
Przed kiiku dniami red. Stanisław 
Mackiewicz wystąpił w „Słowie* z 

kolejnym atakiem na Szkołę Nauk 

Politycznych przy Instytucie Nauko 

wo- Badawczym. Europy Wschodniej. 

Ataki te dość periodycznie powtarza 

jęce się od 6 lat, w. bardzo nieznacz 

nym stopniu są oparte na znajomości 

isłotnego stanu rzeczy i wnoszą duże 
zamieszanie do kształtowania się opi 

aii o Instytucie. Nie twierdzę bynaj- 

mniej, że Instytut dotychczas zawsze 

+ 100% spełniał swoje zadania, lecz 
ataki p Mackiewicza bardzo mało do 

anleżytego uświadomienia tych za. 

dań przyczyniają się. 

Zadania Instytufu 
Jedno zasadnicze nieporozumie* 

mie bardzo często wkrada się do 

wszelkich dyskusyj na temat Instytu 

ta: jest nim pomieszanie Instytutu z 

funkcjonującą przy nim Szkółą Na 

sk Politycznych. Instytut jest instytu 

tją naukową, mającą za zadanie ba 

fanie różutch probłemów życia wseho 

dnich rubieży Pańswa Polskiego oraż 

życia naszych wschodnich sąsiadów. 

$skoła Nauk Politycznych jest insty 

"inąją nauezającą w zakresie ogólne 

«ge wykształcenia politycznego ze 

szczególnym uwzględnieniem proble 

wów, wschładnio - europe įskic h.. 

Połrzeba należ sytego zorganizowa 

aa badań naukowych w zakresie pro 

biemów . wschodnio. * suropejskich 

thybą nie wzbudza wątpliwości. De- 

Klamujemy wiełe na temat mocarst 

wowych ambicyj paūstwa Polskiego. 

Lecz ugruntowanie i rozszerzanie mo 

*arstwowej pozycji Polski -— to nie 

tylko mocne oparcie o morze, nie 

tylko stworzenie i rozbudowanie prze 

mysłowych potencjałów siły obron* 
nej, lecz również ugruntowanie na 
sżej roli na Wschodzie Europy. Tak 

! Ь' ło za czasów Jagiellonów, tak było 
7a Batorego i tak musi być dzisiaj. 
Marszałek Piłsudski organizując wy* 
prawy wileńską i kijowską wskrze 

szał najwieksze mocarstwowe trady- 
cje dawnej Rzeczypospolitej. Jeżeli is 

łotnie chcemy odegrać wigkszą rolę 
tóstoryczną. musimy te tradycje pie- 

Ž ięgnować. 

Jednak wschód europejski — to 
ūziš juž nie zastygła w inercji, śpiąca 
masa, lecz niezmiernie dynamiczny 

świat zmiennych zjawisk. Jeżeli chee 

„Wy na tym terenie pewną rolę odeg 

Tač, „musimy te zjawiska uważnie ba 

dać I rejestrować. Niemcy posiadają 
obecnie szereg świetnie zorganizowa- 

nych instytutów badawczych. W za: 

kresie badań i znajomości Wschodu 
Europy nie možemy pozostawać za 
nimi w tyle. Sądzę, że pod tym wzglę 
em reprezentujemy z red. Mackie- 
'wiczem identyczny punkt widzenia. 

Na czym więc, konkretnie biorąc, 
mausi polegać praca Instytutu Bada- 
pia Europy Wschodniej, Należy tu 
ustalić pewną hierarchię zadań. 

1. Uważam, że pierwszym i naj. 
ważniejszym zadaniem musi być 
stworzenie odpowiedniego warsztatu 
badawczego przez stałe segregowanie 

"I inwentaryzowanie materiałów do- 
„tyczących poszczególnych proble 
mów. Wykształcenie specjalistów, 
którzyby nosili encyklopedię w móz-* 
gach nie jest ani możliwe, ani nawet 
pożądane. Jest natomiast bardzo wa 
źną rzeczą, aby każdy uczony, dzien- 
nikarz, urzędnik, kupiec, który musi 

zapoznać się z jakimś zagadnieniem;   
    

nie potrzebował bezpłodnie tracić 

czas na wyszukiwanie odpowiednich 

materiałów. Stworzenie takiego war 

sztatu jest rzeczą znacznie bardziej 

skomplikowaną i kosztowną niż to na 

| pierwszy rzut oka może się wydawać. 

Wymaga to stałego prowadzenia od- 

powiednich katalogów, kartotek, ar: 

chiwów iip. Jednak bez takiego war” 

szłatu trudno mówić o zorganizowa* 

niu na szerszą skałę poważnej pracy 

badawczej. 

2. Drugim zadaniem Instytutu 

jest wychowanie pewnej iłości wy- 

kwalifikowanych specjałistów zapra 

wionych do setudiów nad probłemami 
swschodnio - europejskimi. Mówiąc 

© wykształceniu nie mam tu na my" 

Śli wykształcenia przez nauczanie 

szkolne, lecz przez zaangażowanie pe 

wnej iłości posiadających niezbędne 

przygotowanie teoretyczne współpra 

cowników naukowych, krórzyby byli 

cbowiązani do mniej lub więcej sa” 

modzielnej pracy naukowej. Prawdzi 

wi bowi iem specjaliści kształcą się do 

piero w trakcie takiej samodzielnej 

pracy badawczej. 

8. Na trzecim miejscu stawiam 

zadanie nauczające w zakresie kształ 

cenia ludzi przygotowanych prakty- 

cznie do słykania się w administracji, 

*wajsku; służbie zagranicznej, dzienni-. 

karstwie, handlu itp. z problemami 

vschodnio * europejskimi. Może być 

więc tutaj mowa o szkole sowieło* 

znawczej, o której wspomina w swo 

im artykuł red. Mackiewicza. Oczywiś 

cie, posiadanie odpowiednich kadr 

specjalistów oraz odpowiedniego war 

ształu jest warunkiem należytego pro 

wadzenia: takiej szkoły. Sądzę, że za 

czątek takiej szkoły przy Instytucie 

mamy w postaci piątego i szóstego 

semestrów na których są skoncetro- 

wane przedmioty sowietoznawcze 0 

raz istnieją odpowiednie seminaria. 

4. Dopiero na czwartym miejs- 

cu w hierarchii zadań Instytutu po 
stawiłbym prowadzenie  ogėlno- 

kształcącej szkoły Nauk Politycznych 

Sądzę, że pod kątem widzenia tej 

hierarchii zadań musi być przede 

wszystkim oceniana działalność In 

stytutu. Chciałbym p. red. Mackiewi- 

cza zapytać, czy zadał on sobie wiele 

trudu, aby chociaż powierzchow- 

nie zaznajomić się z wysiłkami Insty 

tutu w kierunku wytwarzania pew* 

nych ośrodków pracy naukowej? 

Przed rokiem kilkakrotnie zaprasza 
łem red. Mackiewicza, aby zechciał 

zwiedzić znajdujący się pod kierow- 

nictwem niżej podpisanego Referat 

badań ekonomicznych. P. Mackie 

wicz z tego zaproszenia nie skorzys- 
tat. Pozwalam sobie to zaproszenie 

ponowić. 

Nie znaczy to, abym był zadowale 

Ly z tego, co Instytut dotychczas w 

zakresie badań ekonomicznych zro 

bił. Odwrotnie doskonale sobie u*wia 

dsmiam bardzo liczne niedomagania, 

gotów jestem sam na nie redaktorowi 

Mackiewiczowi wskazać. Nie boję się 

również krytyki prasowej. Uważam 

bowiem, że wytknięcie braków. nawet 

gdy jest dokonane w formie przejas 

krawionej, stanowi pierwszy krok do 

ich usunięcia. Jednak to, co dotych- 

czas pisał red. Mackiewicz tylko w 

bardzo nieznacznym stopniu zawiera 

łc elementy krytyki rzeczowej, była 

ta jedynie z zacięciem i pasją prowa 

dzona-akcja zwatczania Instytutu. = 

„wniosek mylny. Podkreślam, dotych- 

, może powiedzieć, że kwestia utrzyma 

  

  

Szkoła Nauk . 
Politycznych 

Powyżej w hierarchii zadań Insty 
tutu kwestię Szkoły Nauk Politycz* 

nych umieściłem dopiero na czwar 

tym miejscu. Czy stąd wynika, że do 

utrzymania tej szkoły nie przywiązu 
ję większego znaczenia? Byłby to 

czas sprawę tę rozważałem z punktu 

widzenia hierarchii zadań Instytutu. 

Lecz obok tego punktu widzenia mo- 
że być jeszcze inny: punkt widzenia 

potrzeb Wilna, Czy p. Mackiewicz 

nia w Wilnie pewnego ośrodka wyk- 

ształcenia połitycznego jest mniej 

ważna, niż w Warszawie lub Krako- 

wie, gdzie istnieją niekweslionowane 

przez p. Mackiewicza szkoły. nauk 

politycznych. 

Mówimy i piszemy wiele o upad- 

ku Wilna, Chcielibyśmy podnieść wa 

gę gatunkową naszego miasta w 

kształtowaniu się życia polskiego. 

Wierzymy, że w Wilnie żyją najwięk 

sze i najwspanialsze tradycje dawnej 

Rzeczypospolitej. Wileńska Szkoła 

Nauk Politycznych musi stąć się oś- 
rodkiem poznawania i pielęgnowania 

tych tradycyj. Ośrodkiem, uczącym 

patrzeć na: rzeczywistość polityczną 
dnia dzisiejszego po przez pryzmat 
wielkich procesów dziejowych. Z te- 

go też punktu widzenia wychodząc, 

uważam, Że myśl faktycznego połą   czenia tej Szkoły z Biblioteką im. 

  

WILNO, niedziela 30 maja 1937 r. 

  

Wróblewskich była wyjątkowa, szczę 

śliwa. 

P. Mackiewicz wysuwa. kwestię pro 

gramu. Jest to, kwestia zbyt skompli 
kowana, żeby można ja było w jed: 

nym artykule omówić. Nie twierdzę, 

że program jest idealny, lecz twierdzę 

Że dziś jest on o wiele lepszy, niż 

pized kilku łaty. Szkeła stanowi typ 

odrębny i program z natury rzeczy 

ulega ewolucji. Ogólnie rzecz biorąc 

mógłbym powiedzieć, że w ramach 

rczporządzalnej ilości godzin uwzglę 

dnia on w  dóstatecznym stopniu 

kształcenie umiejętności wyśleńia w 
kategoriach ekonomicznych i praw- 
nych, w niedostatecznym natomiast 

stopniu kwesię kształcenia umiejęno 

ści myślenia w kategoriach historycz 

nych. 

Drugą kwestią jest sprawa wykła* 

dówców. Poruszył ją p. Mackiewicz, 

wytykając dyr. Wielhorskiemu fakt 

Gtrzymania przed kilku łaty doktora- 

tu.z zakresu ekonomiki: rolnej. Nie 

mógę zrozumieć w jaki: sposób. fakt 

że dwóch dyplomów wyższych zakła 

dów naukowych zdebytych przed 

wojną, p. Wielhorski „dolączsł przed 

kilku łaty jeszcze trzeci w nestaci 

doktoratu z zakresu ekonomiki rol- 

nej, może dyskwalifikawać go jako 

dyrektora Szkoły. Jednak muszę przy 
znać, że w pewnym stopniu w posta 

wieniu sprawy. przez p. Mackiewicza 

| tkwi kwesłia zasadnicza. Mianowicie, 

czy w Szkołe mogą wykładać tyłko 

osoby posiadające formalne kwalifi- 

scho 

„ska. Szkoła Nauk. Politycznych   

   

   wraz z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 

prawa Instytutu Europy 
  

  

kacje do wykładania w wyższych 

uczelniach (roktorat oraz habilitacja) 

Czy też również i inni specjaliści. 

Nie uważam, aby to. pierwsze roz- 
wiązanie mogłoby być szczęśliwe, 
Tam, gdzie w naukach społecznych 
chodzi o ujęcie zmiennej rzeczywisto 
ści dnia dzisiejszego, granica pomię 
dzy czystym naukowcem a publicys 

-tą staje się dość płynną. Dlatego teź 

z natury rzeczy Szkoła Nauk Polity 
cznych musi wykorzystywać nie tył 

kc kwalifikowane siły uniwersytec' 

kie, lecz również wybitne siły publ- 

cystyczne, którymi może rozporzą” 

dzać nasze miasto. Naprzykład, uwa 

żam, że źle się stało, iż swego czasu 

nie została w dostatecznej mierze 

przez Szkołę wykorzystana obecność 

w Wilnie p. Władysława Studnie* 

kiego. 

W słosunku jednak „Słowa* dó 

kwestii Instytutu tkwi jakaś dziwna 

sprzeczność. Wszystko co „Słowo 

pisze „zasadniczo* o ideałach mo* 

carstwowych o naszej polityce zagra 

nicznej, o roli Wiłna zdaje się prze” 
mawiać za utrzymaniem i rozwija” 

niem w naszymi mieście zakładów ta” 

kich iak Instvtut Naukowo Radaw* 

czy Europy Wschodniej, lub Wilef- 

Gdy 

jednak takie instvtucje powstają. to 

p Mackiewicz wytęża wszystkie wy” 

siłki nie aby je rozwijać i udoskona* 

lać, lecz aby je zniszczyć. 

Stanisław Świaniewicz. 

  

Zjazd organizacji wiejskiej O. Z. N. 
woj. nowooródzkiego 

Dziś odbędzie się w Nowogródku | 
zjazd organizacyiny O. Z. N. organi: | 
zacji wiejskiej. Na zjazd ten przybę: | 
dzie przewodniczący organizacji wiej 
„skiej O. Z. N. sen. gen. Andrzej Ga* 
liea, który wygłosi programowe prze 
mówienie, 

Program zjazdu jest następuiący: 
1. Zbiórka o godz. 10 m. 39 na 

przystanku autobusowym, 
2. Nabożeństwo © godz. 11 m. 30 

w kościele św. Miehała, oraz w sobo- 
rze św. Mikołaja. | 

3. Zebranie na placu Zańikówymi 
0 godz. 12 m. 45. 

4. Zagajenie zebrania przez prze 
wodniczącego Okręgu: Nowosródzkie 

go inż. roln. Jana Trzeciaka © go- 
dzinie 13. 

5. Przemówienie przewedniczące 
go organizacji wiejskiej OZN sen. 
gen. Andrzeja Galicy. 

6. Przemówienia dełegatów. 
7. Przemówienie nrzewodniezace 

go Okręgu Nowogródzkiego Grganza 
cji wiejskiej GZN inż. roła. Jana 
Trzeciaka. a: 

8. Zamknięcie zjazdu. 

KONFERENCJA PRASOWA 
W NOWOGRÓBKU. 

W związku z dzisiejszym zjazdem 
odbyła się wczoraj w Nowogródku 
konferencja prasowa, w której wzięli 

udział pp.: inż. Jan Trzeciak — prze 
wodniezący org. wiejskiej OZN, red. 
Qstoja-Owsiany, delegat Biura Pro 
pagandy OZN J. Święcicki — redak- 
tor „Kurjera W*leūskieso“, mecenas 
Pawlać, red. „Życia Nowosrėdrkie- 
sa“ p. Engman. red. ..Głosu Ziemi“ n. 
Mejer, kierownik PAT oddział w. Wi! 
nie p. Patrycy i mgr. Dusza z Wy” 
działu moe OZN. . 

Na: stronie 2 žus му` 

wiad z p. inż. Janem Trzeciakiem, 

przewodniczącym organizacji wiejs- 
kiej OZN. o sytuacji gospodarczej I 
politycznej w Nowogródczyźnie. 

  meviile Chemberiain na wywczasacn | _
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— Jak Pan sobie wyobraža pracę 
O. Z. N. na terenie Wojewėdziwa No 
wogrėdzkiego? 

— Żeby na to odpowiedzieć musi 
my sobie uświadomić kilka zasadni* 
czych zagadnień i właściwości nasze 
go terenu: 

1. Województwo  Nowogródzkie 
jest wybitnie rolnicze, gdyż ludność 
rolnicza stanowi około 85 proc. ogółu 
Z miast Nowogródczyzny dwa tylko 
mają wyraźną tendencję rozwojową, 
a są nimi w pierwszym rzędzie Bara 
newicze, w drugim Lida — oba leżą 
ce w centrach węzłów kolejow.. Ро- 
zostałe miasta nie rozwijają się zu 
pełnie, a taki np. stary Słonim wyka 
zuje spadek ilości mieszkańców w po 
równaniu z rokiem 1897. 

2. Gleby województwa są niezłe, 
w. paru powiatach zupełnie dobre. 

S Gospodarnošė I i zamiłowanie rolnicze 
ludności duże, czego dowódem może 
być to, że mimo kryzysu ogólnego 
wskaźnik produkcji romiczej w cią- 
gu ostatnich trzech lat wzrósł o 20 

„proc., Posteps“ Komasacji stwarzają 
„promno możliwości dalszego wzro 
ślu_ produkcji rolniczej, Poważną 
„przeszkodą jest natomiast zawsze kli 
mat gdyż np. ilość dni ciepłych let- 
nich jest 30, zaś dni roboczych w po 
lu o ckolo 50 mniejszą niż „pod War 
szawą. А * = 

"8. Na terenie województwa mamy 
6k. 250.000 gospodarstw rolnych w 
tym do 3-ha — 35 proc.. 3—5 ha — 

`98 ргос., 5—10 ha — 25 proe., 10— 
50 ha — 11 proc., 50—100 ha — 0,35 
proc. ponad 160 ha. — 0.34 prde. 

Na początku akcji sealeniowej 
mieliśmv 3200 wsi 0. obszarze 
1 250.000 ha wymagających SEBA 
Gosnodarstw 195000. | 

Od poczatku akcji do t. I. 1937 т 
zgłoszono do scalenia dobrowolnie 

"2159 wsi o obszarze 981 000 ha -hėdą-. 
cych w posiadaniu 149 gospodarzy: 
<o słanawi f6.9 nróe, ogólnej Tośei 
wsi i 79 proć., ógólneg6 obszaru Zgło: 
szóno do 1. V. 1937 r. około 1080 wsi 
'© obszarze 550 tes. ha co stanowi 33 
Eros. osólnej ilości wsi i 43 prac. po 

-w'erzchni wymagającej scalenia. > 

"Obeente nrówadzi” się robotę "ię 
213 wsiach. Najwieksze nateżenie'ak 
cji scaleniowej przpadało dotychczas 
na fok 1936. Plłan-prac sealeniowych 
na rok'1937-38 przywiduie obiecie 
akcją 406 wsi: Z ogólnei lieczhy 946 
wi, które zgłosiły wnioski 0 zniesie 
nie służebności w 769 wsiach do koń 
te roku 1936 sgłnżebności zlikwidowa 
no co zwiekszyło ohszar wyżej wy 
mienionveh wsi 0 46 000 ha. 

| 4, Ludnošė wojew6dztwa jest mie 
«s»ana, większość rolników w domu 
уа języka białoruskiego, pod 
zgiędem narodowościowym poglądy. 
nie są zkrystalizowane i nieraz roż- 
bieżne. 
| $łnennki polityczne ksztaltuią się 
nieiednolicie. Znaczna część ludności: 
golniczej była w czasie woiny świato 
wej ewakuowana w ełąb Rosii i nrze 
żwła tam nierszy okres rewohucji ro; 

"syįskiej. okres wielkich nadziei i ohie 
trie „raju ziemskiego”. "Pod tvm uro 
-kiem wróciła do kraju i nie miała mo 
źności przeżywania i obserwowania 

; dalszych losów mas rolniczych Z S. 
S:R, 7 cielkawościa natomiast słucha, 

    

  

no agiłatorów © пе!‹птщ realizacii | 
tych zapowiedzi. Dziś w powiatach: 
nadgranicznych oczy się lu: 
diam otworzyłv:i opinia szerokich 

- mas, nawet najbiedniejszych wypada     

  

    

gospodarowania. Rolnikom naszem 
naforanicznym nie imponpije hałas 

_traktofów bolszewickich. ponieważ: 
widzą, że o ile lepiej wyglądają uro 

„ dzaje pa ich niwkach i koloniach, niż 
na polach kolektywów i sofchozów i 

4 gdy widzą pochvlone i nieme posta 
„cie nieodpowiadające na zadawane 
im nytania rolników za granicą. 
“6. Wadą naszych paczynań było 
ta, že mašy rolnicze nie były weiąg 
_nięte w orbitę myśli palitvcznej i mv 

-Śli gospodarczej Polski. Stad naogół 
- ›—__щ 

  

“rz bv naszego terenu: 

„wwvch 
na, = |-- 

"tra — nie istnieją. 

„dztwie znacznie się podnosi 1 hedzie 
Się podnosiła. Warunki komunikacyj 

są fałalne. Żeby nie rezwój w ostat 

nie dl ustroju kolektywnego | 

w sklepie „Ziarno” (firma żydowska. 

„widział Popizęcinane druly  feleg.aficz-   

ZKURJER "WILEŃSKI 30. V; 1937. 

Wywiad z inż. Janem Trzeciakiem 
przewodniczącym Organizacji Wiejskiej OZN. woj. nowogródzkiego 

bardzo zdrowa i bardzo wnikliwa 0° 
pinia zbiorowa mas rolniczych woje 
wództwa nowogródzkiego nie raz wy 
pada negatywnie w stosunku do na 
szych dotychczasowych metod i wy 
ników. Duża wina leży w wadliwym 
ustroju samorządów, które nie wy 
konały swoich zadań i tak zbyt wąski 
zakres swojej działalności na wsi po 
woli zacieśniły do czynności tak zwa 
nych poruczonych. Niesłusznie baga 
telizowano zdawało się — zbyt „Pry- 
milywne, ale bardzo oszczędne i czę 
sto bardzo przewidujące podejścia 
do gospodarki gminnej miejscowych 
włościan. Tu jak się dziś mówi nale 
żało cofnąć koło historii i dać $ię roz 
wijać samorządowi równolegle do ro 
zwoju potrzeb i myśli zbiorowej włoś 
ciam ina. 

Najpilniejsze i wprost palące po 

1. Wypracowanie sposobów szera 
kiego udostepnienia zdobyczy nowo 
czesnej techniki rolniczej wszystkim 
Kosnodarstwom, powstajaevym z prze 
budową ustroju rolnego (komasacji) 
Dotychczasowe metody prowadzenia 
r'racv aoronomiezno * snołecznej tvl 
ka wśród członków orsanizacii. do- 
krowolnveh sa już niewvsfarczniace, 
Trzeha obsłażyć z pieniedzy podatko 

wszvsikich rolników. nłatni: 
ków podaktkóry, co nrzv zwiekszeniu 
na to środków. sieaniecj mda bndże- 
tów gminnvch i zracionalizowanin 
fracy instruktorów rolnych zrobić 

możńa Potrzebne na to jećt Jnstrnk- 
Ю0г rolny na każda gminę. Trzeba że 
by zbiorowość gminna wzieła w bra 
са п‹тг‹тотп śnołocznej czynny ii- 
driał przez swoich przedstawiciel. 
Nie oheidzie się zanewne bez rozsze* 
rzenia zakresu zainteresowań samo- 
rządu Terytorialnego zagadnieniami 
'gosopartz: lnb bez powołania spe 
cjalnego samoządu na miższtch szcze 
blach. Dotychczas mamy tviko górne 
pietro samorzadu gospodarczego w 
postaci Izbv Rolniczej, zaś! dolne pię: 

w związku 7e wzrostem zapotrze 
bowania na siły ag onomiczne dziś 
już wyczuwa sie brak dobrze przy о° 
towanych i znajseveh miejscowe wa: 
runki instroktorów rolnvch., : 

„ 2, Produkcja, rolnicza w wójewó 

   

te zaś, kolejowe na naszvm terenie 

rich latach . komunikacji, autobuso“ 
weį prywalnej, wolew6dztwo nowo- 
gródzkie a: szezególnie najbogatsze 
jego powiatv byłyby odciete od świa 
ła Komunikacia samochodowa jed 
nak nie może: obsłużyć całkowicie te 
renu choćby ze wzgłędu na śniegi w 

| „podnieść pozio nasżke   zimie, Dlatego kolei mnsi dastoso- 

RABKA 

wać swój plan eksploatacji do po* 
trzeb miejscowego rolnictwa. Doma. 
gamy się linii kolejowej Zelwa — 
Mołodeczno, zaś w pierwszym rżę- 
dzie odcinka tej linii Nowogródek— 
Nowojelnia. Poza Nowogródkiem 
kclei nie posiadają trzy miasta po- 
wiatowe: Nieśwież, 2 i Wo 
łożyn. 

3. W związku z Kotiasalių ilość. 
nowowznoszońnych budynków jest b.:; 
duża. Drożyzna drzewa likwiduje bu! 
downictwo drewniańe. Trzeba myśleć 
6 innym buduleu. Potrzeba: cegielni, 

betoniarni, potanienia cementu i iep 
szej obsługi przez lasy państowe po- 
trzeb budowlanych z ról. 
ników. 

4. Trzeba iszkaefictniód i zracjonali 
zować produkcję rolniczą. Nie można 
bezmyślnie powtarzać słów o t. zw.i 
kierunku hodowlanym. Ogromne mo, 
żliwości kryje nasz teren w wiełu kie 
runkach produkcji. Żaden jednak in 
struktor nie może tu nie zrobić bez 
poparcia odbiorcy. Wobec braków 
ośrodków konsumcyjnych na terenie 
na poważniejszym odbiorcą musi się 
stać przemysł rolny. Walcząc 0 ńiego 
rie zawsze spotykamy się ze zrozu 
mieniem w polskiej myśli gospodar: 
czej. Przemysł rolny u nas musi*pow 
stać spódzielczy czy prywatny, byle 
bvł. Mam na myśli fabryki przetwo 
rów mięsnych (narazie mamy jedną) 
w Baranowiczach. wywalczoną z wiel 
kim trudem, nówóocz. serowarnie i 
mleczarnie, przedzalnie lnu i wełny, 
młyny. fabryki m:dła i tłuszczów. 
gcrzelnie i króchmalnie, przechowal 
rie owoców i fabryki przetworów о- 
wocow., jarzmowweh i grzybowych 
Misimy w tym kierunku zaintereso 
wać kapitał i tęgich fachowców, któ 

„rych tyle mamy na zachodzie Polski, 
„Oczywiście nie można tu pominąć i 
"przemy słu drzewnego. —° 

5. Oświata narodowa. Jest fó pa 
lącć zagadnienie, gdvż handel i rze- 
miosło jest zabagnione, zacofane. ma. 
ło przydatne dla potrzeb rolniczych 
ściagnięcić. do nas rutynowanych ku 
„pców i rzemieślników z zachodnich 
„dzielnie Polski może bardzo szybko 

h iastećzck. 
i stworzyć szereg praktyczńych. žy 
ciowych szkół dla naszej tutejszej 
młodzieży wiejskiej, szukającej dziś 
dróę utścia dła swoiei gnergii nie tam 
gdzie jej szukać powinna. Sądze, że 
dużą rolę na naszvm terenie może o- 
degrać i odegra Towarzystwo Oświa 
ty Zawodowej. 

  

Kończąc stwierdzam. że wszyscy ' 
czniemv potrzebe wvifcia z dotvch- 
czasowego impasu. Coś misi sie stać. 
Dlatego do powstania Obozu Ziedno 
ezenia Narodowego w Nowooródczyź 
nie przywiazniemy tak wielką wagć. 

Zdrołowisko 
Eśrskie 

zapewnia świetną kurację 1 idealny wypoczynek 
KĄPIELE MINERALNE: jodo-bromowe, borowinowe; zawijania muło- 

we i okłady, Inhelatorium. Hydropatia. 

Basem kąpielowy — Piaża 
Sanatoria — Pensjonaty —. Mieszkania dla rodzin. 

— CENY UMIARKOWĄNE — 

„Informaejė I prospekty: Komisia Zdrojowa w Rabce 
: j Związek U>drowisk Polskich. Warszwa, Bodrena 2, tel. 530.39. 

      

  

Prices a napad na. „Myšienice 
  

Wczoraj rozpoczął swe obrady doro- 
czny Synod Ewangelicko-Reformowany w 
Wilnie. O godz. if odprawił uroczyste 
nabożeństwo ks. superinłendent M. Ja- 
strzębski w asyście ks. Dylina i ks. Piasec 
kiego. Kazanie wygłosi! ks, Kurnałowicz. z 
Izabelina, Nabożeństwo odbyło się w Koś 

ciele przy ul. Zawalnej. 

licko-Reformowanego odbywały się w sa 
lach Konsystorza. Dokonano wyboru Dy- 
rektora Synodu, kłórym został Kurator dr. 
Józef Mackiewicz, Cenzorem „Kanonów „z 

strzębski, na nofariusza Kanonów obrano 
Kuratora Tadeusza Iżyckiego Hermana, 

nikowano P. Ministrowi WR. i OP. i u- 
chwalono wysłać depesze hołdownicze 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolilėj Ig 
nacego Mościckiego I do Pana Marszalka 
Polski Edwarda Śmigłego Rydza. 

;, Obrady w dniu 29 bm. objęły! se 

ło się pod przewodnictwem ministra opie 
ki społecznej M. Zyndram Kościałkow- 
skiego z udziałem podsekretarza stanu dr, 
E. Piestrzyńskiego i dyrektora Departa- 
menfu służby zdrowia dr. J. Adamskiego 
oraz przedstawicieli ministerstwa spraw 
wewnętrznych i ministerstwa przemysłu i 
handlu posiedzenia państwowej rady do 
spraw uzdrowisk oraz sekcji do spraw 
zdrojowisk i uzdrowisk państwowej na   czelnej rady zdrowia. 

Obrady zagaił p. minister 

czym wezwał zebranych do uczczenia pa 
mięci ś. p. prof. Ludomira Korczyńskiego, 
wybiłnego działacza | rzeczoznawcę bal- 
neografii, członka państwowej naczelnej 
rady zdrowia, zmarłego w roku ub. W 
dalszym ciągu zebrania uchwalono nadać 
charakter użyteczności publicznej kapie-- 
lisku morskiemu w Gdyni-O:łowie oraz 
zdrojowiskom Niemirów i Horyniec. 

Tematem całodziennych obrad sekcji 
do spraw zdrojowisk i uzdrowisk państwo 

Dalsze zeznania swiadkėw | 
: KRAKÓW, Pat]. Dziś .w 9-tym. dniu | 
procesu. przeciwko Pionce I towarzyszem 
o najście.na Myśienice, jako pierwszy 7e- 
znawał świadek odwodowy Fe'lks. Sala- 
wa, sprowadzony z więztania, w którym 
odsiaduje karę: Na Salawę powolywał się 
osk.: Brozek dla wykazania swego a'lbl. 
z zeznań świadka Sa'awy wynika, iż. nie 
wie, co osk. Brozek robił w nocy na 23 
czerwca 1936 r., | twierdził, że Brozek się 
u niego nie zatrzymywał. . 

STANISŁAW LEZNICKI, zdac 1 Cho- 
'rowic, zeznaje, iż kupował 'z polecenia 
Doboszyńskiego pized naįšciėm na My- 
ślenice tytoń, chleb I inne zapasy žywnoš 
<€lówe. Na' pytanie. »rokuratora świadek 
wyjaśnia, że chleb kupował w Krakowie 

WAWRZYNIEC. ozóc zeznaje, że 
szedł za bandą Boboszyńskiego nieco z 

tyłu, gdyż chory był na nogi. Po drodze 

ne. W Myślenicach obserwował zajścia. 
|.Na pytanie. prokuratora, czy potwiatdza | 
„ło, co zeznawał na śledztwie, iż widział 
Andrzeja. Płonkę i Doboszyńskiego, „wkra 
czających na posterunek P. P. — świadek A   daje wymijające odpowiedzi. 

Zeznania Jana Papieża i Michała Poe 
boźniaka nie wnoszą żadnych NE 
momentów do sprawy. › 

'Obrona zadaje św. Pobożniakowi pyfa 
mia dołyczece . okoliczności: - zwolnienia 
Andrzeja Pionki z robót, gdy pracował 
przy: robofach murarskich.w Radziszewie, 

Świadek AHons_ Psiuś wiór? na worle 
prewlanty, przeznaczone dla dywertan'ów 
Dobeszyńskiego, Wóz ten został wyłado 
wany koła mos'u na Rable. Według ze- 
znań świadka, dla. pilnow=nia -zpzców 
miał pozosfać Antoni Kwinta. W sprawie 
Innvch oskarłanvch m. In. Radachy, Jur- 

gałty — śwladek twierdzi; że istof"la Je» 
„chs'l_enl na wozie, ale po drodze gdzieś 
ae: 
„Andrzej Machno, tózef. Machno oraz 

    
TZGRUBIENIA SKÓRY —* | 

*"S©L KLAWIOL « - Getezliwościck siec ° 

p Andrzej Machno młodszy Ładnych na- 
wych okoliczności swymi žeznaflami do 
ur nie wnoszą. 

Świadek STEFAN PAŁKA, daleki krów 
ny o6sk. P!szczeka twierdzi, że -tel nocy 
nie było najścła na Myślen'ce., Piszczak 
przyszedł do niego © godz. 23 1 przesia 
dział do 3. godz. Przypomi-a to' sobie, 
iż było to w przeddzień 'w'gif'l św. Jana. 

Po zeznaniach Piofra Lenikowskiago, 
które nic nowego do rozprawy nia wao- 
szą, zezniają krewni osk. Tom:sża Płonki: 
maika jego Agnieszka Póbsźńiak twier- 
dzi, że spał on ze-swym młodszym przy 

Pobożniak, przyrodni bra! Tomasza Płon 
kl, twierdzi ie sypiał stale z nim razem 

dzień, klady by razem z nim nie spał. 
Zygrauni Kłys kolega Płonki, twierdzi, 

<a па robotach. 

Na tym rozprawę odroczono dó ponie   „dźłałku. W soniedziałek w dalszym ciągu | 
zeznania świadków odwodówych. ^ 

Obrady Synodu Wileńskiego Ewange. 

mocy usiaw jest ks. superiniendent M. Ja ; 

O rozpoczęciu obrad Synodu zakómu 

Zyndłoń į 
- Kościałkowski krótkim przemówieniem:po | 

'lż'ten ostatni był u niego w dn. 23 czerw 

Marian Żmuda zeznaje, że rano *dhia - 
23 czerwca o godz. 7 „rozmawiał z Fłonką 

. „ha ul. Kalwaryjskiej. | © !   

  

Obrady Synodu Ewangelicko- -Reformowanegi 
w Wilnie 

sprawozdawczą I dyskusję. W niedzieję 
30 bm. dalsży ciąg obrad Synodu i posie 
dzenie Synhedrionu, który składa się z 
duchownych i kuratorów, 

TREŚC DEPESZ „HOŁDOWNICZYCH: 
PREZYDENT RZECZYPOSPOILTEJ 

Zamek, Warszawa. 
„W dniu rozpoczęcia dorocznych 

obrach samodzielnego Synodu Wileńskie- 
go Ewangelicko-Rełformowanego drv- ow 
ni z wiernymi zasyłałą modły do Pana 
nad Pany o 'vlelkość | potęgę Naszej Qj- 
czyzny. Na!dostojniejszemu Jej. Rzeczni- 

i kowl składają hołd i zapewnienia wiernej 
służby”, 

MARSZAŁEK EDWARD. ŚMIGŁY- -RYDZ, 
Warszawa, 

„Chlubie Narodu, Naszej Am'i_.1 lej 

Wodzowl obraduiący Synod Wileński 
Ewangelicko-Reformowany składa, a: 
zy. czci I hołdu”. 

  

Państwowa. rada uzdrowisk 
obraduje w Druskienikach. 
'DRUSKIENIKI, (Pat). Dnia 29 bm. odby : wej naczelnej rady zdrawią był całok- 

| szłałł zagadnień związanych z rozwojem 

rodnim bratem tego dnia.w stodole. Jak | 

V nie pamięfa, by w czerwcu był. taki |   

krajowych  zdrojowisk zarówno 
względem możliwości leczniczych jak.sa- 
„niłarnych i urzędzeniowych.. 

„ Referaty wygłosili: o komisjach uzdro 
wiskowych dr. Rajmund Jarosz, o instytu 
cie balneograficznym dr. doe. A, Saba- 
towski I dr. Rymkiewicz, o znaczeniu pen 
sjonatów w kuracji uzdrowiskowej dr. St. 
Wisniewski, o stanie sanitarnym  uzdro- 
wisk inż. M. Hayman o sportach w uzdro- 
wiskach dr. Pawłowski, W wvniku dvsku 

sji uchwalono szereg wniosków, zmierza 
jących do podniesienia poziomu charakte 
ru naszego przyrodolecznictwa, 

Marszałek Senaiu 
Prystor 

wylerhał dn Drusklenik 
WARSAWA, (Paf). W dniu dzisiejszym 

marszałek Senatu Aleksander Prystor wy- 
jechał do Druskienik na uroczystość jubi 
leuszu 100-lecia žaktado zdrojowgą :: w 
Druskienikach. 

DRUSKIENIKI WYŁĄCZONE ŻE STREFY 
© NADGRANICZNEJ. 

Zdrojowisko. Druskieniki, mimo iż leży 
w pasie nadgranicznym, zostało wyłącza 
ne ze strefy nadgranicznej I każdy może 
łem udawać się bez specjalnego pozwole 

| Schacht | 
wrórił do Berlina 

"PARYŻ, (Pat), Schacht wraż z małżon. 
"ką odlecieli dziś z lofniska le Boirgei о 
"godz. 9,55, udając się do Berlin "la lof 
nisku żegnali odprowadzających . inistro 
wie Spinasse, Bastid, amib. Francais Poncet 
oraz amb, hr. Welczek. 

  
"lutowa; ból, ' pieczenie, Akadas: iai kóżkcze 
odciski, kłóra po tej kąpieli dają się usunąć, nawet 
„paznokciem. Pezepia użycie wa „opokowani 
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PROCES POLITYCZNY W ŁUCKU 
25 b. m. w łuckim Sądzie Okręgowym 

tozpoczął się proces polityczny, wytoczo- 

ny przez łucki odział Stronnictwa Naro- 

dowego tygodnikowi „Wołyń” o znie- 

sławienie. Przedmiofem oskarżenia jest 

wydrukowany w „Wołyniu” artykuł p. t. 

„Bez Józefa Piłsudskiego”, a skierowany 

przeciwko polityce Str. Narodowego na 

Wołyniu. 
W procesie oskarżeni uzasadniają, że 

działalność Str. Nar. na Wołyniu jest na- 
rodowo i peństwowo szkodliwa, zaś dzia- 
łalność woj. Jórewskiego i władz admi- 

nistracyjnych idzie po linii wytyczonej 
przez Marszałka Piłsudskiego i daje jak 

najlepsze wyniki narodowe i państwowe. 

W pierwszym ł drugim dnłu procesu 
m. inn. został przesłuchani jako świadko 
wie Głębicki i ks. Tokarzewski. W !rze 
cim dniu orzesłuchano jsko świadka płk. 
Sławka. Korespondent „Gazefy Polskiej" 

w poniższy sposób opisuje przebieg pro 
cesu w tym dniu: 

Q godz. 10 rano do Sadu Okregqowe   
go w Łucku przybvł płk. Walery Sławek , 

w celu złożenia zeznań w procesie „Wo 
łvnia”. Na wstepie rozprawy adw. Chra 
niewirz postawił wniosek o przesłuchanie . 
go jako świadką w zwiazku z zeznaniami 
ks. 
postawiło wniosek alternatywny powoła 
nia na świadka Marszałka Śmiatenn Dv- 
dra. w razie gdvby pomiedzy usfalenia 

mi płk. Sławka a ka. Tokarzawskieao ra- 
chodziły rozhłażności. 

powzłać dacvsła w tej sprawie po przes 

łuch=rin płk Sławka. 
PrK. SPAWEK wchodzi na sale sado 

wa, załm''a młełsce na przygofowanym 

fotelu I składa zeznania. 

ZEZNANIA PŁK. WALEREGO SŁAWKA. 

PRZEW. PREZES GEDROYC: — Czy 
polityka państwowa na Wołyniu od r. 
1926 była i jest prowadzona według 
wskazówek Rządu ceniralnego — za wie 
dzą | wolą Marszałka Piłsudskiego, a po 
lego śmierci nie uległa zmianiet 

PŁK. SŁAWEK: — Jeśli chodzi o poli 
tykę od 1926 r. fo była ona prowadzona 
cały czas z wiedzą i zgodnie z Intencla 
mi Rządu ł była znana Marszałkowi Pił 
sudskłemu, który interesował się tym za 

gadnieniem. Jako dowód przytoczę je- 
den fakt. Kiedy ob'ąłem kierownictwo 

Rządu w 1930 r. ministrem spraw wewnę 
trznych byt wotewoda "ózewski. Po kilku 

tygodniach mół wniosek, aby minister 
Józewski wrócił do pracy na Wołyniu 
zaakceptował Marszałek Piłsudski uzna- 
Jąc, że Józewski jest na Wołyniu potrzeb 
ny. 

ADW. MASŁOWSKI: — Czy jest moż 
liwe, aby wojewoda Józewski w ciągu 
7 lat piastowania stanowiska wojewody 
"wołyńskiego za życia Marszałka Piłsud- 
skiego prowadził politykę niezgodną z 
intencjami Marszałka I nie został odwoła 
ny. 

PŁK. SŁAWEK: — Gdvbv politvka by 
ła nieznodna z infencjami Marszałka wo-     = 

  

Kronika tygodniowa 

Sad postanowił ; 
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jewoda napewno byiby odwołany. Powo 
łanie Józewskiego z powroiem na słano- 
wisko wojewody nastąpiło z mojej ini- 
cjatywy, którą Marszałek Piłsudski zaak- 
ceptował jako słuszną. 

ADW. MASŁOWSKI: — Czy Marsza- 
łek Piłsudski interesował stę specjalnie 

polityką na Wołyniu! — 

PŁK, SŁAWEK: — Trudno odpowie- 
dzieć. Rozmawiał długo z wojewodą Jó- 
zewskim i mogę tylko suponować, że fak 
było ponieważ odcinek ten wiąże się na 
pewno silnie z dziedziną obronności Pań 
stwa, którą Marszałek Piłsudski Intereso- 
wał się najbardziej. 

ADW. MASŁOWSKI: — Czy po śmier 
ci Marszałka Piłsudskiego kiedy pan pla 
stował urząd premłera stosunek do polity 
ki wolewody Jórewskiego uległ zmianieł 

PŁK. SŁAWEK: — W;ęcz przeciwnie, 
sam rozmawiałem z wojewodą Józewskim 
podczas mego premierowania i akcepto- 
wałem jego politykę. Jeśli chodzi w ogó- 
le o politykę fo zawsze bywają różne 
sprzeciwy 1 protesty. Były więc I tutaj 
ataki zadrażnienia. Sądzę nawet, że zadra 
źnienia łe wywoływane były celowo. 

ADW. CHRAN'EWICZ: — Jaki był po 

prałała Tokarzewskiano, Oskarżanią | głąd Marszałka Piłsudskiego na zagadnie 

nia polsko-ukraińskiet 

PŁK. SŁAWEK: — Poglądów sprecyzo 
wać nie poirafię, fo co jest poglądem wy 
rażało się w postanowieniach, decyzjach. 

ADW. STARCZEWSKI: — Czy Panu 
Premierowi znany jest ustęp z książki gen. 
Stawo!a-Sktadkowskiego „Strzępy — те!- 
dunkėw“, gdzie jest mowa o fym, że w 
związku z powołaniem wojewody Józew 
skiego na stanowisko ministra spraw we 
wnęfrznych na miejsce gen. Sławoja- 
Składkowskiego, żeby sam, nis będąc 
już ministrem, zatełefonował do wszyst- 
kich wojewodów i zawiadomił, że polity- 

-ka państwowa nie ulega zminnieł 

PŁK. SŁAWEK: — Znam ten fakt. Cho 
dziło o to, iż na tle ówczesnego stosu”ku 
do Sejmu ustąpienie gen. Składkowskie 

go ze stanowiska ministra mogło wywo- 
łać wrażenie, jakoby miała nastąpić zmia 
na polityki. Jak ja fo rozumiem — chodzi 
to o zakomnikowanie administracji, że nic 
się pod tym względem nie zmienia. 

ADW. STARCZEWSKI: — Czy tulaj 

chodziło o różnicę pomiędzy wojewodą 
józewskim a gen. Składkowskim! 

PŁK. SŁAWEK: — Różnica była, ale 
gdzieindziej. I ja o nich mówić nie będę. 
Jeśli chodzi różnicę zapatrywań między 

  

  

„KURJER WILENSKI“ 30. V, 1931. 

Józewskim I Skladkowskim, to samo przez 
się rozumie się. że jednomyślność zapa- 
trywań jest niemożliwa. Każdy ma własny 
przyrząd do myślenia. Natomiast [eśli cho 
dzi o działanie — mogę stwierdzić dziś, 
że rozbieżności pomiędzy Józewskim I 
Składkowskm nie było. 

ADW. STARCZEWSKI: — Czy роШу 
ka wołyńska rządu zmieniała się po śmier 
ci Marszałka PHsudskiego. 

PŁK. SŁAWEK: — Dokąd byłem pre- 
mierem nie zmieniła się. Nawet uważam 

siebie za uprawnionego do dania odpo- 
powiedzi w Imieniu rządów późnielszych. 

ADW. CHRANIEWICZ —Pan Premier 

powiedział, że inicjatywa powołania Jó- 
zewskiego na stanowisko wojewody z Mi 
nisterstwa nałeżała do Pana Premiera i że 
Marszałek Piłsudski ją aprobował. Czy 
ta aprobata nastąpiła po szczegółowym 
zanalizowaniu polityki kresowej Józew- 
sklego, czy feż byla to tylko milcząca 
aprobata. 

PŁK. SŁAWEK: — Metoda zanalizowa 
nia po przez zestawianie za I przeciw — 

fo nie odpowiada systemowi myślenia 
Marszałka. Myślał nad wieloma elementa- 
mi jednocześnie. Widział Ich sprzecznoś 
cl | — rozstrzygał. W tym wypadku to 
była aprobata wyraźna I Jasna. Słów, 
rzecz prosta, nie przypomina sobie. 

ADW. STARCZEWSKI: — Czy stosu- 

nek ks. Tokarzewskiego do Marszałka Pił 

sudskłego oparty był Įedynie na sprawo- 

wanych przez ks. Tokarzewskiego funk- 

cjach kapelana, czy też był głębszy! 

PŁK. SŁAWEK: — Trudno mi mówić 

o czyłchi uczuciach. Mam wrażenie, że w 

owym czasie stosunek ks. Tokarzewskiego 

do Naczelnika Państwa był życzliwy. Ale 

to wszystko, co należy do sfery uczuć, po 

głądów — ewołuję. Jakim był ten stosu 

nek późnieł, jakim [est teraz — nie wiem. 

ADW. STARCZEWSKI: — A czy sto- 

sunek Marszałka Piłsudskiego do ks. To- 

karzewskiego nacechowany był głębszą 
życziiwościął 

PŁK. SŁAWEK: — Mam wrażenie, że 

w owym czesie przy pełni sił życiowych 

Marszałek Piłsudskiego tel życzliwości w 

stosunku do ludzi otaczalacych Go było 

bardzo dużo, co nie jest równoznaczne z 

wyróżnieniem koqokolwiek. Kiedv przy- 

jeżdżałem do Warszawy bywałem na 
wspólnych obiadach domowych w Belwe 

derze, do których Marszałek zasladał ra- 

zem z ofoczeniem, adiufantami, domowni 

kami. Nastró! był życzliwy w. stosunku 

do wszystkich: łatwy, serdeczny, przy'az 

nv, prawdziwie otcowski. Na tej formie. 

stosunku do kogoś z ołoczenia jeszcze 

nia nalażv wyprowadzać wninacków sne- 

clalnych. Było to w ogóle odbicie rados 

nego na<froiu, klady realizował" sia ma 

rzenia całeao życia Komendanta. Z oso- 

by Jeao wówczas promieniowała radość. 
ADW. MASŁOWSKI: — Czy 6. p Mar 

szałek podał kiedykolwiek do wiadomoś 

cl swoim naibilższym współpracownikom, 
a więc i Panu Premierowi, że obdarza 
specialnym zaufaniem osobę kapsłana To 

  

Cienie i blaski radiowe 
Odbyła się przed kilku dniami w 

lokalu Rozgłośni Wileńskiej dorocz- 
na konferencja prasowa poświęcona 
letniemu programowi Polskiego Ra- 
dia. Przemówienie zasadnicze wygło 
sił dyrektor generalny p. Roman Sta 
rzyński, poczem zabierali głos dyr. 
J. Petri i T. Łopałewski i inni. 

Nie będę streszczał 5 godzinnych 
obrad, znanych już czytelnikom 
„Kuriera Wileńskiego* z prasy, Po' 

„ Wiem tylko krótko, iż ogólny rozwój 
polskiej radiofonii przedstawia się 
cyfrowo bardzo pocieszająco. W tej 
chwili jesteśmy jeszcze na 8-em miej 
всп w kolejce państw zradiofonizowa | 
nych, ale wobec ogromnego napływu 
radioabonentów, zajmiemy już та- 
Pewne w roku przyszłym zaszczytne 
miejsce czwarte (po Anglii, Niem 

czech i Francji). 

е Ale liczba 800 tys. radioabonentėw 
która już zapewne w listopadzie, 
czy w grudnia r, b. przekroczy milion 
nie jest jeszcze wszystikm. Zagadnie 
nie rodziny posiadającej aparat radio | 
foniczny nie wyklucza innych, niem | 
niej ważnych zagadnień: jakiego pro 
gramu słucha, zwłaszcza jakiego pro 
m słucha młodzież w tej rodzi: 

? 

  

nie odbywa się walka równie zaciek 
ła i przy równych szansach dla 
wszystkich, jak w eterze. Rozgłośnie 
państw europejskich oddawna już 
zmieniły Europę w Pan — Europę, 
obaliły wszystkie granice, sparaliżo 
wały wszystkie prawie formy propa- 
gandy. 

Obecnie niema już żadnej fizycz 
nej możliwości skontrołować kto cze 
go słucha. Znając odwieczną słabość 
iudzką do egzotyki, można przypusz 
czać, że każda r7es:a radioabonen- 
tów najchętniej słucha co się dzieje 
u sąsiadów. Kumoszki w eterze nie 
6а zapewne zjawiskiem rzadszem od 
t zw. plotkarek. 

„ Poniewaž jednak jeteśmy zobo 
wiązani zajmować się nie cudzym, a 
le swoim programem, musimy więc 
zasadniczo uczynić go sluchanvm 
Jest — to nie ulega wątpliwości pro 
blemat arcytrudny. Dyr. Starzyński o 

| powiedział nam zdarzenie z własnego 
życia, doskonale ilustrujące przysło 
wie „nikt nie iest prorokiem we włas 
nym eterze”. W pociasu Paryż — Rer 
lin jadą dwie panie! Niemka i Angiel 
ka. W pewnym momencie rozmowa ; 
schodzi na tematy radiowe. Naigor- | 
sze na Świecie jest Radio niemiec 

CERATO WE 
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tam“, przerywa oburzona Angielka, 
„najgorsze na świecie jest Radio an- 

gielskie“. е 
Gdyby w wagonie tym odbywał po 

dróż ktoś inny ze strony polskiej, kto 
wie, czy ten dialog nie zostałby nie 
co rozszerzony. Krytyka programów 
radiowych nie jest więc zjawiskiem 
li tylko połskim. Psychologicznie jest 
— to rzecz zupełnie zrozumiała. Pro 
gram radiowy mógłby nas tylko wów 
czas zadowolić, gdyby istniało w każ 

dym z większych miast Polski kilka 
tyrów rozgłośni. Wówczas każdy ra 
diosłuchacz mógłby dobrać program 
do nastroju, usposobienia, wieku, 
warstwy, wykształcenia i t. d. 

Ponieważ jednak zaczynamy mieć 
załedwie dwa typy Rozgłośni miejską 
i wiejską, przeto wypada się zastano 
wić nad problematem słuchania. 
Jeżeli chodzi o letni program ogólno 
polski, to na plan pierwszy z zagad 
mień nie muzycznych wybija się pro 

biemat humoru. Niewątpliwie audy 
cją najbardziej słuchaną była Weso 
ła Lwowska Fala. Jakieś nowe for- 
my humoru radiowego i nowych lu 
dzi mógłby może stworzyć konkurs z 
dużemi i licznymi nagrodami na po 
nieść neo * Prusowską, słuchowiska, 
felietony i t. 1. : 

„Niestety, jak się okazuje humor 
radiowy ulega specjalnym atakom 
kołtunerii, tem 

przeliczone związki i stowarzyszenia 
doby obecnej nie mają nic lepszego 

Nigdzie w żadnej dziedzinie życia kie” skarży się Niemka. „Ale gdzież do roboty, jak obrażać się na niesz 

  

  

niebezpieczniejsze . 
že zorganizowanej. Okazuje się že nie | 

Jakość zawsze ta sama 

  

  

karzewskiego | że powierzył ks. Toka- 
rzewskiemu specjalną misię polityczną 
na Wołyniu, uważajcie go za znawcę fu 
tejszych stosunków! 

PŁK. SŁAWEK: — Nie mam danych, 
żeby odpowiedzieć na to pytanie. 

Na tym przesłuchanie płk. Sławka za 
kończono. 

Następnie Sąd ogłosił decyzję, Iź nie 
uważa za słosowne powołać Jako świad 
ka Marszałka Śmigłego Rydza. Gdyby je- 
dnakże Marszałek przybył do S-du — 
Sąd nie uchyli się od Jego przesłuchania. 

(4
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$emsacje dnia 
Dwie petardy wybuchły 
w gmachu Z.N.P. w Warszawie 

O godzinie 12 w domu należącym do | 
Związku Nauczycielstwa Polskiego przy 
ul. Smulikowskiego 1 na Powiślu, nie- 

znany sprawca podłożył na klatce scho- 
dowej trzeciego piętra dwie pelardy, kió 
re wybuchły. Skutklem wybuchu wylecia- 
ły szyby w oknach drugiego I trzeciego 
piętra, oraz na całej klatce schodowej 
powyrywane zostały zamki u drzwi. Pe- 
łardy zrobione były z dwóch blaszanych 
puszek, napełnione nieznanym materla- 

łem wybuchowym i zapalone  lontem. 
Wypadku z ludźmi niebyło. 

Wiadomość o wypadku szybko roze- 
szła się po Powiślu, sprowadzając na 
miejsce wiełu ciekawych. Kłęby dymu 
nad gmachem zaalarmowały także straż 
ogniową, która sądziła, że w ZNP wy- 
buchł pożar. Niebawem przybyły na 
miejsce władze policyjno-śledcze, które 
wszczęły dochodzenie. : 

Zakończenie blokady gmachu szkoły 
Im. Waweiberca i Rotwanda w Warszawie 

Postulaty słuchaczy uwzględniono : 
Delegacja studentėw- Szkoly Im. Wa- | 

welberga i Rotwanda w Warszawie, któ , 
rzy od kilku dni blokują gmach uczelni į 
1 urządzili dla poparcia swych żądań gło- 
dówkę, została przyjęta przez premiera 

gen. Siawoj-Składkowskiego w obecności 

ministra W. R. I O. P. Świętosławskiego. 
Wobec  przychylnego załatwienia 

wszystkich postulatów siudentów, głodów 

ka I blokada zostały przerwane 

Wyrok w procesie Т. Р. В. 
W sali Sądu Okręgowego w Warsza- | 

wie została przez prezesa Posemkłewicza 
ogłoszona sentencja wyroku oraz motywy 
w sprawie kilkunastu oskarżonych, pozo- 
stających pod rarzutem dawania lub po- 
bierania stałych łapówek i dostarczenie 
złego materiału, w postaci drzewa niedo- 

statecznie impregnowanego przez Towa- 

tzystwo Polsko-Belgilskie napodkłady dla 
Polskich Kolei Państwowych. 

Wyrokiem wczorajszym skazani zostali: 
Antoni Hopen na 4 lata więzienia, z u- 
względnieniem amnestii na 2 lata I 8 mie 
cięcy za dostarczenie złego materiołu. 
Nadto za stałe płacenie łapówek niektó 
rym urzędnikom Dyrekcii Kołejowej wl- 
leńskiej i łwowskiej na 3 lafa, ze zmniej- 
szeniem kary wobec amnestli do półtora 
roku. Łączna kara — 3 łata więzienia. 
Analogicznie skazano dyrektora Jakobl- 

niego i prokurenta Gelbiuma, pierwszego 

łącznie na 2 łata I 4 m. Druglego — fącz 

groszy 

częsnego felietonistę który niebacz 
nie przedstawił dajmy na to zawód 
kołodzieja w świetle humonytycz 
nym. 

Na Zachodzie uśmiechniętym i po 
godnym, jako całość, uśmiech i żart 
jest dowodem kultury. U nas taki 
Człowiek staje nieomalže na pograni- 
czu niehonorowości. Jakaś blahostka, 
która we francuskim cafć, wywołała 
hy dobroduszne poklepanie po ramie- 
niu, u nas powoduje: na dole nóż, na 
górze pojedynek. Zawalone drobnym 
pieniactwem natury osobistej społe 
czeństwo polskie jest cherobliwie, | 
podejrzliwe, jeżeli chodzi o krytykę 
satyrę, a nawet pogodę i humor. 

Ale ustępować przed presją braku 
kultury Polskie Radio nie powinno 
Raczej nałeży. przeprowadzić kampa 
nię propagandową poprzedzając nią 
teksty satyryczne. Z tym jednym za 
strzeżeniem, że humor powinien być 
swojski, przystępny, zrozumiały, sło 
wem powinien to:być humor nowego 
Prusa. 

Jeżeli chodzi e program wifeński 
to nie ulega wątpliwości, że najwięk 
szym plusem przyszłego progranm 
jest zbliżenie naszych powiatów do 
mikrofonu. Po udanej próŁie z Mo 
łodecznem mają nastąpić audycje po 
wiatowe z Lidy, Nowogródka, >wię 
cian, Głębokiego i t. d. Nie ulega wat 
pliwości, że dzień takiej audv ji hę 
dzie dniem wielkiego święta dia da 
nego powiatu, a więt nadsr siluym 

  
  łącznikiem pomiędzy mikrofonem i 

słuchaczami. 

nie na 2 lata. 
Z pozostałych oskarżonych inż. Robert 

Eichler, kierownik nawierzchni Dyrekcji 
wileńskiej za stałe pobieranie łapówek 
od chwili powstania umowy przedsięb'or- 
stwa z kolejami w wysokości 350 zł. młe- 
sięcznie — na 3 lata więzienia, Józefa 
Gelbruna — na 2 lafa, z amnestią na 1 

tok, dodatkowej kary — półtora roku, 

łacznie — na 1 rok. Edwarda Weissa na 

3 lata, z amnestlą na półtora roku [za po- 

bieranie łapówek na stanowisku urzedni- 

ka kołejoweqo w Rawie Ruskiej. Andrze- 

ja Berezowskiego, z Tow. Polsko-Bełgi|- 

‘$Кедо — na 2 lata, z amnestłą na © rok, 

Borysa Żelinkę na 2 lata, z amnestią na 

1 rok; Stanisława Niewińskiego na pėlio 

ra roku, z amnestią na 9 miesięcy; Тео- 

dorego Popiela i Pawła Jaworskiego — 

na pół roku z darowaniem im kary wo- 

bec amnestii: Wiktora Warzańskiego za 

bezczynność służbowa — na półtora ro- 

ku; Kazimierza Izdebsklego | Romana 

Uzdowsklego na 9 miesięcy; Michała Fi- 

nikowa, kontrolera odbiorczego na 2 lata, 

< zastosowaniem amnestii — па { rok; 

Sfefana Rudziewicza na pół roku z daro- 

waniem kary; taksamo Józefa Stanistaw- 

-kiego: Marlana Pleszczvńskiego | Wil- 

"almą Popiela Sąd uniewinnił. 

Od pierwszvch trzech oskarżonych Sąd 

'asądził 3 miliony osłemset tysięcy zło. 

'ych solidarnie tytułem powództwa zgło- 

<zonego przez P. K.P. 

Zamiana starych przewodów i 

przestarzałych aparatów telefonicz' 

nych na wsi pozwoliłaby zapewne na 

cały szereg następnych audycyj. 

Wciągnięcie prowincji do akcji 

programowej P. R, pozwoli zapew 

ne na odkrycie niejednego drzemiące 

go talentu, pobudzenie trup teatral 

nych, chórów i t. d. do żywszej i wy 

gajniejszej pracy. Wrsezcie głos dzie 

cka chłopskiego w mikrofonie, zwią 

że bodaj że najsilniejszymi węzłami 

chatę jego rodziców z programem ra 

diowym. 
Oczywiście propagandowa strona 

naszego programu radiowego wyma 

gałaby kroniki osobnej. Szybkie uru 

chomienie Radiostacii w Baranowi 

czach, oraz w Głębokim, czy Posta: 

wach rozwiązuje zaledwie formalną 

stronę problematu. Ale na omówie 

nie tych rzeczy jest jeszcze sporo cza 

su. 
Wreszcie cieniem wśrół świateł 

ist opóźnienie powstania Wilna Nr. 

a Na naszym terenie rolniczym po 

dział progamu na miciski i wejski, 

ściślej na inteligencki i Indowv jest 

rzeczą arcyważna. Szłkoła Rolnicza i 

Tniwersvtet ludowy, w eterze — to 

dla kultury mas włościańskich i ro 

hotniczych zagadnienie  piewszo* 

czędne. 
Oczywiście to co zostało napisane 

nie wyklucza całego szeregu uwag, 
aktualnych w okresie jesiennym. 

Za kilka miesięcy, nowrócimy je 
szcze Co dzisiejszego tematu. 

Kazimierz
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Dokola osoby zimarłego niedayyno miliar- 

Wera amerykańskiego John П. Rockefellera 
opowiadają wiele anegdotek, Jako 25-letni 

pusinessman wyjechał Rockefeller do Palm 

Beach na Florydzie celem załatwienia inte 
resów, jakie mu powierzyło jedno z naj- 

większych przedsiębiorstw naftowych. Pra 

ca jego była połączona z dużym wysiłkiem 

nerwowym, to też zapragnął po calodzien- 
nych wysiłkach I konferencjach odetchnąć 

ha wolnym powietrzu, 

Udał się na spacer i dotarł do lasku. Na 

Technika telewizyjn 
W połowie maja odbył się w Nowym oYr 

ka pokaz nowych ulepszonych  projekcyj- 

nych aparatów telewizyjnych staraniem „Ra 
čio Corporation Of America“. Nowe apara 

ły wyprodukowane są przez W. H. Painte 

ra i V. K. Zworikina w formie „RCA. Manu 

fscturing Co Ine.". Odbierczy aparat pro- 

jekcyjny składający się z lampy „Kinesco 

pe“ jest w stanie 260 razy powiększyć obraz 

odtwarzając go na płótnie niezwykle wyra 

ziście i doskonale w wymiarach 810 stóp. 

Odbiorca może nawet z odległości 100 stóp 

oglądać odbity obraz na płótnie. Już przy 

powiększenia 34 stóp otrzymany obraz do 

równuje jasnością obrazom wyświetlanym w 

zwykłych domowych kinach. 

Jak wynika z wywodów p. R. Law obec 

na technika telewizyjna ma do rozwiązania 

kwestię lamp elektronowych wysokiego na 

pięcia. Cała sprawa sprowadza się więc do 
bezpośredniego połaczenia lamp projekryj 

nych z aparatem odhiorczym. W tej dziedzi 

nie technika telewizęjna jest dopiero w po 

czątkach rozwoju. Przy zastosowaniu ulep 

szonvch lamn Akatodowvch mosa hvć trans 

msitowane zdjęcia | projekcje nie tylko z 

atolier leeż | z zewnatrz. W przecięrieństwie 

do zdjęć fotograficznych teleyfzja ma nieó 

gramicozne możliwości techniczne nadawa 

ść Rockefellera 
jego polani ujrzał ognisko, dokoła którego 

był obóz cyganów. W pewnej chwili 

został zauważony i otoczony liczną grupą o 

sób o dziwnym przenikliwym spojrzeniu. 

Benda z całą bezczelności, przystąpiła do re 

wizji i zamierzała go w najbardziej brutalny 

sposób okraść. 

Stanowczy okrzyk protestu dotarł do 

namiotu, w którym mieszkały rodziny cy- 

gańskie. Kobiety wyjrzały z poza płachty 

na tajemniczego przybysza, który ośmielił 

sie przeszkadzać w obrzędach cygańskich 

Nie trwało długo, kiedy przy Rockefellerze 

znalazła się młoda cyganka o bebanowej 

barwie ciała. Doznał głębokiego wstrząsu i 

roześmiał się z dziwnego uczucia, jakie go 

ogarnęło. Cyganka go ujrzała. Po kilku mi- 

nutach oddał swobodnie cyganom wszyst 
kc co posiadał przy sobie, by móc tylko po 

zostać jaknajdłużej w obozie wśród cyga 

nów 

Kiedy po kilku dniach powrócił do No 

wego Yorku, pochłonięty przez młyn życia, 

myślał wciąż jeszcze o swej pierwszej sie- 

lankowej miłości. Lecz innym szlakiem pły 

nie sentyment a innym interes. Mimo to kie 

dy stanął u szczytu powodzenia, kiedy jak 

go nazywano był „najbliższym paziem kró 

lewej fortuny*, wówczas na miejscu swego 

spotkania i dramatycznej nocy na Flory- 

dzie kazał wybudować bajkowy pałac. W 

komnatach jego i ogrodach tak często od 

zywała się muzyka grająca melancholijne, 

pelne najsubielniejszych wspomnień, roman 

se cygańskie. 

a postępuje naprzód 
ostrości. Fotografia może oddać reprodukcję 

wyraźnie o tyle, © jle wyraźnym jest sam 

objekt. W technice telewizyjnej można na 

tomiast przez zmianę promieni w elektro 

nach wzmacniać oświetlenie ciemnych | ma 

ło wyraźnych objsktów i tym samym od 

twarzać potym na płótnie bardzo wyraźnie 

transmitowane obrazy. Jednym z ważnych 

wynalazków są krótkofałowe lampy nadaw 

Cze o średnicy około cała, w kształcie pióra 

wiecznego i wadze pół funta. Siła ich wyno 

si 100 watów na ultra krótkich falach wyno 

szucych od 0,5 — 3 metrów. Dotychczas sto 

sowane lampy krótko — falowych stacyj na 

dowczych nie posiadają tak wspaniałej kon 

strukcji jak właśnie nowe zmniejszone lam 

py nadawcze. Ochładzane są one wodą. Te 

oto nowe zdobycze są wspanisłym krokiem 

naprzód w rozwoju techniki telewizyjnej i 

rckują jaknajlepsze nadzieje na przyszłość. 

Zaznaczyć należy, że w posiedzenti tym 

brali udział przedstawiciele angielskiego 

pizemysłu telewizyjnego i radia angielskie 

go („Britich Broadeasting Corporation") z 

kap. Peter Eckersley na czełe, oraz sporo 

inżynierów sowieckich. Anglicy postanowili 

przedstawić w kraju zdołycze amer'f ań 

skich wynałazków i kontynuować wspólnie 

1 uczonymi amerykańskimi dalsze prace nad   wia zdjęciom maksymalnej wyrazistości | rozwojem telewizji. 

WOBEC ZOOTY OZAREZEZE SCOTCH 

Idealne pranie płótna jest dowodem 
doskonałości 

Radionu 
Przy gotowaniu bielizny w 
Radionie wytwarzają się mi- 
liony drobnych pęcherzyków 
tlenu, które przenikają nawet 
grubą tkaninę płócienną, czy- 
niąc ją idealnie czystą. Jakie 
więc doskonałe wyniki dać 
musi pranie w Radionie lżej- 

szych tkanin. A przy tym pra- 
nie Radionem jest takie łatwe: 
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Dee 

Is 100 "LAT z 
MOST WIKET OCE 1 

%__ ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 
  

SOLANKA 

KĄPIELE 
DO PICIA 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘSLOWE 
TLENOWE 

  

  
PIANKOWE 

ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIUM. 

IRYGACJE i PŁ 

ZAKŁAD: LECZNICZEGO 
POWIETRZA I RUCHU. 

PIĘKNIE POŁÓŻONA 5 

UKANIA JELIT. 

STOSOWANIA SŁOŃCA 
KĄPIELE KASKADOWE, 
TACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Inform: Dyrekcja Zakładu I Komisja Zdrolowa w Druskienikach, Związek 
Uzdrowisk w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju | zagranicą 

  

  

  

Zarząd Okr. Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach 
ogłasza zapisy do 

4-1е!п. Męskiej Średniej Szkoły Drogowej 
i 4-letn. Koeduk. GGmnazilum Kup eck ego 

WARUNKI PRZYJĘCIA: 

Do Szkoły Drogowej: Kandydaci w wieku od 14 do 18 lat po ukończe- 
niu 7 oddz szkoty powszechnej łub 1 kl. gimnazjum. Egzamin wstępny w dn. 22 
czerwca z polskiego, arytmetyki 1 rysunków. 

Do Gimnazjum Kupieckiego : Kandydaci(tki) w wieku od 13 do 17 lat 
po ukończeniu 6 oddz, szkoty powszechnej. Egzamin wstęony z po!sklego i his- 
torii, przyrody | geografii, arytmatyki i geometrii — w dn 17 | 18 czerwca. 

Podania o przyjęcie wraz z metryką, świadectw: m szkolnym, szczepienia 
ospy, wpisowe 10 zł. — składać przed terminem egzaminów w Sekretariacie Szkół 
w Baranowiczach, ul. Senatorska 121. Tamże szczegółowe informacje. 

  

„Gryf 2" 
Mały yachi koła Ligi Morskiej „Grył 2" 

z załogą, składającą się z 3-ch mężczyzn 
ł kobiety, w chwili, gdy znajdował się 
w odległości 600 mir. od mola w Babim 
Dole, zalany został przez dużą falę, po- | 
wsfałą wskutek silnej wichury | poszedł 

zatonął 
na dno. Ё 

Do brzegu zdołali dopłynąć dwaj męż 
czyźni, nie umiejący zaś pływać technik 
urzędu morskiego Walenty Szepielewicz 
z żoną Marią utonęli. 

  

Spłonęło 30 gospodarstw 
Ludność chciała zlinczować mimowolną sprawczynię 

W Podlesiu, gm. horodziejskiej, wy- | 

buchł 25 bm. pożar w mieszkaniu Eufrozy 

ny Kobrynowej. wskutek wadliwej budo- 

wy komina. Ogień przerzucił się na sąsie 

dnie zabudowania. Spłonęło 15 domów 

mieszkałnych | około 30 zabudowań go- 

spodarczych. Straty obliczają na ok. zł. 

50,000. 
W szasłe pożaru na strychach kilku do   

1. Rozpuścić Radion w zim- 
nej wodzie, 

2. 15 minut gotować, 

3. Płukać najpierw w gorącej, 
potem w zimnej wodzie. 

ю ВАОМ @ 
ko: | | lepszy 
YRÓB FMMY SCHICHT-LEVER $wA. „WARSZAWA 

mów wybuchło kilkanaście granatów | In 

nych materlałów wybuchowych o dużej 

sile detonacyjnej. Odłamkiem granatu ra 

  

niony został 25-letni Mikołaj Krupko, któ 
rego w stanie ciężkim odwieziono do 

szpitala niešwiasklego: - 

Pogorzełcy w przystępie rozpaczy I 
podniesienia nerwowego usiłowali doko 
nać samosądu na Kobrynowej, w której 
domu powstał pożar. W ostatniej chwili 
nadbiegła policia I wyrwała Kobrynową 
z rąk zapałeńców.   

Krew dia Hiszpanii... 
dostarczana samolotem 
Chirurg szwajcarski dr. Roger Fischer 

szeł kliniki w Genewie, podczas swego 
pobytu na froncie hiszpańskim z ambulan 
sem miał możność zaobserwowania ogro 
mu nieszczęść trapiących ten kraj. Wzru- 
szyła go zwłaszcza śmierć żołnierzy, spo 
wodowana upływem krwi. Transfuzja krwl 
na polu walki jest wykluczona. Wypadki 
te naichnęły dr. Fischera do zainiereso< 
wania się tym zagadnieniem po powro: 

cie do ojczyzny. Uciążliwe badania dały 
zdumiewające wyniki: krew ludzką maż 
na przechowywać do 21 dni w stanie nie: 
zmienionym; z chwilą zatwierdzenia wy- 
niku pracy dr. Fischera przez Międzyna- 
rodowy Urząd Zdrowia zaczęto poszuki 
wać ludzi, którzy mogliby dostarczyć 
krwi, mającej służyć za ratunek hiszpań- 
skim rannym. Zgłosiło się bardzo wiele 
osób. Dostawcy krwi dla ratowania bliź- 
nich rekrutują się z różnych warstw spo- 
łecznych, są ło członkowie sekrefariafu 

Ligi Narodów, młodzi studenci, urzędni- 

cy, kupcy I robotnicy. Wszyscy zaodnie 
oddają część swojej życiodajnej siłv dla 

bliźnich, konajacych w czerwonej Hisz- 

panii.. Zdawałoby się — paradoks... kra- 

jowi „,zachłystującemu się krwią, dostar- 
czać się jej teraz będzie... samolotami. 

Powieść Dickensa 

przyczyną rozwodu 
Przed sądem w Los Angelos toczyła się 

niezwykła sprawa rozwodowa, której podło 

że różniło się bardzo od zwykłego szablonu 

" spraw rozwodowych w stylu amerykańskim. 

Laura Hampton Loomis, córka jednego 2 

najbogatszych magnatów kalifornijskich, któ 
la nafty, premiowana piękność, wyszła za 

mąż za młodego licencjata uniwersytetw 

Princentown. Związek małżeński trwał tyl- 

go dwa dni. Nazajutrz po ślubie małżonek 

zażądał od pani Laury, aby przestudiowała 

pilnie powieść Dickensa „Klub Piekwieka“, 

Młoda pani ulegając v 'li małżonka, zabrała 

się do studiowania powieści, а! па @г@ 

dzień oświadczyła mężowi, że ma tego dosyć 

że dzieło Dickensa jest odstręczające. Pan 

małżonek uparł się jednak przy swojem i 

kategorycznie obstawał przy studiach dic- 

kensowskich. Oburzona do żywego taką „gra 

bcskórnością* pani Laura opuściła dom mę 

żowski 1 wróciła pod dach rodzicielski. 
Przez adyyokata podała skargę o rozwód. w 

której zaznaczyła, iż powodem niemożności 
pożycia z mężem są głębokie różnice idea- 

we i „brutalizowanio duchowe“ jej przez 
małżonka* Proces ten wzbudził. rzecz pró* - 
sta, sensację w Ameryce i — rzecz znamiene 

na — utworzyły się dwa obozy: dickenzie- 

tów i antidickenststów. Pie”wsi przyznają 

rację mężowi, drudzy — żonie. Sędzia bę 

dsie musiał rozstrzygnąć spór literacki: ezy 

żadanie przeczytania Dickensa jest postęp: 

kiem „brutałnym”, ezy nie. 

  

Piekno matowej cery 
podnosi PUDER HIGIENICZNY 

wybrany z pośród dwunastu odcieni i 

EA. Malinowskiego 
Labor. Chem. Farm. — Warszawa, ul. Chmielna 4. 

T Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach 

  

KURIER SPORTOWY 
Mecz piłkarski dwóch Teamów A—B 

Dziś, 1. |. dn. 30 maja br. na boisku 

sporiowym Makabl przy ul. Wiwulskiego 

odbędzie się mecz piłkarski pomiędzy 

dwoma ieamami : — „A” — „B”. 
Mecz ten ma na celu wyłonienła ге- 

prezentacji Wiłna, która w dniu 20 czerw 
ca rozegra mecz o Puchar Pana Prezyden 

ta R. P. w Brześciu. 
Jek się dowiadujemy w ostatniej chwł 

N, zaszły zmiany w teamach, tak że nie 
wystąpi kilku graczy z WKS. Śmigły, któ 
rzy po ostatnim meczu z Makabi odnieśli 

szereg kontuzyj. 

Składy teamów zostały przez kpt. 
sportowego Wil. OZPN. sierż. Gąsłorka 

zestawione następująco: 

TEAM „A“ —  Czarski, Chowaniec, 

Kofłowski, Uszański, Ballossek, Grządzieł, 
Ludkiewicz, Antokolec, Zajdel, Nicberg, 

Bartoszewicz I. 
TEAM „B“ — Rogow, Pawluč, Judvc- 

ki, Stankiewicz, Lamer, Iwańczyk, Haldul, 
Naczul<ki, Wasilewski, Moszczyński, |- 
wańczyk. 

' Początek meczu o godz. 17.30. Po-   

' wyższe spotkanie poprzedzi przedmecz 
juniorów. 

Ocniske — Makabi 2:0 
Wezoraj na bolsku Makabi odbył się 

mecz towarzyski pomiędzy  Ogniskiem 
KPW. — Makabi. 

Mecz ten po dość ciekawej grze, 
zakończył się zasłużonym zwycięsiwem 
kolejarzy w stosunku 2:0, pomimo, że 
Ognisko wystąpiło w osłabionym skła- 
dzie. 

Nowa przystań 

wioślarska 
Wkrótce robotniczy klub sportowy „R- 

lektrit* przystąpi do budowy własnej przy 

stani wioślarskiej na Wilii vis a vis przy 
stani AZS. 

Całkowity koszt budowy oraz materiału 

pokrywa Dyrekcja f-ki „Elektrit*. 

"OEZRRERZSZZZZAEĄ NOT NTT I IATA 

©d Adzmómistracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

na. miesiąc czerwiec i wyrównanie zaległości. 

Do numeru dzisiejszego załączamy naszym prenumeratorom 
zamiejscowym blankiety przekazów rozrachunkowych, przy których 
urzędy pocztowe od wpłacających nie pobierają żadnych opłat. , 

 



  

  

„KURJEŃ WILEŃSKI 30. V. 1997. 

Dyskusia dokoła projektu regulacji Placu 
Katedralnego na Radzie Miejskiej 

Clou prredwczorajszego posiedzenia Ra 
dy Miejskiej stanewiła sprawa regulacji Pla 
eu Katedralnego. 

Dyskusję nad sprawą re, ulacji Plaeu Ka 
tedralnego zagaił prof. GUTT, mówiąe, iż 

praca nad tym zagadnieniem została podję 
ta oddawra, że istniał szereg projektów, myl 
nie rozwiązujących tę kwestię, nierealnych 

lub niezgednych z duchem terenu. Bium Ur 
banistyczne zamierzało w — „9'm Opramya- 
niu uwzgłędnić specyficzny charakter tere- 
newy, pejzażowy i uczueicwy starego Wil 
ma, to też zamłast posługiwać się gotowymi 
obcymi receptami szukało roz iązania jedy 
nie właściwege, wypływającego u tstaty rze 
€ezy Obserwacja terenu skołniła do uznania 
katedry za dominantę płastyczną na- 
Jeżało zmonumentalizować ją przez podnie- 
sienie w górę za pomocą stopni. Stąd po 
n:ysł obniżenia części terenu, sprzęgający nie 
chrižoną paristawę wiežy w jedną €a'pść z 
katedrą, a więc rozwiązujący jednocześnie 
trudny problem wieży. Obniżenie terenu da 
cfekt plastyczny zgodny z rzeźbą falistego 
terenu, Zarzut asymetrii nie może fu 

być krany poł uwagę w terenie falistym, 
w ebrębie średn'owieeznego miasta, należy 
rozważać zagadnienie równowagi brył, która 

ych wypadkach zastępuje symetrię, 
ą sełuee 1 asycznej. 

W ukształtowania całości panuie zasada 
trójdziałowa: Katedra, Ogród i Góra Zam 
kowa słanowią 3 crlrębne Światy, odpowiada 
ja im 3 różne poziomy placów. Arteria kp 
mnunikacyjna przez płace n. zawsze utracona 

— ruch na Antokol zostanie skierowany 
przez uliee Św. Anny 1 Syrokomli. Šelany 
placu stanowić będą: drzewa strzyżone, dom 
na piacu Bułhaka i pejraż. Ściana zieleni od 
azrodów wchodząc do miasta włnna być upo 
rządkowana, ty:or © symłonie architek'n- 
niczną z brył ziełonych, jak w strzyżonych 
ogrodach 18 wiecznych. 

Na zakończenie prof. Guti zwraca uwagę 
na to; iż projekt nie daje dokładnego obra 
zu, i że posłngiwać się nim właściwie moż 
na tylko przy odpow' rlnia w” ei wy 
©braźni przestrzennej. 

Pó nstaleniu porzadku formałnego dal 
szych obrad prez. MALESZEWSKI odczytał 
wn'nski w sprawie powyższego projektu re- 
gulacji, złożone d Mastistrat! w przen*sa- 
wym terminie do dnia 14 maja r. h., a więc 
wnłasek Komisji Urhanistycznej Społecznej. 

Sekefi Historii 1 Szłuxi Towerzystwa Przy- 
jneiół Nauk z załączn'kie' . — wnioskiem 
Kanituły wiłeńskiej, oraz smiosek tndywi 
tłunlny d-ra Jerzego Ordy, poczem na zapy 
tamie adw. Olechnowieza stwienłził, że do 
Magistratu nie wpłynęły poza tem nie tylko 
ładne inne wn'oski, ałe naweł nikt nie za 
Powiada! zamiarów złożenia nowvch nniek 
tów, a członkowie Miejskiej Komisti Urbuni 
stycznej także nie zgłaszali sprzeciwu. 

Wprawdize rasa zapowiada złożenie 
w niedłuigm czasie nowego projektu przez 
Ša Slendzińskiega, lecz poza tym o spa 
wie rższej p. prezydentowi nic nie wia powyższej p. p 

    

W związku w projektem Biura Urbani- 
Btycznego zarysowały się 3 stanowiska mów 
eów: jedni domagali się natychmiastowego 
uchwalenia, drrydzy ponownego pdesłania 
pre jektu da Komisji Urbanistycznej, trzeci w 
zusadzie świadomie przyjmując główue za 
2 lego projektu chcieli deeyzję od'o 

chwili ujawnienia kin f. 
Slendziūsktego. ю > | 

To ostatnie stanowisko zajmował это!. 

LIMANOWSKI. Stwierdzał on z naciskiem, 
że Biuro Urbanistyezne rozwiazało kapitał 
nie zasadę regulacji płacu, że musiał to być 
wynik gruntownego przemyślenia zagadnie 
nia 1 że 3 zasadnicze elementy komrozycyj 
ne L |. płateari, obniżenie terenu I prze- 
sunięcie jezdni w kierunku krawefzi placu. 
stanowią niezaprzeczoną zdobycz Biura Ur 
knnistycznego. Jednak prof. Limanowski 
€leigthy dałei prowadzić rozwiaranie szcze 
Eółowe vagadnienia w myśl sugestyj histo 
ryeznyęh, stwarzające wileńskie forum z u- 

  

  

  

pamiętnieniem przeszłości religijnej i ryeer 
skiej tego miejsea, na e0 zasada wysunięta 
przez prof. Gutta całkowicie zezwala. Pro 
ponuje więc prof. Limarowski Stęyorzenie 
nowej komisji, złożonej z przedstawicieli: 
n'agistratu, urzędu konserwatorskiego, komi 
tetų uczczenia pam' «i Parszałza Piłsudskie 
ga omz Wydziału Sztuk Plęknych USB., któ 
rsby znalazła ideowe ro.wiązanie zagadnie- 

nia (w ramach > minieczej koncepcji prof. 
Gutta). Po za tym prof. Iimazewski poin 
formował zebranych, iż prof. Ślendziński 
jest w trakcie spracowywania projekta 
szezegółowego rozwiązania płacu w myśl wy 
że; wymienionych założeń i że należałoby 
z tym się liczyć poważnie. 

P. p. prof. Komarnieki, Kiersrowski, Ku 
biłus i inni z klubu narodowego proponują 
ponowne odesłanie wniosku na Ermisję Ur 
banistyczną eeleu szczegółowego fachowego 
rozpatrzenia w  ązku ze ułożonemi zarzn 
tami oraz z zajstnieniem nowych okoliez- 
ności w postaei zapowiedzianego projektu. 

Prez. MALESZEWSKI zajął wręcz prze- 
ciwne stanowisko. Wychodząc z założenia, 

że o zapowiedzianym rowym projekcie nie 
słyszał nie od diziek, Ślendzińskiego, który 
jako członek Miefsklej Komisii Urhanistycz 

niej nie sprzeciwiał się przyjęciu projektu 
Biura Urbanistye go. obecnie zaś wyjaš- 
nil, že nie zamierza zełaszać konk""encyj 

nego projektu zapowiedzi:nego przez pzasę. 

P. prezydent stwierdzi! i* termin składania 
zastrzeżeń dawno juź mineł, natomiast po 

uchwałe Rady Miejskiej każdy obywatel w 

ciąsu 4 tygodni ma prawo złożyć wniosek 
w tej sprawie. Najwłaścicyszą więe drogą, 
zamiast utrudniania akeji pozytywnej, ter- 
mórowej bo zwiazane” z ogólnomiejskimi 

sprawam!t rosradarczymi. bvłohy raezei do 

prowadzenie окей tej do końca, zwłasz- 
ега iż prof. Limanawski sprobuje ©a-- 
sadniezn projekt Rinra Irhanistyrznego, a 
prof. Gutt sam stwierdził, że możliwe są 
zmiany w eproasowaniu szczegółów nroiektu. 
Stwarzeniu nowe! koms'ii, pronaznweznef 

przez prof. Limenowskieso. p'rzydent Male 
szewski również się gnrzectwia ze wzeledu 
na to. że istnieje fnż czsan o analogicznym 
gkleytsie, a jest "m Kamisis Urhanietvermą, 

Jednym z natbliższyeh zadań nietviko Fn- 
mieti. sle 1 Pady Mielst' |. Бейт!о wyhranie 

szeregu nlaców rod pomniki. Wniosek pro 

fektn radnych klubu повойедлел nanawne 

ga nrzetanią snri cy 7a Kamiaft Tiebanisty 

eznej, p. nrezydent uważa za nieaktuolny 

wobec faktu, (ż Komisja Urbanistyezns jest 

obecna na posiedzeniu Rady Miejskiej | ma 
swobodę wypowiedzenia się zarówno €0 do 
jakości sprzeciwów zsłoszenych, jak i eo do 
potrzeby dalszego obradowania nad tą spra- 
wą. 

Opinię prez. Małcszewskiego poparł dr. 
WYSŁOUCH, zwraczjąeę uwagę na niekon- 
sekwencje w całej akcji. Skoro zorganizowa 
ne przez miastp Biuro Urbanistyczne opra 
cowalo projekt, który nie budził zastrzeżeń 
u ezłonków Komisji Uroanistycznej, skoro 
w międzyczasie ni zaszła żadna zasadnicza 
zmiana, a prof. Gutt dopuszcza zmiany w 

szczegółach — to nie ma żadnego słusznego 
powedu potemu, by w momencie de- 
€ydującym akcja miała ulec cdroczeniu, 
tym bardziej iż w gruncie rzeczy nie 
ma nawet wyraźnej rozbieżności zdań mię 
dzy prof. Gutem a p'pf. Limanowskim, za. 1 
ty zaś zgłoszone są w istecie swej zbyt hła 
he luh įednostronne, by miały odważyć pro 
fekt Biura Urbanistyeznego, 

W dalszym elągu dyskusji inż. Kubilus 
wystąpił z obroną zarzutów, ks. Słęrtziewski 
natomiast zwałezał zgłoszone zarzuty, two 
rzące wiaściwie nowe projekty. 

Adw. Rudnicki rrzemawia również za 
zatwierdzeniem prejektu, uważając, iż spra 
wa jest dostatecznie Jasna, skoro prof. Lima 
nowskł 1 prof. Gntt zgadzają się na te same 
zasndy, i że chyba pewne inponderahlin. © 
których się nie mówi, stwarzają te nie 
uzasaderną w gruncie rzeczy opozycję. 

Przed zakończeniem dyskusji ponownie 
zabrał ghs prof. Gutt, reasumując eałość i 
po stwierdzeniu, że w ogólnym obrachunku 
osena pmiektu wypsria pozytywnie, podaje 
do wiadomości, iż Biuro Urhanistyczne ga 
towe byłoby nawet skorzystać z vyspółpiacy 
ludzi dabrej woli ; że krytycy mają jeszcze 
4 tygodnie czasu na złożenie przez niech spro 
stewań, wyjaźnień lub nzupełnień. 

Zostały zgłoszone następujące wnioski pod 
głosowanie: Magistratu — uehwalenia pra 
jcktu regułacji, Klabu Narodowefo — po 
uwownego przekazania de rozpatrzenia Ko 
misji Urbanistycznej, prof, L'manowskiega 
— btóry przyjmujące w zasadzie trzy momen 
ty pojektu Biura Urbanistyecznesocmi wpp 
ty podstawowe prolekiu Biura Urtanistvez 
nego (t. j. obniżenie -laeu. plaieau i jezd 
nie) pronanuje przekazać Ksmisii Urban'- 
stvezneł inne snrawy, przede wszystkim raz 
wiązanie szczezółów ideologicznych w związ 
ku z pomnikiem Józefa P'eudskiego. Więk- 
ezością głosów został uchwałony wniosek   

  

———— 7 = 

  

z 

  

Paweś Prokopiemi 
JAK W BAJCE. 

Życiorys Prokopieniego podobny 
jest do treści jakiejś ciekawej bajki. 
Śpiewak pochodzi z tutejszej wsi bia 
łoruskiej — ze wsi Zapole koło Stoni- 
ma. Wiadomo, że na naszej „prowin* 
cji* ginie niejeden talent, bo niema 
najmniejszych możliwości, by został 
„odkryty“. Synowi małorolnego chło- 
pa wydostać się poza obręb „kurnych 
chat' trudniej, niż  wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne. Że Proko 
pieni nie zmarnował się — zawdzię- 
cza to zwykłemu przypadkowi i włas 
nej żywiołowej naturze. Krów długo 
nie pasł. Coś gnało go do miasta. U- 
cieka z rodzinnej wsi narazie da po 
bliskiego Słonima. 13-letni chłopak 
zostaje „tragarzem“ na dworcu. Dźwi 
ga pasażerom walizki. Po roku „prze 
rzuca się" do inaych miast Nowogród 

czyzny i wreszcie dowtaje- pierwszą 
„stałą posadę": stanowisko... gańca 
policyjnego w Baranowiczach. 

SLONIM, BARA IOWICZE, 
NOWOGRÓDEK, BRZEŚĆ. 

Policja umie zaopiekować się erło- 
wiekiem. Tym razem nie tak, jak zwy 

ARRAS 

Pielgrzymka nauczycielska na Jasną Górę 
Wileński Komił:t Ogólnopolskiej Piel 

grzymki nauczycielstwa na Jasną Górę 
prosi nas o zamieszczenie odezwy do nan 
czycielstwa treści następującej: 

Koleżanki i Koledzy! Dnia 23 czerwca 
rb „wyrusza pielgrzymka na czyciełstwa z tulej Polski na Jasną Górę. Czy na tę wieść 
radosną nie uderzą mocniej nasze serca? y my, nauczyciele Ziemi Wileńsktaj, nie 
zerwiemy się, by stanąć gotowi do drogi w 
szeregach braci nauczycielskiej całego kra- 
ju” Czy potrzebne cą uam jeszcze jakie” sło 
Wwa zachęty, odezwy? Ni nie są potrzebne! 

Nauczyciel — kato!” wie, że tylko iam 
u stóp Przeczyst. j Matki Bo'ey, Stolicy Mad 
Teści, znajdzie iły do wytrwania przy swo łn ciężkim i odnowi-d.ialn"m warsztacie 
Pracy, znajdzie otuchę, ukojenie, znajdzie 
ag w i źrdóło s. -} тоёбу wewntęrz 

   
  

= gi w obliczu piętrząc ch się przed na 
Rade Pad Nielorakich i skomplikowanych. 
Rt 2 23] niż kiedykolwiek potrzebuje 

: > ed fizycznych i niepożytej mocy du- 
Só: nie też m- ny jść prosić Tę, która 

biexdyi, w godzinie wielkie” próby, udzie 
lis tvh sil i reary wodzam į FEcraGń Na 

rodu | vyrwała Go z odmętów „Poiopu“, 
Dz4 Prost Ją be“ e mv, którzy kształ 
tie dusi į umysiy młodych pók-leń. my 
ma Minų cią.Y O1powied:falnasć za !CsV 
i POZYSTNSE kullury, N: ańr j Państwa. © 
powec w walce z -eiepem zła, grożęrego 
shasżniem Gusz młożych, grożącego zagaldą   

naszych świętości i rałego dor ku kultury 
chrześcijańskiej. Prosić będziemy w gorącej, 
kernej zbiorowej modlitwie c łaske Ducha 
Św, ażeby umysły nasze oświecał. serca za 
grzewał i dnszę harter  moena niewzruszo 

ną wołą wypełniał, o łaskę. kióra b wpły 
nęła do dusz i sere naszych nezniów i wy 
ckowanków. czynią” je gotowymi j podat 

nymi do przyjecia tvch nraw' i pouczeń, 
jakie z tytułu urzędu nasze ne" -zv-ielskie 
g. im eto iw nich wnaiamv. 

Niechże na zew Głównego Komitetu ru- 

szą ku Jasne' Górze jak zajlczniejsze rze 
sze nauczycieli z ziemi wileńskiej. niech ta 
pielgrzymka bedzie przegładem i wyrazem s" 

ły 1 Fezby nas, sanczvcieli — katolików, 

niech się stanie potężną © f'estacj" na 
szych uczuć i naszej słebokiej, niewzruszo 
nej wiary, że ze źródeł Bożvch czerpie nau 
czycieł — wychowa: ca naje?etszą treść dla 
swej treść dła swe pracv i że do tvch źró 
del, jaka do eela najwyższego, swych wy- 
chowanków prowadzi. 

Kołeżanki i Koledzyi Z rrastarą naszą 
pieśnią bojową „Bogurodzica* na ustach, z 

sczuciem głęhokiej i cichej radości, w mod 
htewnym skupieniu podążymy do Matki na 

szej, by U | ziożyć nasze troski i bó 
le, nasze radość! i triuraty, podążymy z naj 
dab.yrch zazątkiw naszej ziemi z jednym 

    

   

    

       wspamyn wałsnien.: „O, Marvin. Matko Bo 
ża j Malko nasza, ideemy d2 Cizbiet*, 

za Kom''*et W,ieński 
(—) prof. dr. Marian Zdriechowski 

Ž AP КОВ 

mi ODCISKI      

Magistratu. 

aŻEk» m 
ZGRUBIENIA ЭКО nė I 

kle. Prokopieniemu sprzyja szczęście. 

Na isspekcji w Baranowiczach nad- 
komisarz Wejgetner z Nowogródka, 
słuchając śpiewu chłopea, wyczuł w 
nim talent. Zainteresował się bli- 
żej i w miarę swych możliwości po- 

nąć. 
Po Baranowiczach — Nowogró” 

dek. W Nowogródku Prokopieni a' 
wansował do rangi butetowego w ka* 
svnie. Tu też zaczął stawiać swe pier: 
wsze kroki, jako śpiewak. Śpiewał 
mianowiee pijanym gościom, otrzy” 
mująe groszowe datki, czasem złotów 

kę, a niekiedy to i dwie. 
Jedzie „na gapę” już na „gościn' 

Da występy* spowrotem do Ватапо- 
wiez. Śpiewa po restauracjach. Po 
krótkim asasie dochod"i do wniosku. 
że takie lokale służą bardziej do upi- 
cia się, niż do wybicia się. 

W ŚWIAT. 
Prokopieni rusza w świat. Z Bar 

ranowicz do Brześcia nad Bugiem. 
W Brześciu ndz je mu sie poznać zna 
nego dyrektora Teatru Wielkiego w 

| Warszawie p. Drabika. Drabik dał 
| młodemu chłopcu list polecający do 
kierownika chćru w oDerze warszaw 
skiej. „Na warszawskim bruku źle 
jednak wiedzie się Prolopieniemu. 
W onarze nowiedeiej. że nie ma gło 
su. Nie przyjęli. Trzeba swój „sen o 
słowie” śnić pod mostem Poniatow 
skiego i na ławkach w Alejach Jero- 
zolimskich, 

WELOCZEGA, 

Znowu włóczy Się, znowu nosi 
walizki... W takich okołicznościach 
EEST 

W nadchodzącą środę zostaną 
wznowione przedstawienia w Teatrze 
na Pohulance. Dana będzie słoneczna 
komedia B. Farzano p. t. „Od wie- 
czora do paranka*. 

Po dłuższej przerwie, bo aż po 10 
miesiącach, ujrzymy znowu p. Wa- 

, eława Ścibora. Gra on w komedii „Od 
| wieczora do poranka* główną rolę, 

. która należy do jega popisowych kre- 
acyj. Wystąpią także pp. E. Ściboro: 
wa, H. Pychniewska, L. Detkowski 
i K. Utnik.   

inógł nawet Prokopieniemu nie zgi 

  

  
  

  
Teatr na Pohulance gra 

występy Wacława Sc bora 

„szcie by podal nazwiska poległych harce 

„cie w Wilnie. : 

Na Kongres Chrystusa Króla 
do Poznania 

W dniu 26 czerwca b. r. z Wilna pod 
protektoratem i osobistym przewodnictwem 

J. E. Ks. Arcybiskupa — Metropolity wyru 

szy do Poznania na Kongres Chrystusa Kró 

la popularny pociąg. 

Pobyt w Poznaniu trwać będzie przez 27, 

28 i 29 czerwca. W powrotnej drodze pociąg 

zalrzyma się na 5 godz w Gnieźnie dla zwie 

dzenia stolicy prymasowskiej. 

Zapisy przyjmuje i informacje udziela 

Arch. Instytut Akcji Katolickiej ul. Zamko- 

wa 6 w dnie powszednie od 9 do 15 do dn. 

10 czerwca. Tel. 7—83. 

Harcerze 
opracowują historię skautingu 

na Wileńszczyźnie 
Zarząd Koła Harcerzy z czasów walk o 

Niepodległość w Wilnie, przystępując do 

opracowania historii skautingu na Wileūsz 

czyźnie do roku 1921, zwrata się do daw- 

nych harcerek i harcerzy, którzy pracowali 

na Wileńszczyźnie z apelem, by zechcieli 

nedsyla6 pod adrezem Koła (Wilno ul. Pod 

zamcze 1) swych wspomnień z pracy w har 

cerstwie, dokumenty i fotografie oraz by po 

dali nazwiska adresy osób znanych im z 

pracy w harcerstwie na Wileńszczyźnie, wre 

rzy z Wileńszczyzny z dokładnym ich życio 

rysem i okoliczności w jakich polegli. У 

Wszelkie dokumenty, po wykorzystaniu, 

będą zwrócone. 

Prosimy wszystkie dziezniki o przedru 

kowanie powyższego apelu. 

Czyżby groźba powodzi 
w czerwcu ? 

Nienormalne warunki termiczne w ro- 

ku bieżącym mogą, jak przypuszczają me 
faorologowie, spowodować poważną po” 
wódź w okresie św. Jana. Niewątpliwie 
po obecnych upałach nastąpi okres sil- 

nych burz i deszczów, 

Przepojone parą wodną powietrze, 
pod wpływem chłodnego powiewu od 
strony Syberii cchłodzi się, para skropli 
się i opady deszczowe mogą spowodo- 
wać powódź. Zawczasu już obecnie wy 
dano szereg zarządzeń. 

„zawarł znajomość* Prokopieni na 
ul. Chmielnej z artystą—śpiewakiem 
Ordą - Zaleskim. Ten' już chłopca 
„samopas* dalej nie puścił Sam mu 
dawał lekcje i wprowadzał w świat 
artystyczny. Prokopien'm zaintereso ; 
wał się dyr. opery w Warszawie Ma- 
zaraki, Kiepura'i inni: Przy peparciu 
„Mecenaski sztuki“ p. Warden, Pro- 
kopieni udaje się do Wiednia, gdzie 
na konkursie śpiewaczym zdobywa | 
dyplom i złóty medał. * ‚ 

STUDIA W STOLICY WŁOCH. 

Zagranicą iczie lepiej, niż w kra* 
ju. Z Wiednia Prokopieni jako sty: 
pendysta wyjeżdża do Mediolanu. Pó 
źniej do Rzymu. Po studiach od 1934 
roku 

dzielnie“.. siu, 

Špiewak dal bardzo dužo koncer- 
tów w Polsee. Byl bodaj w. každym.į 
większym mieście. Dwa ostatnie —' 
Pińsk i Grodmo, odwiedzi po koncer'. 

STODOŁA WYTAPETOWANA 
AFISZAMI. | 

Zazwyczaj ludzie, którzy potrafią” 
się wybić, zapominają o swych blis | 
kich itd. Na korzyść Prokopieniego 
trzeba zapisać, że pamięta przymaj” 
mniej © swej matce. Wybudował dla 
niej w rodzinnej wsi nuwy dom i za 
bezpieczył staruszce przyszłość. 

Każdy afisz 6 nowym występie 
crzesyła Prakonieni pocztą da wsi 
Zapole. Nazbierało się ich tak dużo 
że matka śpiewaka potrafiła wytape | 
tować tymi afiszami cała stodołę. | 

Anatol Mikułko. 

Drugą premierą na Pohulance bę- 
ćzie „Kobieta która .zabija”, 

Dowiadujemy się, że p. Ścibor z0- 
siał zaangażowany na gościnne wy 
stępy do teatru Adwentowicza, Właś- 
nie do odegrania głównej roli w sztu 
ce „Od wieczora do poranka”. P. Ści 
kor pojedze jednak do Warszawy do 
piero w lipcu. | ё 

Do lipca będzie zachwycał pub- 

zaczyna występować - ,„$a1n0 

|. «"anych skryptów, 

  

Reda Mie|ska 
uchwaliła dodatkowy budżet 

Na onegdajszym posiedzeniu Rady 
Miejskiej poza uchwaleniem projektów ur 
banistycznych uchwalono doniosłe spra- 
wy dla życia gospodarczego miasta. Za- 
twierdzony został nadzwyczejny budżet 
dodatkowy, który, mając charakter ściśle 
inwestycyjny, przewiduje roboty drogo- 
we i kanalizacyjno-wodociągowe. 4 

W związku z budżetem dodatkowym 
uchwalono zaciągnąć pożyczki i przyjąć 
półmilionową dotację Funduszu Pracy na 
zamierzone cele inwestycyjne. 

102.000 zł. na budowę 
szkoły powszechnej 
Wil. władze miejskie przeznaczyły zł 

102,000, na wydatki związane z budową 
gmachu szkoły powszechnej na ul, Beli. 
ny. Suma ta przeznaczona jest na roboty 
tegoroczne. Ogólny koszt budowy wynie 
sie 320,000 złotych. Budowa szkoły obli- 
czona jesł na przeciąg dwu lat. Koszły 
nabycia placu (60,000) nie objęte zostały 
kosztorysem. 

Akademicy odjechali 
da Częstochowy 

Wczoraj o godz, 8,20 odjechali z Wil 
na do Częstochowy uczestnicy akademic- 
kiej pielgrzymki Jasnogórskiej, organizo- 
wanej przez Komitet Ślubowań Jasnogór- 
skich w ramach ogólnopolskich — w iloś 
ci 80 osób. Z pielgrzymką wyjechał ks. 
prof. Świrski, 

Akademicy wszmą udział w uroczysto 
ściach na Jasnej Górze i powrócą do Wil 
na w poniedziałek, dnia 31 maja, wieczo 
rem. 

Sp'awa regulacji 
Dźwny 

Od dawna czynione są już przygoło- 
wania do uregulowania Dźwiny I przysia 
sowania jej do żegiugi i spławu. W spra 
wie tej prowadzone były już rozmowy 
między zainteresowanymi czynnikami pol 
skimi I łotewskimi. Uregulowanie koryta 
rzeki odegrałoby w rozwoju polsko-ło- 
tewskich stosunków gospodarczych donio 
słą rolę. Jak słychać sprawa ta wkracza 
obecnie w stadium realizacji. Nie jest wy 
kluczone, tł powsianie spółka polsko-ło- 
tawska, która zajmie się uregulowaniem 
Dźwiny. Kwesfla ta stała się aktuałną w 
związku ze spławianłem Dźwiną brzozy 
wiłeńskiej zakupionej przez łotewskich 
kupców. 

Fabryki do przeróbki Inu 
W Wilnie powstała pierwsza mechani 

czna fabryka włókna Inianego. W lipcu 
oczekiwane jesf oiwarcie takiej fabryki w 
N. Wilejce. 

  

Jedna w życiu jest maksyma | 
:Której niech się każdy trzyma, 

Gdy skleroza na cię dybie ||| 
Zdrowie znajdziesz jeno w RYBIE, 

    

    

   

   
   
    "HEMoROLDACH.     
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. Prywatne Dokształcające 
: KURSY - 

„WIEDZA! 
Kraków, ul. Pierackiego 14. 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra 
kewie, otaz w drodze korespondenejł, za 
pomocą, przystępnie i wyczerpująco, opraco 

й programów i mies'ęcz 
rych tematów, do 
i 1) egzaminu dojrzałości gimn. starego 

u, 
2 z zakresu I, 1 H kl. gimn. nowego us- 

troju, + 
8) do egzan.inu z 4 ch klas gimnazjum 

nowego ustroju, opaz 
4) do egzaminu z 7 klas szkoły powszech 

* Przyjmują wpisy na nowy rok szkelny 
1937/38. 

Wykładają najwybitniejsze siły fachowe. 
UWAGA: Uczniowie kursów koresponden 

cyjnych etrzyninją co miesiąc oprócz całko 
w'tego materiału naukowego, tematy z 6 ciu 
stównych przedmiotów do opracowania. Nad 

nej.   liczność wileńską na Pohulance. 
a. 

to obowiązkowe egzaminy badają 3 razy w 
ciągu roku szkolnego postępy uczniów. 

             



  

„KURJER WILENSKT“ 30. V. 1937. 

>. KOLUMNA LITERACKA — 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

  

  

N ietauktowny obchód 
Rocznice literackie przypominając nam 

odległe mniej łub więcej zdarzenia I oso 

by najczęściej noszą na sobie ciężkie, 
żałobne piętno: wspominamy człowieka, 
a tło takiego wspomnienia, nasze życie, 
fak mu obce jest, że nie sposób się wyr 
wać rozmyślaniom, jak bardzo przemłnął. 
Nic w tym dziwnego: tych, których dzieło 
jest żywe czcimy nie rocznicami, rocznica | 
to ostateczność, wyciągają je i narzuca 
ją ludzie obdarzeni mechaniczną pamię 
cią dawnych faktów i osób, ale nie mają 
cy zmysłu krytycznego, wyczucia życia i 

taktu. Często bowiem jedynie stosownym 
uczczeniem pisarza ongiś zasłużonego 
jest przemilczenie. Tak, Jak gdzieindziej 
minuły ciszy. 

а 
Takby właśnie należało postąpić z ro 

cznicą 25-lecla śmierci Prusa. Skoro jed- | 
nak już nam ktoś o tym przypomniał, 
skoro się już mówi o Prusie to mówmy | 
przynajmniej szczerze. Zapomnijmy na 
zhwiłę o istnieniu podręczników polskiej 
literatury. Przyjdzie to nam bardzo łatwo, 
jeszcze łatwiej będzie się' powstrzymać 
od przegłądania czasopism . polonistycz- 
nych. Cóż włedy zostanie z Prusa, gdzie 
będziemy. mogli znaleźć go w naszej 
rzeczywistošci? Nie u artystów, nie u pl 
sarzy, to pewna, Za wyjątkiem tej drugiej 
kategorii snobów, snobów tradycji I „na 
wrotu do klasycznych wzorów”, pospoli 
fych zresztą dzisiaj, jak zwykle w momen 
tach regresji dziejowej, tak, jak pospolity 
ni w okresach rozwoju są snobi postępu, 
„Ultranowoczesnošci“, „awangardyzmu”, 
za wyjątkiem ludzi dość spostrzegaw- 
czych by widzieć swą małość, a niezdol- 
nych do uderzenia w nią bezpośrednio, 
ludzi, którym się zdaje, iż staną się wyż 
si, jeśli podłożą pod siebie kilkanaście 
foliałów swoich domniemanych _ literac- 
ich przodków i dlatego przy okazji nle 
cofną się przed umieszczeniem Prusa I 
siebie w możliwie bliższym sąsiedztwie, 
któż z dzisiejszych polskich pisarzy może 
z czystym sumieniem powiedzieć, że Prus 
jest potrzebny mu jako człowiekowi, a 
łymbardziej, jako koledze po fachu? I 
zreszlą nawet ci od „tradycji“ nie posu- 
wają się w fym poza sławne demonstrac 
je, wystarczą im w zupełności takie obja 
wy kultu jak np. wmurowanie tablic ku 
czci Wokulskiego i Rzeckiego, pomysł w 
zasadzie bardzo piękny, ale wobec dz! 
siejszej sytuacji Prusa w całym swoim 
przebiegu od owego „odkrycia”, wywo 
dów i dowodów rzeczowych pełen jakie 
goš groteskowego posmaku. Symbolicr- 
ne zwłaszcza zakończenie owej h'storit. 
Rzeczywiście Prus dla dzisiejszego świata 
literackiego zda się conajwyżej na pod. 
parcie cyłałami z „Lalki”, cyklu kiepskich 
sonetów, hurtem, jak wizytówki noworo- 
de tozesłanych w upominku przyjacio 
om. 

  

З 

Niemniej trudno byloby znaleźć wśród 
czytelników dzisiejszych grupę czy słerę, 
którejby Prus był naprawdę potrzebny. 
Młodzieży zdążyły go obrzydzić belfry, 
dła pokoleń starszych t. zw. inteligencji 
ł. |. poprostu mieszczaństwa jest on za- 
mało sensacyjny, albo zanadło prostacki, 
zamało w nim erofyzmu, zadużo prymity 
wnych, nieważnych problemów itd. itd. 

„go ocenę, wiadomo zaś, że wczorajsze 

  Nawet dla dochodzących do głosu chło 
„pów wszystkie „wiejskie” utwory Prusa 
nie są lekturą ani ciekawą, ani tymbar« 
dziej niezbędną, wszystkie bowiem, z ta- 
kimi perłami jak „Antek”,  „Michałko” 
czy „Przygoda Stasia" na czele były prza 
znaczone dla mieszczuchów, miały ich za 
znajomić z egzotycznym świałem ówcze 
snej wsi, należy zaś wątpić, czy wśród 
Indian dorzecza Amazonki wielką popu: 
larnością mogą się cieszyć reportaże w 
guście „Ryby śpiewają w Ucayali". Na. 
wet „Placówka”, gdzie takiego nastawie 
nia jest najmniej nie może być dla dzi- 
siejszego chłopa atrakcją, bo brak mu 
warunków do bezinteresownego przeży 
wania „czysto estełycznego”, a proble- 
„my i cele, którym Prus dał w niej wyraz 
wod tego czasu gruntownie znikły, albo 
zmieniły się nie do poznania. I tylko sta 

MAMAMA AAA S Aa 

Dobre książki są najlepszym! 
przyjaciółmi człowieka 

X. Xlamfoth 

  

| ma zabmkło jakoś miejsca dla Polesława 
, Prusa, autora mn*ej efektowneg » 1 efekelar- 
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ruszkowie, rozbitki i zabytki minionej epo 
ki potrafią jeszcze przejmować się szcze 
rze i silnie owym tak niedalekim, a tak 
dokładnie przebrzmiałym światem, świa- 
tem „Lalki”, światem uczciwych pracodaw 
ców, humanitarnych kupców, niewinnie ; 
figlujących studentów, światem narodzin 
Polski mieszczańskiej. Podobnych zresztą 
wrażeń zapewne dostarczyłaby im rów- 
nież stare albumy z wyblakłymi rodzinny 

_ mł fotografiami, i dla nich więc Prus dzi- 
siaj nie jest nie do zastąpienia. 

4, 
Tych parę dziesiątków lat dzielących 

nas od epoki rzetelnej wielkości Prusa 
łatwo mogłoby nam wytłumaczyć jego 
dzisiejszy zanik w dwojaki sposób. Mog 
libyśmy twierdzić, że zdobyliśmy już 
dostateczną perspektywę historyczną, by | 
ujrzeć jego małość. Albo naodwról: zbył . 
blisko jeszcze jesteśmy od niego, aby się 
zdobyć na zrozumienie I objektywną je | 

wiełkości mniej są atrakcyjne od przed 
wczorajszych. Ale żadna z tych hipote2 
nie wytrzymuje krytyki. Najzacieklejszy 
obrazoburca miołający gromy na cały 
panteon polskich świętych literackich, na 
współczesnych Prusa, na Sienkiewicza, 
Asnyka, Konopnicką, samego Prusa ostro 
żnie ominie, nieznalazłszy w nim pretek 
słu do zaczepki. Z drugiej strony reakcja 
na „wczorajszošė“ nie sięga dzisiaj dalej 
„Młodej Polski”, Tetmajera, Kasprow'cza 
lp. Radykalna zmiana warunków, odzys 
Kanie niepodległości także nam tego nie 
wytłumaczy, Prus to nie Żeromski, kom- 
pleks niepodległości nigdy nie decydo- 
wał o jego pozycji w literaturze. Wszyst 
kie wreszcie przypuszczenia o „zmianie 
stylu”, o „naturalnej ewolucji'* form i u. 
podobań, celów twórczych i zaintereso 
wań czyłelniczych nia dadzą nam odpo 
wiedzi wysta:rzającej, conajwyżej przesu+ 
ną łańcuch znanych przyczyn i skułków 
o jedno ogniwo. . 

5. 
Sienkiewicz, Žeromski i Prus — los 

tych trzech wielkošci w Polsce Niepodle 
głej jest niezmiernie charakterystyczny. 
Pierwsi dwaj są dziś przedmiotem gorą* 
cych ałaków i niemniej gorącej obrony, 
frzeci jest otoczony pełnym szacunku za 
pomnieniem. Pierwsi dwaj mają swoich 
wrogów i wielbicieli, przy czym zwykle 
wielbiciele jednego są zarazem wrogami 
drugiego i naodwrół, trzeci, poza profe 
sorami uniwersytetów, którzy, jak obroń- 

cy z urzędu podejmują się obrony i kul 
tu wszystkiego, co minęło i dlatego ma 
to są miarodajni, nie ma nikogo, ktoby 
go namiętnie uwiełbiał, a choćby na- 
miętnie atakował. Bezpośrednia przyczy” 
na syłuacji pierwszych dwóch jak się zda 
BET 

  

je, leży w ich ideologii, zjawiska bowiem 
t. zw. formalne, „czysto estetyczne” itp. 
nie są na tyle ważne w recepcji prozy, 
by mogły spowodować tak powszechne 
i zdecydowanie ustosunkowanie się po- 
zyływne czy negatywne ogółu pisarzy i 
krytyków wobec obu koryfeuszów. T. zw. 
nsłył” zreszłą w prozie jest daleko silniej 

związany z ideologią niż np. w liryce, to 
też ta sfera oddziaływań pokrywa się w 
tym wypadku z ideologiczną. Ideologia 
Żeromskiego to, zgrubsza biorąc, dwa 
kompleksy: niepodległość i mgliście po 
jęła „sprawiedliwość społeczna”. Ci, któ 
rzy w swoim czasie tworzyli dokoła nie 
go aureolę wialkości zapominali dla pierw 
szego o drugim, dziś kiedy pierwsze jest 
już nieaktualne — drugie straciło para- 
wan, za którym się kryjąc mogło liczyć 

| na tolerancję. Stąd odwrót od Żerom- 
skiego, łączący się oczywisła z nawrotem 

do Sienkiewicza wyraźnie dominuje w ka 
łegorii społecznej określającej dzsiejsze 
oblicze polskiej kultury i jeśli stan obec 
ny potrwa dalej, należy się liczyć z grun 
towną jego degradacją. 

A Prus? W jego obecnej sytuacji du- 
żą rolę odegrało jego nastawienie wobec 
sztuki. Był on zanadto nauczycielem, a 
zamierzenia i cele dydaktyczne są w dzie 
le szłuki tym, co najprędzej ulega nisz 
czącemu tchnieniu historii, Był nauczycie 
lem, zanadto związanym z epoką i ludź 
mi wśród których żył, spotkał go też los 
nauczyciela, którego uczeń wyrósł, doj- 
rzał | postarzał. Tendencje i pouczenia, 

które głosił budzą dzisiaj akurat tyle e* 
mocji, co wspomnienia nakazów tak waż 
nych w dzieciństwie, jak „wymyj uszy i 
szyję”, „ nie garb się”, „nie mlaskaj ję- 
zykiem”. Jego dzieła są równie godne 
serdecznego szacunku ale i niczego wię: 
cej, jak najlepsza lektura dzieciństwa, 
sieroty „Robinsona“ i „Gulliwera“ 1 tyl 
ko w jednym porównaniu owo szwankuje: | 
człowiek starszy patrząc nawet z najwięk 
szym płetyzmem, żalem, zazdrością na 
swoje dzieciństwo nie oprze się przekona 
niu, że tamten czas był czasem zabawek, 
miłych, ałe błahych parywów, pożądań i 
celów; my dzisiaj mamy raczej wprost 
przeciwne wrażenie: właśnie nasz okres 
w porównaniu z epoką Prusa wydaje sią 
nam okresem rekwizytów, sztuczek, zaba 
wek, płytkich I płaskich impulsów, celów 
i warłości pisarskich. Tymbardziej należy 
żałować, że dzsiaj się mówi o Prusie: 
mówiąc o nim, jeśli nie chcemy kłamać 
wspominamy: — jego czcigodną wiel- 
kość, która już nie zda się na nic, — je 
go nauki, które „poszły, w las", po któ. 
rych nie znajdzie się dzisiaj śladu I — 
swoją karlałość”, 

JERZY PUTRAMENT. 
  

Miejsce Bolesława Prusa 
25-lecie zgonu wielkiego pisarza nie przy- 

niosło obfitego i ciekawego plonu w pubłicy- 

styce literackiej, Na wyróżnienie zasługuje 

krótki ale treściwy artykuł dra K. Troczyń- 

skiego w „Dzienniku Poznańskim, Cytuje- 
my fragmenty: 

Sława pisarska Bolesława Prusa nie nie 
traci z upływem czasu, — wprost przeciwnie 
-- im dałej ed mc mentu jego działalności I- | 
łerackiej, im lepsze wytwarza to perspekty- 
wy historyczi.", tym dzieła jego stają się dla 
opinii literaeh'ej ceni *- e, —artošelowsze, 
Zn życia twórczość jego przysłonięta byla 
ogromną popularnością  ienryka Sienkiewi- 
сга po tym Stefan Żeromski vyrósł prawie 
ną narodowe; wieszcza. Młędzy tymi dwo- 

skiego, twórey „Lalki, 
„Fraraona“. 2 

Bylo wlec rzeezą zupelnio prostą I zr0- 
tumlala, že z chwllą -ewizji znaezenła Sien- 
kiewicza | Żeromskiego w opinii literackiej, 
slawa P-usa ulegnie w tejże epinii gwałtow 
nym wstrząsom. I tak się te. stało. Przewar 
tożeiowanie twórczości Henryka Sienkiewi- 
za już się dokonało. Został on jako pisarz 
doskonale władnący połszczyzną, wielki kla- 
syk popularny, świetny przedstawieleł Il- 
teratury nienrtvstycznej ponułarnej, maso- 
wej, niemal dła dzizel przeznaczonej. Ta far 
mułka jest tuż ehvta nstateczna | słuszna. Ze 
Stefanem Żeromskim też się dziwne meczy 
dzieją. Wiemy dziś znaczni wtecej © nim, 

dziel jego п’е przysłania nam sni osnhowość 
pisarza, ani rzeczywistość naokoło narssta- 

fąca. I w tych warunkach sytwetka Poles”a 
wa Pruea rvsn?a cła znacznie wyraz'óo * Wi 
dzimy dokładnie Inte prowadzara do Prusa 
do Berenta na rałwvższych w no'sktei litera- 

turze lakseh powieści artystycznej... 

«Prus jako artysta, to zagadn'enie pra- 
wir nietknięte naszej krytyce i historil. 
Trzeba było dopiero odkrycla | cześciowego 
opublikowania dziennika autora, aby zwróc'ć 
uwagę krytyki na Prusa, jako artystę. Okaza 
ło stę z tych uwag, zawartych w raptularzu 
Prusa, że zagadnienie estętyk” * teorii powieś 
ei żywo bard. P-usa interesowały, że po- 
święcał Im specjalną uwagę, uczne sie po- 
prostu teori! powieści. I w tym zakresie rysu 

„Emeneynantek“ | 

  je się niezwykle ciekawy kontrast między 

Prusem a Że.omskim. Żeromskiego poczucie 
piękna dzieł sztuki ograniczało się do dwóch 
zakresów: do poczucia ple” @ frazy słov.nej, 
którą bogaeił starodawną polszczyzną ich 
okrągłości wykończenia epizodów. Pojęcia 
piękna eałości tworu powieściowego jest Że 
romsklemu zupełnie obce. Stąd 1 niegn takie 
ogromne nadużycie referatu, jak, środka 
technicznego 
Mą od epizedu do epizodu, zszywane słowem 
referującym. Zupełnie inaczej rzecz ta przed | 
sławia się u Prusa. Prus ma wybitne poczu 
ele piekra linii konstrukcyjnej powieści. WI 
dzi całość przeri częściami i dla tej całości 
umie poświęcać wybryki wyobraźni lirycznej, 
tyjąeej fragmentami. Prus jest więe konstruk 
torem świadomym jego pnwlečei są konsek 
wentnie przemyśłanymi eałościami. Nie trze- 
ba oczywiście tego mieszać ani z form'zmem 
współezesnej jiteratury, ani z tą tendencją 
nowoczesnej powieści, która nazywa się kon 
strukepnizmem, a pełega na przyjmowaniu 
minimum założeń, jak np. « Gide'x „Cirsnej 
bramie*. Prus konstruuje całość, przyjmująe 
jak prawdziwy epik o pełnym oddechu mak 
simum zawżeń. Stąd pochodzi wrażenie pew 
uege bezładu nagromadzenia rzeczy niev.spól 
miernyeh, nav.et wpisywania nowel w całość 
powieśel, Tak jednek nie jest. Myśl całości 
przenika nawet najbardziej pozornie samo- 
dziełne nowełki, jak np. pamiętnik starego 
suh'ekła w „Lalce*. Jest 2 MEAT myśl wie 
tepłaszczyznowa jak u Balzaka. Tp norówna 
nie słusznie stę Prusowi należy, „Lałka* je” 1 
jedyną powieścią po'ska, która może być pa 
równana z utwosami wierkieso Ralzaka. 

W dwu*r'estą plątą rocznicę śm'ercl Pru 
sa nowinniśmy pfrzymać monesrafie pisorza. 
któraby odnowiadała temu znaczenia, jakie 
twórezość Prusa posiada w historii naszej 
powieści. 

    

Poprostu powieści jego 

JAN HUSZCZA. 

szybkich kopyt. 

bełkot szlochu 

może odwieją 

uparte obłoczki żalu, 

nad uśplonym 

KRONIKA 
— Polska Akademia Literatury powięk- 

sza swój skład. Jak dowiaduje się Polska In- 
formacja Literacka, na najbliższym posiedze 
niu Sejmu, będzie. rozpatrzony nowy statut 

| Polskiej Akademii Literatury, który ma prze 
widywać powiększenie liczby członków rze- 
czywistych do 20. Jednakże — jak słychać 
— PAL nie wyczerpie przy ewentualnych 
wyborach całego kontyngentu, tak że fakty 
cznie skład jej nie przekroczy liczby 18-tu 
członków. W ten sposób bez trudności zos- 
tanie zlikwidowana t. zw. sprawa Rzymow- 
skiego, która ostatnio wywolała ostrą pole 
mikę w prasie na temat ważności zrzeczenia 
się godności akademickiej. 

— Józet Czechowicz — jako dramaturg. 
Znany poeta Józef Czechowicz napisał os- 
tatnio dwie sztuki sceniczne: jednoaktówy 

dramat p. t. „Czasu jutrzennego”, który uka- 

zał się w „Pionie”, wychodzącym pod redak 

cją autora, oraz trzyaktowy dramat o nicu- 

stałonym jeszcze (ytule. Przypuszczalnie 

Czechowicz zatytułuje go „Pirał* Dramat 

ten ukaże się w wydaniu książkowym; posia 

du on charakter wybitnie cksperymentalny 

t autor nie myśli — przynajmniej na razie 

— o wystawieniu go na scenie. 

— Kustosz Muzcum Narodowego w Kra- 

kowie o wystawie Grottgera 1 Piotra Mi- 
chałowskiego. Od dawna zapowiadana przez 

krakowskie Muzeum Narodowe wielka wy- 

stawa dzie! Grottgera została otwarta w dn. 

26 maja. Jest to wystawa jubileuszowa, po- 

nieważ w bieżącym roku na jesieni przypa- 

da stulecie urodzin i 70-letnia rocznica śmier 

c! autora. Termin otwarcia przesunięto na 

maj, by odbyła ę w ramach „Dni Krako- 

wa“ jako jedna z zapowiadanych wielkich 
atrakcji artystycznych, a kto wie czy nie 

największa z nich. W rozmowie udziełonej 

krakowskiemu przedstawicielowi ajencji PIL 
informuje kustosz i organizator tej wystawy 

dr Bukowski, że wystawa obejmie okło 200 

dzieł z różnych okresów twórczości. Z wiel- 

kich cyklów grottgerowskich wystawiona zo 

stanie tylko „Lithuania“, yłasność krakow- 

skiego Muzeum Narodowego. Dyrekcja Mu 

zeum stoi bowiem na stancwisku, że poka- 

anie dzieł muzealnych, łatwo dostepnych w 

Warszawie czy Lwowie, mijałoby się z celem 

obecnej wystawy; — należy zaś raczej po- 

kazać dzieła wypożyczone z rąk prywat- 
nych, niedostępne inaczej dla szerszej pu 

bliczności. Poza tym ubezpieczanie i trans- 

port dzieł ze zblorów państyv'owych pochło- 

nęłoby znaczne sumy. a budżet wystawy jest 

| minimalny, tym bardziej, że aiasto budu- 

jące nowy gmach Muzeum Narodowego nie 

może obecnie pospieszyć ze znaczniejszą sub 
wencją. Jak dowiadujemy się w dalszym cią 
gu rozmowy, zbiory nadesłane na wystawę 
pesiadają wielką wartość artystyczną. Wy 
różnia się zpośród nich zbiór Pawlikowskich 

r Medykl (pięćd :iesiąt kilka oozycyj) w tym 

szczególnie cennc rysunki i portrety z Al- 

bumu Wandy Monno, narzeczonej artysty. 

babki obecnego pana na Medyce. Ujrzymy 

także zbiór śniatyniecki Tarnowskich, depo- 

zyt Muzeum Narodowego. ; 

Jak wiadomo Grottger przyjeżdżając E 

zagranicy de kraju bywał n wakacjach I 

świętach po różnych dworach i tam malował 

powstały z tego nader cenne kolekcje. W   tych dniach ma nadejść z Warszawy od Ko- 

Pod lasem konie stadem. 
Rozmów chłopięcych śpieszy ropot. 

  

NOCLEGOWAĆ 
Jlntoniemu Woronowiczowi 

Razem z cieniami olch nad wodopęjem się pochylić: 

zamłast wiernych oczu znaleźć wierną ciszę, 

odbite w wodzie złote gwiazd motyle 

I nic — prócz końskich rżeń — nie słyszeć, 

Wtulenie w końską grzywę od mchu łagodniejsze. 
į Nad glową niechaj powolny przetacza się wiatr — 

przez deszcz odwiedzane miedze zapamiętają ślady 

Z innych — niż te — stron, 
aksamltnych mniej, mniej zielonych — 

w oczach pokorniejszych od skargi przyniesiony 

oddać dymom z nad smolnego ogniska: 

może je ogleń jak szczapy jodłowe przepali — 

Żeby świt kogutami po wsiach piejąc, 
kobietom mlekiem napelniając dzbany 

błogosławieństwem różowem przystanąf, 

iii i a i a 

nopków, zbiór 7 Mogilan, w których Grott- 
ger bawił jako młody chłopice, uczeń Statt 
lcra. Podczas jednego z takich pobytów po 

znajomych dworach powstał wspomniany 
wyżej zbiór ze Sniatynki Tarzowskich. Dy- 

rekcja Muzeum Narodowego  wypożyczyła 

fcza tym obrazy ze Lwowa od p. Lewickie- 
ge oraz Beaty Obertyńskiej z Pawlikow- 

skich znanej poetki i od Myciełskich z Wrze 

śni; — z Krakowa zaś niezmiernie ciekawe 
wielkie płótno zakupione w Wiedniu, „Mo- 

diitwa Konfederatów*, własność p. Woło- 
szyńskiego. Między innymi wystawione bę- 

dą też ice z Wenecji”. 

  

Jeśli nie wszystkie nawet grottgeriana 

zostaną zgromadzone, to jedna: w tym, co 

pokaże krakowskie Muzeum Narodowe bę- 

dzie cały szereg dizeł o wartości nieprzemi= 

jającej i pierwszorzędnej. Z kolei zapytuje- 

my p. Kustosza o wystwę Piotra Michałow- 

sk.ego, już dawno. zapowiadana. Jak nas dr. 
Bukowski objaśnia, najbliższym terminem 
tcj wystawy będzie późna jesień. Dom przy 

ulicy Szczepańskiej wymaga znacznego re. 

montu, fasada jego kruszy się. Wystawą 

grottgerowska została zapowiedziana na 

„Dni Krakowa* i nie można było juź jej 
odwołać, ale o dalszych wystawach można 
będzie pomyśleć dopiero po całkowitym od- 

restaurowaniu zniszczonej fasady. 

— Z przeszłości teatrów warszawskich. 

W ostalnim numerze miesięcznika „Teatr' 

w artykule „Teatry warszawskie" przed pół 

i ćwierć wiekiem" znajdujemy interesujące 

dane o ówcześnie wystaw'onych sztukach 

W roku 1887 na scenie Teatru Wielkiego 
grano operę „Lukrecja Borgia“ (wg. dra- 

mstu Wiktora Hugo). Rozmaitości dawały ko 

medię Walabregne'a „Szczęście małżeńskie”, 

a jako dodatek grano jednoaktówkę Henry- 

ka Sienkiewicza „Czyja wina?*. W Małym 
szedł „Sinobrody* Offenbacha. 

W r. 1912 Rozmaitości wystąpiły z pra 

premierą „Kłupiego Jakuba* Rittnera z Fren 

kiem, Ordon-Sosnowską i Janem Januszem. 

M»ły grał Langego ,S,amsona i Daliłę* oraz 

Capusa „Faworytki“ z Zelwerowiczową, Ka- 

m'ūskim, Niewiarowską, „Žagiew“ z Jara: 

czem. W Nowościach królowali Messałów- 

na i Redo w „Wesołej Wdówce”, „Gejszy” 

craz „Jej adiutancie". 

W Teatrze Wielkim wystąpił gościnnie 
Teatr Artystyczny Stanisławskiego z klasy- 

cznym repertuarem rosyjski 1, grano nastę- 
pujące szłuki: „Żywy trup" Tołstoja, „Wiś- 
niewy Sad" Czechowa, „Bracia Karamazow" 

Dostojewskiego. Publiczność warszawska ze 

zic zumiałych względów politycznych przed- 
stawienia zbojkotowała i olbrzymia snia 
świeciła pustkami. 

— Podania i łegendy Ziemi Krakowskiej. 

W tych dniach ukazała się na rynku księ- 

gurskim książeczka Marii Dynowskiej (nakł. 
Ks'ążnicy—Ttlas) p 4. „O wawelskim smo- 

ku i innych cudownych zdarzeniach“. Jest 

to zbiór podań i legend ziemi krakowskiej 

w nowym ujęciu literackim, dostosowanym 

do umysłowości współczesnej młodzieży. Na 

treść jej składają się więc podania | legen- 

dy o wawelskim smoku, Rękawce, królowej 

Wandzie, św. Kindze, św.-Jacku, Koniku 

zwierzynieckim, stopce królowej Jadwigi, 

w. Janie Kantym i mistrzu Twardowskim. 

Zbiorek ilustrował Konstanty M. Sopoćko.



KRONIKA 
  

MAJ Dziś Feliksa 

30 Jutro Anieli P., Petroneli P 

Wschód słońca — g. 2 m. 55 
Niedziela | Zachód słońca — g. 7 m. 38 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 29.V. 1937 r. 

Ciśnienie — 765 
Temp. średn. +1 
Temp. najw. +14 
Temp. najn. +9 
Opad — 
Wiatr — północno-zachodni 
Tend. barom. — wzrost ciśnienia 
Uwaga — chmurno, silny porywisty 

wiatr. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

i dż w nocy dyżurują następujące ap 
eki: 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzowska) 
1); 2) S-6w Chomiczewskiego (W. Pohu- 
łanka 25); 3) Miejska (Wileńska 23); 4) 
Turgiela i Przedmiejskich (Niemiecka 15) 
5) Wysockiego (Wielka 3). : 

Ponadto słale dyżurują apteki:  Pa- 
ka (Antokolska 42);  Szantyra (Legionėw 
10) i Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Dia w płot WBITE 

MIEJSKA 
— Roboiy regulacyjne w szpitalu św. 

Jakuba. Magistrat postanowił przeprowa- 
dzić roboly regulacyjne na terenie szpl- 
tala św, Jakuba. Przewidziane inwestycje 
obejmą ułożenie gładkiej nawierzchni 4 

kostki bełonowej w podwórkach szpiial- 
nych, obramowanie zieleńców w ramy be 
tonowe i ułożenie. krawężników. 
= Ogrodzenie góry Bouffałowej. W 

najbliższym czasie skraj góry Bouffałowej 
„od strony Ul. Jakuba !asińskiego i Piekieł 
„ka otrzyma fundamentalne ogrodzenie z 
cokołu betonowego i siatki drucianej na 
watch słupach. Włen sposób gmach 

    

   
     

  

8 ы dalsza zaś część ogrodzonego te 
renu przeznaczona zostanie z czasem na 
„pierwszy „w Wilnie ogródek jordanowski 
dla_ dzieci, EE anie ! 
> |. .- AKADEMICKA, ‚ — Akademieki Komitet Zbiórki na „Dar 
Naiiowy 3-go Maja“ składa niżej wymie- 
onym organiżacjom akademickim gorące 
podżiękowanie za wzięcie udziału w kolpor 
tażu nalepėk okiennych oraz w kweście że- 

е Knami, a mianowicie Kolom: Grodnian, Ło 
Gzisn, Nowogrodzian, Mat — Fiz. — A 
stronomicznemu. Prawników, Rolników, Me- 
dvków, Akadem, Klubowi Włóczęgów, Kor 
Poracjom Polesia i Concordia Vilnensis, o 
Taż wszystkim osobom, kiórzy okażali po 
L w przeprowadzeniu tegorocznej zbiór 

„| — Akademickie Koło Rczwoju Ziem 
Wsehodnieh powiadamia swych członków, że 
Obowiązkiem każdego jest żałosić się do Za 
Tządu Koła w celu porozmmienia się co do 
Pracy terenowej w okresie wakacvi letnich. 
Informacyj udziela urzędujący członck za 

ve wtorki i piątki o godz. 18—19. 
leńska 32 — 2 (lokal Techników Pol. 

skich). > 
SPRAWY S"KOLNE 

— Prywatna Koedukacylna Szkota Ро- 
"sę н Stówarzysz „Rodzina Wolsko- 

: w Kde 13, przyjmuje zapisy 
„ gzieci wojskowych I cvwilnych codzien- 

nie'od aodz. 11 do 13. 7 
(| Prywatna-VI Kiasowa Koeduk. : $zkoła Powszechna im. Stefanfi Świda sie 

„sko „Polskie“ Wilno, ul. Mickiewicza 11 m. 
11 przyjmuje zapisy do wszystkich klas 60 
dziennie w godz. -3—15. 

ZĘ ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— & Towarzystwa Przyjeciół Nauk w Wil 

nie. 29 Walne Doroczne Zgromadzenie człon 
ków Towarzystwa odbędzie się we wtorek 
8 czerwca r. b. o godz. 19 (7 wierz.) w gma 
chu własnym przy ul. Lelewela 8. Na po- 
Fządku dziennym: sprawozdania, sprawy ad 
ministracyjne i wybory. + 

W drugiej części zebrania Prezes T wa* 
prof. Marian Zdziechowski wygłosi odczyt 
ha temat: „Latynizm a Germanizm, jako 
dwa światy', Е 

Stosownie do art. 44 statutu T-wa póda 
je się o powyższym do wiadomości wszyst 
kich członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie na tydzien przed terminem Walne 

ge Zgromadzenia ESA 
— Posiedzenie Sckeji Historii Sztaki od- 

tędzie się w dniu 81 maja (poniedz.) 1937 r. 
© godz. A wieczór w sali S"mtnarium Archo- 
oiogii Klasycznej USB. ul. Zamkowa 11 (dru 

| Kė podwórze w prawo). Na porządku dzien 
"dem" 

1) Referat M. Popowska. Dziej | cha- 
takter budowli Kartuzii Rereskiej. 2) T. Mat 
ks ia 

Rada 
„Gdy mieć szczęście chcesz w kochaniu, * Do „Ustronia” wiedź swą panią. . 1 *° Przy kołacji'l przy winku ' i 

(+ Вогродой się jej minka, . - - « «A miłosne twe-wyznania . 1-5 
Trafią jej do przekonania. 

   

  

leki im. Tomasza Żana uzyska ogro' 

  

kowski: Poczynanie artyst. Radziw. Rybeńki. 

3) E. Łopaciński: Dalsze archiwalia do Hist. 

Szt. Wilna. 

- RÓŻNE 

— Komunikaf Związku Pań Domu. We 
środę dnia 2 czerwca w cukierni Czerwo 
nego Szirała odbędzie się pokaz strojów 
Inianych. Początek o godz. 17-ej. 

— Komitet ukwiecenia m. Wilna podaje 

dr wiadomości, że według niżej podanego 

cennika można zakupywać kwiaty do zdo- 

bienia okien i balkonów we wszystkich zak 
łaoach ogrodniczych. 

Pelargonia biuszczowa I szt. 75 gr. Pe 

łargonia pasiasta I szt. 50 gr. Petunia 1 szt. 

05 gr. Begonia semperflorens I szt. 07 gr. 

Nasturcja I pore. 15 gr. Fasole tureckie I 

szt. 15 gr. Ziemia do' skrzynek 1 zł. 

— Komitet wykonawczy ukwiecenia m. 

Wilna wzywa mieszkańców do wzięcia udzia 

łu w konkursie zdobienia okien i bałkonów. 

wanych przez Zarząd Miejski i organizacje 

społeczne. 

Zgłoszenia przyjmuje Wiłeńskie Towa- 

rzystwo Ogrodnicze (= lokalu Okręg. Towa 

rzystwo Kółek Roln. ul. Wileńska 12 od go- 

dziny 9 do 14. Telefon 3—32. 

NOWOGRODTKĄ 
— Odsłonięcie tablicy ku czci Rejfa- 

na. Dziś odbędzie się uroczyste odsłonię- 

cie tablicy pamiątkowej Tadeusza Rejła- 
na, wmurowanej na gmachu państw. gim 
nazjum im. A. Mickiewicza, od sirony ul 

Korelickiej. 
Tablica nosi następujący napis: 

TADEUSZOWI REJTANOWI 

POSŁOWI NA SEJM 1773 R. 

NIEUSTRASZONEMU OBROŃCY 

NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

W HOŁDZIE 

ZIEMIA NOWOGRÓDZKA 

Jednocześnie Komitet Uczczenia Pa- 
mięci Rejłana wydał 20-stronicową bro- 
szurkę „odtwarzającą ofiarną działalność 

zasłużonego Syna Ojczyzny, Obrońcy 

Niepodległości”. 3 

— NOWY NACZELNIK WYDZ. SPOŁ. 
POLIT. NOWOGRÓDZKIM URZĘDZIE 

WOJ. W dniu 28 bm. objął urzędowanie 

nowomianowany naczelnik. wydziału spo 

wogródzkiego przeniesieni zostali: refe- 
tendarz I. Wożko na stanowisko ref. bez 
piecz. w Lidzie, sekr. adm. A. Bondar ze 
Słontma na stanowisko ref. bezp. w Szczu 
czynie. 
— Dlaczego nadleśnictwo nowogródz- 

kle nie obchodzi śwłąt! Mieszkańcy Li- 
łówki i wycieczkowicze, którzy przycho- 
dzili w ub. czwartek do Liłówki kąpać 
się, zdziwieni byli faktem, że mimo święta 
Bożego Ciała w lesie państwowym „Li- 
łówka”, należącym do nadleśnictwa no- 

| wogródzkiego, pracowało kilkudziesięciu 
robotników. Jak twierdzi jeden z wieś- 
niaków, pracowano także i na Zielone 
Świątki. A przecież nadleśnictwo — to 
urząd państwowy... 3 

— „Ognisko strzełechie* na Zamku. Dnia 
27 bm. wieczorem Związek Strzelecki urzą 

dził na Górze Zamkowej „Ognisko strzelec 

kie”, które zaszczycii swą obecnością wice 

wojewoda nowogr' dzki. 

Po złożeniu pan: wojewodzie raportu i 

podniesieniu flagi, wice wojewoda zapalił 

ognisko i wygłosił okolicznościowe przemó 

wienie. Polem się odbyły inscenizacje, śpie 

wy, okrzyki na cześć Marszałka i Pana Pre 
zydenta, odspiewano modlitwę i przy dźwię 

kach marsza odmaszerowano. 
„Ogniska strzeleckie" ściągnęło na Gó- 

rę Zamkową sporo publiczności i na ogół 
wypadła hardzo efekiownie. 

— Święto W. F. i P. W. Wczoraj roż- 
począł się doroczny obchód powiatowe 
go święła .Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego. 

'— Zapisy na kołonię letnią. Zarząd 
Okręgowy Rodziny Urzędniczej, jak co 
roku urządza w Nowojelni kolonię letnią 
dla dzieci urzędników. Ilość miejsc jest 

będą tylko do f czerwca. Kolonia zain- 

płęknym gmachu z wszelkimi wygodami. 
Opieka lekarska | wychówawcza zapew- 

| niona. Zgłoszenia kierować należy do 
Zarządu Okr. R. U. w Nowogródku, 
gmach urzędu wojewódzkiego. 

— Przedstawienie szkoły powsz; z Ko- 
relicz. Szkoła powszechna w Koreliczac 
postnowiła zwiedzić Nowogródczyznę i 
dla pokrycia związanych z łym wydatków 
urządza przedstawienia. Dnia 27 b. m. 

| odbyło się łakie przedstawienie i w lo- 
kału szkoły powsz: Nr.'1 w Nowogródku. 
'Na program złożyły się: dekiamacje, mu- 
zyka i tańce w sitojach krekowskich 

Świetnie wypadły tańce (8 par) kra- 
*kowiaka i mazura, a juž „lawonichę“ od- 

| łańczyły dzieci wprost z żywiołowym łem 
„perameniem dorosłych tancerzy. Całość 

4 świadczy -6 dobrymi sumiennym przygo- 
towaniu. Wszysikich dzieci jest 66; kie- 

  

  

N:ech zachętą będzie szereg nagród ufundo z 

łeczno-politycznego w. Urzędzie Woje-- 
wódzkim Newogródzkim p. K. Rołewicz.. 

Na skutek zarządzenia wojewody no*.| 

' ograniczona do 150. Zapisy przyjmowane 

słalowana będzie w ńówówybudowanym -   
l 

„nie uroczysty poranek spół 

| Ludwik Wośsko. 

| końskiej wybuchł poźar,. 

„KURJER WYŁEŃSKI* 36. V. 1037... m o a 

Onegdajszy wicher wybił wiele szyb 
Onegdaj silny wicher narobił w Wil- 

nie, jak się okazuje, dość znaczne szko- 
dy. W wielu punktach miasta silny wiafe 
wybił szyby, przy czym odłamkami spa 
dających szyb zostało lekko pokaleczo- 
nych kilka osób. 

W wielu wypadkach zawlnili właści- 
ciele mieszkań, którzy mimo szałejącego 
wichru nie zamknęji okien. Policja spisała- 

    

rownikiem wycieczki jesł nauczyciel p. 
Klepacki Antoni. 

"Z Nowogródka dzieci jadą do Niem- 
na i do Lidy. 

— Nowi maturzyści. Dnia 28 bm. zakoń- 
czóne zostały w gimnazjum im. A. Miekie 

wicza egzaminy maturalne w wyniku któ- 

<hiyci. świadectyya dojrzałości otrzymali: 
1. Ablażejówna Genowefa, 2. Chodoszów 

b» Luba. 38. Czobodziński oBlesław 4 Ger- 
szenowska Basia b. Guzelf Edward. 6. 0Jf 
fe Jochel. 7. Jurewiczówna Bronisława. 8. 

| Kaplińska Leja 9. Kapłańska aTtiana. 10. 
Klimowicz Eugeniusz, 11. Kolendówna oR 

mualda. 12. Mikjańcówna Józefa. 13. Mora 

czewska aJnina. 14. Strzałkowska Aldona. 

15. Szczęsnowicz Dawid. 16. Wolańska Mał 

ka. 17. Zeldowiez Samuel. ° 

LIDZKA 
— Kwesta uliezna Komitet Żydowskiej 

Ochrony „Herelia* w Lidzie — w dniu 2 
bm. urządził na rzecz wspomnianego komi 

tetu kwestę uliczną w wyniku której uzbie 

reno zł. 148 gr. 13, z czego rozchodu zł. 
9 gr 10 

— £ Ligi Kooperatystek. Kolo Kooperaty 
stek wy Lidzie rozpoczęło jnź intensywne 
przygotowania do uroczystości związanych 
z „Dniem Spółdzielczości”, który w tym ro 
ka przypada 13-go czerwca. 

Na dzień ten przewidziane są specjalne 
dekoricje okien wystawowych w śklepach 
spółdzielczych oraz urządzanie stoisk z ar- 

tskułami z marką „Społem na ulicy Stwal 
skiej przy sklepie Nr. 2. Urządzenie stoiska , 
połączone będzie z propagandową _ loterią 
wystawionych artykułów, przyczem wszyst, 

kie bilety wygrywają. a 8 
° № sali kina „Era* odbędzie się     

   
11 czerwca dła młodz ży 

szerszych kół społecz A 

— Nowy referint bezpieezeńst 

rostwie fidzkim. W tych h objął 

dewanie w starostwie po! iatowym w Lidzie 

      

w. charakterze. referenta, Bezpieczeństwa b 
Ę Dotychczasowy referent p. 

Karol. Dz odchodzi na nn 

      

  

aństwowym koło kol. wia. gm. b 
który strawił jas 

na przestrzeni ok. 1 ha opalając sosny i 

świerki, Ogień ngasiła miejscowa ludność. 

— ©tonął. W dniu 26 bm. w stawie w 

kol. Pielaza gm. raduńskiej utonął w czasie 

kąpieli 27 letni Szyszko Józef 

Zwłoki wydobyto. 

BARANOWICKA 
— Akcja na Fundusz Obróny w pow. ba 

ranowiekim. Dhia 22 maja 1937 r. we wsi 

Małachowce z iniejatywy Wójta gminy. Z. 

Meysztowicza (774 Się zahawa taneczna 

poprzedzona przedstawieniem, na którym 
miejscowy zespół amatorski pod kierowyiet 

wem siły fachowej p. Pulkowsk'ej odegral 

sztnkę p. t. „Śluby Panieńskie", 

"Naogół cała imprcza wvpadła dość dob 

rzeJzyskany dochód nońad 10 złotych prze 

kazano na Fundusz Obrony Narodowej. 

— 1 poco róbilt krzyk? Na wokandzie Są 

du Okręgowego w Nowogródku, na sesji wy 

iacdowej w Baranowiczach, rozpatrywana 

była sprawa z oskarżenia wydawców, „Ka- 

leidarza Popularnego Baranowickiego“ na“ 

tok 1937 pp. Barbanella i mgr. "Kuryńća * 

przeciwko komitetów tedakcy jićmu „Żyeja 

Nowogrėdzkiego“+ < , 

Na rozprawę stawili -się jedynie pp. Eng 

mėn 1 Fleszar z „Życia Nowogródzkiego" # 

Berbanell ze strony przeciwnej. Wobec przy 

zrania: się. p. „Fngmana do autorstwa arty 

kvłu, umieszczonego We wspomnianym ty 

godniku, a hędącego powódem skargi: sado. 

wej. p: Barbamell zrzekł się oskarżenia w 

stesunku do pozostałych członków Kom'tetu 

Redakcyjnego ZN © x i a 

W- wyniku przewodu sądowego, podczas 

kiórego w chafakterze świadków przęsła 
chano pp WL Abramowicza, Witkowskiego; 

Ruckiego, p. O. Zejtcową /ihnvch. oraz w 

chzratkerze biegłego -polonistę miejscowego 
gimna?ium p. oRzen'ala — przeprowadzona 

dowód prawdy, czyli udowodniono, że kn 

lendarz zawiera moc błedów eramatvcznych 

stylistycznych i artograf'cznych. Jezvk i styl 

według orzeczenia biegłego jest więcej niż 

n'epoprawhy. || 2 ; 

Po naradzie sad ozlosi] wyrok. moca któ 

rimo oskarżony Engman . został uniewinnio 

ry. 

raniem Wschodnie. — Kresoweog Klubu Jaz 
dy odbędą się w Baranowiczach w począt 
ku lipca b. r. doroczne wyścigi konne po 
łaczorie z Meetiigiem Popularnym Związku : 
Jeździeckiego. : - 

  

   

    

  

cone 

— wyścigi kohne w Baranowiczach. Sta | 

nawet szereg prołokółów. Ogromna szy- 
| ba wyleciała z plęfra narożnej kamienicy 

  

przy zbiegu ulle Sawicz I Wielkiej. Na 
szczęście nikt z przechodniów nie ucier- 

piał. 
Na peryferiach, miasta wichura pozry- 

wała płoty, powywracała drzewa, a na- 
wef zerwała kilka dachów. Zerwanych ró- 
wnież zostało w mieście wiele szyldów. 
T IZ 5 5     

TEATR I MUZYKĄ 
MIEJSKI TEATR LETNI 

® ogriodzie po-Bernardyńskim. 

— Dzisiaj w niedzielę na popołudniowym 

przedstawieniu o godz. + m 15 po cenz2 

propagandowych. (w sezonie letnim specjal: 

pie zniżonych) po raz ostatni w bieżącym 

sezonie, „Złoty wieniec, 

— Wieczorem o godz. 8 m. 15 na przed- 
siawieniu, po cenach zniżonych, powtórzenie 

sztuki „Jutro niedziela“ vy premierowej ob- 
sadzie у i 

— Dwie nowe premiery Teatru -— dane ' 
będą w Teatrze Lenim w ogrodzie po-Ber-., 
nardyńskim oraz w Teatrze Miejskim na 
Pohułance. 

W Teatrze Miejskim na Pohulance dana 
będzie w środę, dn'a 2 c srwca wieczorem, 
na przedstawieniu po cenach zniożnych, pre 
miera słonecznej komedii R. Porzano- p. t. 
„Od wieežora do p nka“, - 
pomni się publieznošei, dhigoletni jej ulubie 
niec Wactaw Ścibor w roli głównej, mając 
za partnerkę Eleonorę Ściborową, w dałszej 
obsadzie zespoł szeny wileńskiej. 

W Teatrze Jetnim w ogrodzie po-Bet-- 
nardyńskim kolejno ukaże +! . druga pre 
miera, w piątek wieczorem, również na 

przedstawieniu po cenach zniżonych, znako 
nótej komedii włoskiej spółki autorskiej Ca- 

po I Rosato p. t. „Zablję ją* w której głów 
ne role wykontiją pp.: Wieczorkowska 1 Sta: 

szewski. : $ $ # 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

+ Ostatnie przedstawienia sezonu. Ceny 
munimalne, Dziś w niedzielę dwa przedsta 
wienia. O godz. 4 p. p grana będzie pełna 
humoru komedia m. erykańska „Jutro pogo 
da', na której publiczonść bawi się wybor 
nie Przedstawienie zakończy malowniczy do 

datek baletowy. 
Wieczotem 6 godzinie 8 min. 15 grana 

będzie przezabawna krotochwila W. Rapac 
kiego „Ja tu rządzę”. Akt drugi w którym - 
projektowany romnik Adama Mickiewicza 
jest przymierzany do różnych zakątków mia 
Sin. jest źywo komentowany i oklaskiwany. 

Eniuzjastycznie przyjmowany jest Chór ró | 
velersów Yrmey revellers, arie M. Wawrzko 
wieza, óraż por ysołwe balety. 

- = Gościne -zespołu opery warszawskiej: 
Najwybitniejsi artyści: opery warszawskiej, 
a mianowicie: A. Szlemińska, Z. Dolnicki:: 
A. Wroński, Z. Mossoczy i inni, pod reży 
serią B. Fólańskiego wystąpią w Wilnie w 

dniu 4 i 5 czerwca: Dar Leda dwie'opery: 
„Cyrulik Sewilski“ 1 „Tramiata“. 

WYSTAWA KOSSAKA. 

Jubileuszowa: Wystawa Wojciecha Koś 

saka. Kasyno garnizonowe Mickiewicza 13 
otwarta codz. od. godz, 10 — 18 wiecz. 

  

Prywatne 

Gimnazium Koeduk. 
im. Ks. Piotra Skargi 

Wilno; Ludwisarške 4. tel. 2303 
z pr. G mn. Państw. | Dla doros! od l. 16 
Przyjm. wnisv uczn. | do kl. Ii JI nowe» 
do kl. 1 II, III o+az | n0 tvou, oraz do ki. 
za >eżw. Kurat. do | VIII (tvp Hvmanist 
kl. IV od dn. 1V.|z oddział, matem. 
dn 15VI Początek | przyrodn.. Nauka 
egzam. 17.VL r. b. | w. g. 1645 do 21.15       
DARMO przez całe LATO 

FUTRA. przechowujemy 
powierzone nam obecnie do 
naprawy, Bez naprawy — 
przechowanie 5 zł. za lato. 

Skład Futer ŚWIRSKI 
Wilno, Niemiecka 37, l-e-p., 
telefon 8-28. -а 

Wiadomości radiowe 
„ORYGINALNE SŁUCHOWISKO 

GÓRALSKIE 

|... w Teairza Wyobraźni. 

* Z motywów pięknej górałskiej legen- 
dy, o Jasku, który „6 Pyrłałowom dusyc- 
ke z dziabiem łańcował" stworzył Tade* 
usz Keński oryginalne słuchowisko, ilu- 
strowane muzyką Czesława Halskiego. 
Ciekawy fekst w gwarze góralskiej, bijący. 

z utworu urok świeżości prymitywu i pięk 
«na ilustracja. muzyczna stapiają się w słu 
chowisku w harmonijną całość. Słuchowi 
sko fo Usłyszymy ze Lwowa dnia 30 me- 
ja br, o godz. 17,00 w wykonaniu czoło- 
wych. artystów łeałrów miejskich. 

DZIEŃ PROPAGANDY ARDIA 
W WARSZAWIE. 

„Spolaczny Komitet Radiofonizacji Kra | 
ju organizuje w dn. 30 maja w Wassza 
wie Dzień Propagandy Radia. W związku 
z łym dniem odbędzie się w słolicy cały 
szereg imprez,. Polskie Radio przygotowa 
ło również specjalny program, który na- 
dawany będzie częściowo przeż ogólno- 
polską słację 'w Raszynie, częściowo 

|. przóz lokalną stację warszawską w Moko. 
łowie t. zw. Warszawę ll. 

  

której przy-- 

| pracowania Mariana Hemara 

RADIO 
NIEDZIELA, 30 maja 193“ r. 

8,00 — Sygnał czasu i pieśń majowa. 8,03 
— Dziennik poranny. 8,15 — Gazetka rolni 
c-1. 8,86 — Muzyka poranna D. 8,50 — In 
formacje rolnicze dla Ziem Półn. Wschod 
nich. 9,00 —. Nabożeństwo z kościoła Św. 
Krzyża. 10,30 — Utwor. Jana Sebastiana 
Bacha. 11,00 — Koncert orkiestry dętej Dyr. 
Tramwajów į Autobusów Miejskich. 11,57 — 
Sygnał czasu i hejnał. 12,03 — Wielki pora- 
nek rozrywkowy. Wyk. Ork. Polskiego Ra- 
dia oraz M. Karwowska, T Olsza i inni. 
Transmisja z cukierni „Bagatela”. 13.00 — 
W perspektywie tygodnia — felieton W. Bo- 
ya. 14,00 — Świat w piosen . 14.30 — Dzień 
"Matki w Wilnie i jego znaczenie — pog H. 
Okrzyńskiej. 14,40 — Wszystkiego po trochu 
= audycja dla dzieci 15,00 — Audycja; dla 
wsi, 1) Przegląd.rynków produktów rolnych, 
2 Pieśń i muzyka ludow. — audycj' słow- 
no-muzyczna, 3) Najb.iższe zadania nasżego 
mieczarstwa — pogadanka, 4]- Aktualna: po- 
godanka rolnicza: 16,00 —-Mazvka łudowa 
w wyk. orkiestry W. Kraikowskiego oraz 
solistów. 16.35 — Muzyka fortenianowa na 
dry ręce. 17,00 — Jak Jasiek o Pyrtołówom 
dosyckę z djabłami tańcował — słuchowisko 
T. Kańskiego. 17.30 — Przemówienie posła 
Wagnera, przewodniczącego. Społecznego Ko 
mitetu Radiofonizacji Kraju. 17,35 — Re- 
portaż z dnia propagandy radia w stolicy. 
'1800— Verbum nobile — ópera w T ukcie 
St. Moniuszki. «Transmisje © teatru wu Ła- 
+ienkach. 19,20 — Na dzień Matki — pog. 
Juna Kuczawy.19,35 — Utwor: skrzypcowe 
w wyk. Wacława Kochańskiego. 20,01 — 
Audycja świetlicowa. „Nasze szkoły zawo- 
dowe. — pog. dr. Władysława Arcimowi- 
'cza. 20,10 — Tańce 1 pieśni ludowe. 20.30 — 
Pregram na poniedziałek: 20.35 — 'Wileńskie 
wiadomości sportowe opr.-red. J. .Nieciecki. 

„20.40 — Przeglad polityczny. 20.50 — Dzien: 
nik wieczorny 21,00 — Wesoła Syrena w o- 

z. udziałem 
"Hanki Ordońówny i "Marii *Modzelewskiej. 
21.40 — Reportaż z zawodów kajakowych 
„Polska—Niemcy, 22,00 — Koncert wieczorny 
z Wilna i Warszawy — wyk.: Wil. Ork. Rlu- 
bit Matyczneko PAŃ. dyr. Władystiwa Szcze- 
pańskiego i Michał Zahejda- Sumicki (śpiew) 
(z, Warszawy). Akomp. nr f. 'L. 'Urstein. 
22,50 — Ostatnie wiadomości dziennika ra. 
diowego, 23,00 — Koncert życzeń. 

   

PONIEDZIAŁEK, dn. 31 maja 1937 r. 

6,15 — Pieśń majowa z wieży Marłackiej. 
6,18 -— Gimnastyka. 6,85 — Muzyka + plyt. 
7,00 — Dziennik poranny. 710 — Muzyka 
(płyty). .715 — Audycja dla poborowych. 
7.35 — Muzyka z płyt. 8.00 — Audycja dla 
szkół 8.10 — Ciągnienie miliona — transmi 

"sja z gmachu Loterii. 8,20—11,.40 Przerwa. 
14:30 — -Audycja dla szkół: 1) W Krainie 
<zorzy polarnej, 2) Muzyka. z płyt. 11,5 — 
Sygnał czas ni hejnał 12,03 Dziennik pop 
łudniowy. 12,15 — Coś wesołego o krotoch- 
filarstwic — audycja wesoła w opracow. 
Witolda Sawoniewskiego. 12:25 — Orkiestra 
mandolinistów „Sempre Vivo" pod dvr. Z 
Szymborskiego. 13.00 — Muzęka popularna. 
"14.05—15.00 — Przerwa. 15.00 — Różne in- 
(strumeńty. 15.10 — Życie kulturalne „mia. 

| sta ; prowincji. 15,15 — Odcinek prozy. D. c. 
neweli B. Prusa „Miesiač nektarowy“ roz 
dzia ;„Państwo młodzi wybiernłą si ena wo- 
faż*. 15.25 — Muzyka rozrywkowa. 15.45 — 
Wiadomości gospodarcze. 16.00 — Nieco o 
ryżu ze śmietaną — więcej ryżu bez niej — 
pog. dr. Fiłara dla dzieci starszych. 16,15 

| — Pieśni regionalne z Polesia w wyk. chóru 
szkoły powszechnej w Daw'?grėdku. 1645 
— B00 lat polskiej sościnności — felieton 
wygł. S. Wasilewski. 17,00 — Koncert soli- 
stów Wyk. K. Żelichowsti (śniew). R. Hal- 
ber (wiołonczelaj. Prof. L. Urstein (forte 
pian). 17.50 — Polskie dzieci na: Atlartvku 
=- pog. prof. M. Siedleckieso. 18 00 — Z na- 
szego kraju. „Drogi w Nowoeródczyźnia" — 
pos. inż. Konstantego likszv. 18.10 — 
„Wsnomnienia z odbytych  wedrówek*. 
1640 — Rezerwa dla wiadomości snarto- 
«wych. 1845 — Program na wtorek. 18.50 — 

| Pogadanka akftalna. 1900 — Audveja *trze 
lecka. „Do obozu po zdrowie”. 1940 — 
Sbort i naura - pog. sportowa S. Miūnow- 
skie. 1950 — Wiadomo*ct snortaw= 20.00 
— Muzyka rozrywkowa w wvk. Ork Wileń 
skiego Riubu Muzvczneso pod dvr. Włądvs- 
ława Szczenańsk'eco, 2040 — Driennik wie 
czony. 20 55 —., Pogadanka:-atinalna. 21.00 

— Muzyka taneczna. 2 -„г Вка о Cho- 
"mažankė“ anowiadanie Zvemimta Kaczkow- 
ttieco 99.00 — Recifal śhiewar”v Flortr Mo 

oglser Maes — akomn. Urstein 29.35 —— Rim- 

skit Forsakow — Kanrvs hiem>ońchi, .22 50 
Ostatnie wiadomości „dziennika. „radiowego. 

: "ie ok. 23,10 2100 — Tańczymy. W 

    

    

  

"Prasski na dobianoc“. | 

| WMĘEGTEL kamionns: Gornoslaski KO KS, 
ed JNZEWO gna ь 

; navi A 

Wazaotctońna fo sis ei nika 
"Kazimierz Markiewicz 
WII NO, ul. Zygmuntowska 24. — Tel. 27 29. 

Obwiecrrzania 
O LICYTACH | 

Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z dn. 
20 VI. 1932 r. o postępow. eszek władz skar 
bowych (Dz .U. R. P. Nr 62, 58011 Urz. 
Skarbowy w Wilnie niniejs nodaje do 
wiadomości pnblicznej, Iż w m. czerwcu rb. 
w dniach 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 1.25 o godz. 
10 w Sali Licytacyjnej przy ul. Niemieckiej 
Nr 22 odbywać sie. hędzie sprzedaż z licy- 
facji publicznej ruchomości, zaiętych na po- 
krycie należności Skarbn Państvya or4z in- 
nych wierżycieli, i 7 

* Przeznaczone do sprzedeży nrzedmioty 

  

    

11655 ъ 
Na - ik Urzedu 
M. Żochowski: 

Zawladomienve 
Wobec znacznego oszerzenia mego 

przedsiębiorstwa w Wilnie przy ul. Wiej. 
kiej 19, D. H. T. Odynieć * wprowadzenia 
łamże nowych działów jako*to: Hurtowni 
neczyń i sprzedaży szkła okiennego — od- 
dział mój przy.ul. Micikewicza 6 z dniem 
1-go czerwca; rb. ulega > 

Szanowną Klijeńtelę 

licytacji między godz. 

    

     

   

  

  czyn.chie swych zakupi 
dełalicznym w Wilnie prev | 

D. H. T. 
   

oglada ćmożna na miejscu sprzedaży w dniu | 

                         



  

ZARZĄD MIEJSKI W LIDZIE ŹLE 
GOSPODARUJE. 

* Łlda jest miastem, które do rozmia 

rów takich jakla ma -obecnie wyrosła w 
ciągu nieomal kilku ostatnich lat. W Li- 
dzie buduje się co roku około 100 no- 
wych domów mieszkalnych i średnio w 
tym mieście przybywa na rok około 1000 
mieszkańców. W Lidzie powsłają nowe 
przedsiębiorstwa przemysłowe, budują 
się nówe gmachy, ulice i chodniki, sto- 
wem miasto: się: c; wilizuje. 

Przy tym wyjątkowo szybkim |. 
rozrosłu miasła istnieje konieczność bar- 

dzo pilnego dopilnowywania wszelkich 
prac podejmowanych na. terenie miasta 
i Zarząd: Miejski musi zdać sobie sprawę 
z olbrzymiej -odpowiedzialności,. jaka. na 
nim ciąży 2a wszelkie błędy i niedopa' 
trzenia, które w przyszłości nie dadzą się 
naprawić. | będą się mścić na wszelkich 

dalszych poczynaniach miasta. 
A tymczasem gospodarka miejska pod 

wielu względami w jej najważniejszych 

działach przadstawia się wyjątkowo a 
czasami nawet skandalicznie.  * 

Ażeby się o tym przekonać wysłarczy. 
| przejść po mieście szlakiem najświeższych: 
inwestycyj I zainteresować się pracami, 
które albo sa już ukończone, albo są 
w, trakcie wykonywania. 

Inwestycje w dziedzinie budowy no- 
wych ulic o twardej nawierzchni i chod- 
nikach w ostałnim czasie zosłatv special 
nie nasilone ze wzgledu na dość prymi- 
tywny stan uliė w catvm mieście. Dość 
wspomnieć, że w ubiegłym roku budże- 
fowym miasto wvdało w tej dziedzinie 
inwestycyj ponad 150 tys. zł. Jest fo 
suma zbył podażna: aby nie zaintereso- 
wać się z jakim skutkiem została ona zu- 
żytkowana. W biurze Zarzadu Miasta 
znaidziemy odnośne cvfry: wykonano ulic 
o !wardei nawierzchni.., robół  ziem- 
nych..., ułożone: chodnika..., ilości - dość 

imoonujace, ale to jesł t. zw. robota na 
papierze, zajrzyjmy iak przedstawia się 
słan "obół w rzeczywisłości. 

SPACFDEM 0. NOWYCH CHODNIKACH 

" Spacer, mówię z góry, dość długi i | 
nieprzyjemny. Długi, bo chodnika. ułożo- 
no stosunkowo dużo, nieprzyjemny, bo 
chodnik ten mimo swej nowości fatalny. 

Na ul. Falkowskiego chodnik układa: 
ny. w.roku zeszłym. Obecnie wyglądą na 
bardzo słary. Zrobił się falisty, płyty staja 
deba, zapadają się, kruszą się, może 30 
proc. jest połamanych. Chodnik: wvaląda, 
jakadvbv przeżył kataklizm trzęsienia zie 
mi. Trudno sobie wyobrazić, ża ułożony 
został dopiero w roku zeszłym, na mało 

tuchliwej ulicy. 
Ul. 3-qgo Maja ma chodnik nieco 

starszy, ale również cześć robót przepro- 

wadzżano w zeszłym roku. Nówo poukła- 

CELO wjazdy już pobite i poniszczone, 
chodnik ułożony za nisko, w czasie desz- 

czu słoi na nim woda. Ale to sa drobiaz- ' 
gi w porównaniu z tvm, co zobaczymy 
na dopiero się budujacej ul. Koleiowej. 
To już nie przykład drobnych miedoma- 
gań ale symbol gospodarczego niechłuj- 

stwa, nieumiejętności, marnotrawstwa pie- 

„niędzy publicznych i chyba złej wóli. 
Chodnik świeżo ułożony to iedna wiel 

ka rozpacz. Już obecnie zanim zaczął 
służyć użyłkowi publicznemu co trzecia 

płyta peknięta, co druaa okruszona. a 

wszystkłe krzywe. Gdvby nie przysziifo-. 
wana jego pówierzchnia możnaby sadzić, 

że leży. tu już od dawna, lub ułożony iest 

ze slarych poobijanych plyt. A jednak 
niestety to-są nowe wyroby naszej beto: 
niarni W 

      

ZTONTARNI NIEZDATNE 
"DO UŻYTKU. — 

Przy końcu ulicy Radni jeszcze się 
„układa, . w: sztablach leżą. płyty wyrobu 
miejskiej betoniarni. Z dostarczonych tu- 
taj kilku tysięcy plyt, więcej niż połowę 
wyrzucano odrazu, bo już przed lub w 
czasie roboty łamały się i kruszyły w ręku 
robotników. Ułożone delikatnie łamią się 
pod nogami przechodniów. Na dobry 

“tad wszystek ten materiał należało wy- 
| rzucić, ale taka jedna płyta kosztuje oko- 

ło t zł. Zabrakło więc odwagi szałarzom 
grosza publicznego i wyrzucono tylko 
połowę... może tysiąc, może półtora. Ta- 
ski sobie drobiazg... półtora tysiąca zło- 
tych. 

Dla niepoznaki wywieziono część ich 

na stadion, część na ul. Błofną, gdzie 
obecnie też ogładać można nowe wyroby 
miejskiej betoniarni. 

W Lidzie jest dużo błotnych ulic (w 

dosłownym tego słowa znaczeniu), dużo 
więc pieniędzy publicznych można w 
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udateła rekentisów nie zWraca. 

nich utopić, trzeba tylko odpowiedniej 
umiejętności w tym fachu, a tej zdaje sią 
nie brak technicznemu kierownictwu Za 
rządu Miejskiego. 

Przy układanym chodniku leżą jesz- 
cze w szłablach płyty tego samego wy» |. 
robu. Kruszą się w moich niewypracowa- 
nych palcach. Niedługo poleży chodnik 
z nich ułożony. Pyłam pracujących robot- 
ników co za powód tak złej jakości I z 
odpowiedzi ich wnioskuję, że kierownik 

betoniarni nie zna się lub nie dba o ja- 

kość "wyrobów. 'Zamias* czystego żwiru 

używa się jakiejś ziemnej miksłury z glin= 

ką, płyty układa się na cienkich połkach 
(słąd krzywizna), do moczenia płyt nie- 
ma basenu, szkoda 1,50 zł. dla kobieły 
polewającej wodą schnace płyty, lub 2 zł. 
dla płóczkarza żwiru. Bo zmysł oszczęd- 
ności jest u tych panów mocno zakorze- 
niony. Płyta koszłująca ok. 1 zł. podro- 
żałaby przypuszczalnie jeszcze o 0,1, czy 

0,2 gr. 

JESZCZE POMNIK MARNOTRAWSTWA. 

Na tejże ulicy Kolejowej u zbiegu ż 
ul. 3-go Maja oglądać można pięknie pre 
zenłującą się zbudowaną z cementu ścia 
nę oporową długości ok. 50 m. i wyso” 
kości do 80 cm. Z drugiej strony skarpa 

6 nieco większej wysokości zosłała wyło- 
żona kamieniami. Cementową postawił 
Zarząd -Miejski, brukowaną P. K. P. 

Obywatele miasta chodzą, przygłąda- 

„Ją się temu-i cieszą się, że miasto zrobiło 

taniej. Ale niewielu tylko* pytało iie ta 

$cianka kosztowała i czy była była po- 

trzebną. Ścianka ła o wysokości 60 do 
80 cm ma fundamenty, których nie po- 

wsłydziłny się piętrowy budynek muro- 

wany. Na jej budowę wyszło 300 worków 

cemenłu, masa kamieni i żwiru, koszto- 

wała może 2, może więcej. tysięcy zł., 

4. zn. tyle, ile domek jednorodzinny 20 

dowany na przedmiešciu. Wybrukowanie 

drugiej skarpy. przez PKP može koszto- 

wało zł, 100, może. mniej. 

Zamiast wybrukować 0,5 klm. ulicy 

posławiono pomnik  marnofrawstwu kie- 

rowniciwa technicznego. 

/'BRAK PLANU, BAŁAGAN, JEDNĄ 
ROROTE POWTARZA SIĘ X RAZY 

Jakto, plan jest, odpowie każdy z u- 

rzędników Zarządu M. Tak, plan jest, ale 

plan beznadziejny, urągający najbardziej 

prymitywnemu myśleniu. 

Jest również zwyczaj, że kierownik 

techniczny. najpierw się uczy, potym prak- 

tykuje i wreszcie pracuje samodzielnie. 

Ale kierownictwo techniczne Z. M. wciąż 

się uczy i wciąż. prowadzi swoje drogo 

opłacane z pieniędzy publicznych prak- 

fyki na robotach miejskich. 

Przykłady? Proszę. 

Na ul. Kościuszki przeprowadzono ro- 

boty ziemne i wysypano jezdnię. W krót 

kim czasie jezdnia okazała się za wąską, 

a więc poszerzyć. Zasypano jedne i wy- 

kopano drugie rowy i wysypano na- 

wierzchnię żwirem. To już było w zesz- 

łym roku. Ohećnie na ruchliwej ulicy 

twiru zmieszanego z błotem nikt się nie 

doszuka, a rowy zamuliła woda. Poraz 

3-ci trzeba robić koniecznie, być może 

| więcej. 
Na ul. Kolejowej te same rowy ko- 

pano 2 razy, żeby następnie je w niektó- 

tych miejscach zasypać i zrobić jeszcze 

raz. Mocowanie parkanu w słupach przy 

szkole powszechnej Nr. 1 odbyło się wy- 
jątkowo tylko 2 razy. Rów odpływowy te |. 

stadonu na ul. Narutowicza po przekopa- 
„niu okazał się dopływowy zamiast odpły” 

wowy, trzeba było go przerebiać. Prace 

melioracyjne na sładionie dla zasady ro- 

„biono feż 2 razy, a z winy technicznego 

kierownictwa zamiast na tydzień pracy 

wystarczyło na miesiąc. Prace melioracyj- 

ne na „Sojkiszkach“, za które Zarząd M. 

nie odpowiada, a przy których burmistrz 

Zadurski miał wiele do powłedzenia jako 

prezes T-wa Kolon. Podm. prowadzone 

były z wielkim marnotrawstwem pienię- 

dzy i sił roboczych. 
Na ul. Mało-Dworcowej ułożone w 

zeszłycm roku krawężniki obecnie przez 

ruch kołowy są poniszczone i powywra- : 

cane, jeśli będzie się teraz brukować, 

frzeba sławiać nowe krawężniki. * 

Roboły. przy układaniu chodników, 

jezdni i zjazdów powłarza się po 3, 4 

i więcej razy. 

Na ul. Kościuszki wykonuje słę roboty 

złemne, na ul. M.-Dworcowej ustawia się 

krawężniki I zaczyna się układać chodnik, 

„na innvch ulicach robi się znowu jezdnię 
i tak dalej aż do umęczenia można wy: 
liczać urzykłady „planowego”  bezładu, 
utracjuszostwa grosza publicznego, mar- 

notrawstwa siły roboczej i bezprzyktad- 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

  

„„RURJER WILEŃSKI" 30. V. m 

„Na tropach marnotrawstwa 
pieniedzy publicznych 

nej łgnorancjł czynnika .pseudo-fachowe- 
go, kłórego bezprzykładne praktytyki o- 
płacane być muszą z BODY publicz= 
nych. 

OCZYWISTY SAGOTAŻ. 

Gdziełndziej takie próbki technicznych 
wyczynów byłyby traktowane jako zwyk- 
ly przykład sabołażu. U nas nieomal bez- 
karnie można trwonić pieniadze publicz- 
ne, skoro gwarancją jest tylko: dyplom 
odp. zakładu naukowego. A. jednak trze: 
baby pomyśleć nad sposobem napielno- 
wana łego rodzaju ludzi, żeby nie mieli 
oni możności w ciągu całeao swego žy= 
woła. marnować grosza publicznego. 

Do rozporządzania groszem publicz. 
nym potrzebna bowiem: oprócz wątpll- 
wej warłości dyplomu jeszcze faktyczna 
znajomość rzeczy oraz odrobina  uczci- 
wości I dobrej woli. : 

A GDZIE P. BURMISTRZI 
„Nie -wymienitem dotychczas żadnego 

nazwiska osób za ten słan rzeczy odpo: 
wiedzialnych. Nie chodzi mi bowiem ani 
o Pawła ani o Gawła, ale o techniczne 
kierownictwo! robót publicznych i beło- 

- niarnie miasta, 

Oskarżam cały personel techniczny 
'robół, a wraz z nimi i człowieka w tym 

wypadku odpowiedzialnego, burmistrza 
m. Lidy posła J. Zadurskiego. 

Żyjąc w Lidzie ma się wszelkie pod 
stawy, aby uwierzyć, że człowiek ten jest 
mężem opatrznościowym dla miasta. Jest 
posłem, burmistrzem, prezesem wszyst- 
kich możliwych rad nadzorczych i słowa: 
rzyszeń na terenie Lidy istniejących, prze- 
wodniczącym wszystkich ad hoc tworzo- 
nych komiłełów i t. p. Zdaje się, że w 
Lidzie zamarłoby wszelkie życie, gdyby 
zabrakło tego jednego człowieka. 

Nafurałnie, że mimo nawet anjwięk- 

szej żywotności, animuszu i. zdolności (ab 

strahując od. tego. konkretnego wypadku) 
człowiek jesł tylko. człowiekiem,. a nie 

wszechmogącą. isłołą i jeżeli chca robić 
wszystko, napewno nie zrobi nic, a przy- 
najmniej nic. dokładnie. Tak jest i w tym 
wypadku. P. Zadurski conajmniej połowę 
swego życia spędza poza Lidą. Jeżeli 
naweł jest: w Lidzie nie .można marzyć 
o tym, aby nawet „najważniejsze. tylko 
sprawy przeszły przez ręce p. burmistrza. 

Bezhołowie panuje więc zarówno. w. Za- 
rządzie. Miasła jak,i we wszystkich tych 
instytucjach, które powierzyły kierownic- 
two p. Zadurskiemu. 

na - siebie czekać. Nieporządki mniejszej 
lub większej miary są we wszystkich agen 
dach: Zarzadu Miasła, "a pan burmistrz 
nakrywa chętnie ten pożałowania godny 
słan rzeczy własnym autorytetem i wply- 
wami. Jeśli jednak wyczerpie się jego 

J. Duchnowski. 

  

uwagę ma reklamę? 

— A wie Pan, przecież tó jest nie. 

kawy i praktyczny, A. wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo-- 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się o popularność 

swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

Kklamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM". 

— To jest wierny i. niezawodny 

sposób zdobycia klienteli.   
"Baranowicze, ul! Narutowicza 70 

  

„ Wyniki łakiego stanu rzeczy nie dają | 

kredyt moralny sprawa może się skończyć | | 
bardzo smutno. 

„czytając gazetę czy zwraca. Pan | 

zawodny informator handlowy, cie: 

Р 
А 
N 

w rewela- 
cyjnej 

Рост 0:go7z. 2ej. 

komedii | 3 

NOWY wielki <ukce< najwieksze! qwia/dv dobv obecnej 

MARTY EGGERTH 
Słowik Wiednia 5z:" 
    

CASINO | 
  

Dziś — Nowy film egzotyczno- “ 

sensacyjny Burroughsa twórcy wszystkich „Tarzanów 

„Człowiek lem=* 
W rot, gł, KATHELEN BURKE I Charles LOUCHEUR. — Nad program: NAJN. AKTUALIA 

Ceny: Balkon na wszystkie seanse 30 gr. 

WELIOS | Dziś. Defilada najlenszvch artystów. Nasi ulubieńcy: 

Bogda, Brodzisz, Sielański, Orwid, Fertner 
w każita n | Lama ii <nortav= 

„PAN REDAKTOR SZALEJE"... 
Bet opery warszawskiej, Sport. Piosenka. Taniec. Humor. Dowcip. Nad program Aktualia 

  

Kuo MARS 
Najsłynnie szy fiłm świata Pocz. 

Cary O00per, Fra"chot TONG oraz tascynujące Kathieen Bu: ka 
NAD PROGRAM: Piękne dodatki I aktualia 

W rol, 
główn. 

Dziś wznowienia 

przeboju | 

o g. Żej. BENGALI 
  

BN! SKFE KINO 

ZWIATOWID | 
Nadprogram: 

ATRAKCJE 

z Hansem Albersem 

Dziś po raz pierwszy w Wilnie wielki film sensacyjno- przę- 

napięcie akcjil 

mytniczy reżyserii GUSTAWA UCICKY' EGO 

Łódź śmierci 
w roii głównej. Awanturnicza miłość! 

Niedościgniony artyzm gryl 
Dramatvczne 

  

OGNISKO| ”" Nowoczesne małżeństwo па fali niezwyklych nieporo- 

zumień w fllmie pod tytuł*m 

- Г = * a 46 

„Miłośne niespodzianki 
w rolach gł. Norma Shaarer i Robert Montgomery. Film dozwolony dla osób. od, lat 18 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

Od dnia 1 czerwca początek seansów o go dzinie 6, w niedziełę i święta e godz. + p. p. 

    

u del, 

  

CHROŃCIE SWOJE FUTRA ! GARDEROBĘ 

: od zniszczenia przez mole | 
s ióie świeżo otrzymane. środki naftalina, kamfora, pa- 

czuła, izomo!, kato!. mortin, Fiit, Torby „Tepicieł* i inže 

J. Szambeda! 
W. Pozulanka 14, vis-a-vis Teatru Wielkiego 

Obsługa sumienna i punktualna. 

Zamówienia 'elefoniczne dostarczamy natychmiast. 

poleca 
skład: apteczny 
i pe'fameryjny 

fstn. od roku 1901. 

  

Wystrzegać. się bezwartościowych gatunków. 

DOKRTÓR MED, 

J. Anforowicze 
Szczepanowa 
Choroby skórne, we 
neryczne, kobiece 

przyjmuje 8 _9, 12—1 
| 4—7 

kikowa 3—9 
DOKTGK MED. 

J. Piotrowicz 
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. Sawlo: 
Choroby skórne, 

weneryczne kobiece 
WHeńska 34, tei, 13-66 
Przyimuie ad 5—7 w 
    

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do 7 wiecz. uł. J, Ja: 
sińskiego 5—18 róc 
Ofiarnel (ob. 

DOKTÓR 

ZAURMAŃ 
choroby wenerycyne, 
skór, t: moczopłelowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm 12--2 16 4—8 
—- 

DOKTOR 

ZeldowicZ 
Chorobv SnóÓrne, 

weneryczne, Syfilis. 
narządów moczowych. 
od g: 9—' I 5—8 w. 

DOKTÓR. 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece; 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 

© od godz.12-214-7 
ui. Wiłerńska 28.m. 3 

telefon. 2-77 Šieno ini 
pa w *VUIFCIA 

MIESZKANIA 
5-ci. pokojowe 7 wy- 

godamięć ul, Węglowa 
r. I 

-————— 
„DO WYNAJĘCIA 
na letnisko, mieszka- 
nie Miejscowość u- 
rocze, niedaleko Wil- 
na Dogodna komu- 
nikacja. Informacje: 
Biuro Grabowskiego, 

Garbarska 1 

LETNISKO 
1 utrzymaniem lub 

"bez nad Wilią, las 
sosnowy, piaski, Ko= 
munikac'a autobuso: 
wa — godzina jazdy 
od Wilna. Nied ogo 
Dowiedz pć się: Zam-   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

noszeniem do domu w kraju—8 zł. 28 grae 

nicą 6zł. z odhiorem w admiatstracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

qrzędu pocztowego ant agencji. zł. 260. 

Sadu) | 

„3 pokoje, kuchnia, ła- 

  kowa 14—i, w godr. 
od 2 do 4 pp. 

Ł od- 

Uiuk. TNA biok, Baudu.skiegu 4% tele dil 

Lit ailsiL ali ta) 
sa T TNT DNS TI IT TT II ITT T i II 

CENY UGLUSZEN: Za wieis7 miliineti. przed teksteiu 75 gi., w tekście GU gr, 
t, kronika redakc. 4 komunikaty 6U gi. za wiersz jednoszp, 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cytrowe tabelaryczne 500, Układ oyło+ 
szeń w tekście 5-cio lamowy, са tekstem I0-łamuwy. Za treść ogłoszeń t cte 

- brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Adimnistracja zastrzega sobie piawę 

znany teruunó druku- ogłoszeń 1 nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca "Opto 
zee są przyjmowane w godz. 8. 

za tekstem 30 

A TATAVO 
šis samvm e:iorem 
MIADZIOŁ. 3 kl. od 
Naroczy. Miejscowość 
su ha i małownicza. 
Jedzenie obfite i do- 
bre. Łódki, kajaki, ry- 
bołóstwo, qrzybobra- 
nie, Adres: Firko, Wc- 
toc:ek, paczta Mia- 

« dzioł 

MIESZKANIE 
4 poiole z wszelkimi 
wygodami w pałacy- 
ku z ogrodem -par- 
kiem do wynajęcia 

Dzielna 36 

DO WYNAJĘCIA 
4 o i3 pokojowe mie- 
sžkenia z wygodami 

ul. Łwowska Il _ 

Dwa pokoje 
do wynajęcia na la:0; 
rzeka, elektryczność 
(około Wilna) Biała 
„Waka, tel 2762 

MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 

zenka, wszelkie wy- 
gody... Wolne od po- 
datku; ul. Tartaki 34 a 

Nruskieniki 
„Gražyna“ 

M 2, kome 
fot parku 
łazienn. arny 
oqród, k k 

win: 
  

DO WYNAJĘCiA 
mieszkanie z 2, 3,4 
pokol kuchn. I z wy-| 
godami koło Ostrej 
Bramy, ul. św. Niko- 
dema 6, dowiedzieć 

się u dozorcy 

Letnisko (0łons) 
do wynajęcia, 2, 3 po- 
koje, jezioro, las. Wia- 
domość: Portowy Zz4= 

ułek 5 

MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią 
ze wszelkimi wygoda- 
mi, świeżo odremon- 
towane na Zwierzyń- 
cu do wynajęcia. Wia- 
domość: Mickiewicza 
42, Skład apteczny, 

tel, 20—8! 

Gustowne modne su- 
knie, szłafroki, szali- 
ki. skarpetki, bluzki, 

bielizna, apaszki, 
pończochy — no eca 

W. Nowicki 
Wi no, wieika 30 

Do sprzedania 
ROWER "AMSKI, RA- 
DIO, LINOLEUM, ©Y- 
WAŃ, RAKIETY, Słoń 
alab>strowy, wanna 
elektryczna -oraz róże 
ne mebie, Zamkowa 

7676 

Poszukujemy 
zaufanejo p+n4 'za- 
wód I miejsce zamie- 
szkania obojętne), któ 
remu na miejscu. u- 

rządzimy samodzieł: 
ną rejonową składni- 
cę wysyłkową (bez 
składu). Stały miesię- 
czny' dochód zł. 580. 
Zgłoszenia pod „178% 
do „Adema“, Box 178 
Klagenfurt — Austria. 

SPRZEDAM 
folwa:« 123,5 he, 16 
km. od Wilns, pięk= 
nie położony nad brze 
giem Wilji I na szosie. 

Wilno, I Połocka 9—9 

Technik 
budowiany 

wyso nuje wszelkie 
projekty budynków 
po cenach dostęp- 

nych. Pcsizda odpo- 
włiednią praktykę. Mo- 
że kierować wszelki- 

  
  

mi. robotami, Adres: 
Wilno, ul. Rossa 25 

m. 1 

"EEEEFE 

w niedz. i Św. 

  

ее 

SPRZEDAM 
Gospodarstw» rolna 
18 ha z budynkami, 

16 km. od Wilna, 
przy szosie Podbrzes- 
klej. Adres w Redak- 

cii „Kurjera“ 

SPRZEDAM 
b. tanio dom drew- 
niany przy ul, Lwow- 
skiei. O warunksch 
dowiedzieć się ulica 
Lwowska 22 wł. dom. 

PLACE 
budowiane do,s-rze- 
dania w .. centrum 
miasta. . Infocmacie : 
Piłsudskiego 9-c — 3 

telefon 33-11 

Nauczycielki, 
bony, wycnawawczy- 
nie i wszelkiego ro- 
dzaju służbę. domową 
zapośrednicza. Woie- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 
12-06, czynne od g. 

8 do 15-i 

Nauczycielka 
francus<iego, kurs qi- 

mnazjalny i kons er- 
sacja. Latem może 
wyjechać na wieś. 

Adres: Wiłkomierska 
3—7 

ZGUBIONO 
Legitymację Nr 13740 
Związku Rezerwistów 
w Wilnie na imię por. 
rez. W.'P. Wacława 
Stefańskiego unieważ 

nia się 

ZGUBIONĄ | 
lenitymację uczni 'w- 
ską Nr. 172, wydaną 
przez Filię Białoruską 
Państwowego Gimna- 
zium im. J. Słowec- 
kiego na imię Euge- 
nii Wołk: Lewanowicz 

unieważnia się 

  

  

  

  
  

N ajm:lszy upominek dla Turystów 

ALBUM WILNA 
z fot. J. BUŁHAKA, 

W oprawie zwykłej zł. 4, w kilimie zł. 6.50 
do nabycia w księgarniac" i sklepach piśm, 

Skład ałówny 

Władysław Borkowski 
Mickiewicza 5, telefon 372.. 

I iui r] 

Natychmiast 
poszukuje 

2-pok. lub 1 pok. dużego ze wszelkimi 
wygodami w centrum miasta. Oferty 
do Adm. „Kurjera Wil.* pod Nr 22 
TKZERZYWARZA OOOO AC RCOCBO SSN. 

Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘTRZ   (mieszkania, biura, sklepy I t, d,) 

Wiwulskieao 6 m. 15, tel. 23-77 

30 — 16.30 1.17 — 19 

  

Keddktuj up, Zygnumi Babicz


