
inórz. Owszem, powiarza się popraw 
mie nauczoną lekcję, ale wiara we wła 
she słowa blada. Proste prawo fizycz 
ne zbyt odległy ma skok od kamienia 
i szklanki wody w szkolnej pracowni 
do krajów, których oko nie widziałc. 
Klimat, średnie temperatury, izobary 
irotermy, gdy się to wszystko obliczy 
i wprowadzi poprawkę, to zapewne 
potwierdzą się te prawdy o klimacie 
morskim i kontynentalnym A tu: ja 
<lę przez Syberię, — diabelny mróz, 
nie wiem ile, ale skoro Sybiracy mó 
wią, że bardzo zimno, musi być koło 

— 40 czy 50” C. W trzy dni potem 
przyjeżdżam do Charbina — jest 259 
£. W dzień potem przybywam do Dai 
recnu—nie ma mrozu, a niebo słonecz 
n2 idzie ze mną bez przerwy od Ura 
lu aż tu. Widoczne jest, jak na mode 
lu, że to ciepłe tchnienie morza zluź- 
nia krzepki uścisk śródlądowej zimy. 

Brzegi zaszły już mgłą oddawna. 
Chcę się doczekać chwili, gdy nie bę 
dzie widać żadnego lądu, ale coraz no 
we zarysy wzgórz wstają z wody: Czy 
lekki opar podnosi się z powierzchni 
morza, czy tak się dziwnie łamią pro 
mienie, że część lądu bezpośrednio 
stykająca się z wodą nie jest widocz 
na. Rozciąga się tam pasemko koloru 
nieba, a dopiero wyższa część skal- 
nego brzegu odcina się słabo zaryso- 
wana konturem. Gdybym nie oddalał 
się od tej ziemi stopniowo, lecz ujrzał 
ja teraz nagle, myślałbym, że to 
chmurki unoszą się nisko ponad ho- 
ryzoatem. 

Nie jestem bohaterem nieczułym 

na morskie przypadłości. Świeżość 
wody, widoków, wiatru zasnuwa się 
siopniowo przykrą melancholią. Nie 
cieszy mnie już lot mew, opadających 
stadem na każdą brunatną plamę po 
„kuble z odpadkami, wylanym z okrę- 
towej kuchni uciekającą na wzburzo 
nej wodzie. Z resztą tylko zgorzknia 
łego podziwu patrzę, jak pozosłał da 
leko za nami na wyżerce ptaki, doga 
niają potem statek z łatwością: Istotę 
złego samopoczucia wydaje się stano 
wić niemożność sprecyzowania w ja 
kim położeniu i w jakich dokładnie 
spółrzędnych -przestrzeni jestem w 
„Ganej chwili, czy jeszcze zjeżdżam w 
„dół czy już pochyły pokład dźwiga 
"mnie z powrotem ku górze. Nic więc 
dziwnego (pozwalam sobie na tvm 
miejscu wyłożyć bardzo uczoną hipo 
tez), że treść żołądka, ten nahiralny 
prnkt ciężkości człowieka, nie powia 
domiona na czas przez władze świado 
mości. gdzie właściwie ma się znajdo= 
wać, abv być w harmonii z resztą ca 

„łości, znajdzie się czasem i niespo- 
dziewanie poza zewnętrznymi kon- 
turami ciała. 

Zmożony  niezdrowiem wędruję 
na dół. gdzie całe iadace towarzystwo 
skroni sie przed chłodem. 

Apartamenty trzeciej klasy, przy 
zachowanych dwu podłużnych przejś 
ciach, dzielą się na pola. Każde z pól 
ma pomieścić przepisaną liczbę osób: 
"Takie oddzielońe nową przegrodą po 
le przypomina cokolwiek chlewik (ze 
względu na konstrukcję, nie na czy- 
stość, która. o wiele przewyższa tutaj 
przedmiot porównania) a cokolwiek, 
jedno rozległe, wieloosobowe loże, ja 
kr że jego poziom dźwignięty jest nie 
eo ponad poziom okrętowej podłogi: 
Na takie, zasłane kilimkiem podium 
wetepuje pasażer przez furikę w nis 
„kim ogrodzeniu, umieszcza tam swo 
;je bagaże, rozścieła kołdry, koce, mie 
ści się jak może. Ogólnie przyjętym 
tutaj zwyczajem chińska nacja oddzie 
lona jest od Europy. W samym środ 

_ ku znajduje się nasze, europejskie po 
le, zajmowane przez samych Rosjan 
i jednego Połaka, to znaczy mnie. Jest 
га koło dziesięciu osób, a już się da 
je odczuwać brak przestrzeni. Nie mo 
fę wyciągnąć swobodnie mojej dłu- 
5:0j postaci, bo nogi wpierają się w 
tobolki sąsiada. A co za pudło sardy 
nek musi być na tym miejscu, gdy po 
ie to zmieści przepisaną liczbę osób 
zgodnie z napisem: „28 ludzi; łódź ra 
tunkowa 7*. 

Całą resztę Irzeciej klasy zajmują 
Chińczycy. Wygodnie rozłożeni naw 
znak z głową na czworograniasej skó 
rzanej poduszce, zasłanej białą bibnł 
ką, stanowią małe obozowiska w swo 
ich przedziałach, wokół ustawionej na 

środku pomiędzy nimi tacy z dzban 
Xiem i filiżankami na herbatę. Rozne 
X żowani, nie krępują się wcałe obec 

  

nešcią swoich i europejskich kobiet. 
Przed każdą furiką do zagrody leży 
całe rojowisko płytkich pantofli, wy 
g.ądające jak gęstwa czarnych kara 
iuchów. 

Ruchy okrętu starają się potoczyć 
mój korpus lo w tę, to w drugą stro 
ną. Wspieram się więc na łokciu, że 
Ly umoenić pozycję przeciwko samo 
woli morza. Czyżbym już tu, na 
Wschodzie posiadał znajomości? Ten 
mały z grzywkę na nieostrzyžonym 
łbie Chińczyk, to chyba mój towarzysz 
z pociągu. Wprawdzie wszystkie dzieci 
są do siebie podobne, wszystkie chiń- 
skie dzieci są do siebie podobne tym 
bardziej, ale co do tego nie może być 
omyłki. Podczas gdy dużo od niego 
większy rozkapryszony Rosjanin na- 
pełnia swym rykiem cały okręt, dwu 
łetni mój chiński filozof spokojny i 
pogodny w czerwonym pikowanym 
kaflanie spoczywa na kolanach swo- 
jej mamy. 

Rosyjskie moje sąsiedztwo płynie 
z różnych stron do Szanghaju w po- 
szukiwaniu lepszej doli. Małżeństwo 
z dwojgiem. dzieci porzuciło właśnie 
Koreę, znawca języków chińskiego i 
riongolskiego jedzie z Charbina by 
się zaczepić w Szanghaju jako tłu- 
nacz. Z Charbina także jedzie Rosjan 
ka z sympatycznym synkiem Sergiu- 
szem. W Szanghaju lepiej podobno. 
Łatwiej o pracę i lepsze można zdo- 
być warunki. Nadstawiam chciwie u 
cha, bo wszystko to i mnie dotyczy — 
Dawniej — opowiada mi matka Ser- 
giusza, kobieta zapewnej „z wyższej 
sfery' lecz teraz o spracowanych rę- 
kach — świetnie można było żyć w 
Charbinie. Jeśli znalazłeś się w bie- 
dzie, Chińczyk służył ci kredytem na 
dowolną sumę i czekał miesięcami i 
iatami aż ci się lepiej powiedzie. Te 
raz oczywiście nie ma już tego zaufa 
nia, bo zubożeliśmy. A z nastaniem 
japońskich wpływów, coraz trudniej 
jest Rosjaninowi: Japończyk ma cha- 
rakter podstępny i przewrotny, nasta- 
wiony na wykorzystanie człowieka. 
Jednemu słowu Japończyka wierzyć 
ise można. Z Chińczykiem natomiast 

„łatwo jest żyć. 
— Bogaci eadzoziemcy w wiełkich 

miastach chińskich, w Szangliajn, w 
Hong - Kongu mają jnż ten zdawna 
ugruntowany pogł ąd. że Chińczyk jest 
na to, aby na nica pracował. W teraź 
niejszych waruvkach ten sam pogląd 
rozciągają i na rosyjskiego emigran 
a. I ta właśnie wspólna niedola zbli 
żyła nas ze sobą. 

Czas spędzam jak wszyscy podróż 
ni. Przykrywam się pałtem i drzemię. 
Brak zain!sr'*ewania czymkolwiek 
jest wynikiem lekkiej, lecz nieustan- 
rej hustawki. Najlepiej przesyać całą 
morską podróż. Wieczór przechodzi 
w noc bez żadnego znaku ze strony 
podróżującej publiczności, że pora 
dnia się zmienia. Połowa lamp wyga 
szonych jest jedyną wskazówką, że na 
stała pora spoczynku. 

Bezwładną gromadę, leżącą poko 
tem, budzi głośne trajkotanie na po- 
kładzie: Jakby ktoś ogromną grzechot 
kę uruchomił dla całego okrętu jako 
Łudzik. Ten i ów zrywa się zaniepoko 
jeny. Jest ranek. Zbliżamy się do 
'Tsingtiao. Kilku nas, ledwie oczy prze 
tarłszy ze snu wybiega na pokład. W 
śród szczerbatych zatok i wysp po- 
mykamy ku portowi. To maszyny 
pizewijające liny okrętowe hałasują 
na rezonansowym pudle okrętu. Kil 
ku ludzi z załogi uwija się koło dźwi 
gów u masztu, przygotowując je do 
roboty. Jeden otwiera kurek wyciągo 
wej maszyny parowej. Z sykiem i ko 
mieznie prędko biega jej korbowód, 
Jakby to była dziecinna zabawa. To 
tylko próba, czy wszystko sprawnie 
działa. 

Już można zauważyć molo, przy 
którym staniemy, po skupieniu ludzi, 
oczekujących na nasze przybycie. O 
krztę staje bezwładnie zdaleka od 
Lrzegu: Spore jego cielsko, prześciga 
jące łatwo na morzu inne okręty, nie 
poradne jest tutaj na wąskiej prze- 
strzeni. Nadpływa statek pilotowy i 
Gziobem, osłoniętym buforem z pow 
rozów, przypiera nas do brzegu. Ale 
boczny opór okrętu pozwala tylko nie 
zmiernie powoli zbliżać się do celu. 
Dwu ludzi na bulwarze kołysze w rę 
kn zwoje cienkich linek. Potężny za- 
mach i giętkie cięgno rozwija się w 
powietrzu z wyciągniętym wprzód 
końcem, opatrzonym ciężarkiem jak 
gicwa węża. Rzut przenosi koniec lin 
ki ponad bałustradę. Teraz gruby ko 
ropny powróz, uwiązany do przerzu 
conego sznura opada w morze i zosta 
je wyciągnięty na brzeg. Prędko opa 
suje kamienny słup, a bęben, puszczo 
ny w ruch na pokładzie, nawija pow 
167 na siebie, przyciągając kadłub 
statku do mola. 

    

  Ledwie deska rzucona na brzeg,   

„KURJER WILEŃSKI* 27 ŁV: 1937 r. 

Jędrzejewska mistrzynią Europy Środkowej w tenisie 

Znana mistrzyni tenisa polskiego Jędrzejowska otrzymuje z rąk księżny Piemontu 
Marii Jose, małżonki włoskiego nasłępcy 
upominek honorowy, po zdobyciu mistrzostwa Europy środkowej w tenisie pod- 

czas międzynarodowych zawodów w Neapolu. 
TSS ESET TIR RIAA EDS SSRI ET E SIT ПЯЯБ 

Kurjer Sportowej 

Raid motacyki. szlakie 
Jak wiadomo, w dniach 6—9 maja br., 

sekcja motorowa WKS Legii Warszawa 
organizuje VII raid motocyklowy „Szła- 
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego” pod 
protektoratem Marszałka  Śmigłego-Ry- 
dza. Trasa raidu prowadzić będzie z War 
szawy przez: Kraków — Przemyśl — 
Lwów — Dubno — Łuck — Kowel — 
Brześć nad B. — Słonim — Lida — Wil- 
no — Grodno — Białystok — Warszawa, 
Próba szybkości odbędzie się na odcin- 
ku Wyszków — Radzymin. 

Dotychczas następujące kluby, zrze- 
szone w PZM, zgłosiły swoje pałroie: 
Gedania Gdańsk, MKZS Gdynia, Unia 
Poznań, Łódzki KM., SKS Starachowice, 
MKSZ Poznań, MKSZ we Lwowie, Łucku 

i Bielsku oraz z Warszawy — Polski Klub 
Motocyklowy, Okęcie, MKS Strzelec, 
WKS Legia, Poza tym zgłęsiły udział pał 
role wojskowe WKS-ów. 

Przed XII Marszem Su'ejówek---Belweder 
16 maja, jako w pierwszą niedzielę po 

j roezniey zgonu Marszałka Józefa Pilsudskie- 
go, odherizie się dwunasty, doroczny i trady- { 
суфпу Marsz Sulejówek Belweder im. Marszał 
ka Józefa Pilsudskiego. 

Za życia Wielkiego Marszałka marsz ten 
odbywał się w dniu Jego Imienin. Obecnie, 
nił roku ubiegłego, zarządzeniem władz głó- 
wanych Związku Strzeleckiego termin marszu 
przeniesiony został corocznie na pierwszą 
niedzielę przypadającą po dnia 12 niaja. 

Regulamin marszu został obecnie zatwier 
dzony na stałe | w stosunku do roku ubieg- 
łego nie zawiera żadnych szczególnych zmian 

Tak, jak siotychezas, w tegomcznym mar 
szu startować niogą drużyny: 

1. Wojska i KOPn w ilości dowolnej, zgło 
втопе przez dowódców pułków i rėwnorzęd- 
nych. 

2. Policji Państwowej i Straży Granicznej 
w ilości dowolnej zgłoszone przez swe wła- 
dze eentralne. * 

3. Związku Strzeleckiego po 5 drużyn z 
każdego Okręgu i Podokręgu zgłoszone przez 
Komendanta Okręgu lub Podokręgu. 

4 Związku Rezerwistów po 3 drużyny z 
kużdego Okręgu zgłoszone przez Komendan- 
ta Okręgu. 

5 Organizacje i Stow: rzyszenia WF i PW 
po 3 drużyny z każdego DOK, zgłoszone 

kanda kulisów wdziera się na pokład, | każdy z krążków idzie na bęben ma 
skacząc przez balustradę i z krzykiem 
gospodaruje, jak we własnym domu. 
Czterech ludzi podważa i odnosi na 
kok przęsła poręczy. Cała zgraja u- 

" wieszona przy linach gmatwa je w nie 
zaozumiały dla mnie sposób, wiąże 
ze sobą, przeciąga je na brzeg. Led 
wo się obejrzałem, już luka między 
ckrętem a brzegiem zaciągnięta jest 
grubą konopną siecią. Czterech ob- 
aertusów portowych dopadr: maszyn 
i puszcza je w ruch: Brezent i deski 
z komór ładunkowych precz. Cięż- 
kie belki żelazne, umacniające strap 
kcmory, wędrują w górę i na brzeg 
prkładu na linach. Uciekaj teraz w 
jakiś cichy kącik, jeżeli nie chcesz | 
dostać po nogach fruwającą w po- 
wietrzu słalową szyną. 

Schroniwszy się w załamaniu 
ściany, między nadbudówką, miesz 
czącą jadalnię, a pudłem, w którym 
spoczywa na łańcuchu zwyczajny so 
bie podwórzowy pies, obserwuje każ 
dy ruch i logika, i nietylko logika. a 
le i dowcip tych wszystkich  czvn- 
neści wyjaśnia mi się stopniowo. Du 
że są kominy. głębokie studnie, po 
dwu stronach naszego tylnego masz 

tv, umieszczone wraz z masztem w 
rii idącej wzdłuż środka  okrefu. 

Nad każdą z nich wspierają się o 
waszt dwie wzniesione skośnie ku 
górze bełki, opatrzone na końcach   

tronu ks. Humberła, puchar wędrowny I 

m Marsz. Piłsudskiego 
W czasie raidu na całej frasie zawod 

nicy otrzymają bezpłatnie benzynę, oliwę 
i kwatery, a uczestnicy z prowincji — 80 
proc. zniżkę kolejową na przejazd do 
Warszawy ł z powrołem do miejsca za 
mieszkania. 

Pasażerów wolno brać łylko do przy 
czepki. Zawodnicy zrzeszeni w PZM po- 
winni posiadać licencje sporłowe i legiły 
macje na ulgowy przejazd mołocykli ko 
lejami, ważne na 1937 r. 

Uczestnicy raidu ubiegać się będą o 
szereg cennych nagród przechodnich dla 
klubów i formacji, jak: nagroda im. Mar 
szałka Piłsudskiego, nagroda Marszałka 
Śmigłego-Rydza, Polsk. Zw. Motocyklo- 
wego i ł. d. Nadło ofiarowano dla zwy- 
cięzców wiele nagród indywidualnych.   Zgłoszenia tylko do 29 br. 

przez właściwe Okręgowe Urzędy WF i PW. 
6. Organizacje I Stow. rzyszenia nie pbję- 

te punktami poprzednimi, zgłoszone przez 
swe władze okręgowe. 

Dla zawodników jednostkowych ustałono 
4 grupy wiekowe: od 18 do 21 lat, od 22—32, 
0d 33—40 i sd 40 wzwyż. 

Trasa, ezas į strzełanie na poligonie rem- 
bertowskim pozostzją r zmian, 

Według dotychezasowych przewidywań 
w marszu tegorocznym weźmie udział około 
100 drużyn i znaczna ilość zawodników jed- 

nestkowych. Ž 
przyjmuje, praz udziela wszel- Zgłoszenia 

kich informacyj, dotyczących Marszu Ko- 
menda Okręgu Nr. I Związku Strzeleckiego 
— Warszawa, Al. Jerozolimska 27 m. 3 

  

  

szyny wyciągowej. Nad każdą więc 
komorą są dwa oddzielne żurawie, 
z oddzielnym dla każdego napędem. 
Nie to jest wszakże ciekawe, ale ich 
zręczna współpraca, która sprawia, 
że towar niemal automatycznie wę- 
diuje ze studni na brzeg. 

Sieć, czy rodzaj hamaka, opusz 
czona jest na dno studni i w moment 
nepelnia się skrzyniami towaru. Li- 
ny obu żurawi uwiązane są do sieci, 
ale jeden z nich ustawiony jest 
wprost nad studnią, a drugi odchylo 
ry w bok wysłaje ponad brzegiem 

| pokładu chociaż zapewne nie sięga 
' penad molo. Teraz na komendę dy 
| rygenta, który z wyciągniętymi w 

Eck ramionami daje znaki ruchem 
Gtoni, ciężar podjeżdża cokolwiek w 
górę, dźwigary tylko przez pierwszy 
żóraw: Niepewnie trzymające się 
skrzynie jednym: szarpnięciem zwa 
lėne są z powrotem na stos, zalega 
jacy dno komory. Znowu ruchy dłoń 

mi, jakby reżyser tego przedstawie 
ria ehciał fruwać i hamak sunie w 
górę podeiągany tylko przez pierw 
szy żuraw, aż wyjdzie pionowo poza 
krawędź studni. Teraz drugi żuraw 
рглес brzemię na swoją stronę 

aż sieć wypchana pikunkami zawiš 
nie pomiędzy skośnych belek. Maleń 
La pauza, i na głośny okrzyk komen 
durującego maszyna obsługująca 
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Odprawa -rapert kon- 
trelny Kadry Zw. Strz. 

Jak na terenie całej Rzeczypospolitej, 
tak i w Wilnie, odbyła się zarządzona 
rozkazem Komendania Głównego Z. S. 
„Odprawa — rapori* kadry oficerskiej i 
podoficerskiej Powiatu Grodzkiego Związ 
ku Strzeleckiego. 

Już od wczesnej godziny rannej za- 
częli się w Komendzie Powiatu Grodz- 
kiego gromadzić ci, kiórzy spełniwszy 
swój obowiązek żołnierski w dalszym cią 
gu pracują nad pomnożeniem sil obron- 
nych pańsiwa. 

Mimo odbywającego się w lym dniu 
apelu oficera i podchorążego rezerwy, 
kadra oficerska i podolicerska Z. S. Po- 
wiału Grodzkiego stawiła się na odprawę 
prawie w komplecie. 

Po sformowaniu kolumny czwórkowej 
trochę „wojsko”, a trochę „cywiłe” po- 
maszerowa!i uczestnicy odprawy do koś- .. 
cioła garnizonowego, by z Bogiem roz: 
począć dziv!o, mające być jednym z og- 
niw, skuwających potęgę Polski. 

Po nabożeństwie nasłąpił przemarsz 
do największej w Wilnie świetlicy strze- 
leckiej, gdzie zgodniez z rozkazem Ko- 
mendanta Głównego o godz. 11,30 roz 
poczęła się właściwa odprawa prowadza 
na przez komenła Powiału Grodzkiego. 

Na program *odprawy złożyły się: od- 
czylanie rozkazu Komendanta Głównego, 
w którym ien wskazuje strzelcom zadanie 
pozostające do spełnienia w najbliższej 
przyszłości, a dalej referai wyszkolenio- 
wy komendania powiału, po którym ob. 
kpt. Piesowicz komendani Obwodu PW 
5 p. p. Leg. jako delegat komendanta 
garnizonu w jego imieniu i swoim włas- 
nym pozdrawiając obecnych na odprawie 
życzył kadrze komendanckiej Powiału 
Grodzkiego zrealizowania wszystkich pla- 
nowanych dla dobra Rzeczypospolitej za« 
mierzeń. ‹ 

W imieniu komendanta podokręgu !n- 
spekcjonował odprawę ob. Oberłeiiner 
zastępca komendanta Podokręgu Z. S, 

Po odśpiewaniu Pierwszej Brygady, co 
było oficjalnym zakończeniem odprawy, 
uczesłników tejże społkała bardzo miła 
niespodzianka w postaci kilkunastu minu- 
towego koncertu ,w czasie którego orlęta 
oddziału ZS „Monopol Tyłoniowy” ode- 
grały na manolinach i giłarach kilka me- 
lodii, a między innymi i hymn pańsiwo- 
wy. Fakt ten tym bardziej zasługuje na 
podkreślenie, że wśród grających najsłar< 
sze orlę liczyło. lał zaledwie 13-cie. 

Sęp”. 

Wilnianki ozdabiajcie 
kwiatami okna i baikony 

Fuzia chrześcijańskich 
związków kupieckich 

W dn. 25 bm. odbyło się zebranie 
Zarządów Stowarzyszenia Kupców i Prze 
mysłowców Chrześcijan oraz Związku De 
łalicznych Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan, na którym zapadła definityw 
an decyzja połączenia się tych organiza 
cyj w jedną, z tym, że Związek dełalicz 
nych Kupców i Przemysłowców Chrześci 
jan przekazał wszystkie swoje aktywa 
i pasywa Stowarzyszeniu Kupców i Prze 
mysłowców Chrześcijan. Wszyscy człon- 
kowie Związku aułomałycznie słali się 
członkami Stowarzyszenia. 

Akt połączenia tych dwóch organiza- 
cyj zosłał spisany na pergaminie i podpi 
sany przez obydwie ztrony. ; 

Na zakończenis zebrani 
hymn narodowy. 

odśpieweli 

iu AOS E APO ta EPR STN TSS AE ES TEST ET SESI 

ją linę. Ładunek opada własnym cię 
żarem, krępowany w swym ruchu 
tylko przez linę drugiego żórawia, za 
tacza więc łuk i przelatuje z rozpę 
du na drugą stronę. W tym ostatnim 
meamencie druga maszyna puszcza 
także swoją linę wolno i hamak lądu 
je dalcko na brzegu. Ledwie opadł, 
już rozehwyłane skrzynie wędrują 
długim szeregiem, każda na barkach 
jednego kulisa, do składu. 

Maszyny stukocą jedna przez dru 
£a, na wyścigi. Maszyniści i ich przy . 
wódca, idealnie ze sobą zgrani, od 
walają robotę aż miło patrzeć. Zasta 
newiam się, czy i jabym już potrafił 
sterować sprawnie taką maszyną. 
Kierowanie ńią nadzwyczaj proste: 
położenie korby „wprzód”, położe- 
nie „w tył” i ruch uzyskiwany przez 
ctwieranie zaworu. Ale mimo to szyb 
kość z jaką ci bosonodzy mechanicy 
dostowują swoje ruchy do polože- 
nia przenoszonego ciężaru i ruchów 
komendy, wymaga zupełnej automa 
tycznej, osiąganej po długiej wpra- 
mie: Od czasu do czasu rozlega się 
gdzieś rozdzierający krzyk, chrapli 
wy i bolesny. Odwracam przerażo- 
rv głowę szukające tego miejsca gdzie 
ptdajace bele i paki zmiażdżyły ko- 
goś, ale szukam napróżno. To tylko 
zwykła, nieco podniecona rozmowa 
gorączkowo wyładowujących okręt 
ludzi. ;     krążkami. Lina przeciągnięta przez pierwszy żuraw zluźnia zupełnie swo Mac Turek, 
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Rozwój koszykarstwa 
w powiecie wilejskim 

Koszyczek — drobny przedmiot co- 

dziennego użytku, sprawa mała i błaha. 

Bez kosza jednak nie obejdzie się żadna 

gospodyni, zarówno z miasta jak i ze 

wsi. 
Przedmiot drobny, niepozorny staje 

się ważnym przez swoją powszechność i 
słać się może poważną gałęzią przemys 

łu. 
Planowe  koszykarstwo powstało w 

Wilejce kilka lat temu. Prywatna szkoła 

p. Szczucińskiego poczęła przygołowy- 

wać pierwszych fachowców i założono 

plantację wikliniarską staraniem wydzia- 

tu powiatowego. Ukazanie się pierwszych 

wyrobów i zorganizowanie paru wystaw 

wzbudziło duże zainteresowanie miejsco 

wego społeczeństwa. 
Dwa lała temu Organizacja Młodzieży 

Pracującej zorganizowała w Wilejce ośro 

dek koszykarsko-wikliniarski, który urucho 
mił dwuletnie kursy koszykarskie. Wyna- 
jęto obszerniejszy budynek, zorganizowa 

no bursę i rozpoczęto szkolenie. Pen 
Szczuciński został kierownikiem dwulef- 

niej szkoły koszykarskiej, sprowadzono 

do pomocy instruktora, a do bursy i pro 

wadzenia kancelarii zaangażowano jesz- 
cze jedną siłę. Pisaliśmy zresztą o tym. 

Obecnie pracuje w szkole 7 płatnych cze 
ladników, z dawnej szkoły p. Szczuciń- 

skiego i 23 uczniów, którzy w czerwcu 

ukończą dwuletni kurs koszykarstwa. 

Przy takiej sile roboczej koszykarnia 

w Wilejce zdolna jest zaspokoić zapot- 

rzebowania powiafu. 

Najwięcej kłopotu sprawia zdobycie 
surowca. Dołychczas sprowadzano go aż 

z Rudnika nad Sanem, lecz takie rozwią 

zanie sprawy zwiększa niepotrzebnie ko- 
szty produkcji. 

Dlatego też ośrodek koszykarsko-wikli 
niarski podjął akcję zakładania plantacyj 

wikliniarskich na terenie powiału wilej. 

skiego. 
Mniej więcej rok temu został zorga- 

nizowany w Wilejce specjalny zjazd, na 
który przybyli przedstawiciele z Warsza 

wy I Wilna, oraz zainteresowani z terenu 
całego powiatu. Po zjeździe praca polo 
czyła się szybszym tempem. 

Ośrodek ofrzymał wydałną pomoc pie 

niężną. W różnych punktach powiatu roz 
poczęło zakładać wikliniarnie, kłóre przy 
racjonalnej uprawie dają duży zysk. — 
Z hektara można otrzymać do 4000 kg wi 
kliny, która płaci się przeciętnie po 50 gr. 
za kg. Wprawdzie założenie plantacji po 
ciąga znaczne wydałki, ale amorly- 

zują się one szybko w latach następnych, 

kiedy już wikliny sadzić nie trzeba. Raz 
zasadzoną można ścinać przez 30 lał z 
rzędu. Przy racjonalnej hodowli hektar 

wikliny daje około 1000 zł. rocznego zy 
sku. W powiecie wilejskim w ciągu ostat 
nich lat powstało kilkanaście  planłacyj 

wikliniarskich. Narazie są one niezbyt du 

że, gdyż każdy chce wypróbować, czy 
obiecywany zysk jest osiągalny w rzeczy 
wistošci. Ludzie powoli nabierają prze- 
konania i coraz większe przestrzenie za 
sadzają wikliną. 

Dolychczasowy stan  przedstawia 516 
następująco: Wiazyń 1/4 ha, Teklinopol 

3 ha, Lubań 1/2 ha, Wilejka 1/2 ha, Sło 

bódka 1/2 ha, Budsław 1/2 ha, Nowina 

1/2 ha, kilka plantacyj szkolnych 2 ha. 

Ostatnio zakłada ośrodek koszykars- 

ko-wikliniarski 3-hektarową plantację w 
Laspolu i p. Oskierko z Budsławia aż 
40 ha. 

W dziale rogożyny praca poszła o 
tyle naprzód, że w ubiegłym roku został 

źorganizowany w Wilejce kilkudniowy 

kurs, na którym przeszkolono przodowni 

ków do zbierania rosnącej dziko po sta   

wach „pałki wodnej” i wytwarzania z 
niej plecionki, której używa się w dużej 
ilości przy wyrobach koszykarskich. Za 
daniem przodowników było zachęcić lud 
ność do zbierania „pałki wodnej” i pou- 
czyć o prostym zreszłą sposobie wyrabia 

nia plecionki. 
Akcja koszykarska w pow. Wilejskim 

jest zakrojona na szernką skalę i ma ład 
ną perspektywę rozwoju. Idzie ona w 
dwóch zasadniczych kierunkach: wyszko- 
lić kadrę fachowców i zdobyć dosłatecz 

ną ilość własnego surowca. 
Pierwsze zadanie ma spełnić dwulet- 

nia szkoła koszykarska, istniejąca od 2-ch 
lat przy Ośrodku w Wilejce. Dążeniem 

jest wyszkolić tylu chłopców, by możli 
wie na kilka wsi był jeden należycie przy 

gotowany fachowiec. Zadaniem jego bę 
dzie założyć pracownię i przeszkolić lud- 
ność swego rejonu w wyrobie najwyżej 
paru przedmiotów koszykarskich. W ten 
sposób powstałby w powiecie chałupni 
czy przemysł koszykarski, zorganizowany 

na zasadach spółdzielczości. W długie zi 
mowe wieczory wieś wytwarzałaby w róż 
nych rejonach wyspecjalizowane przez 
siebie przedmioty koszykarskie. Powsła- 

łoby nowe źródło zarobku. 

Swój surowiec i swoja praca mogłaby 

być sprzedawana ze znacznym zyskiem. 
Któż nabywałby te wyroby? — Ta 

sprawa sprawiałaby najmniej zmartwienia. 

Zakupywałaby wszystko spółdzielnia po- 
wiatowa, która uskuteczniałaby zamówie   
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nia z różnych stron Polski i z. zagranicy, 
gdzie zapotrzebowanie na wyroby koszy 
karskie jest bardzo duże. Ośrodek przy 
obecnej produkcji nie jest w stanie spros 
fać zamówieniom z Anglii i Ameryki, któ 
re żądają nadsyłania wyrobów w dzie- 
siątkach tysięcy szłuk tygodniowo. Takie 
mu zapotrzebowaniu zaledwie mógłby 
nadążyć należycie zorganizowany  prze- 
mysł koszykarski w całym powiecie. 

Sprawą rozwoju koszykarstwa w po- 
wiecie  wilejįskim  zainteresowata się 
ostatnio Warszawa. Niedawno był w Oś 
rodku koszykarsko-wikliniarskim w Wilej 
ce p. min. Targowski, który zwiedził tak 
że położone bliżej plantacje. 

Bardzo żywo interesuje się rozwojem 
wikliniarstwa w powiecie starosta powia 
towy i dowódca KOP-u. W ciągu lata 
ma przyjechać na.teren powiału wilej- 
skiego specjalista z poznańskiej izby rol 

niczej, który określi grunta przydatne ra 
zakładanie większych plantacyj wikliny. 

Według opinii fachowców powiat wl 
lejski zdolny będzie przetwarzać wiklinę 
z plantacyj o łącznym obszarze kilkuset 
hektarów. 

Za lat 5 przemysł koszykarski w po- 
wiecie wilejskim powinien rozwinąć sę 
na tyle, że będzie mógł zaspakajać nie 
tylko zapotrzebowania krajowe, ale i za 
graniczne. Rozwój koszykarstwa może 
słać się zwrotnym punktem w życiu gos 
podarczym powiału wilejskiego. 

Witold Rodziewicz. 

Obrazki z życia wiejskiego 

Proces Chilona I towarzyszy 
Odbywał się onegdaj proces w Sądzie 

Pokoju w Miadziole dwu smarkatych kawa 

lerów ze wsi Hule pow. postawskiego, Chi- 

lbvna B. i Michała А., którzy pobili współto 

wi    zysza z sąsiedniej wioski Bokacze, nie- 

jakiego Zająca. 

Sędzia zwraca się do oskarżonych: 

— No jak tam było? 

Odpowiada Michał A.: 

— My spacza ku tolki ruhalisia, jon 

WRZ WETAREOCZ OTW DOZZANCPEWSDOZE 

Takiej reklamy 
jeszcze nie było 
Nieraz jauż w pogoni za sensacją zdarza- 

ły się ogłoszenia firm handlowych, wyzna- 
czających różne nagrody za szarady, kon- 
kursy etc., nieraz już stosowano system do 
dawania do jakichś przedmiotów czegoś 
dla reklamy, nigdy dotąd jednak nie dawa 
10 nożyków do golenia zupełnie za darmo, 

w celu dania możności zapoznania się z са 
wysokin gatunkiem, najszerszej publicz 
ności, 

Wyłom pod tym względem zrobiła obec 
«'e reprezentantka fabryki warszawskiej 
„Grom“, firma Krzysztof Brun i Syn, która 
jedynie za wycięcie odpowiedniego ogłosze 
nic zapowiada, że każdy sklep prowadząc” 
nożyki wyda wzamian za takie ogłoszenie 
jeden elastyczny nożyk GROM EXTRA 
CIENKI, darma 

Nie chodzi więc tutaj o rozreklamowa 
nie swojej firmy, a chodzi poprostu o 0d- 
damie pod ocenę najszerszej publiczności 
gatunku nożyków w jesieni wypuszczonych 
na rynek. 

Są to jedyne polskie elastyczne nożyki 

z elektrycznie odpuszczonymi bokami, dzię 

ki czemu ostrze ich jest niebywale zaharto 

wane, a boki odpuszczone i giętkie. W re- 

zultacie nożykami GROM osiąga się dużo 

lepeze ogolenie i większą ich ilość przy zu 
pełnej niełamliwości w maszynkach. 

We własnym interesie nie zapominajcie 

wyciąć ogłoszeń, jakie się ukażą w dniu 
30 kwietnia rb. w naszym piśmie i zamienić 
je na próbne nożyki. 
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  Stary wielbłąd ze swym potomkiem, który przyszedł osłainio na świał w Zoo 
warszawskim.   

mnie każyć: ty świńnia, a ja jamu — a ty 

parsiuk, jon mnie pa haławie. A ja jamu 
pa szpacy! — Jon mnie u nos! A ja jamu 
u zuby! Chiton schapiu za duhu i kryknuu, 

ja pamahu, dyk Zajac — na ucieki, a my 

uzdarou i bolej nia pomniu. 

— No to któż kogo bił? — zwraca się 

sędzia drugi raz do Chilona B. 

CHILON: — Zajac mianie udaryu pa py 

sku 

SĘDZIA: — Pieś tylko ma „pysk“ a nie 

człowiek. 

CHILON: Kali nie pa pysku, 

„chary”, 

— (o za „chara* — krzyknął srogo p. 

Sędzia, — czy nie możesz tego inaczej po- 

wiedzieć? 

Chłopiec stoi skonfudowany i nie wie co 

odpowiedzieć. Nareszcie zdobywa się na od 

wagę i mówi „delikatniej", 

— Dyk pa wyjadaczce. 

Śmiech na sali. — Sędzia również s'ę 

uśmiecha i zwraca się znów do oskarżone- 

go: 
— Opowiedź dokładnie, jak to było? 

CHILON: Paniaśli my da młeczarni ma 

łeko i stali u kalejku. Zajac ustupia mnie 

na nahu, ja jaho trochu popichnuu, a jon 

manie tady tauknuu, ja jamu — u bok!, a 

jcń mnie pó pysku, ja tady jamu po mor- 

dzie. 
SĘDZIA: Dosyć, dosyć już! 

W wyniku tej rozprawy „bohałerów* 

precesu sąd w Miadziole skazał na 7 dni 

tezwzględnego „aresztu każdego. 

Z tej radości, że wyrok zapadł taki ła- 

goćny, postanowili wszyscy trzej razem na 

pić się i zażądali odrazu trzech butelek. 

Wreszcie Chilon zwraca się do Zająca: 

— Ty, Zając, musisz zapłacić! 

A Zając do Michała B., którego we wsi 

przezywają: panem Klonowskim. 

— Pan Klonouski za nas zapłacić! 

A „pan Klonouski* chwycił ze stołu próż 

ną butelkę i buch nią w Zająca. 

— Ja mówi — ciabie, Zajac, zabiu I 

zćriaru skórku i jak jaje pradam tady za- 

płaczu! 

Poszły w ruch próżne butelki i pięści, 

rczbrojono chłopców wprawdzie, ale będzie 

nowa Sprawa sadowa. 

Włodzimierz Bierniakowiez. 

dyk pa 

  

Wiosna w Zaleszczykach 

ur 

Głębokie 
— Kurs pożarniczy. W czasie od 12 

do 2 bm. w Głębokiem odbył się kurs 
pożarniczy Il stopnia. Kurs przesłuchało 

19 kandydatów z OSP, wyeliminowanych 
przez poszczególne straże w powiecie 
na funkcje podoficerskie oraz 12 kandy 
datów ze straży pożarnych KOP. Kurs 
był skoszarowany w lokalu Komendy 

PW i WF. 
W programie kursu odbył się 4-go- 

dzinny wykład profesora chemii p. t. 
„Właściwości ognia”. Wykład był oparty 

na doświadczeniach w gabinecie fizycz- 
nym w gimnazjum. 

Na zakończenie kursu starosta powia 

łowy Suszyński w obecności inspekłora 
wojewódzkiego Zw. Sir. Poż. w Wilnts 
p. Pianko rozdał świadectwa ze złożo- 
nych egzaminów. 

— Obowiązujące ceny mąki I chieba. 

W dniu 23 bm. w Głębokiem odbyło się 

posiedzenie Powiatowej Komisji do ba- 

dania cen. Po wysłuchaniu opinii Komisji 

słarosła powiałowy wyznaczył z urzędu 

następujące ceny przetworów zbóż chle 

bowych: 
Mąka żytnia razowa 95 proc. — zł. 

25,60 za 100 kg., mąka żytnia 87 proc. 

t. zw. szatrowana — 27.25 zł. za 100 kg., 

mąka żytnia pytlowa 70 proc. — zł. 33.00 

za 100 kg., chleb żytni razowy 95 proc. 
— 25 gr. za 1 kg., chleb żytni szary 87 

proc. — 27 gr. za 1 kg, chleb žylni pyt 

lowy 70 proc. — 32 gr. za I kg, 

— Pomoc doraźna pogorzelcom w 

Mostach. Wojewoda białostocki p. Kir- 

fiklis w towarzystwie naczelnika wydzialu 

spoteczno-politycznego p. Dworaka zwie 
dzi! miejsce pożaru fabryki dykt B-ci Ko 

nopackich w Mostach. Wojewoda prze- 

prowadził konferencję z miejscowymi wła 
dzami administracyjnymi i właścicielami 

fabryki, interesując się szczególnie dolą 

robotników pozbawionych pracy. Z pole 
cenia wojewody ma być zorganizowany 

miejscowy Komiłeł Doraźnej Pomocy dla 
bezrobotnych oraz ich rodzin. Na ten cel 
zosłała wyasygnowana kwota zł. 3.000. 

— Ukarani za kiusownietwo. W dniach 

20 i 2t bm. w Dokszycach i Parafianowie od- 

były się wyjazdowe roki karno-administra 

cyjne. M. iu. za nielegalne posiadanie broni 

n:yśliwskiej i kłusownietwo ukarano 9 osób 

na karę aresztu bezwzględnego od 14 do 60 

dni oraz kilkanaśc'e osób ukarano za zakłó- 

cenie spokoju publiczneg. (bójki i awanlu 

ryl aresztem od 7 do 30 dni. 

i iii i iii i 

Społeczny kurs samokształceniowy 
Dn. 18 bm. w gmachu publicznej szko 

ły powszechnej w Hermanowiczach, pow. 
dziśnieńskiego odbyło się zakończenie 

Społecznego Kursu Samoksztalceniowe- 

go. Kurs zorganizowało i prowadziło nau 
czycielstwo miejscowej szkoły oraz pra- 
cownicy zarządu gminnego. Na kurs u- 
częszczała młodzież z terenu gminy, przy 
gotowując się do zadań przodowników 

w pracy oświatowo-społecznej. Program 

kursu obejmował wiadomości z zakresu 

ustroju Polski, o regionach Polski o dzia 
łaczach Wileńszczyzny, technikę pracy 

społecznej, czytelnictwo książek i czaso 

pism, śpiewy, tańce ludowe i organizo 
wanie widowisk. Dużo uwagi poświęcono 
zagadnieniu organizacji drobnych gospo 
darstw rolnych, uprawy roli i roślin, ho 

dowli zwierząt domowych, sadowniciwu,   

dowi. Mełoda wymagała od słuchaczy 

samodzielnej pracy. Młodzież musiała wy 

głaszać referaty, prowadzić zebrania, kie 

rować dyskusją, organizować zajęcia świe 

ilicowe, imprezy widowiskowe i planową 

pracę w środowisku własnym. 

Z ogólnej ilości 50 uczestników kurs 

ukończyło 48 osób. Kontakt ze słuchacza | 

mi kursu będzie stale utrzymywany i kie 
rownicy pracy oświatowej stale będą o- 
kazywali pomoc młodzieży w jej poczy 
naniach aż do osiągnięcia przez nich peł 

nej samodzielności. 
ROEE ARCE TRZY ROC ÓCEA 

nadczycieł BA U Z Y BCE 
udziała lekcyj GRY HA FORT! P/ANIE 

— Cen stępna. = 
ni, Jaqlalieńska. m. w godz 4—£ PB 

pszczelarstwu, spółdzielczości i SamorŁĄ : RER SIS SET EA   

Drzewo morelowe obsypane kwieciem w Zaleszczykach. 

  

   

Wilejka pow. 
— ZWŁOKI NOWORODKA. W dn. 28 

bm. w lesie około drogi Ilia—Rajówka, gm. 
iiskiej znaleziono trup dziecka płci męskiej 
w wieku 1—2 dni. Zwłoki zabezpieczono. 

— ŚMIERĆ 3-LETNIEGO CHŁOPCA. W 
dniu 21 bm. w wsi Kobyle, gm. 

wskutek nieszczęśliwege wypadku 

w sadzawce chłopiec lat 3 i pól Marian Cie 

rech, syn Wincentego. 

Postawy 
— SAMOBÓJSTWO MŁODEGO WIEŚ- 

NIAKA. Piotr Witko, lat 24, zam. w koł. 
Mosarz, gm. kczłowskiej, w du. 21 bm. na 
tle nieporozumień rodzinnych i rozstroju 
nerwowego popołnił samobójstwo przeń 
utopienie się w jeziorze. Zwłoki wydobyte. 

Szczuczyn 
— CO BĘDZIE W TYM ROKU? Co ro 

ku ra wiosnę, gdy przechodzę przez park 

iGmnazjum w Szezuczynie Nowogródzkim, 

riuca mi się w oczy ogrodzony, porośnięty 

trawą plac o kształcie prostokąta. To... niby 

kort tenisowy. 

Trudno go poznać, gdyż przypomińa wy 

kcpalisko historyczne urządzone „nowo: 

czešniej“ nigdy kort. 

Kort.. jak pies bezpański. Jest opus 

szczony, nikogo nie obchodzi A szkoda. Le 

‘зу bowiem w parku Gimnazjum (tylko, że 

tut gimnazjum sportem interesuje się w.« 

miarę) i posiada wszelkie dane na spełnie 

nie wdzięcznej roli, bo wyznawców białego 

sportu jest dużo naprawdę. 

Wspomniany kort wybudowało w roku 

1932 kilku ludzi dobrej woli na miejscu 

zburzonego domu cerkiewnego. Poozątko- 

wc szło jak z płatka, grali wszyscy: młodzi, 

średni, starzy, panny, mężatki i wdowy, % 

le kiedy pewnej wiosny nie oczyścił nikt 

parku „namiętni* sportowcy porzucili ten 
sport twierdząc, że to dobre dla kobiet... 

Kortem więc zajął się pan — los... Proszo 

no wprawdzie kilkakrotnie osobistości wpły 

wowe o pomoc, ale wiadomo, wpływowe 

o:cbisłości mają ważniejsze rzeczy na gło 

wie i w głowie, więc... wszystko było po sta 

remu, to jest nie nie było. Jedynie trochę 

rodzina Urzędnicza pomogła. Oczyściło się 

trawę, wymiotło przyzwoicie, porobiło bia 

łe kresy — i: (o dziwoł), na korcie zrobl 

ło się ponownie gwarno. 

Obecnie dręczy mię pytanie, na które 

nie mogę dać sobie odpowiedzi, co będzie 

w tym roku? Kto zajmie się w tym roku 
opiuszczonym koriem w zielonym parku 

Gimnazjum Szczuczyńskiego? Przecież (na 

wiosnę myśli się zwykle pogodniej..), gdy 

by kort oddać do użytku szerszego ogółu 

spertowców mógłby i u nas wyrosnąć ja 

kiś Hebda czy Tarłowski, bo powtarzam 

chętnych jest dużo. A obok tego niech lepicj 
na korcie będzie gwarno i wesoło niż... w 

Elubie na kartach lub przy kieliszku. 

Nieśwież 
— ZWŁOKI NOWORODKA. Onegdaj 

«knło godz. 7 rano dzieci idące z Lukayców 

gn. kleckiej zawważyły zwłoki noworodka 

leżące obok rzeki Łani i rlały o tym znać 

nauczycielom szkoły [ow. w Klecku. 

powiadomiono © tym natychmiast poli 

cję, skąd przybył Post. Borkowski i zwłoki 

zabezpieczył. Zwłoki musiały pozostawać w 

wodzie od jesieni, a dopiero teraz je W042 
wyrzuciia. 

Zeb'ł brata 
Sołtys wsi Pohorany, gm. Ikopściów* 

ka, pow. grodzieńskiego, zameldował na 
posterunku P. P, w Kopšciowce, že mie 
szkaniec wsi Pohorany Aleksander Dub- 
rowszczyk zabił siekierą swego brata 2 
dzimierza, za to, że brat wybił mu szyby 

w oknach domu mieszkalnego. Wladze 
bezpieczeństwa wszczęły dochodzenie 
nad wykryciem bliższych szczególów 
Przyczyn tej zbrodni. 

u
u
 

 



$ Dziś Teofila i Tertuliana 

Jutro Pawła od Krzyża, W. 

  

  27 
\ Wtorek 

Wschód słońca — g. 3 m, 52 

Zachód słońca — g. 6 m. 41 
  —— 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B 

* Wlinie z dn. 26.1V.-1937 roku. 

  

   

Ciśnienie — 756 

"Temp: šredn, +8 

Temp. najw. +9 
Temp najn. +4 
Opad — 2,3 

Viatr — cisza S 

nd. barom. — bez zmian 

Uwaga — pochmurno, deszcz. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) 

Chomiczewskiego  (W: Pohulanka 25); 3) 

Miejska (Wileńska .23); 4) Tutgiela i Przed 

miiejskich (Niemiecka 15) i 5) Wysockiego 

(Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An- 

tckolska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za 

jęczkowskiega (Witoldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

arietmenty, łazienki, telef. w pokojach 

> <eny bardzo przystępne. 

HOTEL EUROPEJSKI | 
fFierwszcrzędny. == Ceny przystępne. 
Taistony w pokojach. Winda osobowa 
I аа заовочиетьценцицннононичочащиенсононноеечнннинои. 

  

  

    
MIEJSKA. 

— Na obrady Zw. Miest Polskich. — 

Do Warszawy na zjazd delegałów Zwiąt 

ku Miast Połskich wyjechało z W'lna 

7 osób. Na czele delegacji stoi prezydeni 

miasta dr. Maleszewski. 

— O dobry chodnik na ul. Szepłyc 

kiego. Mieszkańcy u.. Szeptyckiego od- 

dawna uskarżają się na zły stan chodni 

ków. Na przestrzeni między numerami do 

mów .10 a 24 w ogóle chodników niema. 

Tymczasem ruch na tej ulicy jest znaczny. 

W pobliżu mieści się fabryka „Elektrił”, 

„zajrudniająca wiele osób. W jesieni i na 

wiosnę na ulicy tworzą się bajory trudne 

do przebycia. Mieszkańcy ul. Szepiyckie 

go w sprawie tej składali już КИКаКго? 

- nie: do „magistraiu zbiorowe petycje. — 

- Obecnie-zarząd miasta przystąpił do ukła 
dania chodników. Niesteły szerokość uk- 
ladanego chodnika nie odpowiada pot- 
rzebom ruchu. : 

Na ten stan rzeczy już obecnie zwra 
cają uwagę mieszkańcy ul. Szepiyckiego. 

— Koncesje na sprzedaż mięsa rytual 
nego. Decyzją Urzędu Woj. za kwiecień 
na obszarze Wilna zostały cofnięte za 
przekroczenia przepisów rozporządzenia 

' ministra, przemysłu i handlu o warunkach 
„obrołu mięsem, pochodzącym z uboju ry 
fualnego, 4 koncesje dla następujących 

--osób: Bejniszowi Szyniupowi, Jochie Chej 
kier, Rozie Lewin i Frumie Gerszonowicz. 

Ilość koncesyj obecnie na obszarze 
miasta Wilna wynosi 83, w czym 20 na 
sprzedaż mięsa drobiu, 61 na sprzedeż 
mięsa surowego zwierząt gospodarskich 

„ i 2-na sprzedaż wędlin i przetworów mię 

: by. Przemyslowo-Handlowej 

snych własnej produkcji. Razem koncesjo 
, nowanych miejsc sprzedaży w Wilnie jest 

BARZEDSIE EET O ZE TYTWZZE OE ZOZ ZZTZO CO AZ TE ASS 

Lokalne Targowiskowe Komisje Nadzorcze 
Na wniosek Okręgowej Targowisko- 

wej Komisji Nadzorczej w Wilnie w naj- 
bliższych dniach maj abyć powołane do 
życia następujące lokalne Targowiskowe 
Komisje Nadzorcze w Wilnie i Głębokiem 
oraz w Baranowiczach i Lidzie. : 

W innych miejscowościach komisje te 
będą powołane do końca roku bież. 

Do zadań tych komisyj będzie naie- 
żało: 

a) współdziałanie z władzami rządo- 
wymi przy wprowadzeniu w życie przepi 
sów 1 zarządzeń, dotyczących obrofu 
zwierzęłami gospodarskimi i drobiem о- 
raz hurtowego obrotu mięsem; 

b) badanie potrzeb w zakresie organi 
zacji tego obrofu; 2 

€) opiniowanie na žądanie wladz rzą 

  
  dowych i samorządowych wszelkiego ro- 

KRONIKA 
GOSPODARCZA. 

— Nowa polska placówka spółdziel- 

cza. W Wilnie osłatnio powstała nowa 

„polska placówka gospodarcza, jednoczą- 

ca krawców-chałupników w Chrześcijań= 

skiej Spółdzielni Odzieżowej. 

Szczegółowych informacyj można za- 

sięgnąć: do dn. 4 maja br. u p. Sł. Merło, 

ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40, od 

godz. 11—13. Od dn. 4 maja — w lokaiu 

własnym przy ul. Wielkiej 27 m. 6 od 

godz. 19 do 21. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

przy Wydziale Sztuk Pięknych U. S. B. — 

dla egzaminów z rysunku, jako przedmio 

fu nauczania w szkołach średnich ogólno 

kształcących podaje do wiadomości kan 

dydatów, życzących przystąpić do egza 

minów w terminie wiosennym, że podanie 

wraz z załącznikami. należy składać na 

imię Przewodniczącego Komisji w Dzie- 

kanacie Wydziału Sztuk Pięknych U. S$. В. 
(ul. Uniwersytecka 3) do dnia 1 maja rb. 

włącznie w godzinach od 14 do 16. 

ROBOTNICZA. 

— Strajk w kaflarniach. W 3 kailzr- 

niach wileńskich oraz w niektórych wailar 
niach na prowincji wybuchł strajk. Sirajk 
ma podłoże ekonomiczne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Środa Literacka. W dniu 28 bm. 
wygłosi dr. Jerzy Orda dyskusyjny odczyt 
p. + „Odrębnošai *tylowe dawnej sziuki 

wileńskiej” ilustrow: + przezroczami. — 
Początek o godz. Żu..J. 

— Komitet Społeczny Pomocy Biednym 

1 Walki z Żebraetwem i Włóczęgostwem 
zwełuje- Doraczne Walne Zebranie w dniu 

1 maja r. b. o svda. 18,30 pierwszym ter 

minie i o godz. 19 w drugim terminie w lo 

kalu Wydz. Op. Spałecznej Magistratu (ul. 

Dymi cte ke. nr- 2) 

— ileńskie Koło Związku Biblioie- 
karzy >» skich. Dnia 29 kwietnia (czwar- 
łek, 5+. * lok.!u Biblioteki Uniwersytec- 
kiej (Uniwersyiecka 5) o godz. 8-ej wiecz, 
odbędzie się 155 zebranie ogólne Koła z 
referatem p. mar. Jadwigi Rutskiej pt. „Bi 

bliofeki uniwersyteckie w Anglii (Bodlieia 
na i inne). ; 

Goście mile widziani; 

RÓŻNE 
— 3 pochody f-szemajowe. W dn. 1 

maja odbędą się prawdopodobnie w Wil 
nie 3 pochody. Pochody zamierzają zor 
gawzować ZZZ., następnie Bund oraz ży 
dowskie związki zawodowe, trzeci — ży 

dowski Poalej-Sjon. 
PPS w roku bieżącym pochodu praw 

dopodobnie nie będzie. 
— Szczepienie ospy. Z dniem 18 ma 

ja zarząd miasta przystępuje do bezpiał 
nego szczepienia ospy dzieciom jedno- 
rocznym. Szczepienie jest obowiązkowe 
i będzie przeprowadzane przez ośrodek 
zdrowia oraz szpiłale i inni instytucje le 
cznice miasta. Szczepienie potrwa do 30 
czerwca. 

Na życzenie rodziców jednocześnie 
może być przeprowadzone ochronne 

szczepienie przeciwbłonicze. 

NOWOGRÓDZKĄ 
— Ceny cegły w Nowogródku. — 

Komisja badania cen cegły w Nowogród- 
ku na posiedzeniu 21 kwietnia 1937 r. 
pod przewodnictwem wicewojewody no- 

—ЪНЕКРМЕС 

dzaju projektów urządzeń technicznych 
w zakresie handlu zwierzętami, drobiem i 
mięsem; Ё 

d) szerzenie wśród zainteresowanych 
czynników znajomości przepisów i zarzą 
rzeń w zakresie obrotu zwierzętami i dro 
biem oraz obrotu zwierzętami i drobiam 
oraz obrotu hurtowego mięsem; 
' e) opracowywanie sprawozdań doły- 
czących słanu rynku; 

f) składanie sprawozdań ze swej dzia 
łalności właściwym władzom administra 
cyjnym; 

g) wykonywanie innych czynności zle 
conych przez władze nadzorcze w zakre 
sie obrotu zwierzętami i drobiem oraz 
handlu hurtowego mięsem, a w szczegól 
ności co do nołowań cen i rejestracji u- 

mów sprzedaży. 

0 podniesienie eksportu z Wileńszczyzny 
Wcozraj w lokalu Wileńskiej Iz- 

rozpo- 
częła się konferencja, która ma na 

‚ cela omówienie spraw związanych z 
podniesieniem eksportu z Wileńsz- 

„ €ryzny artykułów miejscowej pro- 
dulkcji. Na konferencję tę przybył 

radca ministerialny p. Turski, któ-   ry przewodniczy obradom. 

Wczoraj w pierwszym dniu obrad 
wygłoszono szereg referatów. Refe- 
raty wygłosili dyr: Izby Prz.-Handi 
Barański, inż. S. Trocki, inż. Kawe- 
noki, dyr. fabryki dykt Goldberg. 
inż. Kroszkin, p. Kronik i inni. 

Obrady konferencji obliczane są 
n' dwa dni. | 

"rych przyśle   

„KURJER WIŁEŃSKE* 27 1V--1937:r. 

Prof. Stefania Jagodzińska-Niekraszowa 
dyrektorem Instytutu Muzycznego w Nowogródku 

  

P. Stefania Jagodzińska Niekraszowa przed 
mikrofonem Rozgłeśni Toruńskiej. 

Czytaliśmy niejednokrołnie na łamach 
pism wileńskich i warszawskich o nowo- 
powstałym w r. bieżącym Instytucie Muzy 
cznym w Nowogródku. Czyłaliśmy też o 
profesorach tej uczelni. Żadne jednak z 
pism nie zainteresowało się bliżej pozo 
słającą skromnie u nas w ukryciu znako 
miłą artystką i działaczką na polu kulłu 
ry muzycznej, cenioną pianistką p. Steła 
nią Jagodzińską - Niekrasżową, dyr. In- 
słyłułu Muzycznego w Nowogródku. A 
przecież zasłużyła się chłubnie w Polsce 
Niepodległej przede wszystkim, jako 
wskrzesicielka muzyki na Pomorzu. 

Ukończyła studia muzyczne w Warsza 
wie (odbyte u Michałowskiego i Turczyń 
skiego) oraz w Rydze u Śliwińskiego. Już 
w r. 1908 rozpoczyna p. Jagodzińska swo 

WTZ ОЧЕ TOS INK AST VIENO | 

wogrėdzkiego p. Alojzego Kaczmarczyka, 
jednogłośnie uchwaliła ustalenie cen na 
obecny sezon budowlany w tej wysoko» 
ści „jaką ceny te osiągnęły w lipcu 1936 r. 

Komisja badając kalkulację koszłów 
produkcji, uznała, że pewna zmiana wa- 
runków na rynku pracy mogła wpłynąć 
na zwiększenie kosztów produkcji, dążąc 
jednak do usunięcia przeszkód w raz- 
woju ruchu budowlanego, postanowiła 

ceny ufrzymać na poziomie z lipca ub. r. 
— Z Ligi Morskiej i Kolonialnej. — 

Zarząd Okręgu LMK w dniu 21. kwietnia 
r. b., na podsławie słałutu LM i K, za» 
twierdził organizację Obwodu LMK w 
Szczuczynie Nowogródzkim. Czynne na 
łym terenie Oddziały, w liczbie 12-!u, 
były doiąd podległe bezpośrednio Za- 
rządowi Okręgu, z chwilą powołania Ob- 
wodu działalnoś ćOddziałów będzie pro- 
wadzona pod egidą Obwodu w Szczuczy 
nie, Skład Zarządu Obwodu jest nasię- 
pujący: prezes p. Karol Malaszewski, wi- 
ceprezes p. Wladystaw Nagėrski, skarb= 
nik p. Anłoni Salmanowicz, sekretarz p. 
Józef Wywióra, członkowie pp. Witold 
Korowajczyk i Anfoni Szumowski. 

„t 
^ Ё 

LIDZKA 
— ROBOTY MIEJSKIE. Zgodnie z opra 

cowanym planem Zarząd Miejski w Lidzie 
przystąpił do rozszerzenia ul. T. Košciusz- 

ki. : 

Jezdnia tej ulicy otrzyma twardą na- 
wierzchni, 

Przy robotach tych, które prowadzone 
są w szybkim tempie, miasto zatrudni 20 
bezrobotnych. 

— Nowe opłaty za korzystanie z urzą 

dzęń rueźni miejskiej w Lidzie. Zarząd Miej 

ski w Lidzie ustanowił nowe opłaty za ko 

rzystanie z urządzeń rzeźni miejskiej. 

Uhbój humanitarny: bydło duże — zł. 

4,50, jałowizna i bukaty — 3,00 zł., cielęta 

— 0,80 zł., owce i kozy — 0,50 zł, wieprze 

parzone po nad 100 kg. — 4,50 zł, wieprze 

pzrzone do 100 kg. — 3,00 zł. Za wieprze 

smolone dolicza się po 50 gr. od sztuki, 

Ubój rytualny: bydło duże — zł. 5,40, 

jałowizna i bukaty — 3,60 zł., cielęta 0,95 

owce i kozy — 0,70 zł. 

Badanie mięsa przywozowego pochodzą- 

cego z rzeźni gdzie dozór weterynaryjny 

pełni lek wet jedna czwarta gr. ża 1 kg. a 

zaś z miejscowości gdzie dozór pełnią oglą 

dacze 5 groszy za 1 kg. Mięso wieprzowe 
— 10 gr. do 1 klg. 

— Uwadze bezrobotnych. Na skutek za 

rządzenia wojewody  Nowogródzkiego 

Zarząd Miejski w Lidzie przyjmować bę- 

dzie do pracy tylko tych bezrobotnych, któ 

lokalny « Komitet Funduszu 

Precy (Mackiewicza 11). 

— „Moniwiłł* Amatorski zespół robot- 

niczy wystawia własnymi siłami w ramach 

rebotniczego święta 1-go maja w sali kina 

„Era“ o godz. 12 sztukę w 7 miu odsłonach 

o patriotycznej treści p. t. „Montwiłł”. 

— WIĘZIENIE ZA POBICIE. Józef 'Za- 
wadzki znany awanturnik w dnia 19 sierp- 

wa ub. r. pobił slotkliwie kijem Michała Ka , propagandowych. 

płana, — powodując ciężkie uszkodzenia 

ciała. я : 

Zawadzki był poprzednio karany irzy- 

Krotnie za rozamite przewinienia. 

- Został obecnie skazany przez Sąd Okrę   

ja działalność koncertową występując w 
Warszawie, Pełersburgu i t. d. W r. 1920 

przybywa na słałe do Torunia i tu orga 
nizuje wespół z dyr. Kuryłłą Konserwato 
rium Muzyczne Pomorskie, obejmując w 
nim klasę forłepianu. O wynikach pracy 
łej przekonały społeczeństwo pomorskie 
popisy jej uczenic. Tu rozwija też niez- 
miernie czynną działęlność koncertową z 
zasięgiem na Prusy Wschodnie. — Daje 
pierwszy koncert polski w Olsztynie. — 
Władze polskie cenią znakomitą pianisł 
kę i popierają jej akcję odrodzenia mu 
zyki rodzimej wśród Pomorzan. 

Pianisika koncertowała także często 
przed mikrofonami naszych rozgłośni ra 
diowych — warszawskiej, wileńskiej i to 
runskiej. Krzewiła też kuliurę muzyczną 
zapomocą licznych ariykułów  muzycz- 
nych, umieszczanych na łamach pism. 

W Nowogródku p. Jagodzińska - Niek 
raszowa już w ciągu dwóch miesięcy w 
porozumieniu z miejscowymi działaczami 
zorganizowała | Nowogródzkie Towarzyst 
wo Muzyczne, a głównie placówkę Szkol 
nictwa Zawodowego | Instytut Muzyczny 
tej ziemi. Dała też szereg koncerłów, któ 
re przyczyniły się do opłacenia lokalu 
Instyłufu oraz rat na zakupione forlepia- 
ny dla tej uczelni. Zaznaczyć trzeba, iż p. 
dyr. Niekraszowa koncertowała w ubieg 
łym miesiącu w Teairze Narodowym w 
Warszawie pod proiektoraiem p. min. 
WR i OP prof. Šwielostawskiego. Niedaw 
no Min. Wyznan Rel. i O. P. zalwierdzi 
ło Instytut Muzyczny oraz statut i prog- 
ram nauk, zaprojeklowany przez p. Jago 
dzińską-Niekraszową, ją zaś samą na dy- 
rektora Instyfutu. * 

Mając taką kierowniczkę Insłyfut Mu 
zuczny w Nowogródku może być pewry 
przyszłości. 

gowy w Lidzie na 1 rok więzienia. 

Skazany zapowiedział apelację. 

— ZA FAŁSZYWE ZEZNANIE W. SĄ- 
DZIE. Sąd Okręgowy w Lidzie — skazał na 
i rok więzienia Adolfinę Kułeszową i Seho 

lastykę Urbanowiezową z Lidy, za fałszywe 

złożenie zeznań w ub. r. w Sądzie Grodzkim 

w sprawie W. Baranowskiego oskarożnego 

© pobicie M. Konona. 

Obronę wnosił adw. RB. Cyderowiez, 

^ 

BARANOWICKA 
— OBOWIĄZUJĄCE CENY. 
Starosta Powiałowy w Baranowiczach 

w dn.'24 bm. podał do publicznej wiado 
mości wyznaczone nesłępujące ceny na 
arłykuły pierwszej potrzeby: 

Za 1 kg. mąki żytniej razowej 95 proc. 
(hurt) 23 gr., (detal) 25 gr., mąki żyłniej 
pytlowej 70 proc. (h) 30 gr., (d) 33 gr., 
chleba razowego 95 proc. (h) — (d) 23 
gr., chleba żytn. pytlowego 70 proc. — 
(h) — (d) 30 gr., kaszy pęcaku (h) 28 i 
pół gr, (d) 32 greę., kaszy jęczmiennej 

.(h) 28 i pół gr., (d) 32 gr., kaszy perlo 
wej 1/0 i 2/0 (h) 51 gr., (d) 46 gr., kaszy 
perłowej nr. 1 (h) 50 gr., (d) 55 gr., ka 
szy nr. 3 (h) 48 gr., (d) 53 gr., kaszy man 
nej (h) 52 gr., (d) 58 gr., kaszy gryczanej 
(h) 53 gr., (d) 59 gr., kaszy gryczanej 
(połowa) — (h) 52 gr., (d) 58 gr., bułki 
pszennej wodnej (h) — (d) 45 gr. 

— 25 bm. w Baranowiczach odbyła 
się odprawa - raport kontrolnych oficerów 
I podoficerów Zw. Strzeleckiego z tera 
nu pow. baranowickiego. 

Od godz. 8 do 10 uczestnicy wpisali 
się*do kart ewidencyjnych, po czym wys 
łuchali w kościele parafialnym mszy św. 
O godz. 11 rozpoczęto odprawę odda- 
niem czic barwom i symbolom państwo 
wym i organizacyjnych oraz odśpiewano 
hymn strzelecki, Na program odprawy 
złożyło się: odczytanie rozkazu komen- 
dania głównego Z. $., odczyłanie wyły 
cznych pracy n okres letni, referaty ofi 
cerów Z. $. Oprawę zakończono odśpie 
waniem „I Brygady”, 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Gościnny występy Wiedeńskiego Tea- tru (Deutsches Vołksteater"). Dziś, we wto, 

rek wieczorem o godz. 8,15 znakomity ze- 
spół wiedeńskich arlystów da tylko jedno: 
przedstawienie utworu pisarza węgierskie-. 
go D. Bus Fekute'go, satyryczną komedię 
„Jean”*. Na czele zesn*'4 stoją znani naszej. 
publicznošci z zeszłorocznego występu w 
komedii „Ping-pong”, jak również z s.ere. 
gu filmów, Lili Darvas Hans Jaray, Dal-' 
szą obsadę stanowią Joanna Tervin,. Kurc. 
Lessen, Egon Jordas, Viln.a Dógischer, Elza 
Fóry, Teodor Grieg, Herman ,Brix. Bilety! 
znajdują się w przedsprzedaży w kasie tea 
tru „Lutnia“. . 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

— Występy J.  Kulezyekiej.. Ostalnio 
pizedstawienia „Władczyni Filmu*, , Dziś. 

i jutro ostatnie przedstawienia _óp. Gilberta 
„Wiadezyni Filmu“. Ope:elka ta grana bę- 
dzie z występem J. Kulczyckiej*po cenach 

TEATR POPULARNY „NOWOŚCI. - 
— Dziś, wtorek wielkie widowisko rewio 

we p. t. „Śmiejmy się wszyscy" + udziałem 
całego zespołu z Barbarą Halmirską. 

Początek o godz. 6,80 i 9,15. 

Piszą do nas 

Pod rozwagę P.P. 
Radnym naszego 

miasta 
Niezmiernie dodatni objaw zauważy: 

liśmy osłatnio u Wilnian. Troska o piękno 
i estetyczny wygląd naszego miasta ogar- 
nęły szerokie sfery mieszkańców. 

Mówi się o ukwieceniu i prźyozdobie- 
niu zielenią balkonów starych wiłeńskich 
kamienic. Wilno ma być czyste i świe- 
że. Piękne hasłoł 

Dalej... na najbliższym posiedzeniu 
Rady Miejskiej zabiorą głos nasi urba- 
niści, by już osłatecznie przesądzić o о- 
sach placu katedralnego: I wiele innych 
rzeczy się projekiuje i realizuje. 

Niestety... zapomniano o jednym, co 
także ma wielki wpływ na piękno i pol- 
skość naszego miasła. Czy nie należałoby 
poprawić obrzydliwe szyldy reklamowe, 
a przede wszystkim usunąć szyldy z na- 
pisami żydowskimi! 

Nadszedł bowiem już sezon turysłycz- 
ny. Spodziewamy się bawić u siebie gości 
z różnych dzielnic Polski i. z zagranicy. 
Czy te napisy żydowskie zaliczyliśmy do 
zabytków naszego miasta i kiórymi ma- 
my się afiszować? Chyba nie. A więc... 

Czynniki miarodajne muszą ię kwestię 
załatwić jak najszybciej, bo naprawdę po 
ulicach miasta, aż „hadko” przejść. 

z > NW. M 
i ji 

RADIO 
WTOREK, dnia 27 kwietnia 1937 r. 

6,30 Pieśń, 6,33 Gimnastyka. 6,50 Muzyka. 
7,1% Dziennik poranny. 7,25. Program: dzien. 
ny. 7,30 Informacje i giełda rolnicza, 7,35 
Muzyka. 8,00 Audycja dla szkół, 8,10—11,30 
Przerwa. 11,30 Audycja dla szkół. 11,57 Syg 
nał czasu. 12,00 Hejnał. 12,03 Wileńska Or- 
kiestra Kameralna pod dyr. Wł. Szczepań- 
skiego. 12,40 Dziennik południowy. 12,50 
W.osenne prace w s. dzi . 18,00 Muzyka po: 
puiarna. 14,0—15,00 Przerwa. 15.00 Wiado- 
mości gospodarcze. 15,15 Instrumenty ulicy. 
15,25 Życie kulturalne. 15,30 Odcinek prozy. 
15,40 Program na środę. 15,45 Muzyka pol- 
ska 16,00 Ze spraw litewskich w języku pol: 
skim. 16,10 Moniuszko. 16,15 Skrzynka PKO. 
16,30 Koncert ukraińskiego chóru Narodo- 
wego. 17,00 Dni powszednie Państwa Kuwal- 
skich. 17,15 Koncert solistów. 17,560 Pogrom: 
са — monolog. 18,00 Pogadanka. 18,10 
"Współpraca sportu szkolnego ze sportem za- 
"wodniczym. 18,20 Z bruku ulicy — transmi- 
sja z Izby Zatrzymań w Wilnie — reportaż 
Tadeusz Bulsiewicz. 18,40 Muzyka dawna. 
18,50 Pogadanka. 19,00 Tradycjonalizm i rc- 
wałucjonizm — dyskusja — K. Górski i M. 
Limanowski, 19,20 Koncert — transmisja z 
Wystawy Radiowej. W przerwie około godz, 
21,15 Dziennik wieczorny. 20,00 Pogadanka 

| muzyczna. 20,15 Koncert symfoniczny. 22.30 
Pogadanka — powieściopisarz a fabrykant 
powieści. 22,45 Tańczymy: (płyty). 22,55 Os“ 
tatnie wiadomości, 23,00 Zakończenie progr. 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wilefsk,“ 
ч 15% rabatu 

  

  

    
! 

Ceny żywca i mięsa 
w. Wilnie 

Notowań. Tymczasowej Komisji Izb: Prze- 
mysłowo Handlowej, Rolniczej, , Rzemieśln. 

Cena łoco Targowisko i Rzeźnia w dn. 
od 19 do 23 kwietnia 1937 r. w złotych 
ewentualnie groszach: : $ 

1 Żywiec za 1 kg. żywej wagi.: 
Bydło: Stadniki II gat, 45—55, IIP gat. 

35--45; krowy II gat. 43—53, III gat. 33— 
43; cielęta Il ga”. 50—60. 

Trzoda chlewna I gat. 95—108, IE gat 
85--95, III gal. 75—85, . 3 

Ti. Mięso w hurcie miejscowego uboju; 
Wołowina całe tusze I gat. 95—105. II 

gat. 85—95, IIk gat. 75-85; wieprzowina 
I gat. 130—135, II gat. 725—180, HF gat. 
115—125. 

III. Mięso przywozowe: 
Wieprzowina I gat. 1,30—1,35, II gat 

125 — 130, (IT gat, 1,15—1,25. 
AV, Skóry surowe; 
Bydlęce za I kg. 1,15. Cielęce za 1 kg. 7 

zł Szczecina surowa niesortowana za 1 kg. 
10—11 zł. 

Za ubiegły tydzień spędzono bydła ro- 
gatego 619, eleląt 821, trzody chlewnej 496. 

| tego 546, trzody chlewnej 319, cieląt 812, 
„-/Teńdencja lekko zwyżkowa. 

1: „Ceny ryb 
© ga ćżas 6d 17-do 23 kwietnia 1937 r. 
„Karp žywy: I gat. 2,00 (2,20), karp żywy 

„M gat.. 1,80 (2:00), karp šniety 1,50 (170), 
ak żywy wybor. 1,80 (2,00), szczupak 

żywy Średni 1,50 (1,70), szczupak śnięty wy 
her. 1,70. (1,60), szczupak śnięty półwybor. 

* 1,26 (1,40), szczupak śnięty <średni 1 00, 
.(120), leszcz + śnięty wybor. 1,10 (1,60), 

     

| lessćz śnięty półwykor 1,00 (1.20), leszcz 

šniety średni -0.60.. (0.80), węgorz pėlwybor. 

2.00 (220), okoń półwybor. 1,20 (110), 
-okGń średni 0,80: (1.00), okoń drobny 0,20— 

10,40. (0,30—0,60). .piać Średnia 0,80 | 

płoć drobna 0.40. (0,60), karaś v 

;1,60- (1.80), tn: żywy półwybor. 1.20 (1 101, 

sn śnięty wybor. 1,60 (1,80). 

Cyfry w nawiasach oznaczają ceny. dele 

       
liczne, 

< Zabiło w ubiegłym tygodhiu bydła roga - 
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Wiadomości radiowe 
DZIS CIEKAWY REPORTARZ. 

Dziś o godz. 18.20 Tadeusz Bulsiewicz 
przeprowadzi ciekawy reportarz z Izby 
Zatrzymań dla nieletnich pł. „Z bruku 
ulicy”. 

POZNAŃSKI CHÓR ARCHIKATEDRALNY 

w koncercie Polskiego Radia z „Romy”. 
Tegoroczne koncerty Polskiego Radia, 

urządzane w sali Domu Katolickiego „Ro 
ma“ słały się zupełnie nową I dotych- 
czas niespotykaną w Polsce placówką kul 
tury muzycznej. Tułaj zaznajamia się pub 
liczność warszawska i radiosłuchacze z 
dziełami mistrzów polskich i obcych, któ 
rych gdzie indziej nie ma się okazji us- 
;łyszeć. Wystarczy przypomnieć, iż w „Ro 
R 3“ wystawiono po raz pierwszy w War 
*szĄ vie, w całości „Harnasie”, a także od 

wie 1 lał w Polsce nie wystawiane oralo 
rium „Stabat Mater“. Z tej estrady zapo 
znano publiczność i radiosłuchaczy z nie 
znanym dotychczas ułworami współczes 
nych i « wnych kompozytorów wziąwszy 
choćby „pod uwagę dwa koncerty sakso 
fonowe w; konane przez najlepszego @- 
becnie saks >fonistę szwedzkiego Rasche 
ra. Coraz bardziej uwydatnia się obraz 
całokształłu t;ch imprez, coraz korzyst 
niejszy jest ich bilans. 

* Koncert z dn. 27 kwietnia o godz. 
20.00 odbiega charakterem od utartych 
ram wielkich estrad koncertowych. Zapo 
wiedziany jest wysięp Poznańskiego Chó 
ru Archikatedralnego pod dyr. ks. Wacla 
wa Gieburowskiego. Chór ten jako naj 
łepszy. w Polsce i jeden z nielicznych, 
najlepszych chórów kościelnych Europy 
cieszy się wszędzie jaknajlepszą opinią. 
Program wtorkowy obejmuje natchnione 
dzieła wielkich mistrzów muzyki kościel 
nej, jak części „Missa Papea Marcelli" — 
Palestriny, dzieła Wacława z Szamotuł, 
Brucknera i innych, W części symfonicznej 
odegrane zostaną utwory dotychczas u 
nas nie grane: Cherubiniego — Symfo- 
nia D—Dur I Rymskiego-Korsakowa sul 
ła z opery „Legenda o niewidzialnym 
mieście Kiłeż i dziewicy Fewronii”, 
ST SET ITT TESTAI 

POTRZEBNY CUKIERNIK. 
Polska piekarnia w mieście powiało- 

wym poszukuje zdolnego cukiernika. -— 
Praca stała. Oferty z zaświadczeniami z 
dotychczasowej pracy składać w Oddzia- 
le Lidzkira „Kurjera Wileńskiego", Gór- 
niańska 8, tel. 166 — pod lit. J. L. 

Wanda Dobaczewska 
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Ofiara sezonu letniego i krewki kupiec 
Na marginesie wyda 

Jeszcze kilka dni i wyjrzy z za chmur , 
prawdziwe wiosenne słonko, zaświeci weso | 
ło nad prastarym miastem i ludzie zacz- | 
ną paradować w nowych, wiosennych ubra 
niach i kostiumach. Nie więe dziwnego, że 
mieszkańcy naszego miasta mają kłopoty: 
Skąd wziąć? skąd wytrzasnąć ubranie, kra- 
wat, koszulę? - 

Przed kilku dniami do jednej ze zna- 
nych firm bławatnych zgłosił się przyzwoi 
cie prezentujący się pan i nabył towarów 
na 200 zł. Pan podał, e jest inżynierem 
pracującym w sejmiku powiatowym w No- 
wogródku i nazywa się Antoni Krzywieki. 

Nie dziwncgo, że kupiec aczkolwiek od- 

niósł się do pana inżyniera z całym uszano 
woniem i skredytowa! mu, dając na raty, 

to jednak postano ił zbadać stan pana in- 
Żyniera na własną rękę. Jakże się zdziwił, 
kiedy się dowiedział, że Antoni Krzywicki 
nie jest wcale tym, za kogo pnagnął ucho- 
dzić. 

Kupiec zaskarżył go w policji © usiłowa 
ple przywłaszczenia materiału na 290 zł., 
„Tana inżyniera* zatrzymano. 

* * 

Pomiędzy kupcem NMichalem  Szweckim 
(Kijowska 6) a niejakim  Mejiachem  Su- 
chowskim (Zawalna 32) istniał zatarg. Oneg 
daj Suchowski zgłosił się do mieszkania 
Szweckiego celem zawarcia porozumienia. 
Celu swego jednak nie osiągnął. Rozmowa 
stawała się coraz bardziej ostrą, aż w pew 
nym momencie, jak to wynika z mełdunku 
złożonego w policji przez Szweckiego, Su- 
chowskiego pochwycił ze stołu nóż kuchenny 
1 dwukrotnie dźgnął nim Szweckiego w szy- 
ję. po czym pozostawiając w mieszkaniu bro 
czącego krwią zbiegł. 

Policja wytoczyła obecnie kupcowi Su- 
ehowskiemu dochodzenie o zadanie Szweckie 
mu ciężkiego uszkodzenia ciała. 

* * 
* 

W związku z aresztowaniem adwokata 
Długacza, niektórzy adwokaci interweniowali 
u władz sądowo-śledczych czyniąc zabiegi © 
zwolnienie aresztowanego. Podobno odwoła- 
nie od decyzji władz prowadzących dochodze 
nie rozpatrzone zostanie w dniu dzisiejszym 
na posiedzeniu gospodarczym Sądu Okręgo 
wego w Wilnie. & 

* 
* 

Wczoraj na dworcu żolejowym rozegrał 
Sie dramat samobójczy: przybyły z Warsza- 
wy 24-letni bezrobotny Antoni Ambrożewiez, 
pod wpływem ciężkich przeżyć, a szczególnie 
braku nadziei na otrzymabie pracy, targnął 
Się na życie, zażywają. esencji octowej. 

Po wypłelu trucizny, desperat pobiegł reszt 
kami sił do szpitala żydowskiego, błagając 
© ratunek. 

Przewieziono despereta w stanie dość po   ważnym do szpitala św. Jakuba. 

rzeń dnia ubiegłego 
* 

Tragiczny wypadek zdarzył się onegdaj 
wieczorem, przy uliey Stefańskiej 28, gizie 
ua skuiek nieostrożneści z jednej strony 0- 
raz karygodnegp niezabezpieczenia okna z 
drugeij, wypadł z okna trzeciego piętra na 
bruk 11-letni J. Taje. 

Chłopiec doznał bardzo ciężkiego uszko- 
zenia ciała oraz wstrząsu mózgu. Pogotowie 
przewiczło go do szpitala. 

Sk 

Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj 
reno na terenie miejskiej wytwórni kostki 
kamiennej przy ulicy Piłsudskiego, gdzie zo 
stał ranny klinem w głowę przy rczbijaniu 
kamieni 26-letn robotnik Witold Sadowski 

(Pilsedskiego 13). Pogotowie ratunkowe prze 

wiozło go w stanie eęiżkim do szpitała Św. 
Jakuba. 

Skutecznie i tanio 
OPRYSKASZ DRZEWA OWOCOWE 
przez CENTRALĘ. ZAOPATRZEŃ 

OGRODNICZYCH. 
Wilno, Zawalna 28, teł 21—48. 
Wypożyczanie opryskiwaczy. 

DOKTOR NES. | DQ WYNAJĘCIA 
Zygmunt z: 

ze wszelkjmi wygoda- 
Kudrewicz m EZ A 
Choroby weneryczne, | Jasińskiego 18 (w po- 
skórne I mocz: bliżu Sądu). Dow. się 
we ul Zamkowa 15, Trocka 4 m. 1 
tel. 19-60. Przyjmuje 
ой 8—1 I od 3—8. 

słoneczny z wygod. 
AKUSZERKĄ ы do wynajecia 

Śmiałowska ickiewicza 22-a—33 

oraz AA kę DOKTOR SES. 

tania se. | J. Piotrowicz- 
<zek, wągrów, piegów | Jurczenkowa 
brodawek, łupi Ord: : 

usuwanie tłuszczu a o a 
bloder | brzucha, kre | weneryczne kobiece 
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Nad program: BUSTER KEATON i in. 

| 

| TEMPLE ty w m. Bogate biedactwo 
I Са ыа на pamięką fotografię Shirieyki 
  

SINO] „;” Deanna DURBIN 
Ceny miejsc normalnet 

Re P E HH Dd w "Dzienny balkon 46 gr. 

muzycznym Wieczor. balkon 55 gr. 4 

w cudown. 

  

leodwołalnie ostatni dzień. 

ELICS Kolosalne powodzenie. N. pigkn, 6ponea miłosna 

JANOSIK zzómicki 
Nad program : Atrakcja kolorowa i aktuaiia. 

Kino MARS 
  

Dziś premiara Król śpiewaków — śpiewak królów 

RYSZARD TAUBER 
w pięknym filmie muzycznym 

Wiedeń-Londyn 
Nad program: Piękny dodatek muzyczny i aktualia 

OGNISKO | 
  

Zagłada barbarzyństwem i rozpustą ope'anego miasta. — 

Gigant. widowisko z okresu, który wstrząsnął podwal. świata 

Ostatnie dni Pompei 
W rolach głównych Prestor 

Foster, John Wood, Dorothy Wilson. 
Nad program! UROZMAICONE DODATKI, Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św: © R-ej, 

  

  

z paz Wileńska 34, tel, 18-68 
*° iryzacia: Geny prz, rzyjmuje od 5—7 w 

stępne Porady bez 
tne, Zamkowa 26—89 KEWSNEEEZ 

Marja 
Sprzedaje się| Ląknerowa 
SKLEP Przyjmuje od 9 rane 

spożywczy z całko-| do 7 wiecz. ul, J. Ja- 
witym urządzeniem | sińskiego 5—18 гб, 

Legionowa 8 1 Ofiarnej (ob. Sadu 
  

Liu lulu 5 LLS] 
"t IRA 

śwaroww| :; Czarna perła 
W rol. gł.: Egzotyczna gwiazda RERI, E. BODO, Żelichowska, Brodniewicz, Znicz i inni 
Niebywałe napięcie akcji. Niespotyk. przepych 

w Trokach „ale na przyszły możliwe, że pojadę na 

Ukrainę. 

"Teraz Pietraszkiewicz wykrzywił się płaczliwie. 

wystawy, NAD PROGRAM; ciekawe dodatki   „HHELIOS“ — Jutro premiera 

eeik Rene Claira E. As na ja 

JH, p Ė EB p sprzedaż 

PRZEBŁYSKI 
— I nie gadaj wszeteczności.. Prawda? Tchy, 

Zan przecie naprawdę wierzy, że wszeteczność pro- 
mionkom szkodzi. Osioł. Dużo jego promienistość 
pomogła? I ta świątobliwość, w którą od rozstania 
z Felą coraz mocniej się zagłębia? Ileż tu głupstw 
stało się pod moją nieobecność. Ja bym nie pozwolił. 

— I cóżbyś zrobił? 

— At, skąd mogę wiedzieć po niewczasie? — 
Pewnobym nie dał rozejść się tak bez sensu Toma: 
szowi i Feli. Uczciwe szczęście potrzebne jest w na- 
szej pracy. Kto wie? Może bym wytłumaczył mamie 
dobrodzice? Możebym Willamowicza wyperswado= 
wał? Ale z was nikt się tym zająć nie raczył, oprócz 
jednego Czeczota, który znowu zajął się zgoła po 
głupiemu. Na twoim miejscu, Józefie, nie zlekcewa- 
żyłbym tak zmartwień Tomasza, przyjrzałbym się 
zbliska jego rozprawom z Pełskim, przysłuchałbym 
się nawet plotkom. Ale gdzieżbyś ty plotek słuchał. 
Ty — Katon. Ty po chmurach groźnie chodzisz ni- 
'czym Jowisz, a Onufr, ćó przywykł ślęczyć z nosem 
„przy ziemi... ‚ ES: 

Jeżowski przerwał niecierpliwie. 
— Ach, dobrze. Po stokroć masz rację. Przeo- 

czyłem tę sprawę. Cóż, ciesz się tedy, że Katon od- 
cnodzi wgłąb swojej znarowionej duszy i będzie sam 
ze sobą we cztery oczy gnębił Horacjusze i Pindary. 
'Ty stajesz na miejsce moje, „złaźże z chmur i całe 
wojsko za sobą sprowadź. ; Ё : 

Pietraszkiewicz zrobił minę z chytra potulną. 
— A pogniewasz się, jeżeli odmienię twój ton? 

Nadtoś już bezinteresowny, Jeżu. Pozwól, że nie uwie- 
rzę w nagły zapał do Horacjuszów i Pindarów. Przy- 
znaj się, że masz jeszcze inne zamiary. : 

Jeżowski uśmiechnął się po raz drugi w ciągu 
kwadransa, co było rzeczą niebywałą i co Pietrasz- | 
kiewicz zanotował sobie jako jeszcze jeden znak zmie 
niających się czasów. > Е 

— Zgadłeś. Ten rok naprawdę * przebakalarzuję 
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— Ale ty nam potrzebny, Jeżu. Obiecałeś być du- 

chem opiekuńczym, a gdzie szukać ducha? Na Ukra- 

inie? Na każdy wypadek będziesz mnie musiał spo: 

rządzić szczegółowy testament. 

— Dobrze. A w pierwszych słowach testamentu 

przekażę tobie specjalną opiekę nad Aleksandrem Łu- 

czką. Wprowadźcie go do Towarzystwa Filomatycz= 

nego i hodujcie na członka rządu. 

"Mówił mnie Janek o jego poświęceniu. A cóż? 
nie na wiele się przydało, skoro i tak oddajesz prezy 
denctwo? 

— (o pleciesz. Gdyby nie Luczko... Szkoda вач 
dać. Tomasz 'w progu. On najlepiej powie. 

Rzeczywiście Zan stał w drzwiach do sieni. 
Zmarzł, czy przemókł, ale zgarbił się jakoś i ręće za- 
pchnął głęboko w rękawy czujki. Wyglądał z tym 
prawie po franciszkańsku. Pietraszkiewicz na taki 

widok zamachał gniewnie rękami. 

— Tfy, diabli.  Rozumiałem, że zakonnik w 

drzwiach stoi. Wyprostój że się, bo zwołam na ciebie 

wszystkie przekleństwa piekieł. Znowu zwiesiłeś nos 
aż do pasa. 

Zan, nie wyciągając rąk z rękawów, zbliżył się 

do pieca i stanął w tej samej zakonnej postawie. Pas 
trzył pilnie w płomień, iskierki ognia migotały mu 
czerwono w źrenicach. 

— Jakoś nie mogę przyjść do siebie od zeszłej 

wiosny. Feli ślub odbył się w zeszłym tygodniu... Ale 

to nie dlatego ja taki społaniały: Nie myślcie tego. To 

filaretów tak bardzo mnie brakuje. Gdybym wiedział, 

że tak prędko oddać ich przyjdzie, gorliwiej bym wy- 

korzystał każdą chwilkę z nimi spędzoną. Kochane 

moje chłopaki. To były dobre czasy. 

Pietraszkiewicz z rozmachu palnął Zana po ra- 
mieniu. 

— Nie biedaj. Przyjdą inne, jeszcze lepsze. Z cza» 
sami to tak zawsze. Masz przecie nielada pociechę: 
wychowałeś takiego Łuczkę. 

Zan odwrócił się od ognia swoim dawnym sprę- 
żystym ruchem. 
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— Prawda. Łuczko. To mi zuch chłopałe, Gdyby 

nie on... Zrazu wyklęliśmy si strasznie — począł op1= 

wiadać po raz niewiadomo który — i ja chciałem па 

tychmiast iść do komisji, wytłumaczyć nieporozumig- 

nie, ale Jeż nie pozwolił. Trafnie wyczuł. Ten dziecins 

ny heroizm ukręcił łeb śledztwu. Poprostu wielki 

książę nie mógł się z tem peckać, Wypuścili chłopca 
na pierwsze słowo Pełskiego, ale Oleś taki cierpiał w 

kozie i mnie gnębi myśl, że za moją przyczyną. A mo* 

że ja powinienem był wtedy jednak pójść do komisji? 

— Dajże spokój, wariacie. Z tobą nie poszłoby 

tak gładko. Do tej pory jużbyś nosił karabin u stóp 

Kaukazu: A coby się stało z Filadelfistami? 

— Nic złego. Potrafiłbym ich nie zahaczyć. Aie 

wiesz ty? — Zan zniżył głos do tajemniczego sn 

— Кю wie? ja tem pod Kaukazem pożyteczniejszy 

byłbym może jak tu? Może zdaleka silniej oddziały» 

wałbym na was magnetycznie i więcej r A ze 

mógł wysiłkiem ducha uskrzydlonego cierpieniem | 

cóż wy na taki eksperyment? : 

— Że podobne bzdury w twojej tylko mogły о+ 

dzić się głowie. — Pietraszkiewicz uderzył w stół pieš“ 

cią. — Ja trzeźwy jestem pomimo pięciu kieliszków 

wołocha pełnych jak wole oko. Do diabłą 2. iwojmł 

płynami magnetycznymi. Po.ziemsku rzeczy biorąc Ę 

stało się tak, jak się stać było powinno. pa: das 

tąd, że lepiej byłoby, gdyby Tomasz, AOC 

zastępca Jeża ze wszystkich jego wyjazdów, wziął 

stałe prezydenctwo, ale teraz widzę, że taki ja RAY 

wziąć, Tylko słuchajcie, ręce, o..« — położył zwinięte 

pięści na stole — silne, do kupy was zgarnąć 7 

Ale glowa... hm... chciałbym mieć drugą o ra y. 

Trudne czasy idą... sami wiecie... Zgorączkuję się.. nie 

mam rozumu i spokoju Jeża, ani EDRMOA spa 

ani przedziwnej intuicji "Tomasza, ani zdrowego sądu 

na miarę Franusia. Dodatkowa głowa byłaby mnie 

mocną. - 

a e. Przyprawimy ci ją, i to dzisiaj przy 

obiedzie — powiedział uprzejmie Jeżowski. Pietrasz- 

kiewicz wytrzeszczył oczy. 

— (o? hę? : 

— Lelewel nas na obiad zaprosił. 

en.) 
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