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Hasło uprzemysłowienia kraju 
Z mowy p. wicepremiera i min. | spodarczą jeżeli nie przestarzałą, to | rodowej, 

skarbu inż. E. Kwiatkowskiego, wy- 
głoszonej w Katowicach 24 kwietnia 
r. b. i przychylnie ocenionej przez o- 
gół prasy polskiejj można wysnuć 
wiele tez odnośnie oceny naszej rze- 
czywistošci, jak też kierunków i dróg, 
którymi należy kroczyć do „nowo- 
czesnej walki o wielkość własnego 
państwa. 

Samo określenie „nowoczesnej 
walki“ wskazuje na koncepcję rozsze 
rzenia platformy współpracy dla 
wszystkich twórczych sił narodu oraz 
na wprzągnięcie do niej nowych ele 
mentów polityczno - gospodarczych, 
dotąd tam nie uwzględnionych. 

Oceniając "mowę p. wipremiera 
„pod kątem indas koricepcyj 
w tworzeniu wewnętrznych, ekono- 
micznych sił Polski, pragniemy zwró 
cić uwagę na ustęp, dotyczący uprze 
mysłowienia kraju, sprzyjającego na 
rastaniu sił przeludnionej i zbiedzo- 
nej wsi naszej. 

Zasadniczą koncepcję gospodar- 
czą. wysuniętą w mowie p. wicepre- 
miera, sformułować można w sposób 
następujący. 

Przez wytworzenie nowej, korzyst 
nej atmosfery dla prywatnej ekspan 
sji i twórczości gospodarczej wywo- 

ływać proces uprzemysławiania kra 
ju; przez uprzemysłowienie kraju 
zwiększyć wydatnie znaczenie na- 
szych ośrodków miejskich w oddzia 
ływaniu na niekorzystną strukturę 
polskiej wsi oraz przez unarodowie 
nie handlu i przemysłu wzmóc dvna 
mikę gospodarczą współczesnej Pol 
ski 

Uprzemysłowienie kraju jest real 
ną, wypróbowaną i skutecżną dźwig 
nią postępu góspodarczego. Doświad 
czenie Niemiec, Włoch i innych 
państw europejskich, które osiągnę- 
ły doskonałe rezultaty gospodarcze w 
wielkim rozmiarze oraz zdobyte przez 
Polskę doświadczenia, choć w mniej 
szym stosunkowo rozmiarze, w posta 
ci budowy Gdyni a ostatnio realizo- 
wanej koncepcji Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, wskazują na skutecz 
ność przebudowy tą drogą struktury 

społeczno - gospodarczej. 

Skoncentrowanie wysiłku nad re 
alizacją hasła uprzemysłowienia kra 
ju w płaszczyźnie szerszej, w naszej 
strukturze gospodarczej może zapew 
nić niewątpliwie większe rezultaty na 
odcinku rolnictwa, aniżeli oderwana 
od całości koncepcji gospodarczej ak 
cja tylko strukturalnej przebudowy 

ustroju rolnego. 

Reforma rolna w dotychczasowej 
swojej formie staje się koncepcją go 
CEWTTETWRESZA 

Posłowie grupy Jutra Pracy wysiąpili z OZN 
( Gelefonem z Warszawy) 

WARSZAWA 29 IV. Dziś kil- 
kunastu posłów i senatorów utworzy 
ło nową grupę parlamentarną, przy 
tym kilku posłów z grupy „Jutro Pra 
cy“ wystąpiło jednocześnie z koła par 
lamentarnego OZN. Iniejatorzy tej 
akcji od dawna już wykazywali się 
nieszczerym i nielojalnym stosunkiem 
do OZN, co można było zaobserwo- 
wać na łamach tygodnika „Jutro Pra 
cy“. 

W wydanym z okazji utworzenia 
nowego klubu parlamentarnego ko- 
munikacie posłowie stwierdzają, że 

Nowy zatarg sowiecko-japoński 
TOKIO (Pat).. Ageneja Domei dono 

5i 7 Seishin (Korea), że japoński sta 
tek strażniezy flotyli rybackiej „Teku 
kaze - Maru* został ostrzelany z ka 
rabinów maszynowych przez dwa so 
wieckie samoloty wojskowe. Napad 
nasiąpił w ehwili gdy „Tekukaze - 

  

w każdym razie mało skuteczną w 
slosunku do narastających niemal z 
roku na rok potrzeb wsi. Nie ma dziś 
w Polsce polityka, który by w naszej 
rzeczywistości widział i trzeźwo oce 
niał możliwość całkowitej, struktu- 

ralnej przebudowy wsi za pomocą ak 
cji parcelacyjnej 

Nie ma też i nie będzie uzgodnio- 

nego poglądu na kwestię prymatu e- 
konomicznego tej czy innej grupy 
wielkościowej gospodarstw rolnych. 
A skoro tak jest, to cel, jaki wytknę 
ła reforma rolna nie tylko nie zada 
wala wszystkich, lecz nie jest w sta 
nie zrównoważyć poniesionych tru- 
dów. 

Zresztą reforma rolna nie jest i   nie może być celem, lecz tylko środ 
kiem do usprawnienia gospodarki na 

której zależy nie tylko na | 
tym, by zdolność produkcyjna rolni 
ctwa stała na odpowiednim poziomie 
lecz również i zachowana była opła 
calność warsztatów rolnych. 

To też realizowanie hasła struktu 
ralnej przebudowy rolnictwa bez rów 
noczesnego stworzenia warunków 0- 
płacalności produkcji, jak wykazało 
wieloletnie doświadczenie, stało się 
wysiłkiem zbyt kosztownym i bez- 
płodnym. 

4 Zrealizowanie rzuconego przez p. 
wicepremiera Kwiatkowskiego hasła 
uprzemysłowienia kraju stanie się 
czynnikiem ,który będzie mógł stwo 
rzyć warunki opłacalności produkcji 
rolnej, a tym samym wpłynie pośred 
nio na polepszenie struktury gospo- 
darczej wsi. 

wój miast i miasteczek polskich, to 
stworzenie warunków zatrudnienia 
rzeszom bezrobotnych oraz możliwoś 

ci dopływu do ośrodków przemysło 
wych rąk roboczych ze wsi. 

Równocześnie wzmożenie tempa 
unarodowienia handlu i pczemy:łu 
przy zapewnieniu możliwości emigra 
cyjnych elementom  niepolskim bę- 
dzie silnie oddziaływało na zmniej- 
szenie przeludnienia wsi, stwarzając 
równówagę gospodarczą i socjalną 
pomiędzy wsią i miastem. 

Stworzenie tej równowagi jest pił 
nym zadaniem, jakie staje dziś przed 
polskim programem gospodarczym. 
Zadaniem — zrodzonym w nowych 
warunkach naszej wewnętrznej sytu 
acji społecznej i gospodarczej.   Uprzemysłowienie kraju. to roz- - Rol. 

Zhreojny zamach 
Niemców sudeckich 

przygotowywali... Czesi 30 kwietnia? 
BERLIN (Pat). „Angriff* donosi 

na naczelnym miejscu w korespon- 
dencji z Liberca (Reichenberg), że 
dzięki inicjatywie jednego z miejsco 
wych Niemców udało się wykryć pro 
wokaeyjny spisek, przy pomocy któ 
rego pewne czeskie koła miały skom 
promitować ruch Henleina. Mianowi 
cie agent wspomnianych kół wydalo 
ny rzekomo z Rzeszy, były oficer nie 
mieeki miał zorganizować pośród 
Niemeów sudeckich związek terrory 
styczny przeciwko raństwu czeskie- 
mu, którego członkowie zaprzysięga 
ni być mieli na wierność Adolfowi 
Hitlerowi. Organizacja ta miała w no 
cy z 30 kwietnia na 1 maja urządzić 
zbrojny zamach. Powiadomiona o 
tym, jak donosi „Angriffć, żandarme 
ria czeska miała przy użyciu broni 
zgnieść ten zamach. Zdaniem .„Angrif 
fu* prowokacja ta była pomyślana 
PRESS TEST SA 

Zagadkowa Śmierć prokuwatora 
kijowskiego okręgu wojennego 
MOSKWA (Pat). W dniu 24 bm. 

jak donosi dopiero dzisiaj prasa, zgi 

nął na stanowisku prokurator kijow 

skiego okręgu wojennego Kałoszyn w 
wieku lat 37. Przyczyn Śmierci Kało 
Szyna prasa nie podaje. 

sprawy armii, wodza i konsolidacji 
narodu nie podlegają dyskusji. 

Należy podkreślić, że Naczelny 
Wódz wyraźnie wskazał na OZN ja 
ko na ośrodek konsolidacji społeczeń 
stwa i niedawno jeszcze wzywał do 
zwarcia szeregów. Dziś posłowie, wy łomujący się z akcji konsolidacyjnej 
i sprzeciwiający się wezwaniu Naczel nego Wodza, usiłuj.; pokryć swą dy- 
wersje Jego autorytetem i powagą. 
Tę grubymi nićmi szytą i nieszczerą 
grę należy z miejsca jak najostrzej   napiętnować. 

Maru* znajdował się na pełnym mo | 
rzu, tuż u granicy japońskich wód te 
rytorialnych. W koreańskich kołach 
politycznych wiadomość o zaatakowa 
niu statku japońskiego wywołała ży 
we poruszenie. W kołach tych pod- 
kreślają, iż jest to drugi już napad w 

jako środek do skompromitowania | 
Niemeów sudeckich i do rozwiązania 
partii Henleina. 

PRAGA (Pat). W tutejszych ko- 
łach politycznych uznano wiadomość 

podaną przez  „Angriff* w sprawie 
rzekomo przygotowywanego zama- 
chu prowokacyjnego w Libercu (Rei- 
chenberg) jako tendencyjną i niepraw 
dziwą. 

  

Depesza Prezydenta Paetsa 
do Prezydenta R.P. 

WARSZAWA, (Pat). W odpowiedz! 

na depeszę gratulacyjną Pana Prezydent. 

R. P. Prezydent republiki estońskiej p:ze- 

słał pod adresem Pana Prezydenta Mo. 

šcickiego telegram treści następującej: 

„Głęboko wzruszony życzeniami i gratu 

laejami, które Wasza Ekscelencja zechciał w 

imieniu Polski oraz Swoim własnym prze- 

słać Estonii i mnie osobiście proszę o przy 

jęcie mych najszezerszych podziękowań. 

KONSTANTY PAETS6, 

Nie wybory iecz 
komedia 

„Slovak“ o zarządzeniach 
czeskich 

BRATYSŁAWA, (Pat). W związku z wy 

borami gminnymi, rozpisanymi w części 

gmin na obszarze Słowacji, „Slowak' 

stwierdza, że sposób, w jaki rząd przy 

gotowuje wybory, zakrawa na komedię 

Dotychczas, pomimo tego, że pierwszy 

termin wyborów został wyznaczony na   dzień 22 maja, nie został cofnięty zakaz 

odbywania zgromadzeń i agiłacji. Wybo- 

ry rozpisano głównie w takich gminach. 

gdzie stronnictwa rządowe spodziewają 

się osiągnięcia pewnych sukcesów. Wy- 

bory w pierwszym terminie mają być więc 

„balonem próbnym” i na podstawie ich 

wyników stronnictwa rządowe ustalą swo-   ją taktykę w innych gminach. 

  

ANGLIA PONOWNIE UUMYWA RĘCE 
w sprawie sytuacji Czechosłowacji 

Zakończenie obrad brytyjsko-framcusikkich 
LONDYN (Pat). Wezorajsze rozmo 

wy brytyjsko - francuskie ostatecznie 

wyczerpały cały porządek obrad - 

Premier Daladier w dłuższej de- 

klaracji przedstawił sytuację z punk 
tu widzenia poglądów rządu francu 
skiego, po czym premier Chamberla 
in ze swej strony wyłuszczył brytyj- 
ski punkt widzenia na to zagadnie- 
nie. Podstawą dyskusji w tej sprawie 
było memorandum rządu czeskiego 
skierowane zarówno do Paryża, jak i 

Londynu i precyzujące granice u- 

stępstw, jakie rząd praski gotów jest 
uczynić na rzecz mniejszości niemiec 
kiej. * й 

Propozycje czeskie uwažane byly 
w kołach brytyjskich za niedostatecz 
nie wyraźne w pewnych punktach, 
dotyczących samorządu dla mniejszo 
Ści niemieckiej i rząd brytyjski zażą 
dał wczoraj dodatkowych wyjaśnień, 
które zostały przez Czechosłowację u 
dzielone. Rząd czeski, precyzując pro 
pozycje, dotyczące samorządu mniej 
Szości niemieckiej odrzucił: 1) samo 

rząd terytorialno - administracyjny, 

2) przyznanie grupie Henleina prawa 
propagowania wśród Niemców ideo- 
logii narodowo - socjalistycznej, 3) do 
magania się ze strony Henleina rewi 
zji polityki zagr. Czechosłowacji. 

7е strony Francji zwrócono uwa 

gę na możliwości rozszerzenia wpły 

wów niemieckich na życie gospodar 
cze Czechosłowacji. Premier Daładier 
przyżnać miał w swoim ekspose, że 
Czechosłowcji zagraża nie tyle na- 
paść wojskowa, ile gospodarczy na- 
cisk ze strony Niemiec. 

ciągu kilku dni, gdyż w dniu 24 kwiet 
nia, samoloty sowieckie zrzuciły 2 
bomby na japoński statek „Hak 

uyomaru* u północnych wybrzeży 

Korei. Szczęśliwym zbiegiem okolicz 

ności bomby nie wyrządziły żadnej 

szkody. 
  

Premier Chamberlain podkreślić 
miał, że o ile chodzi o zagadnienie 
Czechosłowacji, to W. Brytania nie 
jest w stanie brać na siebie żadnych 
dodatkowych zobowiązań. Premier 
brytyjski oświadczył, że nie widzi nio 
żliwości dodania czegokolwiek do de 
klaracji swej z 24 marca br., złożonej 
w Izbie Gmin, w której sprecyzował 
stanowisko W. Brytanii wobee Cze- 
chosłowacji. Dłuższa dyskusja. jaka 
się na temat tego zagadnienia rozwi 
nęła, ujawniła, że rząd brytyjski sta- 
nowczo obstaje przy swym stanowi- 
sku, że nie chce się dać wciągnąć do 
jakichkolwiek dalszych zobowiązań 
natury militarnej. Chamberlain przy 
rzekł natomiast, że W. Brytania wy- 
korzysta swoje wpływy, aby dopro- 
wadzić do kompromisu między Cze- 
chosłowacją a mniejszością niemiec- 
ką. Rząd brytyjski będzie się starał 
wpłynąć na Berlin, aby Henlein po- 
szedł na ustępstwa i zawarł kompro 
mis z Pragą. Równocześnie rządy bry 
tyjski i francuski postanowiły wy- 
wrzeć stosowny wpływ na prezyden 
ta Benesza, aby Czechosłowacja oka 
zała pojednawcze stanowisko i dopro 
wadziła do załatwienia sporu z Niem 
cami. 

PARYŻ (Pat). W kołach politycz- 
nych Paryża deprymujące wrażenie 

  

jakie przedstawiciele rządu franeus 
kiego musieli uczynić w Londynie w 
dziedzinie zagadnienia  hiszpańskie- 

go. W celu umożliwienia bowiem ak 
cji Anglii na rzecz wycofania ochot 
ników włoskich z Hiszpanii, Francja 
zgodziła się zaakceptować przywróce 
nie kontroli lądowej na granicy pire 
nejskiej na okres czasu, który odpo- 
wiadałby okresowi wycofania tych o 
chotników a nawet trwałby o mie- 
siąc dłużej niż to wycofanie. 

Ponadto, jako kompromis, zawie 
rający poważne ustępstwa ze strony 
Francji rozumiany jest ustęp komu- 
nikatu, który głosi, że w sprawie Eu 
ropy Środkowej oba rządy uzgodniły 
zasadnicze sprawę akcji, która mogła 
by być podjęta w celu zapewnienia 
pokojowego i sprawiedliwego rozwią 
zania zagadnień instniejących na tym 
terenie. Ustęp ten oznacza bowiem, 
że w rozmowach francusko - londyń 
skich rząd angielski zaakceptował po 
nownie i w sposób bardzo kategorycz 
ny, że ze względu na swoją opinię pu 
bliczną w żadnym wypadku nie może 
przyjąć żadnych dalej idących zobo 
wiązań, dotyczących Czechosłowacji, 
i że maksimum tego, co Anglia mogła 
by w tej sytuacji uczynić, może się 
wyrazić tylko w pewnego rodzaju 

| przedstawieniach dyplomatycznych w 
wywołały wiadomości o ustępstwach, | Berlinie. 

Hitler we Włoszech 
zabawi od 3 do 9 maja 

RZYM. Urzędowy program pobytu 
kanclerza Hiflera we Włoszech nie zosta! 
jeszcze ogłoszony, jednak z zarządzeń 
przygotowawczych, wydanych dotychczas 
można wnioskować, że pobyt kanclerza 
Hitlera we Włoszech układać się będzie 
według następującego kalendarza: 3 ma 
ja — przyjazd wieczorem do Rzymu, 4 ms 
ja — wizyta u króla, składanie wieńców 
w Panteonie, na grobie nieznanego żoł 
nierza oraz u stóp pomnika poległych fa: 
szystów. Po południu popisy młodzieży 

faszystowskiej w liczbie 50 tysięcy ną 
boisku Cento Celle. 5 maja — poby; W 
Neapolu oraz wielka rewla floty wojen 
nej. 6 maja — wielka rewia wojskowa w 
Rzymie na Via Del Libero, po południa 
ćwiczenia | popisy organizacji Dopo Ló: 
voro na boisku Sienenskim, przyjęcie 
Kapitolu. 7 maja — ćwiczenia wojskowa 
w Santa Marinella oraz lotnicze w fur. 
bara. 8 maja — wielka manifestacja na 
forum Mussoliniego. 9 maja — pobyt wę 
Florencji, 

a 
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Polsko - litewska konierencja kolejowa 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzisiej 

szym .o godz. 12 odbyło się w gmachu 
Ministerstwa Komunikacji inauguracyjne 
posiedzenie konferencji kolejowej polsko- 
liłewskiej przy udziale obu delegacji” oraz 
przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych. 

Obrady otworzył wiceminister ko;nu 
nikacji p. Bobkowski, wygłaszając nastę 
pujące przemówienie: 

Panie Ministrze, Panowie! 

Jest dla mnie miiym obowiązkiem powi 
tac w imieniu rządu R. P. delegatów Hlew 
skich przybyłych do Warszawy na obrady 
w sprawach komunikacji. 

Po podpisaniu w Augustowie porozumie 
via, dotyczącego komunikacji kolejowej, dro 
gowej i powietrznej powstała obeenie mię 
dzy obu krajami naturalna konieczność roz 
szerzenia tych komunikacyj i udostępnienia 
ich ogółowi. 

Celem tej konferencji jest więc przepro 
wadzenie narad w sprawie komunikacji i do 
prowadzenie do podpisania układów w tej 
dziedzinie, która ma duże znaczenie dla roz 
wcju stosunków pomiędzy obu państwami 
nie tylko jako Środek bezpośredniej łączno 
ści między nimi, lecz również w wymianie 
towarowej i tranzytowej. Praca ta bowiem 
może okazać się także znakomitym uzupeł- 

nieniem narad o komunikacji rzecznej, któ 
re toczyć się będą równeęcześnie w Kownie, 
gdy się zważy, że kolej, prowadząca z połud 
bia do Kowna, może skombinować się' bar 

dze sprawnie z komunikakacją wodną do 
Kłajpedy. 

Życząe konferencji powodzenia w jej pra 
cach, wyrażam przede wszystkim moje go 
rące życzenia, by prace te były ożywione du 
them porozumienia | aby doprowadziły do 
ealszego rozwoju dobrosąsiedzkich stosun- 
ków między naszymi dwoma krajami. 

Równocześnie pragnę podziękować panu 
ministrowi Skirpie za jego osobisty udział 
w tym inauguracyjnym posiedzeniu i wyra 
žam pod adresem panów delegatów litew- 
skich szczere pragnienie, aby pobyt ich w 
Polsce był przyjemny i by wrażenia jakie 
siąd wyniosą były korzystne. 

Powierzam kontynuowanie dalszych roz 
mów p. dr Klechniowskiemu i życzę powo 
dzenia. 

Poseł litewski w Warszawie, minister 
Szkirpa odpowiedział w następujących 
słowach: 

„Panie Ministrze, Panowie! 

W imieniu delegacji litewskiej mam zasz 
czyt podziękować Panu, Panie Ministrze, za 
miłe słowa powitania, które był Pan łaskaw 

wygłosić w imieniu ministerstwa komunika 
. Dziękuję również za przyjacielskie przy 
jęcie, okazane moim rodakom oraz za życze 
nia miłego pobytu w Polsce, które Pan mi 
wyraził. 

W tej samej chwili, kiedy zgromadziliś 
my się przy tym stole obrad, rozpoczęte zo 
stały w Kownie rokowania, w sprawie ko- 
munikaeji rzecznej. Te podwójne rozmowy, 
jak Pan Minister słusznie zauważył, uzupeł 
niają się nawzajem. Z drugiej strony, dowo 
dzą one, że znajdujemy się na pewnej dro 
dze do możliwie szybkiego porozumienia w 
sprawie zagadnień komunikacyjnych.   

Uboga ludność Paryża . 

Ja ze swej strony również mam nadzie 
№ % zamierzone układy, dla których nego 
€jowania delegacje obu krajów zebrały się 
w Warszawie, stworzą podstawy komunika 
cji kolejowej między obu krajami i posłużą 
s ee wymianie towarowej i tranzyto 
wi 

Życząc ze swej strony konferencji owoe 
nej pracy, przyłączam się w imieniu włas 
nym oraz w imieniu całej delegacji litewskiej 
do gorących życzeń, wyrażorych przez Pana 
Ministra, aby prace konferencji były prowa 
dzone w duchu wzajemnego zrozumienia i 
aby przyczyniły się one do stopniowego roz 
woju stosunków dokrego sąsiedztwa między 
naszymi obu krajami. 

Kończąc te kilka słów, pragnę podzięko 
wać Panu, Panie Ministrze, za uprzejme sło 
wa, które był Pan łaskaw skierować przy 

tej sposobności pod moim adrtsem i zapew 
nić Pana, że był to dla mnie szczególny za 
szezyt, iż objął Pan przewodnictwo inaugu 
racyjnego posiedzenia konferencji". 

WARSZAWA, (Pat). Po południu roz. 
poczęły się właściwe obrady konfereacji 
Utworzono dwie komisje, jedną dla umo 
wy zasadniczej międzyrządowej, drugą 
dla umówy wykonawczej między zaerząda. 
mi kołei obu stron. Celem rokowań jest 
zawarcie powyższych umów, które regu 
lują sprawy ruchu oraz taryf kolejowych 
dla otwarcia normalnej komunikazji kole 

| jowej między Polską i Litwą, wobec czego 
należy spodziewać się, że rokowania po. 
trwają czas dłuższy. 

Konierencja polsko - litewska 
w Kownie | 

KOWNO, (Pat). Dziś o godz. 1130 
minister spr. zagr. Lozorajtis przyjąt min 
Charwata, który przedstawił przewodni 
czącego delegacji polskiej do spraw ko 
munikacji , wodnej p. Michała Połulic 

kiego. 

O godz. 12.30 rozpoczęło się inaugu 

racyjne posiedzenie w gmachu Pienocen 

lras. Przewodniczący delegacji litawskie) 

wygłosił następujące przemówienia: 

Panie Przewodniczący, Pan owie! 

Mam zaszczyt w imieniu rządu litewskie 

go powitać Panów w Kownie, dokąd przyby 

liście celem załatwienia wraz z nami spraw, 

dotyczących komunikacji wodnej między 

dwoma naszymi krajami. W imieniu delega 

cji litewskiej zapewniam Panów, iż nie bę 

dziemy szczędzili wysiłków, aby przyczynić 

się do uregulowania powierzonej nam przez 

nasze rządy gałęzi komunikacji. Zadanie na 
nas włożone, ma charakter praktyczny I ści 
śle określony. Mając niezłomne przekona” 
nie, że wysiłki nasze, oparte na wzajemnej 
dobrej woli, uwieńczone będą powodzeniem 
I że wyniki naszych rokowań przyczynią się 
do przygotowania gruntu w dziedzinie eko 
nomicznej, otwieram pierwsze posiedzenie 
naszych rokowań i życzę Panom delegatom 
z Polski przyjemnego pobytu u nas. 

W imieniu delegacji polskiej odpowie 
dział p. Potulicki następującym przemó 

wieniem: : 

Panie Przewodniczący, Panowie! 

Przede wszystkim pragnę złożyć w ręce 
Pańskie w imieniu moich kolegów i moim 
szczere podziękowan'* za słowa, które z 

ust P. Prezesa usłyszeliśmy, jak również za 
miłe powitanie, którego wezoraj doznała, 

wstępując na ziemię litewską, delegacja pol 

ska, gdy spotkał ją przedstawietel rządu Ii 
łewskiego w osobie radcy Szuszisa. Proszę 
Panów, od czasów niepamiętnych wszełkie 
drogi wodne były tym naturalnym środkiem 
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otrzyma bezpłatnie maski gazowe 
PARYŻ (Pat). Na zebraniu komi 

tetu obrony biernej Paryża oznajmio 
no, iż Rada Generalna dep. Sekwany 
ustaliła typ maski gazowej, która bę 
dzie mogła być rozpowszechniana 

wśród ludności paryskiej, począwszy 
od miesiąca sierpnia, w ilości 500.000 
sztuk miesięcznie. Cena maski wyne 
si 55 frs, ale ludność uboga będzie za 
opatrywana w nie darmo. 

Burze nad Hiszpanią | 
przyczyną „spokoju na frontach 

SARAGOSSA, (Pat). Ag. Havasa do | mania na wybrzeżu naporu wojsk powstań 
nosi: Gwałtowne burze paraliżują wszel 
kie operacje bojowe na froncie Teruel 
I na wybrzeżu morskim. W dniu wczoraj 
szym miały miejsce na tych odcinkach je 
dynie dwie pozbawione znaczenia reak 
cje nieprzyjacielskie, na północ od Albo 
cager | w okolicy Castellote, które zosta 
ły bez wysiłku odparfe. W pobliżu Alcala 
de Chlsvert zawładnęły wojska gen. Arar 
dy, jednym = dwóch pociągów pancer. 
nych, którymi posługiwały się w osłatałck 
dniach wojska rządowe, celem powstrzy 

czych. Inne dwa pociągi pancerne zostały 
unieruchomione ogniem artyleryjskim 
kombinowanym z działalnością powstań 
czego lotnictwa. 

BARCELONA, (Pat).  Koresponden' 
Agencji Havasa donosi: Ciągłe deszcze 
utrudniają poważnie operacje wojskowe 
na froncie katalońsk m, a specjalnie na od 
cinku Teruel. 

Wojska powstańcze zatrzymały się na 
linii Teruel—Morella | są niepokojona 
przez oddziały woisk rządowych. 

Nalot samolotów na Hankou 
HANKOU, (Pat). 39 Japońskich samo 

lotów dokonało nalotu na Hankou, zrzu 
cając bomby na arsenał Hanyang i dwo- 
rzec Uczang. Klikadziesiąt chlńskich sa. 

molotów myśliwskich, zdołało, przy współ 
udziale artylerii przeciwlotniczej, zmusić 

lotników japońskich do odwrotu. W wal- 
ce powietrznej zostało strąconych 8 bom 
bowców japońskich I 3 samołoty chińskie 
Szkody wyrządzone przo” bembardowa. 
nie są znaczne. 

Echa strajku roinego 
JAROSŁAW, (Pat). Sąd Okręgowy w 

Przemyślu na sesji wyjazdowej w Jarosła 
wiu rozpatrywał sprawę o zajścia chłop 
skie w czasie tzw. strajku rolnego w sierp 
niu ub. roku w Majdanie Sieniawskim 
Akt oskarżenia zarzucał 8 oskarżonym 
członkom Stronnictwa Ludowego, że dn 
25 sierpnia ub. r. w Majdanie Sieniawskim 
żądając pod groźbą zdemolowania budy? 
ku posterunku policji państwowej, zwol 
nienia z aresztów policyjnych Jana Brzes 
kiego i Michała Saja przytrzymanych jaka 
podejrzanych o zakłócenie spokoju pu 
blicznego w czasie strajku rolnego, użyli 

bezprawnej grożby względem komendan 
ta posferunku i kilku szeregowców w celu 
zmuszenia Ich do zaniechania prawnej 
czynności urzędowej. 

Po przeprowadzonej rozprawie s. © 
Czerny ogłosił wyrok, mocą którego Ka 
zimierz Pokrywka Wawrzyniec Lalan ska 
zani zostali na kary po 7 miesięcy więzle- 
nia, Sfan. i Bartłomiej Pokrywka oraz Ka- 
złmierz Krzeczkowski po 4 miesiące z za 
wieszeniem wykonanła kary na lat 5, Jan 
Bukowski na 4 miesiące Wawrzyniec 
Brzeski na 6 tygodni aresztu z zawiesze- 
niem na miesiąc. 2 

komunikacji, który stał się czynnikiem poko 
jowego współżycia pomiędzy narodami oraz 
dzięki dokonywującej się na nich wymianie 
jednym z ważnych źródeł ich wzajemnego 
dobrobytu. To też oba nasze rządy, ożywio 
ne chęcią wzajemnego zrozumienia, przystę 
pują obeenie w ramach konferencji, która 
się dziś rozpoczyna, do rokowań w zakresie 

zapewnić Pana, Panie Przewodniczący, że 
rząd polski dołoży wszelkich starań, aby sym 
boliczny stan wód rzecznych, które nurtem 
czasem powolnym, ale pewnym łączy nasze 
narody zamiast je dzielić, przyczynił się do 
stworzenia dalszego ogniwa normalizacji 
stosunków między nami. Podzielam najzu- 
pełniej pogląd Pana Dyrektora, że nasze pra 
ce przyczynić się powiany i niewątpliwie 
przyczynią się do przygotowania terenu w 
dziedzinie gospodarczej. W tym duchu skła 
dam naszym delegacjom życzenia owocnej 
pracy. 

W. toku posiedzenia ustalono wspólny 
regulamin obrad oraz wyłoniono komisię 
da rozpatrzenia stanu technicznego I fak 
tycznego w dziedzinie komunikacj: wod- 
nej. Komisja rozpoczyna prace od soboty 
rano. Ё 

O godz. 14 m. 15 р. МоЖа!!. @у- 
rektor Deparłamentu Ekonomicznego MS 
Z, podejmował obie delegacje  śniada- 
niem w hotelu Metropol. 

BRATYSŁAWA, (Pat). Prezydent Be- 
nesz przyjął w Pradze przedstawiciel fzw 

Czeskosłowackiej Rady Narodowej, w któ 
rej skład wchodzą przedstawiciele stron 
nietw rządowych, nie ma w niej natomiast 
przedstawiciela Słowackiego Stronnictwa 
Ludowego, które nie przyjęło zaproszenia 

wysłania do niej swoich delegatów. Pre. 

zydent wygłosił do delegatów przemó- 

wienie, w kłórym poruszył zagadnienia 
czeskosłowackiej polityki wewnętrznej, w 

szczególności sprawy mniejszości narodo 

wych i wyraził przekonanie. że w niedłu- 

BUDAPESZT, (Pat). Wczoraj wieczo 

rem niewykryci dofychczas sprawcy skrad 

Il z zamkniętego auta skrzypce znanej po 
„skiej skrzypaczki E. Umińskiej, która przy 

była do Budapesztu na koncert. Właści 

clelka ocenia wartość skradzionych skrzy 

piec, pochodzących z XVIII wieku, na 250 

tysięcy złotych. Kradzieży dokonana 

przed koncertem w czasie, gdy pani Umiń 

ska, zostawiwszy swe skrzypce w aucie 

spożywała w towarzystwie znajomych ko 

lację w restauracji. Pomimo kradzieży p 

Umińska wzięła udział w koncercie, 

НЕЛЕ ОНА ЭОСВ "e zę    

    

komunikacji na drogach wodnych. Pragnę 5 

  

  

Uroczystości żałobne 12 maja 
WARSZAWA, (Pat). P. minister wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego wy 
dał następujące zarządzenie w sprawie 
uroczysłości żałobnych w dn. 12 maje 
1938 r.: 

Dzień 12 maja, rocznica śmierci Pierw 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie 
go jest dniem żałoby narodowej. 

Dzień ten powinniśmy poświęcić wspo 
mnieniom o wielkim wodzu, o jego pełnej 
poświęcenia pracy dla państwa. Z jego 
bowiem przykładu i wskazówek czerpać 
mamy naukę, jak Polsce służyć i jak dla 
niej pracować. 

Uczcimy godnie pamięć twórcy nie 
podległości, jeśli zastanowimy się, czy 
praca nasza i zamierzenia odpowiadają 
tym wymaganiom i wskazaniom, które nam 
tak jasno sławiał przed oczy Józef Pił 
sudski, 

Wielkość polega na irwalošci wysilku 
W pracy dnia codziennego, w borykaniu 
się z trudnošciami leży połęga. Celem 
zbiorowego polskiego wysiłku jest wspól 
na budowa wielkiej i potężnej Polski. 

Dzień 12 maja będzie wolny od nor. 
malnych zajęć szkolnych, aby młodzież w 
granicach możliwości odpow*adających je'   

wiekowi, mogła zastanowić się nad dal 
szą realizacją programu wielkiego Mar 
szałka. 

Młodzież szkolna weźmie udział w na 
bożeństwach żałobnych, organizowanych 
w ramach ogólnych uroczystości, łub też 
w szkolnych nabożeństwach  żałobnych 
zależnie od warunków miejscowych. 

Po nabożeństwach wszystkie szkoły 
zorganizują uroczystości, których program 
należy ułożyć zgodnie z podanym! wy. 
tycznymi. 

Ponadto młodzież szkolna może wziął 
udział w ogólnych uroczystościach orga 

nizowanych przez czynniki lokalne. W 
tym przypadku władze szkolne osz dy: 
rekcje i kierownictwa szkół powinny sią 
porozumieć z komitełami miejscowymi. 

W miarę możności szkoiy ułatwią mła 
dzieży wysłuchanie specjalnych audycji 
organizowanych przez Polskie Radio, 

W dniu 12 maja na wszystkich budyr 
kach szkolnych należy wywiesić flagi pań. 
stwowe opuszczone do połowy masztu 
i przewiązane krepą. 

Sztandary szkolne i portrety Marszał 
ka Piłsudskiego w tym dniu powinny być 
okryte krepą. 

Kronika telegraficzna 
— Komisarz rządowy gminy Ebelsberg 

pod Linzem odebrał księciu Starhember 
gowi obywatelstwo honorowe, nadane mu 
swego czasu przez tę gminę. 

— Cała Polska czci w roku bieżącym 
setną rocznicę urodzin największego mi 
strza polskiego, Jana Mafejki, wskrzesi 
ciela w dziełach malarskich pełnych chwa 
ły dziejów naszych. Muzeum Narodowe 

w Warszawie i miąjskie w Bydgoszczy 
urządziły już wysławy jego szkiców i ry- 
sunków. Obecnie Warszawa i Kraków or 
ganizują wystawy jego prac olejnych. 

— Minister przemysłu i handlu Antonl 
Roman udaje się do Poznania na uroczy- 
stość otwarcia Targów Poznańskich. 

— Cesarzowa abisyńka wyjechała dc 
Europy celem sprzedaży ostatnich klejno- 
tów koronnych. 

Benesz wierzy w porozumienie 
czesko -słowackie 

gim czasie uda się osiągnąć porozumienie 

pomiędzy Czechami a Słowackim Siron- 
nictwem Ludowym. 

„Slovenska Prawda“, komentując sło- 
wa prezydenta, stwierdza, że'do po'ozu. 
mienia z Czechami nie może dojść, dopó 
ki ze strony Czechów nie zostanie uzna- 
na słowacka idea narodowa i dopóki Sło 
wacy nie uzyskają pełnych gwarancyj ca 
do respektowania ich praw. Gdy zostaną 
spełnione postanowienia umowy pitisbur 

skiej, to żadne inne porozumienie nie 

będzie potrzebne. 

E. Umińskiej skradziono skrzypce 
z XVIII wieku wartości 250.000 złotych 

Jąc na skrzypcach, pożyczonych od Jed- 
nego z członków orkiestry. 

CENEESEECZEÓOZYZTO PADEOCZOZERT 

WSZELKIE (GŁOSZENIA WSZELKIE 

PO CENACH BARDZO TANICH 
załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie — Garbarska 1 — Telefon 82 

Žadač kosztorysów. 

  

  

— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
zezwoliło związkowi byłych członków stra 

ży obywatelskiej z 1915 roku używać 
specjalnej odznaki. 

— W dzielnicy handlowej stolicy Buł. 
garii doszło dziś do burzliwych demon 
stracji anfyżydowskich. W bardzo wiek 
sklepach żydowskich wybito szyby. 2 
chwilą ukazania się policji, demonstrancł 
rozbiegli się. 

— W międzynarodowych zawodach 
bokserskich w Berlinie Polacy odnieśli 
dwa zwycięstwa. * W wadze piórkowej 
Czortek pokonał na punkty Szweda Kreu: 
gera. W wadze półśredniej Kolczyński od 
niósł duży sukces, nokautując w druglef 
rundzie Irlandczyka Mac Clancy. 

— Na mistrzostwach ienisowych Wę 

gier Jędrzejowska odniosła nowe zwy 

cięstwo, bijąc węgierkę Rugonyi 6:3, 

10:8. 
Szwajcarskie gospodarstwo rolne 

poniosło, skułkiem panujących w ostał 

mich 14 dniach mrozów, szkody sięgające 

25 milionów franków, 
— Rząd Rzeszy wprowadził dla człon | 

ków korpusu dyplomatycznego mundury 

Niemieccy dyplomaci ukażą się po raz 
pierwszy w tych mundurach podczas od< 
wiedzin kanclerza Hitlera w Rzymie . 

— 29 bm. odbyło się pod przewod. 
nictwem premiera gen. Sławoja Składu 
kowskiego posiedzenie Rady Minstrów 
Rada Ministrów przyjęła dwa projekty us4 

ław ratyfikacyjnych umów międzynsrodo= 

wych, następnie uchwaliła kilka rozpo- 

rządzeń. ||| ь 
— Korespondent sudecko-niemieckie- 

go pisma „Die Zelt“ w Preszburgu, Karol 
Potzy, odniósł postrzałową ranę, w czasia 
bójki, która wywiązała się między n'm a 
czeskimi tajnymi pollcjantami. Pofzy świer 
dzi, że policjanci napadli go bez żadnej 
przyczyny, w chwili, gdy rozlepiał pro- 
pagandowe afisze, dozwolone przez dyę 

rekcję policji. > 
— Pani Olivia. Dionne, matka pięcio. 

raczków kanadyjskich, urodziła syna. Trzy 

naste z kolei dziecko przyszło na świań 

szczęśliwe 1 ważyło zaraz po urodzeniu 
7 i pół funta. Pani Dionne, która poza 
pięcioraczkami, wychowującymi się osobi 

no, będzie miała w domu 7-mioro dzieci 

(jedno umarło), liczy obecnie 29 lat. 
— Salazar wygłosił wczoraj na posie 

dzeniu Zgromadzenia Narodowego prze 
mówienie, poświęcone polityce zagranicz 

nej, w którym zapowiedział, iż Portugalia 
w niedalekiej przyszłości uzna rząd gen 

Franco. 

    Obrońca czerwonego Madrytu, gen. Miaja, w otoczeniu swego sztabu, 

 



Na Dalekim Wschodzie 
alk dduecjo potrwa wo jra 

japońskie - chińska > 
hamowany przez wezbrane obecnie | niej radzie gabinetowej przedstawił Wojna japońsko - chińska prze- 

dłuża się. Z trudności związanych z 
opanowywaniem olbrzymich terylo- 
riów chińskich, sztab japoński zdaje 
sobie sprawę od dość dawna Operac 
je skierowane przeciwko większym 
miastom i ośrodkom oporu siłą rze 
czy pozostawiają na obszarach for- 
malnie już opanowanych liczne gru 
py partyzanckie, które swą działalno 
ścią dywersyjną powstrzymują bieg 
szerzej zakrojonych ofenzyw. Jedno 
cześnie wielkie masy wojsk chińskich 

są zaopatrywane przez wszystkich fa 
brykantów broni, dla których Azja, 
stanowiąca zawsze doskonały rynek 
zbytu dzięki obfitości samozwań- 

czych generałów terroryzujących uie 
raz całe prowincje, stała się obecnie 
rajem. Dołącza się do tego wydatna 
pomoc sowiecka zwłaszcza w dziedzi 
nie lotnictwa i przygotowania pla- 
nów operacyjnych wyższego dowództ 
wa. Jeśli dodać do tego bitność żoł- 
nierzy wzmagającą się w ciągłych 
wałkach, otrzymamy wytłumaczenie 
coraz silniejszego oporu, na jaki na 
trafia akcja japońska. 

Od dłuższego czasu najistotniej- 
sze działania toczą się na południu 
prowincji Szantung, gdzie sukcesy 
chińskie zmusiły Japończyków do 
sprowadzenia dużych posiłków z pół 
nocy. Głównym ich celem jest opano 
wanie węzła kolejowego Suczou, gdzie 
mogłyby się dokonać połączenia z 
wojskami, działającymi w rejonie 
Nankinu. Wtedy dopiero mogłaby się 
rozwinąć dalsza planowa ofensywa. 
Tymczasem jednak opanowanie Su- 
czou nie wydaje się łatwe. Obie stro 
ny zgromadziły na tym odcinku fron 
tu armie liczące ponad 200 tysięcy żoł 
nierzy. Nawet w razie cofania się Chiń 
czyków, marsz japoński zostanie za 

Poległym Chińczykom     
Na słacji Langiang w północnych Chinach 
postawiono pomnik ku czci poległych 
Chińczyków. Młoda Chinka składa kwiaty 

u stóp tego pomnika. 

Cicho sza 

Marcyniczku, ciszej! . 
W! jednym z dzienników krakowskich, 

drukującym ongiś powieść, którą, aby zrvo 

zumieć, należało wpierw tłumaczyć na ję: 

zyk polski, znaleźliśmy napaść na naszego 

Adwertkę. Naźwijmy autora niefortunnego 

felietonu, który zapewne czytał Marcynę, 

Marcyniczkiem. Otóż kochany Marcyniczku 

co wolno jednej dzielnicy, to wolno i in- 

nym. Ale przypuśćmy, że co innego piękna 
gwara krakowska i podhalańska. Dobrze. 

Lecz oto Lwów w najbardziej słuchanej au 

dycji,częstował nas dobrych kilka lat gwa 

rą przedmieść lwowskich, dalibóg nie lep- 

szą od języka naszych Wieczorynek. Czyż 

hy język Szczepcia, Tońcia i Strońcia na 

prawdę był językiem lwowskich warstw cli 

larnych? 

Język naszych Wieczorynek nie jest wy 

szukany „ale też i szkolnictwo polskie nie 

ma tak dawnych tradycyj, jak we Lwowie. 

Nasz ludek mówi jeszcze językiem Wieczo 

rynek, a wieczorynkarzom chodzi o kon- 

faki z tym ludkiem. 

Stopniowo język Wieczorynek powinien 

się stawać językiem polskim, nieliterack:m, 

ale potocznym. To słuszne. Nie warto jed- 

nak robić tego sztucznie. 

Konkurentem Rozgłośni 

jest powiedzmy... katowicka, a naszym zu 

pełnie kto inny. O tym trzeba pamiętać. I 

dlatego kontakt ze słuchaczem jest w na- 

szych warunkach znacznie ważniejszy, niż 

uznanie ze strony pp. stylistów. 

N. N. N. 

krakowskiej,   

wody rzeki Żółtej. 
Sytuacja militarna odbiła się na 

nastrojach ludności japońskiej. Gen. 
Matsui, zwycięzca Nankinu, wróciw 
szy do kraju po sześciomiesięcznej 
nieobecności, stwierdza to w jednym 
z miesięczników tokijskich. Dlatego 
też coraz częściej w Japonii mówi się 
o rekonstrukcji gabinetu. Minister 
spraw wewnętrznych admirał Suetsu 
gu usiłował doprowadzić do zjedno- 
czenia wszystkich partyj. Wysiłki te 
nie osiągnęły celu. Premier ks Kovve 
jest zdecydowanym przeciwnikiem 
wszelkich zmian, które by wprowa- 
dzić mogły nawet przejściowy kryzys 
rządowy. Wobec mnożących się kom 
plikacyj międzynarodowych. przewa 
ża w szerokich kołach opinia, że na- 

leży zmienić dotychczasowy system 
walki i dzięki wielkiemu jednorazo- 
wemu wysilkowi militarnemu, dopro 
wadzić do sukcesów, które by umoż 
liwiły podyktowanie warunków prze 
ciwnikowi, a w każdym razie pozwo 
Išly zorganizować na dobre zajęte ob 
szary Chin północnych i środkowych. 
Minister wojny Sugiyama na ostat- 

  

Oddaj mieso bez 
Często spotykamy w prasie sowiec 

kiej narzekania i pogróżki władz par 
tyjnych i organów państwowych pod 
adresem Białorusi sowieckiej, która 
nie wykonuje planu „miasopostawok* 
dla państwa. W dzienniku mińskim 
„Sowietskaja Biełorussija* Nr 83 rb. 
zamieszczony jest artykuł dosyć wy- 
mownie ilustrujący stosunek władz 
de kołchoźnika np. „Biezogoworca- 
no wypolniat“ plan po miasopostaw- 
kam“, 

To nie jest prośba „lub przypom- 
nienie. To jest forma rozkazująca: 
„oddawaj mięso bez gadania!“ 

Autor artykułu wyszczególnia kil 
ka rejonów Białorusi, które poprzed- 
nio nie wykonywały planu, a obecnie 
wykonały w 432 procentach. Jak wi 
dzimy bolszewicy umieją wydusić aż. 
432 procenty od tych, którzy nie mo 
gli dać nawet 1/4 tego. Widocznie 
władze wydobyły tę ilość mięsa od 
tych, którzy niedawno, jak donosiła 
prasa polska, powędrowali na „ssyl- 
kę“ lub do wiezienia. Liczba zesła- 
nych „przestępcow“ wynosi około 

800 osób. 
Przyczynę nielojalnego ustosunko 

wania się chłopa białoruskiego do 
władz sowieckich autor artykułu wi 
dzi w braku uświadomienia państwo 
wego i obywatelskiego. Autor propo- 
nuje rozwinąć intensywną pracę par 
lii i rządu wśród kołchoźników i „je 
dinolicznikow*. Brakiem zrozumie- 
nia interesów państwowych autor iłu 
maczy, że w całej republice plan wy 
konano tylko w 54 procentach. Sze- 
reg rejonów dotychczas wykonało 
plan tylko w 2,7 proc. Miński rejon, 
który uważany jest za decydujący w 
dostawie mięsa, również „ciągnie się 
w ogonku”, gdyż w pierwszej pięcio 
dniówce kwietnia zamiast 327 cent 
narów obowiązkowej normy, dał za 
ledwie 94 centnary mięsa. 

Teatr Kukiełek „Ba ka* 

    

> EBŻanmaeg ia 
Wiuowisko według „Pierwszej księgi 
przez Janinę Badowską. Dekoracje i 

Najpierw trochę rachunku sumie 
nia. 

Jest rzeczą smutną myśleć o lo- 
sach jakiejkolwiek iniejatywy kultu 
ralnej w Wilnie. Przedziwne miasto! 
Niby to wielkie ambicje, piekna prze 
szłość i t. zw. „wiełkie dane*. Ale 
gdy się zapytać. jaka jest naprawdę 
prężność kulturalna tego miasta, to 
bije w oczy żenująca prawda, że 
wszystko niemal polega tu na legen- 
dzie. „Wszelkie dane* — są. tylko, 
że się ich nie ralizuje. Od czasu do 
czasu komliś tam zbierze się na coś, 
zaczynają się długie w gronie przyja 

ciół rozhowory, coś błyśnie z tego i 
na szerszym „forum' To jest właśrie 
początek nowej legendy. Gdy *nicja 
tywa błyśnie i przeminie, gdy wszyst 
ko zastygnie po staremu, gdy nowego 
tematu do rozhoworów brak, zaczy- 
na t. zw. opinia publiczna wykazy- 
wać swoje wielblądzie zdolności. Móz 
gi ludzkie działają w Wilnie akurat 
lak jak owe żołądki wielblądzie. Nie 
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projekty przyśpieszenia działań wo- 
jennych, proponując jednocześnie u 
tworzenie specjalnego biura w rodza 
ju ministerstwa dla wszystkich spraw 
dotyczących działalności japońskiej 
niewojskowej w Chinach. 

Nie należy oczywiście przeceniać 
przejściowych trudności rządu japoń 
skiego przejawiających się w licz- 
nych projektach zmiany dotychczaso 
wego postępowania. Należy przypusz 
czać, że interes Japonii leży w zakoń 
czeniu działań wojennych. Nie zapo 
minajmy zresztą, że cele, które posta 
wiłą sobie Japonia w chwili rozpoczę 
cia działań wojennych, zostały już nie 
tylko osiągnięte, ale znacznie przekro 
czone. 

Jeśli uda się teraz Japonii dopro- 
wadzić do utrwalenia dotychczaso- 

wych zdobyczy będzie to rozrost jej 
potęgi gospodarczej i militarnej do roz 
miarów pozwalających jej stawić 
zwycięsko czoło wszelkim ewentual- 
nościom tak płynącym z sąsiedztwa 
z Rosją Sowiecką jak i ze skrzyżowa 
nia interesów na Oceanach Spokoj- 

Atrakcja londyńskiej ulicy     
Były władca Abisynii, Haile Selassie, mie 
szka obecnie w stolicy Anglii. Na zdjęciu 
widzimy go w towarzystwie swego naj 

starszego syna, Asfao Wossen, podczas 

spaceru. 
1» AMAMAŁAAAAADAAAADAAAAAAAADAAAŁAAAAAAABKA 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

po cenach propagandowych Ė 

„LADY CHIC“ 
YYYYYVYVYYYTYYYTYYYYPYYTYYYYWYYWYVYYYYYW =   nym i Indyjskim. 

  

Nie lepiej przedstawia się sprawa 
i w innych rejonach Białorusi. W Mo 
kylewszczyźnie za pierwszy kwartał 
1938 r. wykonano plan w 55 procen 
tach, a  „jedinoliczniki* wykonali 
plan tylko w 11 procentach. 

W aziatnieh zaś czasach. iak 
wiadamia korespondent, kołchoźni- 

cy wcale nie dostarczają mięsa. 
Polesie, jak wiadomo, jest najwięk 

szą bazą hodowli bydła rogatego, tym 
czasem obwód poleski pod względem 
„miasopostawok* stoi na ostatnim 
planie. Na przykład rejon petrykow 
ski w pierwszym kwartale r. b. za 
miast dostarczyć 1670 centnarów mię 

sa, dostarczył zaledwie 444 centn., 

ne 

gadania! 
    

nych rejonach Polesia też nie lepiej 
sprawa się przedstawia. 

Władze bolszewickie widzą w tym 
niepowodzeniu między innymi winę 
jednostek wierzących i w ogóle kontr 
rewolucyjnych i wrogich ustrojowi 
sowieckiemu. Korespondent powiada, 
że najintensywniejszą agitację anty- 
państwową uprawiają wśród ludnoś 
ci różni sekciarze religijni. Oni właś 
nie wrogo usposabiają ludność do 
państwa ,którego prawa nie są prze 
strzegane i wykonywane. 

Trudno jest chłopom rozstać się z 
krówką lub owcą, ale cóż poradzisz, 
jeżeli „lepsi“ ludzie państwa proleta 
riackiego muszą mieć mięso.   rejon zelczycki tylko 400 centn. W in 

STREET 

Po zaś'ubinzch na 

W stolicy Albanii Tiranie, odbyły się z n   tłum 

džungi“ R. Kiplinga opracowane 
kukiełki Władysława Badowskiego. 

dopisała energia, nie dopisały zdolno 
Ści organizacyjne, ale pamięć dopi- 
sze. Zaczyna się, WŚród kiwania gło 
wami, wspominać — żeśmy to jed- 

nak, paniedzieju, w Wilnie taką rzecz 
mieli. Że się robiło, że pięknie mo- 
gło być, że poza Wilnem to któż by 
tam coś tak cudownego wymyślił... 
Hoho, panie! Wilno to zawsze jednak 

Wilno... — Legenda już jest. do spo 

życia na miejscu i na wynos Wielblą 
dzie żołądki pracują cierpliwie... Na 

pustyni. 
Przecież to żal doprawdy ogarnia, 

gdy pomyśleć choćby o takim teatrze 

objazdowym! Rok gadaniny. jakieś 
tam próby, petycje papierki urzędo- 

we, żale wylewane w petitowych 

wzmiankach, oto co mamy zamiast te 

atru objazdowego. Ostatnio w związ 

ku z wiosennym, pomyślnym @а 

wszelkich „wozów Tespisa* okresem 
podniosły się głosy, żeby choć teraz 

P. M. 
BEST RNR SS TT ASTRA AAS 

dworze altańskim ч 

  

iezwykłym przepychem zaślubiny króla 
Albanii Zogu | z węgierską hrabianką Geraldiną Apponyi. Na zdjęciu — król 
i nowozašlubiona królowa Albanii, dziękują z balkonu pałacu w Tiranie ze owacja 

ów. 

NA WIDOWNI 
FUZJA LEGIONU MŁODYCH I ZW. 

POLSKIEJ MŁODZIEŻY DEMOKRA 
TYCZNEJ? 

W wyniku rozmów pomiędzy Legionem 

Młodych a Zw. Pol. Młodz. Demokr. uzgod- 

nione zostały tezy organizacyjne, jak rów 

nież stanowisko polityczne dwu organizacyj. 

Obecnie rozpatrzone zostaną warunki fuzji 

obu organizacyj. 

GEN. ROJA I DR PUTEK. 

Jak się dowiaduje Agencja „Kabel“ 

wiadomości o organizowaniu w chwili obee 

nej ludowych zjazdów terenowych przez gen. 

Roję nie odpowiadają prawdzie. Pogłoski te 

powstały prawdopodobnie stąd, że przed 

trzema dniami gen. Roja odwiedził byłego 

posła dr Putka w Choczni. 

DYMISJA DYREKTORA BANKU 
HANDLOWEGO W. WARSZAWIE. 

Bank Handlowy w Warszawie zawiado- 

mił Związek Banków w Polsce, że dyrektor 

Benku Handlowego Mieczysław Hoffman 

zgłosił rezygnację z zajmowanego stanowi- 

ska. 

Jednocześnie dyr. Hoffman ustąpił ze 

stanowiska członka Zarządu Związku Ban 

ków. 

ZMIANY STAROSTÓW NA WOLY- 
NIU? 

Z Łucka donosi ag. „Kabel: W związku 

z przeniesieniem wojewody  Józefwskiego, 

nastąpić mają zmiany na stanowiskach kil 

ku starostów wołyńskich. : 

ZJAZD MŁODZIEŻY KATOLIC- 
KIEJ W WARSZAWIE. 

Katolickie związki młodzieżowe rozpatru 

ją obecnie projekt zwołania do Warszawy 

w lecie — złotu młodzieży katolickiej z ca 

tej Polski. 

W zlocie tym miałyby wziąć udział wszyst 

kie związki młodzieżowe o zdecydowanym 

obliczu katolickim. 

NOWY KOMITET „ŻYCIA URZĘD- 
NICZEGO*. 

Komitet Wykonawczy Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Urzędników Państwowych 

powołał ostatnio do życia nowy Komitet Re 

dakeyjny „Życia Urzędniczego*, organu 5. 

U P. W skład Komitetu wchodzą: pp. Gu- 

staw Zieliński, Edmund Mieroszewiez i Eu 

geniusz Kluźniak. Funkcja redaktora na ok 

res roczny została powierzona p. Włodzt< 

mierzowi Lechowiczowi. 

ZJAZD LUDOWCÓW W, WARSZA- 

WIE 3 MAJA. 
' № dniu 3 maja odhędzie się w Warsza 

wie Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki Stron 

nietwa Ludowego. W tym samym zaś termi 

nie, jak to już donosiliśmy, odbędzie się 

Zjazd Zrzeszenia Inteligencji Ludowej. Po 

informowani twierdzą, że obydwa te zjazdy 

wyślą na wzajem do siebie deiegacje. 

OSTATNI „INFORMATOR MATU- 

RZYSTY*, 
W. najbliższych dniach czasopismo aka 

demiekie Dekada wydaje ostatni „Informa« 
tor Maturzysty* na temat wyższych studiów, 
wyboru zawodu i życia organizacyjnego pol 

skiej młodzieży akademiekiej. 

Będzie to „historyczny* informator ze 
względu na ostatnią maturę w tym roku. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach 

  

A przecież to wstyd, żeby po tylu la 
tach akcji teatrów wędrownych na 
Wileńszczyźnie rok cały mijał w im 
pasie — mimo że nie się przecie nie 
zmieniło na gorsze, a raczej przeciw 
nie, mimo, że nie ma żadnych nad- 
zwyczajnych okoliczności usprawie- 
dliwiających. Gdzież jest ta prężność 
kulturalna, gdzie jest inicjatywa, 
gdzie silny głos społeczny domagają 
cy się dla siebie Świadczeń, do któ 

,rych ma chyba prawo kulturalny czło 
wiek w XX wieku. W wolnej Rzeczy 
pospolitej na wielkich przestrzeniach 
pogranicznych akcję polską prowa- 
dzi policjant. Polski autor i polski 
aktor tam nie dociera. 

Było w sławetnym mieście Wilnie 
Studium Teatralne... Program miało 
„*ozległy, ambitny. Wychowywać chcia 
ło nie tylko przyszłych aktorów, ale 
też i przyszłych reżyserów zespołów 
amatorskich, instruktorów świetlico 

wych, organizatorów wszelakich in- 
scenizacyj z okazji i ku czci, etc. etc. 
„Kadra takich ludzi, gdzie jak gdzie, 
ale na naszym terenie jest poniekąd 
postulatem polskiej racji kulturalnej. 
— No i Studium... wśród serdecznych 
przyjaciół... diabli wzięli. Mówiło się 
przez czas pewien o „podjęciu inicja 
tywy* na nowo, ale jak to u nas —   „zrealizowač“. Albo zrealizują aibo   i nie. Jakoś tam będzie, prawda? — gdy jednostka (p. Irena Szymańska-   

Byrska) ustąpiła nie znalazło się žad 
ne „ciało* które by pracę przejęło i po 
prowadziło dalej. 

Studium Teatralne, któremu do. 
wypełnienia pięknej i trwałej roli w 
Wilnie i na Wileńszczyźnie nie brako 
wało nie prócz opieki i zorganizowa 
bej dobrej woli czynników społecz- 
rych, musiało zadowolić się grywa- 
niem przepięknego misterium dla bab 
pod kruchtami kościołów (miasto, u 
czniowie, studenci widowiska tego 

|nie oglądali), wychowaniem praw- 
dziwie wartościowej, ale... jednej za- 
ledwie aktorki — p. Ireny Górskiej, 
oraz przygotowaniem gromadki wy- 
konawców: radiowych, którzy i dziś 

jeszcze stanowią bazę dla reżyserów 
rozgłośni wileńskiej. 

Państwo Jadwiga i Władysław Ba 
dowscy, twórcy teatru kukiełek „Baj 
ka” należą również do wychowan- 
ków Studium Teatralnego. Wspomi- 
nam o tym nie, ażeby uronić jeszcze 
jedną łezkę nad pogrzebaną placów 
ką, ale żeby wykazać, że nawet tak 
po macoszemu traktowana, zdołała 
ona skupić możliwości twórcze i w 
krótkim czasie swego istnienia 
natchnąć je takim stosunkiem do 
spraw kulturalnych, że dziś jeszcze, 
nie wiedząc o tym, jesteśmy świadka 
mi swoistego, ,„pozagrobowego* jej
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Muzyka szyn kolejowych 
Pierwszy bileć kolejowy — FTumel pod Wisłą — Barokowe 

stacje — Olbrzym Jarercza — Typ ,„,„$9““ 

Od roku 1845, kiedy po raz pierwszy 
w Polsce wyruszyła z dworca Warszaw 
sko—Wiedeńskiego lokomotywa — trak 
cja na ziemiach polskich uległa kolosal. 
nym przemianom. | jeśli pod względem 
gęstości sieci kolejowej wyprzedzają nas 
jeszcze dzisiaj państwa Zachodu, sprawna 
ścią organizacyjną i technicznym wyposa 
żeniem taboru dorównujemy im całkowi 
cie. 

Tym wszystkim, którzy chorują dotąd 
na „inferiority complex" kolejnictwa pol- 
skiego radzimy szczerze zwiedzić Mu. 
zeum Kolejowe w Warszawie, mające w 
krótkim czasie przekształcić się w Muzu 
um Komunikacji. 

Muzeum Kolejowe, dzieło zasłużone 
go dla kolejnictwa przewodniczącego Ra 
dy Muzeum, inż. J. Wołkanowskiego, w 
sposób żywy 1 plastyczny przedstawia e 
wolucję, jaką przeszła w ciągu niespełna 
stulecia komunikacja kolejowa na zie 
miach polskich. Droga to niezwykle inte 
resująca. Już w roku 1828 ukazuje s'ę dzie 
ło A. Idźkowskiego, architekta Akademii 
Florenckiej Sztuk Pięknych, p. n. „Projekt 
drogi nad rzeką Wisłą dla połączenia War 
szawy z Pragą", projekt na miarę Juliusza 
Verne, powstały równocześnie ze śmiałą 
koncepcją londyńskich budowniczych w 
sprawie przebicia tunelu pod Tamiza. Eg 
zemplarz tego dzieła znajdujemy w zasob 
nym dziale historycznym Muzeum, gdzie 
obok pierwszego biletu kolejowego 
sprzedanego na linii Warszawa — Kalisz 
widzimy i smułną pamiątkę z okresu za 
borów w postaci tajnego okólnika żandar 
merii rosyjskiej w 1891 r. o zakazie uży 
wania języka polskiego na kolejach w Kró 
lestwie Polskim. 

Zniszczenia wojenne po 1914 r. to naj 
bardziej bodaj ponury okres w kolejnict 
wie polskim. Mówi o tym specjalny dział 
Muzeum, grupujący fotografie zniszczo 
nych budowli, mostów i urządzeń kolejo 
wych. 820/9 budynków kolejowych uległo 
w czasie wielkiej wojny kompletnemu zni 
szczeniu, W ciągu dziesięciu pierwszych 
lat niepodległości odbudowaliśmy : łego 
około 850/9. Nie można tu zreszłą mówić 
o odbudowie. Powstało dzieło nowe, z 
ducha polskiego, nie przypominające w n 
czym obcych wzorów. Dziś większość 
dworców kolejowych, to miłe budynki ut 
rzymane w charakterze barokowych dwor 

Gdzie i w jakim wieku 
stają sią kobiety matkami 
Istnieje przekonanie, że macierzyństwo w 

micdym wieku jest przywilejem kobiet w 

krajach południowych. Statystyka zadaje 

kiam temu poglądowi i obala go ostatecznie, 

stwierdzając, iż palmę pierwszeństwa w tym 

kierunku zdobyły Stany Zjednoczone A. P. 

Natomiast w kraju południowym, jak Hisz 

paria, liczne stosunkowo są wypadki ma 

cierzyństwa wśród kobiet powyżej 50 lat, 

jak również w większym jeszcze stopniu w 

Chili. 
Jak wykazują dane statystyczne, w Sta- 

mach Zjednoczonych na każdych 8 położnie 

przypada jedna w wieku poniżej lat 20, a 

prawie 13 proc. ogólnej liczby narodzin przy 

poda na kobiety liczące mniej niż 20 lat. 

Z kclei kroczy republika połudn. amerykań 

ska Chili, gdzie jedna położnica w wieku 

poriżej lat 20 przypada na każdych 12 po- 

łcznic; w Kanadzie stosunek ten wyraża się 

w cyfrach 1:16, na Węgrzech 1:17, w Au- 

sirii, w Niemczech i w Danii — 1:18; w Au 

strii i Japonii 1:20; we Francji 1:23; w Por 

tugalii 1:28; w Polsce 1:30; w Italii 1:35; w 

    
promieniowania. Czyli że „wszelkie 
dane“ istotnie były... 

. Wspominam również i dlatego, że 
pierwsza idea inscenizacji Kiplingo- 
wych „Ksiąg dżungli* powstała właś 
nie w Studium. — Po „Misterium o 
Męce Pańskiej", po „Komedii rybał 
towskiej“ miała to być trzecia z kolei 
praca popisowa zespołu. Jednak wo- 

bec rozpadnięcia się pracy skończy- 
ło się na próbnych makietach, klejo 
nych z tektury i na akademickich dy 
skusjach entuzjastów, którymi nikt 
nie chciał się zaopiekować 

SRR 

Teatrzyk kukiełek pp. Badow- 
skich zadebiutował ub. roku histor'q 
o dzielnym szewczyku, która należy 
do żelaznego repertuaru polskich ma 
rionetkarzy. Był to dla nich okres 
nauki, prób i wtajemniczenia. Praco 
wano po nocach, w czasie wolnym od 
pracy zawodowej. Sami kleili i malo 
wali dekoracje, lepili kukiełki, urzą 
dzali instalacje świetlne. Nauczyli się 
wiele. Dziś można stwierdzić, że mło 
dy zespół w przeciągu tego "roku 
okrzepł i rozwinął się znakomicie. Ta 
ka inscenizacja jak „Dżungla*, to już 
nie wprawki i dyletanckie próby do 
stępne każdemu, kto ma czas i ocho 
tę, ale — prawdziwa twórczość, za- 

  

  

ków polskich z wieku 18, ocienione gęst | rów normalnych na szersze i odwrotn'e 
wą zieleni z szerokim przestronnym wej- 
ściem, jak owa brama mickiewiczowska 

co „nawciąż otwarła przechodniom ogła. 
sza, że gościnna i wszystkich w gościnę 
zaprasza”, 

Mało kto wie np., że od r. 1926 produ 
kujemy własny typ szyn kolejowych, zwa 
nych typem „S”, doskonale zdających eg 
zamin wytrzymałości na torach tranzyto 
wych i głównych. Sąsiedztwo z Resją 
gdzie tory kolejowe są szerszych wymia 
rów podobnie jak w Hiszpanii, Bułgarii 
i Łofwie, zmusiło polski tranzyt kolejowy 
do skonstruowania specjalnych urządzeń 
przeładunkowych. Tego rodzaju stacja 
znajduje się w Zdołbunowie, zaopatrzo 
na w ciekawe urządzenia przestawcze dla 
przestawiania wagonów towarowych z ta 

Znaczna liczba śmiertelnych wypadków na 
kolejach powstaje przy szczepianiu wago 
nów. Nad automatycznym sprzęgłem pra 
cuje od szeregu lat wielu konstruktorów 
a w kolejnictwie zelektryfikowanym posz 
czycić się możemy własnym wynalazkiem 
bardzo praktycznym i łatwym w obsłu 
dze. 

Trudno po płostu wymienić wszystkie 
działy kolejnictwa reprezentowane w Mu 
zeum Kolejowym w posłaci doskonale wy 
konanych eksponatów, poruszanych elek- 
trycznie, naśladujących do złudzenia czyn 
ności przyrządów i urządzeń naturalnej 
wielkości. To trzeba zobaczyć samamu, a 
wówczas na pewno lśniący wsłęgami szyn 
szlak kolejowy przemówi do nas zupełnie 
innym językiem.   Za wolno rośnie po 

Dopiero w roku bieżącym polska flo- 
ta handlowa przekroczyła, nieosiągalną 
od tylu lat granicę 100.000 tonn. Jest to 
oczywiście bardzo niewiele, jeżeli np 
Szwecja posiada flotę o łącznej pojem 
ności ponad półiora miliona ton, Holandia 
— ponad 2 pół m$iona, nie mówiąc oczy 
wiście. o potęgach morskich w rodzaju 
Anghi, U. 5. A., Japonii, Norwegi”, Fran 
cji, Italii itp. Nawet flota handlowa sowie 
cka i duńska, czy kanadyjska przekroczyła 
już dawno 1 milion ton. 

Na dzień 1 stycznia br. łączny tonaż 
naszych statków handlowych wyniśsł za- 
ledwie*99.408 T. R. B., czyli o nie całe 

2.000 fon więcej, niż przed rokiem W ra 
ku bieżącym przekraczamy jednak sakra 
mentalnie 100.000 ton. W końcu lata bę. 
dą gotowe dwa statki motorowe d!a em: 
gracyjnej linii południowo-amerykańskiej, 
w budowie są (w słoczni gdyńskiej) dwa 
statki dla linii bawełnianej do Zatok! Mek 
sykańskiej, świeżo wykończono w Finlan- 
dii statki „Rozewie” i „Oksywie”, w tym 
roku również qddany został do użytku 
statek bunkrowy „Robur VIII" i maly sta 
tek Polminu. Poza tym szereg jednostek 
znajduje się jeszcze w budowie. N'emniej 
tempo rozbudowy naszej floty morskiej | 
jest niewątpliwie niewspółmierne do og- 
romu potrzeb handlu zagranicznego, któ 

Gracji 1:36; w Hiszpanii 1:49. 

Krańcowe cyfry wskazują zatem dane od 

ncszące się do USA, mianowicie 1 na 8 (13 

proc. ogólnej liczby narodzin) oraz Hiszpa 

n.e 1 na 49 (2 proc. ogólnej liczby narodzin). 

Dane powyższe wskazują naocznie, iż 

największa liczba młodych matek znajduje 

się w krajach nie południowych, lecz strefy 

umiarkowanej, 

Na drugim krańcu tego zjawiska znajdu 

je się fakt macierzyństwa u kobiet w wieku 

powyżej lat 50. Tutaj, jak wskazuje statysty 

ke, przoduje Chili z cyfrą 1 połogu u ko- 

biet liczących więcej niż 50 lat na 190 po 

łegów, czyli 0.5 proc. ogólnej liczby położ 

nie w tym kraju. Drugie miejsce zajmuje Ja 

gonia, gdzie stosunek ten wyraża się w cyf 

racli 1 na 600, dalej Hiszpania 1 na 600, Gre 

cja 1 na 1.000, Portugalia 1 na 4.000, Węg 

ry 1 na 11.000; USA i Francja 1 na 20000, 

Australia 1 na 25.000. 

Dodajmy wreszcie, iż cyfry, odnoszące 

ska flota handlewa 
ry z każdym rokiem coraz wyraźniej kon 
ceniruje się w Gdyni i Gdańsku. 

Na początku b. r. mieliśmy ogółem 
dwa słatki o pojemności ponad 10.000 ton 
każdy (M/S „Piłsudski” i M/S „Batory”) 
3 słatki od 5—10.000 ton, 22 statki w gra 
nicach od 1.000 do 5.000 ton oraz 79 jec 
nosłek mniejszych. Ogółem na 106 stat 
ków przypadało 50 parowych, 44 motoro 
we»i 12 bez napędu mechanicznego. 

snej Litwy koncentruje się w Kownie 
gdzie istnieje szereg instytucyj takich, jak 
Państwowe Konserwatorium Muzyczne 
i Państwowy Teatr Dramatyczny, który jesi 
również siedzibą opery. Zarówno muzy 
cy, jak artyści operowi I dramatyrzni li 
lewscy są wychowankami i uczniami szkół 
zachodnio-europejskich, a wielu z mich, 
zwłaszcza kompozytorów, kształciło się w 
Polsce. Do tych w pierwszym rzędzie na 
leży zmarły w 1911 roku Mikołaj Tiurlio 
nis, który skończywszy studia muzyczne 
w Warszawie i zdobywszy wiele nagród 
polskich za swe utwory, jak „Las“ lub 

„Polonez”, poświęcił się dalszym studionr 
w Lipsku i Pełersburgu. Był on jednocze 
śnie utalentowanym malarzem a jego cobra 

zy słanowią cenną pozycję w dziedzinie 
malarstwa litewskiego. Jednym z najwy 
bitniejszych jego utworów jest „Morze“ 
utwór, podobnie zresztą jak i inne jego 
kompozycje, nawskroś programowy. Oboł 
Ciurlionisa do najwybitniejszych kompo- 
zytorów litewskich zaliczają się: Antanas 

Raciunas, wychowanek Konserwatorium 
Kowieńskiego, autor szeregu utworów 
symfonicznych, sonat oraz opery „Trzy ta 
lizmany”, która cieszy się wielkim powo. 
dzeniem w Kownie; znanym kompozyło 
rem operowym jest Karnavicius, autor 
„Gražyny“ i „Radwila Perkunas“ oraz Pet 
rauskas, kiėry napisa! operę „Biruta“. 

Z muzyków, którzy poświęcili się dzia- 

łalności pedagogicznej, w pierwszym rzę- 
dzie wymienić należy Gruodisa, który jest 
obecnie dyrektorem Państwowego Kon- 
serwałorium w Kownie i pierwszym ka. 
pelmistrzem opery. Juozas Tallał Kelpsa, 
jeden z czołowych reformatorów opery w 
duchu nowoczesnym, dyrygenł opery w 
Kownie i profesor klasy kompozytorskiej 
konserwałorium, jest również znanym na 
Litwie kompozytorem. Opera lifewska po 

siada doskonały zespół śpiewaczy, w kłó   
     

się do Polski, datują się z lat 1931-32. 

równo autorska (przystosowanie tek 
stu opowieści do form scenicznych) 
jak inscenizacyjna. 

Spójrzmy na program widowiska. 
Osoby: Wilk — ojciec, Wilczyca — 
matka, Wilezek, Szakal Tabaki, Ty- 
grys Shere - Khan, Mauli — żabka, 
szezenię ludzkie, Anela, wódz stada 
wilków, Wilk - helord, niedžwiedz 
Balu, pantera Bagheera, wąż Kaa, sęp 
Chil, Bandar - logi, małpy A więc. 
„osoby dramatu, to z wyjątkiem 
Maulego same zwierzęta egzotyczne. 
Wiemy zaś z tekstu „Ksiąg dżung!:*, 
że nie kierują tymi „osobami* prawa 
bajkowe, wysnute z fantazji autora, 
ale że w egzotycznym sztafażu rozgry 
wa się historia całkiem serio. z jednej 
strony nie pozbawiona tendencyj na 
turalistycznych jeśli chodzi o t. zw. 
odmalowanie życia dżungli i oddanie 
pewnej „prawdy* o zwierzętach, z 
drugiej zaś pełna dydaktyzmu i ape- 
lująca do tak wysokich wartości kul 
turalnych, jak poczucie prawa, obo- 
wiązku, uczuć rodzinnych i społecz 
nych, a wreszcie — humoru. 

Jakże skromne — w porównaniu 
z możliwościami pisarza, a nawet te 
atru — są środki teatru kukiełek, któ 
ry ma ambicję przenieść te wszyst- 
kie sprawy na swą miniaturową i 

rym na pierwsze miejsce wysuwa się te. 
Нр 

    

    

czej aktor grający wilka na deskach 

teatralnych odwołuje się do symboli 
ki, mówi głosem ludzkim i nie ukry 

wa wcale tego, że mówi właściwie o 
sprawach ludzkich. Wilk ze skórek, 

czy malowanych szmatek, wsunięty 

na patyku do pudła sceny marionet 

karzy jest nieporównanie bardziej wil 

kiem. Towarzyszący mu zza kotary 

głos musi z konieczności zachować 

coś z imiłatorstwa. A jednocześnie 

casne ramy pudła, makietowa deko 

racja, prymitywne oświetlenie... : 

Odnalezienie właściwej miary mię 
dzy naturalizmem a umownością jest 

w teatrze kukiełek rzeczą chyba naj 

trudniejszą, a w takim wypadku jak 

nasz z „Dżunglą* — szczególnie trud 

ną, wymagającą nieustannej kontro 

E, taktu i dużej pomysłowości... 

Z tych wszystkich trudności wysz 

ła „Dżungla* zwycięsko. Jeśli chodzi 

o najszczęśliwsze pomysły, to utrwa 

lił się w pamięci zwłaszcza kapital 

ny pościg pantery, niedźwiedzia i wę 

ża za Bandar-logami, oraz efektownie 

„demoniczna* scena hypnotyzowania 

małp przez węża. Pomysłowa była też 

interpretacja tekstu — Z wprowadze 

niem postaci opowiadacza (analog. do 

napisów w filmach), z utrzymaną w 

należnych granicach barwą imitator   zlekka groteskową scenę! Wilk, a ra ską poszczególnych głosów, z efek- 

  
  

    

  

Proces Idzikowskiego i Michalskiego 
w Warszawie 

W siódmym dnlu procesu od ran” 
zeznawali przedstawiciele cehu cukierni 
ków: Chmlelewski, Bleniarz ze Lwowa 
Gajewski | Briesemełster.  Ustalają fakt 
zbierania funduszu na tzw. pomoc praw. 
ną. Wiedzieli oni, że ma fo na celu prze 
prowadzenie obniżki podatku obrotowe 
go podobnie jak to uzyskali poprzednio 
plekarze. Na firmy rozłożone były różne 
kwołfy, stosownie do zamożności płatnika 

Następnie zeznają świadkowie Guń 
ski, Siwak I Żelazko, cl dwaj ostatni są to 
byli prezesł zrzeszenła handlarzy trzedą 
chlewną. Stwierdzają oni, że kiedy została 
zamknięta przez władze z powodu nie 
dokładności sanitarnych fargowlca sosno 

wiecka pos. Idzikowski dzięki swoim In 
terwencjom u władz doprowadził do po 
nownego jej otwarcia, na czym handlarze 
frzodą chlewną zyskali 200 tys zł. Podczas 
rewizji ksiąg w zrzeszeniu odnaleziono 
pozycję półtora fysiąca zł Jako sumę wy 
datkowaną bez bliżej określonego celu 
Widniał tam tylko dopisek: Idzikowski. 

Świadek Śliwak na zapytanie sędzie- 
go co ta pozycja znaczy odpowiada, że 

są w niej koszty wyjazdów zarządu zrze- 

szenia do Sosnowca, Idzikowski zaś z su 
my tej nie pobrał nic. 

Następnie zeznają przedstawiciele prze 

mysłu wędliniarskiego Włodarski i We- 
ber. Weber powołuje się na słowa Wło- 
darskiego o jakichś 5 tys zł wydatkowa- 
nych jakoby na interwencję, ale bliże 
określić nie umie, pamięć go zawodzi, ze 
znania nie pokrywają się ze złożonymi w 

czołowych śpiewaków overy kowieńskiej 
należą: Ałanas Zadejka, baryton oraz so 
pranistka Lipcziusowa. Opera kowieńska 
ma bardzo wielu zwolenników i cieszy sie 
ogromnym powodzeniem. 

Litewski teatr dramatyczny datuje się 
od roku 1919. Pierwszym pionierem teatru 
litewskiego był Vaickus, aktor jednego * 
teatrów petersburskich, który założył wła 
PAETS TS TTT SANNET 

Uśmiech w Sowietach 
ale na scenie 

  

W Moskwie zainstalował się obec1ie sta 

ły teatr, w którym przedstawienia odby- 

wają się w języku cygańskim i są odgry 

wane wyłącznie przez Cyganów. Na zdję 

ciu — urocza artystka łego teatru. 
    
      

twwną symbolizacją głosów 1aałp (coś 
a ia pensjonarki na pauzie), pantery 
(starzejąca się panna! itd., oraz z do 
skonale wyczutymi efektami dźwięko 
wymi (tam - tam) i muzycznymi. 

Na ogół biorąc była to w stosunku 
do Kiplinga trawestacja wierna, a 

tylko przez sam charakter teatru ku 
kiełkowego) zabarwiona odcieniem 
groteski. Pozostaje więc jedyaie Žy- 
czyć młodemu teatrzykowi, ażeby los 

Jego w Wilnie był szezęśliwym wy- 

ją'hiem, czyli żeby go obojętność lu 
dzka zie zamieniła w stan .. legendar 
ny; a przeciwnie, żekiy znaseźli się lu 
dz+ miarodajni a nie zmumifikowa 
ni, którzy pomogliby mu z w sła 
мешут grodzie należne miejsce. Być 
może wtedy sokuczymy t „Drugą 
wsięgę dżungli* w interpretacji teat 

tisku „Bajka“ 
Nad program dano jeszcze wi- 

dGwisko | Balrwskiej „Bał na śŚmiet 

niu“, gdzie wystąpiły kusułki ad. 
miennego typu (,„bi-ba-bo*) — poru- 
*zene palcami. Świadczy t» pięknie o 
rezszerzującym się zakres'* zaintere 
sywań zeszłorocznych debiutantów. 
Fyć może doczekamy się z nich jesz 
*:e polskich n.arionetkarzy na mia 
rę światowej sławy „Teatro dei Pic 
coli“. — O ile Wilno... itd 

i J. Maśliński. 

      

   
  

  

  

  

  

śledztwie I konfrontacja obu świadków nie 
doprowadza również do konkretnych wy 
jaśnień. į 

Następnie zeznają jeszcze pos. Ho 
łyński I urzędniczka Zrzeszenła handlarzy 
trzodą chlewną Anna Goldberg I b wi- 
cestarosfa praski Warenholz, którzy nie 
wnoszą do sprawy nic nowego. 

Bopierajcie pierwszą w Kraju Špdl- 
dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 
S TE NT IEEE INIT TATSIA 

Mikroskop, który powiększa 
50 000 razy 

W uniwersytecie Harvard w stanie 
Massachussets (USA) skonstruowano mi- 
kroskop, który powiększa średnicę obra- 
zu 50.000 razy. Jest to prawdziwy cud 
techniki; jeszcze przed rokiem nauka sta 
ła na słanowisku, że dalszy postęp w tej 
dziedzinie jest już niemożliwy. Mikroskop 
waży tonę, do obsługiwania go służą 
specjalne motory. Przy pomocy mikroska 
pu można widzieć | fotografować przed- 
mioty 100 razy większe od atomu. Skoro 
technika już raz przestąpiła granicę wy- 
znaczoną jej przez teoretyków, nic nia 
stoi na przeszkodzie dałszemu rozwojowi 
w łej dziedzinie. | oło obecnie wykoń- 

czono w Otławie (w Kanadzie) mikroskop 
na wzór harwardzkiego, lecz z pewnymi 

ulepszeniami. 

  

Teatr i muzyka we współczesnej Litwie 
Ruch teatralny i muzyczny współcze | nor Kipras Petrauskas. Obok niago dc sne studio dramatyczne. Kiedy nastąpi 

pomyślniejszy czas dła pracy teatralnei 
na czele teatru litewskiego stanął akto 
Glinskis, później Sutkus, wreszcie obeon 
reżyser Dauguvietis, Nie poprzesłając na 
reperłuarze lłewskim, Dauguvietis stare 
się zaznajomić publiczność z wielkim ra 
perłuarem klasycznym Moliera, Szekspira 

Schillera etc. 
Do najwybitniejszych dramaturgów li 

tewskich należą m. in. Vaiciunas, Ciurlio 
nis i Pułinas-Mykolaitis. Ze sztuk polskich 
wystawionych w Kownie wymienić nałeży: 
„Mindowe”* Słowackiego, „Iioniec Mesja 
sza” Żuławskiego, oraz „Dom kobiet" Nał 
kowskiej. 

niejednolite, upodobania bardzo różne 
„Chała Wuja Toma”, wystawiona prze? 
„Młody Teatr", awangardową placówkę 
młodych adeptów sztuki aktorskiej, pod 
kierownictwem Oleka Zilinskasa, osiągnę 
ła rekordową iłość 30 przedstawień w cie 
gu 2 miesięcy, a sztuki klasyczne idą za 
ledwie kilkanaście razy. Organizatorzy 
kierownicy liłeraci i aktorzy dają maxi 
mum wysiłku szczerego | rzetelnego, któ 
ry jednak nie zawsze jest należycie oce- 

niany. Om. 

  

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

„Mechaniczne serce" 
przedłuży ludzkie 

: -serce 
Sławny biolog Instytutu Rockefellerow 

skiego Carrel, który w roku 1934 wspėl- 

nie z Karolem Lindberghiem odbył lot 
nad oceanem, znany jest ze swoich badań 
nad okryciem t. zw. „mechanicznego ser 
ca“, Przed tygodniem udzielił on wywia 
du Towarzystwu Filozoficznemu w Fi!tadel 
fii o postępach, jakich dokonał w swej 
pracy badawczej. Do tej pory udało się 

Carrelowi w zamkniętej butli utrzymać ser 

ce kury przez szereg lat przy życiu, a póź 

niej zaczął robić doświadczenia z inny- 

mi organami, jak płucami, nerkami i t. @ 

Na przestrzeni 4 lat jego prac badaw- 

czych zaledwie w niewielu wypadkach 

próby te zawiodły. 
Obecnie Carrel twierdzi, że równie 

dobrze można ufrzymywać przy  życii 

przez szereg lat ludzkie serce, zamienią 

jąc je w t. zw. „mechaniczne serce”, Jest 

on już podobno bardzo blisko praktycz 
nego rozwiązania łego zagadnienia. Wszys 
tkie pisma arńerykańskie zastanawiają się 
nad jym, czy „mechaniczne serce” rzeczy 
wiście przedłuży o kilkadziesiąt lat życie 
ludzkie, tak, jak to twierdzi Carrel. 
EEE 

Gruźlica 

płuc 
jest nieubłagalna i corocznie nie robiąc róż: 

nicy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardzo 

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płiies 

nych: bronchitu, grypy, uporczywego męczą< 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 
„BALSAM TRICOLAN - AGE* 
łatwia wydzielanie się plwociny, 

usuwa kaszel. M7 
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„KURIER“ [4435]. 

Prelekcje dra W. Wielhorskiego o Litwie 

Organizacja polityczna państwa 

Posiadanie etniczne zwartego obszaru 
— mówił dr W. Wielhorski w następnyn 

z serii swych inieresujących wykładów — 
jest niezbędnym warunkiem powstania 
form państwowych jakiegokolwiek naro 
du. Przeobrażenia tych obszarów w Litwie 
na przestrzeni dziejów były bardzo znacz 
ne. Pomimo wybitnych podbojów, doko- 
nywanych przez Litwę w wiekach śred- 
nich, osadnictwo litewskie i ekspansja za 

sięgu etnograficznego nie były tek da 
leko idące, jak to się powszechnie sądzi 
Jeśli wziąć Litwę dzisiejszą, w jej grani 
cach państwowych, wypadnie zaznaczyć 
IŁ w wiekach średnich wschłonęła ona 
swym zasięgiem dawniej nie litewskie 
okolice Birż i Mojżek. Samo wybrzeże 
morskie w średniowieczu również nie by 
ło litewskie, zamieszkiwały je plamiona 
pokrewne Litwinom (zbliżone do Kurów 

| Liwów). Na południe od Niemna, w dzi- 
siejszych Prusach, zamieszkiwali Boruso- 
wie. Ci jednak w wieku XIII zostaią wy 
niszczeni przez Krzyżaków, a powstała 

stąd pustka staje się dość podatnym grur 
łem dla ówczesnej ekspansji  litawskiej 
Tereny dzisiejszej Suwalszczyzny, io on 
giś siedziba bitnych Jadźwingów, ale i ci 
wyniszczeni przez Kawalerów Mieczo- 
wych, częściowo także przez książął rus 
kich i Polaków, również na podobieństwo 
Borusów zwalniają tereny dla kołon:zacj! 
litewskiej. Wschodnia granica Litwy * w 
wieku XIII ciągnęła się od dzisiejszega 

Brasławia w kierunku na Świr, nieco na 
izachód, od Oszmiany, na Traby I Merecz 
W wiekach następnych Litwa traci swe ob 
szary eniczne, które w porównaniu ze 
słanem dzisiejszym stanowią ubytek oko 
ło 320/0. Jest rzeczą dosyć dztwną, że 
uiraty obszarów, które poszły na dobro 
Niemców, mniej jakoś Litwinów bolą od 
strat poniesionych na rzecz Połsk! Co 
prawda, Wilno jest kolebką państwowoś 
ci litewskiej, tym niemniej roszczenia Litw' 
nów do Wilna nie zmieszczą się w poję 

ciach nowoczesnych. Wyglądają one 
mniejwięcej tak, jakby wypadły roszcze. 

nia Polaków np. do Śląska niemieckiego 
łej „soli Lechifów”, z tego, powiedzmy 
łytułu, że z niemieckiej dziś Lignicy, w za 
mierzchłej przeszłości Henryk Pobożny 
wyruszał na walkę w obronie Europy 
1 chrześcijaństwa. Nam się nawet nie śni 

o tych ziemiach, dawniej rdzennie pol. 
skich — mówi prelegent. Niewątpliwie 
dzisiejsza granica pomiędzy Polską a Lił- 

wą nie wszędzie całkowicie się kryje 
z mapą etniczną: w okolicach Sejn, Oran 
I Olkienik, jak wreszcie w pow. święciań- 

skim pozostały wprawdzie tereny zamie- 
szkałe przez Litwinów, niemniej iednak 
I po stronie litewskiej nie brak ośrodków 
zamieszkałych w zwartej masie przez Po. 
laków, że wymienimy okolice Giedrojć, 
Szyrwint, Mušnik — na pograniczu, w po- 
wiecie zaś kowieńskim, okolice Bob4 ! In- 
nych. 

Współczesne dążenia Litwinów do 
utworzenia samodzielnego państwa sięga 
ją ostatnich lat wieku XIX. Dziwnym zbie 

giem okoliczności postulat samodzielności 
państwowej poraz pierwszy  wysuwa.. 
stronnictwo socjal-demokracji (1896 r.). W 
sześć lat później podobne stanowisko de 
klaruje sironnictwo demokratyczne: Wiel 
ki sejm litewski z roku 1905, który zgro 
madził w Wilnie aż 1800 delegatów. rów 
nież podnosi sprawę ussmodzielnienia, w 
formie jednak autonomicznej i w fede 
racji z państwem rosyjskim. W czasie 
wojny światowej odbywa się szereg zjaz 
dów nołablów, w Brnie, Sztokholmie. Na 

stępnie głosy o konieczności uzyskania 
niepodległości podnoszone są w czasie 
okupacji niemieckiej. Początkowo Niem 
cy, dopóki czuli się dostatecznie na si 
łach, mieli przed sobą wyraźne cele sko 
lonizowania Litwy, z czym się zresztą nie 
kryli. Dopiero dalszy, niepomyślny prze 

bieg wojny światowej. czyni Niemców 
ustepliwszymi. W roku 1917 Taryba (rada 
państwowa) ogłasza akt niepodległości 
Litwy. Następna faza rozwoju państwo* 

wości litewskiej jest związana z najściem 
bolszewików, rok 1919, Rząd litewski pa 

kapitulacji Niemców przenosi się z Wilna 
do Kowna. W Wilnie rządzi się tymcza 
sem Mickiewicius-Kapsukas, dążący do 
sfederowania Litwy z ZSSR. | 

Bolszewicy owładnęli wtedy prawie 
połową (północną i wschodnią częścią! 
Litwy. Kres temu krótkiemu panowaniu 
zadaje Marszałek Piłsudski, oswabadzając 
Wilno od bolszewików w kwietniu tegoż 
roku. Jest godnym podkreślenia fakt, że 
Litwini mieli za złe Marszałkowi ten czyn 
mimo, że ułatwił Litwinom jednocześnie 
przez doprowadzenie wojsk polskich aż 
pod Dyneburg, wyparcie bolszewików 
z całego terytorium Litwy północno 
wschodniej, gdzie groziło im odcięcie od 
swych sił operujących w północnej Wi 
leńszczyźnie. 

Stronnictwa w Litwie. Zróżnicowanie 

stronnictw, o czym była mowa w po 
przednich prelekcjach, zaznaczyło się ju   

litewskiego 
dobrze wcześniej, w drugiej połowie 
ubiegłego stulecia, (czasy „Ausury”') : juz 
wówczas wyraźnie się wydzieliły dwa 
odłamy społeczeństwa litewskiego: ludo 
wy i klerykalny. Ten ostatni odłam, w na: 
stępstwie — chrześcijańska demokracja 

w pierwszych latach niepodległości litew 
skiej dominuje w życiu politycznym 1.:twy 
pod kierownictwem laedera księdza M 
Krupowicza. Drugi mniej nieco silny li 
czebnie odłam partyjny to ludowcy 
(liandininkai) z byłym prezydentem 
K. Griniusem i Sleżewiczem na czele 
Socjal.-demokraci — byli o wiele mniej 
liczebni i wpływowi. Wreszcie są naro- 
dowcy (tautininkai), którzy w sejmie 
1926 roku posiadali zaledwie 3 po 
słów. Partia jednak ta, jak wiadomo w na- 

stępstwie stała się punktem wyjścia do 
panujących do dziś dnia rządów autary- 
tatywnych z obecnym prezyrentem A 

Śmetoną na czele. Partię tę cechował 

trzeźwość, umiarkowanie, brak domagogii 

i programowość, a że i pod względer 
moralnym stała wyżej od uprzednio wy 

mienionych za wyjątkiem socjal.-demo- 

kracji, która też była stronnictwem na 

poziomie europejskim pod każdym wzglę 

dem, nic więc też dziwnego, że potrafiła 
w następstwie zdobyć prym w życ'u pań 
stwowym Litwy. 

Okres od 1920 r. — 1926 r., to okre 

„sejmokracji”. Konstytucja 1922 r. niczym 
się specjalnie nie wyróżnia od ówcze 
snych konstyłucyj demokratycznych jak 

np. Łotwy, Estonii a i Polski także Duże 
uprawnienia sejmu, nikła władza prezy- 
denta — to jej główne cechy. Sejmo 
władztwo w Litwie do niczego dobrego 
nie doprowadziło. Litwin z nafury nie 
ułny | przykładający wagę nie tyle de 
słów, ile do czynów, nie stanowił podat 
nego elementu do agiłacji partyjnej. Sto 

jący u steru rządu kler dyskredyłuje sie 
głównie na tle przeprowadzania reformy 
rolnej (nierzetelne przydziały ziemi). W 
roku 1926 chrześcijańska demokracja prze 

grywa wybory do sejmu, następują krót 
kie rządy ludowców na spółkę z socjal. 
demokratami i mniejszościami narodowy 

mi, którym jednak również szczęście nie 
przyświeca. . Zbyłnie zbliżenie się dc 
Rosji, układ Śleżewicza z ZSSR, a także 
niemniej niepopularna w kraju współyra 
ca z mniejszościami, w szybkim czasie 

dyskredytują rząd, który kończy swe pa- 
nowanie w dn. 17 grudnia 1926. To data 
zamachu stanu, dokonanego przez nieli 

czebnych tautininków przy poparciu woj 
ska (z gen. Plechowiczem na czele). Pre 
zydent Grinius zrzeka się prezydentury — 

następuje  obiór nowego prezydenta 
A. Smetony, który rządzi po dziś dzień 
systemem atrtorytaływnym. 15 maja 1928 
nowa konstytucja zostaje oktrojowana; pre 
zydent zyskuje władzę wydawania ustaw 
w czasie, gdy nie ma sejmu. W roku 1931 
gdy rząd tautininkėw poczuł się niece 
pewniej, zostaje wydana usława o samo 
rządach i przeprowadzone wybory de 
nich. Prawo wyborcze mają tylko podatn 
cy, prołetariał jest usunięty, ustawa prze 

ю° та charakter wyraźnie antydemokra 
tyczny; administracja ma prawo nomino 
wać władze samorządowe w pewnych ra. 
zach, jak również usuwać wójtów i bur 
mistrzów. Wybory do samorządów dały 
pomyślny dla ster rządowych wynik. Po 
ich przeprowadzeniu odbyły się wybory 
prezydenta, w sposób następujący: sa 
morządy wybierają elektorów, ci — pre 
zydenta państwa. W roku 1931 ponownie 
zosłaje wybrany A. Smetona. 

W r. 1936 została wydana nowa ordy. 
nacja wyborcza, polegająca na tym, że 
kandydatów do sejmu wystawiają samo 
rządy (powiatowe i miejskie). Głosowanie 
jest dopuszczalne tylko na tych kandyda. 
tów. Na podstawie tej ordynacji wybrana 
sejm po 9 latach przerwy w r. 1936 
W pocz. r. 1938 została uchwalona przez 
ten sejm nowa trzecia z rzędu, konstytucja 
Republiki Litewskiej. Zgodnie z fa kon- 
styfucją (podobnie, jak i w poprzeda:ej) 

władza prezydenta jest bardzo daleko 
idąca: może rozwiązać sejm, przed sej- 

mem nie jest odpowiedzialny, jest osobą 
nadrzędną, nietykalną.   

Klajpeda rządzi się autonomicznie, na 
sposób demokratyczny. Statut Kłajpedy 
Litwa przyjęła od głównych mocarstw 
sprzymierzonych w r. 1924. Jest on pod 
gwarancją Ligi Narodów. Z ramienia rzą- 
du w Kłajpedzie rezyduje  gubsrnator, 
swego rodzaju namiestnik prezydenta. 
Poza tym jest dyrektoriat i sejmik, w skład 
którego wchodzi obecnie 24 Niemców 
i 4 Litwinów. 

Republika litewska w układzie między- 
narodowym. Niektórzy są skłonni wysu 
wać z międzynarodowego położenia Lit 
wy analogię pomiędzy nią a Belgią | tu 
i fam sąsiedztwo z trzema znacznie więk 
szymi sąsiadami, i łu i tam, reszta granie 
w bezpośredniej styczności z morzem. W 
rzeczywistości jednak analogia ta jest tyl 
ko pozorna. O ile bowiem w stosunku do 
Belgii wszystkie trzy przemożne sasiadki 
są jednakowo zainteresowane w zacho 
waniu jej niepodległości, iżby nikt z nich 
drugiej nie  zaszachował, o tyle 
z Litwą rzecz ta przedstawia się nieco 
inaczej. Polska i tylko ona, jest istolnie 
zainteresowana w zachowaniu niepodle 
głości wszystkich państw nadbałtyckich 
w fej liczbie i Litwy celem stworzeria jea 
nolitego frontu na. tym odcinku. Frontu 
państw, które chcą pozostać istotnie od 
nikogo niezawisłe, Rosja natomiast zawsze 
będzie dążyła do tego, by przebić sobie 
„okno do morza”, dla swych bezbrzeż 
nych terytoriów, które tego naturalnego 
ujścia potrzebują, 

"Niemcy zaś uważają Litwę i Łotwę, w 
kierownika polityki zagranicznej „nazi” 
myśl haseł hrabiego z Inflant Rozenberga 
za swe opuszczone dziedzictwo. 

W Polsce panowała, szczególnie 
dawniej opinia, jakoby Litwini byli 
sympatykami Niemców, nie odpowia 

da fo jednak rzeczywistości. _ Wpraw- 

dzie Litwa w pierwszych letach niepod 
ległości zręcznie korzystała z przychylne- 
go początkowo  ustosunkowania się dr 
niej Niemiec, brała zeń co lepsze, zawzię 
cie z Niemcami handlowała, wywoz:ła len 
las, jaja. Ponadto  ważkim czynni- 
kiem, który niejako tę wspólnotę ustalał 
był czteroletni okres korzystania 2 nie. 
mieckiej waluty. Od roku 1923 (przyłącze 
nie do Litwy Kłajpedy) zaczyna tię wy 
raźne odsuwanie się jej od Berlina. > 

Dziś dla nikogo nie jest tajemnicą, że 
Litwa pełna jest obaw przed Niemcam 

o kraj kłajpedzki, zwłaszcza przed ofic 
jalnym kursem Hitlera — połączeniem 
wszystkich Niemców pod jednym dachem 
Oderwanie zaś Kłajpedy byłoby dla Litwy 
niepowetowanym ciosem gospodarczym 
i politycznym. 

Jeśli chodzi o stosunek Litwy do ZSSR 
ło aczkolwiek regime tautininków nie bar 
dzo im pozwala na oficjalne zbliżenie się 
z tym „sąsiadem, jednak o fo zbliżenie są 
pomawiani, trudno dociec wiele w tem 

jest słuszności. 
Nie można zarzucić Litwinom poczu- 

cia braku irzeźwości — zdają oni sobie 
sprawę, że mogą się łatwo stać jeżeli nie 
łerenem starć niemiecko-rosyjskich, to w 
każdym razie traktem przemarszu wojsk 
obcych, co nie im dobrego nie wróży 
Między innymi w poczuciu wszystkich 
tych trudności Litwa w 1934 roku wcho 

dzi w traktat przyjazny z Łotwą i Estonią 
celem wzmocnienia swego położenia mię 

dzyn „ Układ ten jednak ma 
zasadniczy defekt, polegający na tym, iż 
północni sąsiedzi Litwy nie chcą widzieć 
zasięgu tego traktatu przyjaźni tam, gdzie 
ma spory, ją tylko wyłącznie obchodzące 

з ©. 
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Й2 55 BbBzień Lasu 
Dziś odbędą się uroczystości „Dnia La- 

su“. Program jest następujący: 

Godz. 10.00 — Msza św. w Ostrej Bra- 

mie, celebrowana przez JE. Arcyb. ks. Ro- 

mualda Jałbrzykowskiego. 

Godz. 11.00 — Złożenie hołdu Sercu Pier 

wszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 

go na Rossie. 

Godz. 12.00 — Złożenie hołdu Prochom 

ś. p. Biskupa Władysława Bandurskiego w 

Katedrze Wileńskiej. 

Godz. 13.00 — Otwarcie wystawy „Nasze 

Lasy" w Teatrze Letnim w ogrodzie po- 

Eernardyūskim. 

Godz. 17.00 — Przekazanie Panu Prezy- 

deniowi stołecznego miasta Wilna terenów 

zalesionych na Górze Trzykrzyskiej przez 

Bacn Wileńskich Junaków i Młodzież szkół 

średnich. 

Godz. 18.20 — Słuchowisko w Radio Wi- 

leńskim pt.: „Przygoda w lesie* według tek- 

stu mgr. Tadeusza Cieszewskiego w wyko- 

naniu uczniów szkoły „Promieū“.   

Godz. 19.00 — Rozdanie nagród za najlep 

sze wypracowanie o lesie uczniom Szkół Po- 

wszechnych w sali Posiedzeń Dyrekcji La- 

sów Państwowych w Wilnie — Wielka 66. 

Wezoraj zostały zakończone prace zale- 

sieniowe, które w ciągu dwuch ostatnich ty- 

'godni z racji „Dnia Lasu" przeprowadzał Ba 

on Wileńskich Junaków i młodzież szkół 

średnich. 

W okresie tym zalesiono około 8 hekta- 

rów na terenie Altarii (Góra Trzykrzyska). 

Pracami odnowieniowymi kierował inż. 

Siefan Bilczyński, dozorowałi zaś prace in- 

żynierowie, zatrudnieni w Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Wilnie i personel nadleśni- 

ctwa Wilno. 2 

Należy zaznaczyć, że wystawa „Nasze 

Lasy" w ogrodzie po-Bernardyńskim, która 

przedstawia się niezwykle imponująco ot- 

wartą będzie od 30 kwietnia do 10 maja rb. — 

Z uznaniem pod adresem Komitetu „Dnia 

Lasu“ naležy zaznaczyć, że wstęp na wy- 

stawę będzie bezpłatny. A 

Eksport drzewa i wyrobów z drzewa 
z okręgu izby Przem.-Handlowel w Wilnie 
Papierówka. Wywóz papierówki w 

marcu wyniósł ca 7.000 ton, w tym ca 
1.900 t. do Niemiec i ca 4.100 t. do Szwaj 
carii. : 

Koniunktura na rynkach zbytu ulegla 
pogorszeniu ze względu na niekorzysiny 
poziom cen. 

Materiały tarte. Firmy, należące do 
Sekcji Eksporterów Materiałów Tartych w 
Wilnie, wywiozły ca 1.600 t. tarcicy do 
Anglii, 

Popyt na rynku angielskim jest słaby 
a ceny mają tendencję zniżkową, co nież 
wykle utrudnia sytuację tut. eksporierów 
ze względu na wysoki poziom cen surow 
ca sosnowego w kraju. 

Materiały cłosane. Rynek angielski 
będący głównym odborcą sliprów, doka 
nywał tylko niewielkich transakcyj, wstrzy 
mując się od udzielania większych zamó. 
wień. Ceny płacone przez odbiorców zniż 

kowały. : 
W marcu firmy z okręgu lzby ekspo: 

towały via Gdańsk zaledwie ca 12 wago- 
nów sliprėw.   

Dykty. Wywóz dykt w marcu wyn:ósł 
ca 3.800 m. sześc. różnych dyką sucho i 
mokroklejonych. Krajami odbiorczymi by 
ły Anglia, Argentyna, Austria, Belg'a, Bo 
liwia, Czechosłowacja, Dania, Egip!, Ho 

landia, Indie Bryt., Indie Hol., Isiandią“ 
Libia, Maroko, Meksyk, Niemcy, Palesty- 
na, Szwecja, USA., Włochy i Związek Poł 
Afryki. 

Na rynkach zbytu daje się zaobserwa 
wać spadek popytu przy dużej podaży 
dykt konkurencyjnych krajów: Finlandii 
Łotwy i ZSRR. 

Tektura. Wywieziono ca 190 ton tek 
tury brązowej ręcznej i maszynowej da 
Anglii, Argentyny i Palestyny. Odbiorcy 
zagraniczni ograniczają zakupy, ponieważ 
posiadają na składach znaczne zapasy nie 
rozsprzedanego towaru. 

Smoła drzewna. Niewyjaśniona sylua 
cja w dziedzinie kształtowania się cen 
spowodowała ograniczenie zbytu smoły 
i terpentyny. 

W marcu wysłano zaledwie kilka waga 
nów smoły via Gdańsk dla dalszego wy 
wozu morzem. 

Żajścia antysemickie 
w Ostrowcu, Gudcgalu i Kienie 

Ostatnio, po wypadku w Szumsku, zano 

towano szereg wystąpień antyżydowskich w 

pobliskich miejscowościach. Kilka awantur' 

pełączonych z wybiciem szyb. zanotowano 

sprawcy pobili kilku Żydów. Zajścia o podz 
żu antysemiekim zanotowano również w Kie 

nie. 

Policja wszędzie tłumiła próby wywuła 

w Ostrowcu. Na st-cji Gudogaj. nieznani * pia awantur. (e) 

  

Morszyn-Zdrój 
Leczy skutecznie: 

WSZYSTKIE CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, 
ŻOŁĄDKA, JELIT, WĄTROBY, NEREK | PRZEMIANY MATERII. 

Sezon letni: 1 maj — 31 październik. 

Informacje: Zarząd Zdrojowy i wszystkie placówki „Orbisu“ 

. 
Nis będzie pochodów 1-majowych 

чр 
w Wilnie 

W roku bież zarówno PPS jak i ZZZ 

powstrzymały się od urządzenia pochodów 

pierwszomajowych, ograniczając się do urzą 

dzenia akademij. 

Chęć ulicznego manifestowania wyrazili 

jedynie Bund i Poalej Syjon, i ta jednak ini 

cjatywa została zaniechana. W związku z 

tym w roku bież. w Wilnie nie będzie żadne 

go pochodu 1-majowego. 

ETAPAI EE TTTTIT STT TEST OZOZÓŁ 

Odpowiedž na propozycję 
wymiany wystąpień artystycznych 

MIĘDZY WILNEM A KOWNEM 
Niedawno dyrekcja wileńskiego teatru 

miejskiego wysłosowała do teatru drama- 
tycznego w Kownie propczycję wymien- | dejki, 
nych wizyt artystycznych między Wiłnem 
a Kownem. Obecnie za pośrednictwem 

poselstwa polskiego dyrekcja teatru w 

Wilnie otrzymała odpowiedź od dyrek. 
tora Teatru Narodowego w Kownie p. Ża. 

wyrażającą w zasadzie gołowość 
tej wymiany z tym, że szczegóły zostaną 
omówione w najbliższym czasie. 

i 

Nowy port rybacki wę Wiadysławowie 
  

  
Rzut oka na nowozbudowany port rybacki we Władysławowie (dawniej „Wielka Wieś Hallerowo). którego poświęcenie z udzia 

łem przedstawicieli rządu odbędz'e się dnia 4 maja br,   
  

Budowa dregi 
od szosy niemenczyńskiej 

do Turniszek 
W najbliższym czasie ma być rozpoczęta 

budowa drogi od szosy niemeńczyńskiej do 

'Turniszek, gdzie, jak wiadomo, stanie hydro 

elektrownia. Obecnie na terenie Turniszek 
prowadzone są badania. Rozpoczęcie robót 

spodziewane jest koło połowy maja. 

Konkurs na karmniki 

dla ptaków 
W celu pogłębienia w młodzieży zainte- 

resowania przyrodą i umiłowania jej, Za- 

rząd T-wa Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego 

w Wilnie ogłasza dla uczniów klasy I i II 

gimnazjów wileńskich  ogėlnoksztalcących 

konkurs na najpraktyczniejszy 1 najesiety- 

I czniejszy karmnik dla ptaszków (żerówkę). 

Karmnik winien być wykonany własno- 

ręcznie (w Gimnazjalnej Pracowni Zajęć Pra 

ktycznych) i nadawać się do zawieszania 

(przy oknie, lub na balkonie). 

Wykonane obiekty opatrzone imieniem i 

nazwiskiem z podaniem klasy i nazwy Gim- 

nazjum należy składać Dyrekcjom Gimnaz- 

jów do dnia 1 marca 1938 r. zaś Dyrekcje 

prześlą zaaprobowane przez siebie prace do 

Szkolnej Pracowni Przyrodniczej (ul. Za- 

walna Nr 5). = 

Spośród nadesłanych tu prac Jury wy: 

brane wśród kompetentnych członków 

T-wa P. O. Z. nagrodzi obiekty wykonane 

najstaranniej i obmyślone najpraktyczniej. 

Przewidzianych jest 5 nagród w postaci kom 

pletów narzędzi stolarskich oraz większa 

ilość odznaczeń. 

Nagrody te rozdane zostaną na specjal- 

nym uroczystym posiedzeniu T-wa, a jedno- 

cześnie urządzona zostanie wystawa wszyśł 
kich nadesłanych na konkurs karmników, 

В 

 



„KURJER” (4435). 

ićwiatuy i kkwiatici 
Ukwiecajmy nasze kochane Wilenko 

żeby i dla autochtonów, i-dla dostojnych 
gości, i dla dochodnych turystów było 
estełyczne, ozdobne, europejskie, Na 
rady i rezolucje, skrzynki i systemy, pou 
czania ogrodnicze: „Ogródek przy ok 

nach” iłp. wskazania, gdzie pełunie, gdzie 
łewkonie, jak z fasolą, a jak z bluszczem 
który „ruiny dawne stroi”. Tam wstęga 
przez ulicę: „Nasturcja tania i ładna ozdo 

ba balkonów”, ówdzie inna zachęta Wiz 
ja ukwieconego Wilna, z którego balko. 
nów zwieszają się girlandy dzikiego wina, 
płoną jaskrawe, ale harmonijnie dobrane 
kwiatuszki, a pod balkonem piękny hi 
dalgo śpiewa coś z repertuaru „Kaskady“ 

do tutejszej donny, która mu tkliwie od 
powiada: „Ach jej, ot kiedy zmyślił”. 

Piękny sen. Ale obok tych marzeń i ma 
rzycieli, są tetrycy i za trzeźwi ludzie, któ 
rzy, nie we śnie niestety, ale całkiem na 

jawie, widzą inne aspekta, odwrotną stra 
nę tych poetycznošci. 

Nie będziemy fatygowali czytelnika 
spacerem po całym mieście. Przejdźmy 
się tylko po „pryncypalnych” ulicach, rep 
rezenłacyjnej Mickiewicza i bulwarem nad 
Wilią. Bo jakoś tak jest na całym świe- 
cie przyjęte, że najpierw dba Magistrat o 
centrum, o miejsca gdzie zabytki, okaze 
łe gmachy, a połem o peryferie. W Wil. 
nie jest jakoś inaczej. Wędrujmy więc od 
Cielętnika, bulwarem nad rzeką „na 
szych strumnieni rodzicą”. Rodzica, jak 
wiadomo, wylała gwałłownie z brzegów 
kilka lat temu, obrywając nie zabezpiecza 
ne brzegi, zalewając domy i ogrody. — 
Ofiarą padły lipy z alei nadbrzeżnej 
Dziś widok tej ongiś ślicznej i malowni 
czej alei, przedsławia się tak. Dodany 
kawałek od brzegu, dosypany dużym ko 
szłem, ma być trawniczkiem jak aksamit 
zielonym. A jest wydeptywanym w roz 
liczne ścieżki dzikim kawałkiem podmiej 
skiej łąki, gołym, bo nad brzegiem nic 
nie zasadzono, dziwacznym pod wzglę 
dem wymiarów, bo nie ujętym w żadne 
kształty. Oł, dodano kawałek brzegu 1 
już. W alei obcinanej co parę lat barba 
rzyńsko, bo za duże gałęzie się obc'na, 
brakuje drzew z abu stron i nie odsadza 
się ich. Dlaczego? Czy i ta aleja jest ska 
zana na wycięcie? Chodnik łego spacert 
jest czymś urągającym zdrowemu iqzsąd- 
kowi, bowiem jakieś garby, kamienie i 
bruzdy, wykręcają nogi przechodniom, a 
jedyna smętna ławka, nie daje możności 
przechadzającym rozkoszować się pięk 
nym widokiem na wzgórza i dalszy bieg 
rzeki. By wykończyć ozdobność tego miej 
sca, kłóre by mogło być jednym z najład 
niejszych spacerów wileńskich, dwie bud 
ki, zmurszałe i brudne, na narzędział Sto 

ją sobie na tej drodze i dziwią oczy przy 
jezdnych, bo tutejsi, wiadomo,  „przy- 

wykszy”. 

Po lewej stronie, od domów, zachwy 
cają oczy krzywe, brudne, nadłamane i 
próchniejące parkany, pomiędzy wielkimi 
i wspaniałymi kamienicami, jakieś schod 
ki w piwnice, obrzeżone żelazną barier- 
ką, na którą człowiek idący ulicą natyka 
się mimo woli. Mijamy Zielony Most 
Tu nowe widowisko. Na przestrzeni aż do 
szpiłala św. Jakuba wycie - 
lipową, która dawała rozmaitość tej nie 
zabudowanej części miasta. Została goł 
przestrzeń, o wielkiej, dwuiorowzj jezdni 

bo w dni targowe może jakie 10 furma 
nek tędy jedzie, a w powszednie nigdy 
nikt. Całość robi wrażenie bezludzia, stę- 
pu. Na lewo mamy odrapany dom, który 
długie lata stał zabiły deskami, teraz za 
mieszkały, ale obok duży plac, sięgający 
aż do chodnika naprzeciw Gmachu Tow 
Przyjaciół Nauk (odwiedzanego przecież 
przez wycieczki), — to ohydne śmie!nis 
ko. Doły brudy, słomy, śmiecie, jak za 
miastem, gdzie wywożą nieczystości miej 
skier Doprawdy, jest co pokazywać go- 
šciom! Cala przestrzeń posiekana wy- 
deptanymi ścieżkami bo wilnianin ma ter 
zwyczaj, że jak może sobie drogę skrócić 
o dwa kroki to wydepcze trawnik, kląb 
co na drodze, byle mieć bliżej o met 
drogi. Wydepłane więc ścieżki, gołe pa 
góry, zmurszałe parkany, kryjące składy 
drzewa, to ozdoba tego placu. A prawda 
nad rzeką stoją tutaj kamienne ławy, niki 
na nich nie siada, bo w przeciwieństwie 

do części od mostu do Cielętnika, w'dok 

nie jest ładny, a zreszłą jak wyraz'ła się 

do męża staruszka, pewna zacna imość. 

„Co robisz, nie przysiadaj, na kamieniu 

bardzo niezdrowo, chłod od siedzenia 
najprędzej w człowieka wchodzi”. 

Skręcamy chodnikiem koło kościoła 
Św. Jakuba, Trawniczek z krzaczkami 
urządzony przed kilku laty, znikł bez śla 

  

      
  

du. Tzw. Kolonia Montwiłłowska, od stro 
ny ulicy tej nazwy, wiejskiej, nie bruko- 
wanej, przedstawia się nieźle. Są ogródki 
dobrze utrzymane, ogrodzone porządnie. 
Ale za to od placu i od ul. Pańskiej, 
ogródki są śmietnikami i wysławą obła. 
manych drzewek i płotów. 

Dalej od tej kolonii, idąc chodnikiem 
ku ul. Mickiewicza, widzimy plac „dziki! 
za parkiem, wydeptany i zašmiecony sta 
le, miejsce „rulety” jajczanej i z rzadka 
karuzeli. 

Idźmy na plac, pożal się Boże, Mar 
szałka!.. Od strony Wilii, plac gięknie 
wybrukowany, ale duży kawał pod par 
kanem dziki, nierówny i stale zaśm'econy 
Mur od kościoła Św. Jakuba, obraz nę 
dzy i rozpaczy. „A może tak lepiei i za 
bytkowniej? Dość, że odrapany aż do na- 
giej cegły, z odpadającym tynkiem i ja- 
kimiś zmurszałymi wrotami. Sam Plac Mar 
szałka, (Łukiszki po dawnemu) to dzikie 
pola, dawniej była zasiewana trawa, nie 
polewana, suszona w upały, nie koszona 
'w porę, wyrastała w badyle przez lato 
ale było choć zielono, teraz wydeptane 
garby, nierówności, nagie gliny, wądoły 
na środku, żałosna, nieobsadzona żadnym 
kwiatkiem płyta na cześć powsłańców 
z 63 r. ze złamaną otaczającą szyną, któ 
ra leży na pagórku, z wydepłanymi dro 
gami na wszystkie strony, jest czymś urą- 
gającym przyzwoitości. Czy można t 

przyprowadzić turystę i powiedziać mu 
„Oto płac stracenia naszych Pows'ańców 
i Plac im. Marszałka?”. 

Ja bym się nie odważył. Bo, sądzę, 
każdy przyzna, że sensowniej jest pier 
wiej plac uporządkować, zrobić z niegc 
coś ładnego i kulturalnego, a potem od 
dać pamięci Marszałka, a nie naodwrót 

Bo fo co jest, fo jest skandal. Jełlynym 
obiekłem „na miarę europejska" jak się 
wyraził jeden turysta, jest 00 na tyn 

placu. 

Idžmy dalej. Ulica Mickiewicza, re. 
prezentacyjna. Kawałek wyasfaltowany 
dalej kocie łby. Wiele już mamy ulic po 
krytych doskonałym, przyjemnym dla nóc 
klinkierem, ale główna ulica wciąż jeży 
się słynnymi bułami dzikiego kamienia 
ku ciekawości i zdumieniu przyjezdnych. 
To jeszcze nic. Przypatrzmy się kamieni 
com. Przy n-rze 22 połamane, wybite pły- 
ty chodnika. A ileż odrapanych z opada 
jącymi tynkami po rogach i u dołu. Par 
kany. Zwróćmy zwłaszcza uwagą na tel 
zielony, połamany i słaniający się na lewo 

i na ten który zdobi nr 26 tej pięknej uli 
cy. Słare, zardzewiałe druty, za nimi od 

miesięcy gromadzone śmietnisko i brudne 
papiery, fu deseczki, tu poprzeczki i strzę 
py afiszów, Dochodzimy da Placu Orze- 
szkowej, na którym ma stanąć pomnik 

miarkować proporcje i zastosowanie do 
pomnika. Np. jeżeli stawia się makietę, to 
w jakim celu? Dla architektów i artystów 
to nie potrzebne, bo oni są od tego by 
bez makiet zdali sobie sprawę jak ew 
będzie pomnik wyglądał na danym placu 
Ale jeżeli wszyscy . zwykli _ śmier- 
tłelnicy mają decydować? W  demo- 

kratycznych czasach, słuszny pogląd, Dali 
składki, mają prawu decydować, to trze 

ba by umieścić gdzieś skrzynki : walić 
plebiscyę na całego. Ludowe głosowanie 
i już. Inaczej makieta ma jedyny cel śraie 
szenia tłumów. Ku ozdobie tego placyku 
stoi od ulicy odrapany, z wybitymi szy- 
bami domeczek, leżą oparte o ścianę na 
rzędzia i budka drewniana. 

Wejdźmy na plac Katedralny, W:dz:e- 
liśmy modele, projekty,  czyfywaliśmy 
sążniste artykuły na femat jak i co na tym 
placu ma być i może być? Obecnie wy 
cięło drzewa i... ustano w gorliwości. Ja 
koż tak jest w Wilnie, że przy projektach, 
jedyne co zosłaje momentalnie zrealizo 
wane, to wycięcie drzew. To widać naj- 

łatwiej, no i opału trochę jest. Plac Ka 
ftedralny, centrum miasta, jest dziś pcha 
rałanym karczowiskiem, dzikim miejscem 
gdzie ludzie nie mają cienia, nie maja 
gdze siąść, ale i widoku czegoś choć czy 
stego, nie mają... Przecie mogło by tak 
być, że dziś skończyli wyrąbywać drzewa 
a jutro już dalej robić z placu coś cywi. 
lizowanego. A może to łak będzie całe 
lato? Co prawda, zniesiono wreszcie rumo 

wisko z desek i cegieł koło Katedry, uło 
żono chodnik z płyt (ze szparami, o które 
zaczepiają się trzewiki), ale trawka zasiana 
naokoło, wydepływana na wszystkie stro- 
ny. przedsławia się znów jak dyrwan ma 
łomiasteczkowy. Po prostu człowiek ob 
darzony jakim takim zmysłem estetycznym 
w naszym mieście musi obchodzić ten 
plac naokoło, by na to nie patrzeć jak on 
teraz wygląda. I jak długo to będzie? 

Pod n-rem 6 placu-zabytek! Dome- 
czek i mureczek z czasów... najmniej Ba- 
torego. Może by dać właścicielowi zapo 

mogę by trochę odnowił. 

O placu Bułhaka pisano... aż... ustano 
Od lat 20 to śmietnik. rumowisko kamie 
ni, poryła ziemia i doły. Niech by choć 
owies zasiano. 

Na zakończenie zajrzymy na placyk 

Napoleona, też wielkie imię, wielkie 
wspomnienie. Cóż widzimy na przeciw 
okien pałacu Reprezentacyjnego? Część 
lip okalających dawniej placyk wycięto — 
nic nie odsadzono — po środku /miet 
nisko. 

Żeby zakończyć przegląd placów wi 
leńskich, spójrzmy na plac Bosaczki Jesz- 
cze kilka lat temu, była tam jakaś zielo 
ność, dziś ani śladu. Wydeptana ziemia 

nierówne, gołe pagóry, ogrodzone siatką 
Mickiewicza. Też dobry nonsens. Plac im | jak co dobrego. 
wielkiej pisarki, a pomnik  wielkiegr 
poeły! Nie wiadomo jeszcze, jak stanie 
pomnik, może tam gdzie fontanna, ale 
drzewa już na zapas wycięto od dwóch 
czy trzech lał. 

Plac nieuregulowany, więc jakże wy- 
  Tak się przedstawiają obecnie p!ace 

wileńskie — ale ukwiecajmy, ukwiecajmy 

balkony! Może patrząc w górę na te 
kwiatki, nie będziemy widzieli co się na 
ziemi dzieje. 

Wilnianłn.   

KRONIKA 
  

Dziś Katarzyny i Romana 

Jutro Filipa i Jakuba Ap. 
KWIECIEŃ 

30 Wschód słońca — g. 3 m. 45 

Sobota Zachód słońca — g. 6 m. 47 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 29.IV. 1938r. 

Ciśnienie 759 

Temperatura średnia -- 11 

Temperatura najwyższa -- 15 

  

  

Temperatura najniższa -- 1 

Opad — 

Wiatr: wschodni 

Tendencja barom.: lekki spadek 

Uwaga: chmurno 

NOWOGRÓDZKA 

— DYMISJA P. PREZESA TRZE 
CIAKA. Jak się dowiadujemy, wice 
prezes Zarządu Okręgu Nowogródz- 
kiego-OZN p. Trzeciak Jan przesłał 
na ręce p. gen. Skwarczyńskiego re- 
zygnację z zajmowanego stanowiska. 

— W sprawie kierownika Młodej 
Polski. Rozeszła się wiadomość, że 

kierownikiem Młodej Polski okręgu 

nowogródzkiego mianowany został 

mgr. Bortnowski z Wilna. 

Jest to relacja mylna. Według po 
siadanej przez nas informacji, kie- 
rownikiem mianowany został p. Ze- 
non Ławski. 

— Charakterystyczny motyw obrony. Jó 

zef Wilczak, Dorożkarz Jan, Szawan Józef 

i Kolado „wszyscy z gminy szczorsowskiej, 

pow. nowogródzkiego, oskarżeni 

przez mieszkańca gm. niehniewickiej Anto 

niego Urbana o dotkliwe pobicie kijami. Nie 

wie za co go pobili „ot, z łaski na pocie- 

cię". Prosi o surowe ukaranie. 

Oskarżeni do winy nie przyznają się 
przy czym Józef Wilczak i Dorożkiewicz 

jen tłomaczą, że Urban skarżąc ich powodo 

wał się zwykłą nienawiścią, jako do ludzi 

„kcjkotowanych* za lojalność państwową. 

Na to sędzia: „Bardzo pięknie że jesteś 

cie patriotami, ale bić nie wolno”. I skazał 
wszystkich (z wyjątkiem Kolado) na 3 mie 

s'ące aresztu i koszta sądowe. 

Tegoż dnia (28 kwietnia 193 Sr.) stanęła 

przed sądem grodzkim 38-letnia panna, mat 

ka trojga dzieci, zam. w Koreliczach, oskar 

zona o kradzież 3 misek, wartości 2.30 zł. 

Puszkodowanego na sądzie nie było. Powódz 

lwo popierał przod. P. P. Na zapytanie sę 

fziego, z czego oskarżona utrzymuje się — 

sdpowiedziała, że usługuje panom urzędni 

km... Do kradzieży misek nie przyznaje się 

1 powołuje się na świadka (wieśniaczkę), któ 

ra jakoby widziała jak płaciła za miski. 

Wieśniaczka ta potwierdziła. Poza tym na 

poparcie swej „obrony* „oskarżona zaczęła 

się rozwodzić o swym patriotyzmie  pol- 

skim, że na 3 Maja robi dzieciom chorągiew 

Rocznica оТОВ соча та — diem radości w Japoni 
W dniu 29 kwietnia Japonia co roki 

obchodzi nadzwyczaj uroczyście święt 
urodzin obecnie panującego cesarza Hi 
rohito. Święto to zwane po japońsku Ten 
czioosec (dosłownie: święto długiego ży- 
cia cesarza) jest spośród 4 głównych 
świąt narodowych najmilsze sercu Japoń 
czyka, nie tylko ze względu na osobę umi 
łowanego przez Japonię monarchy, lec2 
także ze względu na przypadającą w tyn 

czasie wiosnę, ulubioną porę roku, kiedy 
jej symbol „kwitnące drzewko wiśniowe" 
zdobi krajobraz japoński. 

Cesarz Hirohito, który jest 124 cesa- 
rzem dynastii jedynej od początku ist 
nienia Japonii, urodził się 29  kwietnie 
1901 roku i w dniu 5 maja tegoż roku 
otrzymał imię Mitinomiya Hirohito. Po 
ukończeniu szkoły parów (gakusiun) ce 
sarz pobierał nauki w szkole pałacowe 
następcy tronu, W roku 1912 cesarz Hiro 
hito rozpoczął karierę wojskową, prze- 
chodząc kolejno wszystkie stopnie, aż do 
szarży pułkownika, którą otrzymał w roku 
1925. 

W międzyczasie został w r. 1914 ofic 
jalnie naznaczony następcą tronu, a w ro- 

ku 1921 udał się w podróż do Europy 
I Ameryki, po powrocie z której w r. 192) 
zosłał regentem. Uroczystość odpowiada 

    

- MI Jarmark Poleski 
Termin urządzenia tegorocznego Jar. 

marku Poleskiego zosłał wyznaczony, jak 
i w poprzednich latach, na czas od 22 
sierpnia do 5 września, mimo, że w sie 
rach kierowniczych panuje przekonanie o 
dogodności wcześniejszego terminu. De- 
cyzja ta zapadła wskutek już poczynia 

nych za granicą kroków reklamowych od 
wołanie których wniosłoby zamieszanie. 

Rewelację III Jarmarku będzie auten- 
łyczna zagroda poleska, z jej codziennym 

ofoczeniem, inwentarzem itd., 
Obecnie dyr. Jarmarku p. Połoński wy 

jeżdża do większych centrów przemy:ło- 
wych kraju, oraz na Targi Poznańskie, ce 
lem nawiązania kontaktu z szeregiem po 
ważniejszych firm, które mogłyby wziąć 
udział w imprezie, 

  

jąca obyczajowi koronacji odbyła się V 

dniu 10 listopada 1927 r. 

"Cesarz ożenił się w r. 1924 z księż 
niczką Nagako, najstarszą córką zmarłego 
księcia Kuninomiya. у 

Rocznicę urodzin cesarza Japonia ob. 
chodzi nader uroczyšcie. Na prowincji. pa 
wsiach odbywają się zebrania w szkołach 

ludowych, po czym następują radosne po- 
chody. W stołicy cesarz, Po przyjęciu žy- 
czeń od członków rządu, generalicji | wyż 
szych urzędników, odbiera życzenia od 
zgromadzonej przed pałacem cesarskim 

ISA 

KURUJEMY SIĘ 
Ziołolecznictwo, doniedawna jeszcze trak 

towane jako „medycyna ludowa”, obecnie 
na całej linii odnosi tryumf i staje się po- 
ważnym dziełem medycyny oficjalnej, zysku 

jac wielotysięczne rzesze zwolenników nie 
tylko wśród ludu, który oddawna zna war- 
tość leczniczą ziół, ale także wśród sfer in- 

teligencji. Spośród licznych specyfików zio- 
łowych znane są zioła Oskara Wojnowskie- 

SRS IA ; 

       

      

ZIOŁAMI 

  

    

ludności, która zamknąwszy tego dnia 
przedsiębiodstwa i warsztaty wylega 'łum 
nie na ulicę. 

Jakkolwiek dzień ten jest dniem wiel 
kiej radości dla Japończyków w roku bie 
.żącym — na życzenie cesarza i ze wzglę- 

du na żałobę panującą wskutek wojny w 
wielu rodzinach japońskich rocznica 
będzie obchodzona skromniej. Uświęcony 
obyczajem bankiet, w którym bierze 
zwykle udział około 3—4 tys osób — nie 
odbędzie się—a iluminacje i pochody nie 
będą miały zwykłej świetności. 

go. Są to mieszanki ziołowe. W. schorzeniach 
przewodu pokarmowego, przy schorzeniach 
wątroby przynoszą ulgę w cierpieniach i po- 
prawę stanu zdrowia zioła przeciwko cier- 
pienom przewodu pokarmowego IROTAN 
OSKARA WOJNOWSKIĘGO. Do nabycia w 
aptekach i składach aptecznych. Adres dła 
bezpośrednich zamówień: Oskar Wojnowski, 
Warszawa, Wojciecha Górskiego 3 m. 4. 

  

  

  

Historia finansowo-romantyczna 
Katarzynąy Bryś, ze wsi Koziejki, gm. Iza- 

belin, pow. wołkowyskiego, służąc w Woł- 

kowysku dłuższy czas, zebrała sobie kilka- 

sct złotych. Pragnąe wyjść za mąż powróciła 

do rodzinnej wsi z uciułanymi pieniędzmi. 

Wkrótce przywędrował Hipolit Moroz ze 

wsi Kościeniewo, gm. czemerskiej ,pow. sło- 

nimskiego i odrazu zakochał się w niej. 

Ponieważ Moroz nie posiadał pieniędzy, 

Bryś dała mu 300 zł i wyprawiła do Wołko- 

wyska po przedśłubne zakupy. Aby narze- 

czony nie zwiał z otrzymanymi pieniędzmi, 

Bryś dodała mu „anioła stróża* w postacł 

swego wujaszka, który miał pilnować 1 na 

krok nie odstępować Moroza, 

| 
W. Wołkowysku Moroz wujaszka upoił 

do nieprzytomności i sam zwiał. 

Obecnie Katarzyna Bryś rozpacza po 

stracie pieniędzy 1 „narzeczonego*. 

Dziecko w tomi 
QOnegdaj koło godz. 3 po poł. przy ul. 

Derewnickiej, obok domu Nr 16, wpadł do 

Wilii I zaczął tonąć jakiś chłopak. 

Na szezęście wypadek zauważyli prze- 

chodnie i pośpieszyli z pomocą. Chłopca 

dokyto w stanie nieprzytomnym. Pogotowie 

przewiozło uratowanego do szpitala św. Ja- 

kuba. Nazwiska chłopea na razie nie usta- 

lono. (e) 

zostali | 

  

ki polskie i za to dzieci jej są „bojkotowa* 

ne“, 

Sędzia przerywa te opowiadania i po 

chwili odczytuje wyrok skazujący „pannę* 

na 2 mies. aresztu, wyjaśniając w ustnych 

motywach, że zeznaniom doprowadzonego 

świadka nie daje wiary. Kaz. 

LIDZKA 
— CHCIAŁ WYPŁOSZYĆ PLUSKWY I 

SPALIŁ DOM. W kol. Kurezowce, gm. жач 

kłockiej, w mieszkaniu Gresia Piotra, wys 

buchł pożar, który strawił dom. Pożar _spa 
wodował niedołężny starzec — kaleka, ślepy, 

głuchy i bez jednej nogi Daukszys Michał. 

Daukszys w tym czasie znajdował się sam 1 

leżał na pryczy koło pieca, a że mu plusk 

wy dokuczały, zaczął je przypiekać łuczy- 

wem. Ponieważ jest ślepy, nie widział, że 

od łoczywa zajął się suchy mech w: szpa- 

rach Ściany, a następnie ogień po ścianie 

przedostał się na strych, gdzie znajdowała 

się słoma. W! jednej chwili ogień objął ca 

ły budynek. Będący w pobliżu Greś Piotr na 

widek ognia, pośpieszył na ratunek. Gdy 
wpadł do mieszkania, wszystko już było w 

ogniu i zaledwie zdołał, z narażeniem żya 

cia, wyciągnąć kalekę z płonącego mieszka 
rda. Żadnych rzeczy już nie zdołano wyrą 
tować. 

BARANOWICKA 
— (Chrześcijańska drukarnia w Barano- 

wiezach. Dwaj chrześcijańscy kupcy z Ba+ 

ranowicz zakupili maszynę drukarską w 

Warszawie i w krótkim czasie nastąpić ma 

otwarcie nowej chrześcijańskiej drukarni. 

— OZN wystąpi z inicjatywą w wybo- 

rach do Rady Miejskiej w Baranowiczach. 

Z inicjatywy OZN w Baranowiczach w dn, 

t maja o godz. 18 w sali Ogniska Polskiego 

odbędzie się zebranie organizacyjne w celu 

omówienia sposobów wzięcia udziału w wy- 

borach do Rady Miejskiej. OZN będzie dą: 

żył do konsolidacji wszystkich sił chrześci- 

jańskich, żeby pójść do wyborów jednolitym 

frontem. а 

Żydowska frakcja radnych m. Baranos 
wicz niezadowolona u rozwiązana Rady 
Miejskiej przez p. wojewodę nowogródzkie- 

go, ostatnio złożyła rekurs do Ministerstwa 

z prośbą cofnięcia decyzji p. wojewody i 

unieważnienia rozwiązania starej Rady Miej 

skiej. ы 

Tymczasem miasto juž zostalo podzielo- 

ne na okręgi wyborcze. Okręgów będzie 6, 

na czele każdego okręgu stanie komisarz wy 

borczy z czterema członkami i cztehoma za* 

stępcami, mianowanymi przez Wydizał Po- 

wiatowy i Zarząd Miejski. 

WOŁKOWYSKA 
— Sielański w Wołkowysku. 28 w Woł- 

kowysku w kinie „Połonia** wystąpił popu- 

larny komik warszawski p. Stanisław Sie: 

lański, wraz z innymi artystami stołecznymi 

w wesołej komedii Arnolda i Bacha w 3 ak- 

tach pt. „Hiszpańska mucha”. 

— Nowy prezes Federaeji. Onegdaj od- 

było się w Wołkowysku walne zebranie Fe- 

deracji Pow. PZOO na którym wybrano no 

wy zarząd z p. gen. bryg. w s. s. Wacławem 

Przeździeckim, jako prezesem -na czele. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Šwiecone dla najbiedniejszych. Stara- 

niem komendanta P. P. p. A. Dubowskiego, 

prezeski Koła „Rodziny Policyjnej* p. St. 

Dubowskiej, sekretarki T. Stefańcowej i J, 

Frali—urządzono w Święcianach święcone. 
Rozdano ok. 150 porcyj pieczywa, mięsowa, 

kiełbas i jaj. Poświęcenia dokonał ks. dzie- 

kan J. Dubestis. P. komendant Dubowski ży 
czył doczekania lepszego jutra. W imieniu 

zebranych rodzin przemówił nauczyciel e- 

merytowany Adam Kokoszko, dziękując ko- 

mendantowi i komitetowi za ofiarną pracę 

celem ulżenia ciężkiego życia bezrobotnym. 

POLESKE 
— Projekt budowy portu handlowego 

w Pińsku. W najbliższych dniach do Za. 
rządu Miejskiego w Pińsku ma wpłynąć 
projekt budowy poriu handlowego i urzą 
dzenia wybrzeży rz. Piny dla zaopinio- 
wania z punkłu widzenia inłeresów mia 

sta. 
Projekt ten przewiduje urządzenie 

portu drzewnego w zachodniej części 
miasta, gdzie mają być koncentrowane 

tratwy i materiały leśne, Przystanie pasa- 
żerskie pozosłaną na dotychczasowych 
miejscach, porł, natomiast handlowy i u- 
rządzenia przeładunkowe mają się znaj. 
dować na terenach wsi Albrechtówka. któ 
ra niebawem zosłanie włączona do obsza 
rów miejskich. W związku z tym zostanie 

zdjęta bocznica kolejowa na odcinku por 

wojenny — rynek, na jej zaś miejscu pow 

słanie bulwar. Taki sam bulwar będzie 
przedłużony do terenów Jarmarku Poles. 

kiego. Poza tym brzegi Piny zosłaną ob- 

wałowane, a przyszły porł otrzyma połą 

czenie kolejowe. 
Przeciwległy brzeg będzie również 

uregulowany i przeznaczony na tereny 

sportowe, ra



Nowinki radiowe 

Św. dur — grom wiosenny 
Właśnie kiedy martwiliśmy, że tak. 

martwo jest dokoła nas, że i' zimno 
i wietrznie i bez słonecznie (a na Pomo- 
rzu, nawet jakiś.pociąg ugrzązł w zaspach 
śnieżnych) nagle zaćwierkały ptaszki i ro 
flirtowały się bożki leśne w mikrofonies 
Wiosna, aułentyczna wiosna, z rozkwitem 

kwiecia w ogrodach, łąkach i les'e nie- 
stety tylko na przeciąg 30 minut, zapano 
wała w całej Polsce. 

Każdy się domyśli, że mowa fu o słu. 
chowisku Wandy Dobaczewskiej pt. Św 
Jur — grom wiosenny..., że pierwsze na- 

„sze słuchowisko wiosenne uprzedz ło nie 
"eo wiosnę, wina to wiosny, a nie autorki 

Mile słuchało się tej bajeczki poetycznej 
©а dzieci I dorosłych. Dobra forma ra- 
diofoniczna, lekka i żywa była tego praw 
dopodobnie przyczyną. 

* * * 

Znany i ceniony autor mikrotonowy 
p. Hopko uraczył nas audycją tatarską 
Ba, wygrzebał nawe skądciś tatarskiego 
Kiepurę (życzymy mu sukcesów na wszysj 
kich scenach muzułmańskich świata). Słu 
chowisk tatarskich było już sporo i to 

zwykle raczej muzyczno-śpiewnych. Wczo 
rajsza audycja również należy raczej de 
podwórka recenzerła muzycznego (wzglę 
dnie znawcy spraw tatarskich), niż słow 
nego, to też ograniczymy się jedynie do 
krótkiej wzmianki. 

ss. 

Cieszy nas bardzo udział naszej pro 

wincji w opracowywaniu audycyj radio 
wych. Niestety ten udział nie jest jeszcze 

tak szeroki, jakby sobie tego žyczyli za 
równo organizatorzy, jak i słuchacze au 
dycyj. Dlaczego jednak tak jest? 

Zdaje się, że przyczyną główną jesł 
łałszywy pogląd na twórczość publicysty- 
czną |! radiową, szeroko u nas rozpo 

wszechniony. Ludziska zdają sobie spra 
wę, że szewc nie poprowadzi autobusu, 
a szofer butów na poczekaniu nie zrobi 
Jeeżli nigdy nie był szewcem. 

Tymczasem każdemu wydaje się, że 

pisać do gazety, albo do radia każdy po- 
trafi. Z chwilą kiedy nawet po pierw- 
szym udałym występie, odrzucą mu co' 
w radio, autor 'z prowincji obraża się 
I przestaje pisać. 

Nie trzeba się cbrażać, ale trzeba się 
uczyć. Mikrofon jest kapryśnym stworze 
niem. Nawet autorom, piszącym od całe 
go szeregu lat do radia, kierownictwo od- 

rzuca nieraz audycje. 
" Ogłoszony konkurs na Wieczorynki 

przyniósł 6 utworów. Sześciu wytrwałych 

ludzi otrzyma nagrody za wytrwałość. 
Reszta nie powinna się zrażać, ale dobrze 
zastanowić, słuchając tych 6, nad wadami 

swojego utworu... a połem wiele czytając, 

słuchając i pisząc, niejeden z nich doj. 
dzie do formy. L 

TTT EE PES ESEST Z) 

ile kosztowała makieta 
pomnika Mickiewicza ? 

Makieta pomnika na ul. Mickiewicza po- 

„toi już niedługo. W początkach maja zo- 

łanie ustawiona przy ul. Ofiarnej. Istnieje 

również projekt ustawienia jej na placu O- 

rzeszkowej. 

Dla informacji warto przytoczyć, że ko 

szty sporządzenia makiety są mniejsze niż 

początkowo obliczano. Mianowicie koszt bu 

dowy makiety obliczono na 3.000 zł, 550 zło 

tych miało zaś kosztować każdorazowe u- 

stawienie jej w innym miejscu. Magistrat ro 

boty te jednak wydzierżawił i faktyczny 

kcszt budowy wynosi 1800 zł, każdorazowe 

zaś ustawienie 200 zł. 
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KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody wed 

lug PIM do wieczora dnia 30 bm.: 

Na ogół dość chmurno i ciepło z zanika 
jącymi deszczami na wschodzie kraju, a 
większymi rozpogodzeniami na pozostałym 
obszarze, przy skłonności do burz w godzi 
nach popołudniowych. 

Temperatura w ciągu dnia około 15 st. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec- 
ka 15); Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 
1) i Wysockiego (Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 
gionów 10) i Zajączkowskiego (Witoldo- 
wa 22). 

MIEJSKA. 
— 836 pożyczek przyznał Komitet Rozbu 

dowy. W lokalu Magistratu odbyło się po- 

siedzenie Komitetu Rozbudowy. Na pesie- 

dzeniu rozpatrywano podania osób ubiega 

jących się o pożyczki na wykończenie rozpo 

czętej budowy domów oraz na remonty i 
przeprowadzenie kanalizacji i wodociągów 

do nieskanalizowanych  posesyj. Komitet 

przyznał ogółem 36 pożyczek na sumę 

160.000 zł, czyli wyczerpany już został cał 

kowicie przyznany Wilnu przez Bank Gosp. 

Kraj. tegoroczny kredyt. 

Z przyznanych 36 pożyczek 26 przyznano 
na wykończenie rozpoczętych już budowli, 
10 zaś na remonty oraz kanalizacje i wodo 
ciągi. Wysokość poszczególnej pożyczki wa 
ba się w granicach od 1000 do 10.000 zł. 

— Wywłaszczenia na lewym brzegu Wilił. 
W związku z regulacją brzegów Wilii Magi 
strat rozpatrywał projekt wywłaszczenia pa 
<ów ziemi na lewym brzegu rzeki powyżej 
mostu Tuskulańskiego, celem urządzenia 
przyszłych bulwarów rhdbrzeżnych. Szero- 
kość pasu wolnego od zabudowy ustalono 
na 50 metrów, licząc od górnej krawędzi nad 
brzeżnej skarpy Wilii. Przejęcie na rzecz 
miasta powyższych pasów įiemi nastąpi 
bądź w drodze postępowania polubownego 
z właścicielami posesyj, bądź też w trybie 
ustawowego wywłaszczenia. 

PRASOWA. 

— Nowe pismo litewskie pt. „Aidas“ 
(Echo) ukazało się wczoraj w Wilnie 
Pismo ma wychodzić 2 razy tygodniowo 
i zawierać będzie 2 dodatki: dla rolników 
i dla dzieci, в 

Z POCZTY. 
— Okolicznościowe stemplowanie kore- 

spondencji. Urząd pocztowy Gniezno używa 

do stemplowania korespondencji specjalne- 

go datownika z napisem „Gniezno zapra- 

sza”. Osoby, pragnące uzyskać odcisk tego 
datownika, winny przesłać najpóźniej do 
dnia 5 maja rb. taryfowo opłacone listy 

lub kartki pocztowe w Kopertach, zaadreso- 

wanych do urzędu pocztowego Gniezno. 

Przesyłki te po ostemplowaniu zostaną 

niezwłocnie skierowane według podanych 

na nich adresów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ostatni odczyt dra Wielhorskiego o 

Litwie. Dziś, w sobotę dyr. Szkoły Nauk Po 

litycznych w Wilnie d-r Wielhorski wygłosi 

w lokalu Instytutu Naukowo - Badawczego 

Europy Wschodniej (Arsenalska 8) ostatni 

z cyklu swych odczytów o Litwie współczes 
nej. Dr Wielhorski będzie mówić na temat: 

„Pieniądz, handeł, komunikacja, tranzyt,   

„KURJER” (4435). 

Wileńszczyzna ma otrzymać dodatkowo 
2.500.000 zł. na roboty inwestycyjne 

Podług otrzymanych w Wilnie Infor- | westycyjne. Suma ta ma być w przewa- 

macyj centrala Funduszu Pracy wyasygno | żającej części zużytkowana na prowadze. 
Wileńszczyzny | nie robót drogowych. 

2 I pół milionów złotych na roboty in- | 

Dyr. Szpakiewicz obejmie kierownictwo 
teatrów miejskich we Lwowie ? 

wać ma dodatkowo dla 

„l. K. C.” donosi, że trwające od dłuż- 
szego czasu przesilenie na stanowisku dy 
rektora teatrów miejskich we Lwowie za- 
kończyło się rezygnacją dyr. Warneckie- 
go. Dyr. Warnecki wniósł rezygnacię ze 
stanowiska dyrektora | dzierżawcy od 
1 września 1938 roku. 

budżet państwowy”, Odczyt odbędzie się od 

godz. 20 do 21. 

Wstęp wolny. 

-- Odezyt sen. Kudelskiej. Dnia 3 maja 
rb o godz. 4 po pol. w sali Poczt. Przysp. 

Wojskowego przy ul. Dominikańskiej Nr 15 

odbędzie się odczyt P. senatorki Stefanii Ku 

delskiej p. t. „Pomoenicza służba wojskowa 

kobiet, urządzony staraniem - Zblokowa- 
nych Organizacyj Kobiecych. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 
— Staraniem obywatelskiego komitetu u- 

kwiecenia Wilna najbliższa Środa Literac 
ka będzie poświęcona tej największej wio- 

sennej radości człowieka — kwiatom. Odbę 
dą się dwa odczyty prof. Morelowskiego 
„Jak ozdobić Wilno kwiatami* i dr Jerzego 

Ordy „Kwiat a człowiek* — obydwa ilustro 

wane przezroczami . 

Całkowity dochód z tej Środy, która — 

jak zwykle — odbędzie się w lokału Zw. Za 

wodowych Literatów przy ul. Ostrobram- 

skiej 9, przeznaczony jest na walkę z gruź 

licą. 

RÓŻNE. 
— Wycieczka dla radiosłuchaczy. Ucze 

stnikom wycieczki dla radiosłuchaczy przed 

stawiciel Miejskiego Biura Mrbanistycznego 

udzieli wyjaśnień i opowie o projektach re 
gulacji placn Katedralnego. 

Zbiórka jak w każdą niedzielę o godz. 
11 obok wieży kościoła Św. Jana. 

— Obywatelski Komitet Ukwiecenia m. 

Wilna — przypomina właścicielom ogrćd- 

ków i balkonów że organizuje dorocznym 

zwyczajem konkurs na najpiękniej ukwie- 

cene: okna, balkony i ogródki. Komisja sę- 
dziowska dokona dwukrotnego przeglądu 

zgłcszonych do konkursu obiektów, pod ko 
niec maja i koniec czerwca. 

Rozdanie nagród nastąpi w końcu wrzeš |- 

nia. W związku z tym Komitet zwraca się z 

prośbą do instytucyj, organizacyj społecz- 

nych i osób prywatnych o fundowanie na 

gród Zgłoszenia nagród i udziałów w kon 

kursie przyjmuje Sekretariat Związku Pro 

pzgandy Turystycznej Ziemi Wileńskiej (Mi 

ckiewicza 32, w godz. od 9—15), nie pobie 

rając żadnej opłaty za zgłoszenie udziału w 

konkursie. 2 
— Komitet „Bundu“ na wolności. Wczo- 

raj donieśliśmy © zatrzymaniu przez poli- 

cję przywódców bundowskich i osadzeniu 

ich w areszcie. Tejże nocy, po przesłucha- 

niu wszystkich aresztowanych zwolniono. 

Znowu pobicie 
przechodnia Zyda 

Onegdajszej nocy, na ul. Wielkiej został 

napadnięty przez nieznanych osobników i 

dotkliwie pobity współwłaściciel sklepu go- 

towych „ubrań, Szczybuk. 

Poszkodowany zaalarmował połiejanta, 

Podług wzmiankowanej wyżej Infor- 
macji, na dyrektora teatrów upatrzony jest 
p. Szpakiewicz z Wilna, z którym petrak- 
facje już przeprowadzono, i który zgodził 
się zasadniczo objąć kierownictwo" teat- 
rów miejskich we Lwowie. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś w sobotę dnia 30 kwietnia o go 

dzinie 20 Teatr Miejski na Pohulance wy- 

siępuje z premierą trylogii tragicznej Aischy | 

losa „ORESTEJA'* — Cz. I. — Agamemnon, 

Cz. 2 — Ofiarnice, Cz. 3 — Eumenidy. Tekst 

polski i inscenizacja prof. Stefana Srebrne 

go, muzyka prof. Tadeusza Szeligowskiego. 
Udział bierze kilkadziesiąt osób. Główne po 

stacie wykonają: pp. Z. Życzkowska, C. Niedź 
wiecka, T. Granowska, M. Szpakiewiczowa, 

H. Billinżanka, I. Jasińska - Detkowska, W. 

Staszewski, R. Hierowski, T. Surowa, M. 

Szpakiewicz, Z. Koczanowicz, P. Połoński, 

Z. Molska, H. Buynówna, G. Oranowska, H. 

Michalska, K. Zastrzeżyńska, A. Czapliński, 

St. Kubiński, L. Kozłowski, T. Woźniak i 

chóry. Kierownictwo muzyczne —. prof. St. 

Szeligowska, plastyka chórów — Fnda Feyn, 

reżyseria — dyr. M. Szpakiewicza, dekora- 

tje, kostiumy i rekwizyty — K. i J. Golu- 

sowie. 

W niedzielę 1 maja na przedstawieniu po 

pełudniowym o godz. 16.15 — komedia Rit 
tnera „Wilki w nocy* po cenach propagando 

wych. ! 

W niedzielę 1 maja o godz. 12.15 w pol. 

w Teatrze na Pohulance odbędzie się kon 

cert symfoniczny z udziałem L. Kurkiewi- 

cza, St. Lidzkiego - Śledzińskiego i orkiest 

ry symfonicznej. Ceny miejsc propagandowe. 

1EATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

* — Dziś po cenach propagandowych ope 

retka Kolla „Lady Chic“. 

— Jutrzejszą popołudniówka. Jutro o go- 

dzinie 4 m. 15 pp. po cenach propagando- 

wych po raz ostatni „Lady Chie* z B. Hal- 
mirską. 

*— „Kraina uśmiechu*, Jutro o godz. 8 

m. 15 Xenia Grey po raz pierwszy w Wilnie 

wystąpi w egzotycznej i pięknej operetce Le 

hara „Kraina Uśmiechuć, 

— Poniedziałkowa premiera w „Lutni*. 

„Źródło miłości* najnowsza operetka Bene 
sza po raz pierwszy grana będzie w pon:e 

działek 2 maja. 

— Teatr dla dzieci. Niezwykłe zacieka- 

wienie wzbudziło jutrzejsze widowisko dla 

dzieci „Za siedmiu górami. Jak zwykle bę 

dą losowane wśród dzieci książeczki PKO 

oraz rozdawane słodycze. Początek o godz. 
12 w poł. 

— Koncert Zabejdy - Sumiekiego šwiato 
wej sławy tenora opery mediolańskiej dnia 

8 maja w sali b. Konserwatorium. W pro-     który wszczął pościg, lecz bez wyniku. (e) 

1 stracili orientację. 

giamie arie operowe i pieśni ludowe. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 30 kwietnia 1938 r. 

6.15 Pieśń; 6.20 Gimnastyka; 6.40 Mu- 

zyka: 7.00 Dziennik por.; 7.15 Muzyka; 8.00 

Audycja dla szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 An 

dycja dła szkół; 11.40 Beethoven: Sonata 

op. $0; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Au 

dycja połudń.; 13.00 Wiadomości z miasta i 

prowincji; 13.05 Mała skrzyneczka — pro 

wadzi Ciocia Hala; 13.20 Koncert Ork. Wil: 

pcd dyr. Władysława Szczepańskiego; 14.25 
Fragmenty powieści „Soból i panna" — 

Wcyssenhoffa; 1435 Muzyka popularna; 
14.45 Przerwa; 15.30 Wiad. gospodarcze; 

15.45 Teatr Wyobraźni dla dzieci: Słuchowi 

sko p. t. Marsz, marsz na wały z dorosłej 

szym mały”; 16.15 Kapela Ludowa Feliksa 

Dzierżanowskiego; 16.50 Pogadanka; 17.00 

„Gdy demony grasowały po Świecie"; 17.16 

Pieśni ludowe węgierskie z XVIII w.; 17.50 

Nasz program;18.00 Wiad. sport.; 18.10 „Co, 

się dzieje w Wńlnie* — pog. Mieczysława 

Limanowskiego; 18.20 „Przygoda w lesie— 

słuchowisko dla dzieci w opr. i wykonaniu 

Szkoły „Promień*; 18.50 Program na nie 

dzielę; 18.55 Wil. wiad. sport.; 19.00 Audy 

cja dla Polaków za granicą; 19.50 Pogadan 

ka; 20.00 „Raz to mało* — wspomnienia 

muz.; 20.45 W przerwie: Dziennik wiecz i 

pcgadanka; 22,00 Konkurs Chórów Regional 

nych; 22.35 Kwadrans cytry w wyk. Ludmi 

ły Jodkowej; 22.50 Ostatnie wiad.; 23.00 

Tańczymy; 23.30 Zakończenie. 

NIEDZIELA, dnia 1 maja 1938 r. 
8.00 Sygnał czasu i' pieśń; 8.05 Dziennik 

pcr.; 8.15 Gazetka rolnicza; 8.30 Informacje 

dla Ziem Płn. Wschodnich; 8.40 Muzyka; 

9.00 Muzyką ludowa; 9.20 Transmisja z od 

pustu św. Wojciecha w Gnieźnie, Sumę pon 

tyfikalną celebrować będzie nuncjusz papie 

ski Cortesi; 10.30 1) Muzyka religijna, 2) Mu 

zyka popularna; 11.30 Transmisja z otwar 

cia XVII Międzynarodowych Targów Poz- 

nańskich; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 

Poranek symf.; 13.00 „Życie literackie Wil- 

па“ — felieton Jerzego Baniewskiego; 13.10 

„Kamień w polu" — nowela Adolfa F'erli; 

13,30 Muzyka; 14.45 Audycja dła wsi; 15.46 
Audycja życzeń dla dzieci; 16.05 Rec'tal 

skrzypcowy Ryszarda Odnoposowa; 16.45 

„Amer — ponury cień Sahary" — opowieść; 

17.00 Podwieczorek przy mikrofonie; 18.00 

W przerwie: Koncert rozrywkowy. Transmi 

sja z Londynu; 19.00 Premiera słuchowiska 

p. t. „Węzeł*. Napisał Władysław Procner; 

19.40 „Franuk przy mikrofonie* — wieczo 

rynka, po czym muzyka ludowa; 20.30 Pro 

gram na poniedziałek; 20.36 Wil. wiąd. spor 

towe; 20.40 Przegląd polityczny; 20.50 Dzien 

nik wieczorny; 21.00 Wiad. sport.: 21.15 „Ta- 
joj” — wesoła audycja; 22.00 Pieśni Stani 
sława Moniuszki; 22.30 Luigi Boceherini: 

kwintet; 22.50 Ostatnie wiad.; 23.00 Koncert 

życzeń; 23.30 Zakończenie. 

  

Wszędzie i zawsze przyda się 
i książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 
Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

    

Samobójstwo 
Dnia 29 bm. na szlaku Landwarów — 

Wilno rzucił się w celu samobójczym pod 
pociąg osobowy Nr 713 mieszkaniec Landwa 

rowa Szymon Zmitrowicz, łat 53, ponosząc 

„Śmierć na: miejscu. 

Nie bacząc na zbliżający się zmierzch, zmęcze- 
— 

FUNBERBA 
„FIŃSKIE MIASTO". 

Dnia 26 sierpnia w pogoni za „egzotyką półno- 
cy”, z zapasem jedzenia w plecakach na dni 10 *), 

z mapą, z zegarkiem na ręku, zamiast busoli, ponie- 

waż tylko większym grupom badaczy-geologów 

udało się uzyskać 2 busole z Leningradu, para dziw- 

nych turystów bez żadnych przepustek z GPU o godz. 
6 wieczorem przejechała na zachodni brzeg fiordu 

murmańskiego i skierowała swe kroki na zachód w 
kierunku dzikiej, na setki kilometrów pozbawionej 

ludzkiej siedziby, tundry. 
W ciągu trzech dni forsownego marszu, prawie 

bez popasu, orientując się tylko podług słońca i ze- 

garka, posuwali się wciąż na zachód. Na trzeci dzień 

wieczorem już byli na terytorium, gdzie napotykane 

rzeki toczyły swe wody nie na północ, lecz na po- 

łudnie. 

Ponieważ zaś szli wprost na zachód od Murmań- 

ska, więc z mapy wypadło, iż zaszli już daleko w głąb 

Finlandii. 

Fakt ten był dla nich o tyle jednak niepewny, iż 

  

*) Suchary z dziesięciu klg chleba, 2 klg boczku, 1 К 

niasła, 2 klg cukru, 200 gr czekolady, 200 gr cukierków, 200 gi 

śoli, 1 puszka konserw rybnych.   

Czytelnik może sobie wyobrazić, co znaczy stra- 
cić orientację w tej dzikiej, bezludnej, na setki kilo- 
metrów pustyni, gdzie nie ma kogo spytać o kieru- 
nek. Jednak podróżni nie stracili głowy i posuwali 
się dalej w ciągu dwuch dni w kierunku północno- 
zachodnim, by wybrnąć z terytorium, posiadającego 
spadzistość ku południowi. Dnia 31 sierpnia posta- 
nowili zmienić kierunek. Orientując się podług po- 
siadanej mapy, przyszli do przekonania, że, by dojść 
do morza, eo ipso do jakiegoś fińskiego lub nawet 

norweskiego zamieszkałego przez ludzi punktu, na- 
leży się skierować ku północo-wschodowi. 

Ruszyć w kierunku południowym lub zachodnim 

— groziłoby zabłąkaniem się w lasach i błotach nie 

do przebycia. 3 

Uświadomiwszy to sobie, podróżni szybkim kre 
kiem ruszyli na północny wschód i, istotnie, już przy 

Końcu dnia następnego, OSiągnąwszy szczyt wysokiej 

góry, zauważyli na widnokręgu wąskie pasmo morza 

i typową wznoszącą się nad nim mgłę. Lecz jakież 

było ich zdziwienie i radosne podniecenie, gdy na od- 

ległości jednego dnia przemarszu zauażyli wielkie 

miasto na wschodzie, za tą charakterystyczną dla 

fiordu sinawą mgłą. Wariowali wprost z radości. | 

A więc — telegraf, port, okręty, odpoczynek 

i wszystkie zdobycze kultury, a najważniejsze — wol- 

ność, spokój i tak długo oczekiwane wyzwolenie od 

ciągłej niepewności nie tylko jutra, lecz i dnia dzi- 

siejszego.   

nie i poranione od forsownych marszów nogi, podą- 

żyliśmy szybko w kierunku owego miasta. Zawadza- 

jąc o kamienie, rozrzucone w karłowatych  zaroś- 
lach, padając co chwila ze znużenia, zatrzymaliśmy 
się na nocleg o północy. 

Żądza znalezienia się czym prędzej w tym mieś- 

cie była tak wielką, że, nie zaspokoiwszy jej, zmusze- 

ni do nocowania w tundrze, długo nie mogliśmy za- 

snąć, snując przypuszczenia, że widziane miasto było 

tylko złudą, że się nam przywidziało, że była to zwy- 

kła fata morgana. 

Dnia następnego, wczesnym rankiem, dręczeni 

tymiż wątpliwościami, żwawo wyszliśmy przed sie- 

bie. Był to ósmy dzień naszej włóczęgi wśród lasów 

północy bez rozpalania ogniska. 

Około godz. 11 przed południem, wciąż jeszcze 

pełni zwątpienia, goniąc resztkami sił drapaliśmy się 
na wysoką dominującą nad okolicą górę, pragnąc 

rozstrzygnąć dręczące nas wątpliwości — czy jesteś- 

my ofiarą złudzenia czy też nie. Każde wzniesienie 

zdobywaliśmy z nadzieją, że już - już. otworzy się 

przed naszymi oczami widok na fiord i miasto, lecz 
nadzieja wciąż zawodziła. 

Prawie na szczycie góry, gdym już całkowicie 

stracił nadzieję ujrzenia miasta, raptem przed nami, 

bliżko u stóp góry zajaśniał szafirem wielki fiord. 

Biegiem dopadliśmy szczytu. Stąd, naprawo od nas, 

na południu, w odległości dwuch godzin marszu uj- 

rzeliśmy miasto. No > (D. c. n.) 
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Kurjer Sportowy 

Jutro gramy z A. K. S$. 
Dziś przyjadą do Wilna piłkarze Amator 

skiego Kl. Sport. z Chorzowa. Rozegrają oni 

w niedzielę o godz. 17 na stadionie reper- 

zentacyjnym przy ul. Werkowskiej mecz pił 

karski o mistrzostwo Ligi. | 

Będzie to już trzeci mecz ligowy WKS 

Śmigły. Wilno zaś po raz drugi będzie mia 

"b możność naocznie przyglądać się cieka- 

_wej walce. O ile nie byliśmy zachwyceni grą. 

„Pogoni, jeżeli rozczarowała nas nieco dru 

łyns WKS Śmigły, to w niedzielę wszystko 

powinno się zmienić. AKS jest obecnie w do 

skonałej formie. Amatorzy zremisowali z 

Wisłą, a wygrali z Warszawianką. Znajdują 

się na trzecim miejscu w tabelce ligowej. 

Ślązacy pokażą niewątpliwie w Wilnie, jak 
trzeba dobrze grać w piłkę. Starać się oni 

będą za wszelką cenę zdobyć jak najwięcej 

bramek, żeby zająć jeszcze lepszą lokatę w 

tabelce. W drużynie AKS na uwagę przede 

wszystkim zasługuje atak. Wostal i Piontek 

b dwaj czołowi gracze. Atak jest lotny. Na 

pastnicy szybko startują do piłki i często 

strzelają. 

Skład AKS przedstawiać się będzie na- 

siępująco: Mrugalla, Stolarczyk, Kinowski, 

Bentkowski, Kuchta, Skrzyplec, Tymosław 

ski, Piontek, Wostal, Pyttel, Pochpin. 

Drużyna WKS Śmigły w niedzielę wystą 
p! w pełnym, swoim najlepszym składzie, 

który wyglądać będzie następująco: Czarski, 

Zawieja, Grądziel, Fujarski, Bukowski, Mo 

szczyński, Marzec, Bick, Hajdul, Pawłowski 

i Ballosek na środku ataku. Bardzo możli- 

we że zagra już Tatuś. Jeżeli grać będzie 

Tatuś, wówczas zajdzie mała zmiana w ata 

ku. Tatuś zagra na środku ataku, a Ballosek 

pójdzie na łącznika, względnie na pomoc. 

Przed meczem z AKS odbędzie się przed 

mecz. Grać będą uczniowie szkół wileńskich 

z rezerwowym zespołem WKS Śmigły. 

Mecz ligowy sędziować będzie znany w 

Wilnie sędzia Michał Frank z Warszawy. 

Przed 3 maja 
Przypominamy o biegach narodowych 3 

maja. We wszystkich miasteczkach i mia- 
'stach, tam gdzie są jakieś organizacje przy 

sposobienia wojskowego, wych. fiz., czy też 

sportowe muszą koniecznie być zorganizo 

wane biegi w myśł postanowień Państwowe 

ge Urzędu WF i PW. 
Biegi powinny rozpocząć się punktualnie 

© godz. 16 min. 15* na dany sygnał przez 

Polskie Radio. Zaraz po biegu organizato- 

Hojny dar 
Sport bez oparcia o społeczeństwo nie 

mógłby istnieć. Bez współpracy starszego 

społeczeństwa z młodzieżą sportową nie by 

łoby postępu. 

Tym silniej należy zaakcentować ofiarność 

wioślarzy włocławskich, którzy zrozumieli 

trudne położenie materialne harcerzy wileń 

skich, pośpieszyli im z pomocą, Re 

niemal nową łódź wyścigową. 

Czwórka wyścigowa—to nie kula do rzu 

taria, to nie piłka wartości kilku złotych. 

Gena łodzi! wioślarskiej wynosi przeszło dwa 

tysiące złotych. 

Wioślarze Włocławka przyszli z pomocą 

swcim młodszym kolegom — harcerzom wi 

Jeńskim. Ofiarowali łódź, z której korzystać 

będą członkowie Hare. Kl. Sport. w Wilnie. 

W ślad za hojnym darem Włocławka nie 

rzy powinni podać wyniki do Rozgłośni Pol 

skiego Radia w Wilnie telefon 309. Podać 

trzeba ogólną ilość startujących, nazwisko i 

czas zwycięzcy. 

W Wilnie zwycięzcom biegu ofiarowane 

zostały trzy nagrody: jedna przez p. pre- 

zyGenta miasta Maleszewskiego i dwie przez 

WRS Śmigły. Ponadto wszyscy uczestnicy 

b'egu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Włocławka 
chca pozostać w tyle i inne kluby wioślar 

skie. Warszawskie Towarzystwo  Wioślar- 

skie i Klub Wioślarski z roku 1904 z Pozna 

nia zamierzają również ofiarować  harce- 

rzem po łodzi. 
Włocławek, Warszawa i Poznań. Miasta 

te śpieszą z pomocą sportowcom wileńskim. 

Kierują się sentymentem i troską o przysz- 

łość sportową młodzieży wileńskiej. Niektó 

re kluby posiadają w swych składnicach nie 

potrzebne piłki, stare dyski, czy też nieco 

porwane, ale nadające się po pewnej гтере 

racji siatki do piłek, jednak kolą, żeby 
sprzęt ten zgnił, pordzewiał, ale nie dadzą 

go tym, którzy potrzebują. Wilno powiano 

brać przykład z Włocławka. 

Na prowincji przyda się każdy najmniej 

szy drobiazg. 

Sport wśród pań 
Oddział Wileński Towarzystwa , Krzewie 

nia Kultury Fizycznej Kobiet podaje do wia 

demości, że nadeszły już komunikaty o cbo 

zach letnich. Zainteresowane panie otrzy- 

mać je mogą w sekretariacie Tow. w Wi'nie 

zaułek Świętojerski 3 we wtorki, czwartki 

i soboty w godzinach od 18 do 20. 

Zarząd Towarzystwa podaje do wiadcmo 

że rozpoczęte zostało przyjmowanie za 

KELIOS | 
Początek o q. 2-ej 
  

p'sów do sekcji wioślarskiej. Informacje u 

dzielane są w sekretariacie. 

Towarzystwo jest jedyną organizacją spor 

łową na terenie Wilna, która prówadzi w 

sposób fachowy propagandę wychowania fi 

zycznego. 

Na czele Towarzystwa stoi znana sports 

menka i działaczka sportowa p. Jadwiga   
WRZOS 

Euczyńska. 

  

wg powieści 

PZ 

NASTĘPNY PROGRAM. Wydarzenie dnia dzisiejszego 

Najgłośniejszy 
i najoryginaln. 
film świata PERŁY KORONY 

1200 aktorów, wśród nich 52 gwiazdy wraz z genialnym SACHA 
GUHFERA na czele. 

Dziś początek o godz. 2-е]. 

16 milionów franków kosztów produkcji 

Ostatni dzień. 

CASINO | Kolosalinų sukces! 

  

Jeannette MACDONALD i Nelson EDDY 

„Gdy kwitną bzy” 
  

Film dla wszystkich. Dla młodzieży dozwolone. 

^| оаиа ОАН ENN 
  

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 
podług nieśmiertelnego arcydzieła St. 

inni. 
Opery Warszawskiej. 

DGNISKO | 

Reprezentacyjny 
film produkcji 
polskiej 1937/38 r. 

Moniuszki. 
Arie — Ewa Bandrowska Turska, 

Chóry Konserwat. Warsz. 

BEA E EX AA 
Obsada: Zielińska, Ladis, Zacharewicz 

Orkiestra Filharmonii Warszawskiej. Balet 
Początki; 5, 7 i 9, w niedzielę od 1-ej 

Dziś. Leslie Howard i Bette pam 
dwie gwiazdy w filmie elektyzującym Bed šwlat p. t. 

SKAMIENIALY LAS 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 
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   Oddziały: Nowogródek, ul. Baz 
Lida, al. Górniańska 8, tel, 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Suwałki — 
Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

„KURIER” (4435). 

  

Puchar zdobyty przez tenisową drużynę polską, 
Moltke. 

  

Zwycięstwo Polski 
meezcel temisesrm miesmiechirn 

  

ufundowany przez ambasadora 

  

Ulubienica publiczności Jadwiga Jędrze- 
jowska podczas akcji, w spotkaniu z Niem 

ką Enger. 

  

CUKIERNIA 

    

Wiino, Mickiewicza 9, tel. 19-42 

zawiadamia P. T. Klientelę o otwarciu 
sezonu letniego i zaprasza na 

znakomite LODY 
DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SPECJALNY RABAT. 

„DORMAN“ 
  

  

  

  
Giełda zbożowo-towarowa 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 29 kwietnia 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 

'-'co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun* 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych 
Żyto. I stand, 696 g/l 19.25 19.75 

э п 2610 3 1850 19.— 

Pszenica I „ 748 „ 26.50 27.50 

» II 1 2b 2 25.50 26.50 

Jęczmień I „678/673 „ (kasz.) — SĘ 

” II 649 „ 16-15 + 125 

w. „ML „ 620,5, (past.) 15.75 16,25 

Owies Bow -4685y 18.— 18,50 

wa rl 24452 17.— 17.50 

Gryka 56304 1650 17— 
a. 610 » 16.— 16.50 

Mąka żytnia gat, I. 0—50% 31.25 32.25 
„ » „ 1 0—65% 28.25 29.25 

arijai „ П 50—65% 18.50 19.50 

„ razowa do 95% 2050 21.25 
Maka pszen. gat, I 0—50% 43.25 43.75 

‚ » — 1-A0—65% 42— 4250 
” И „ П 30—65% 32.50 33.— 

» » › » П.А 50—65% 2350 24.50 

» » „ Ш 65—70% 20.— 21— 

» — » pastewna 16.25 17.— 
zlemniaczana „Superior“ 32.— 32.50 

„Prima“ 31.— 31.50 

Otręby żytnie przem "stand. 12.75: 13.25 
Otręby pszen. śred. przem.stand. 13.— 13.50 

Wyka 18 >S19= 
Łubin niebieski 11.50 12— 
Siemię Iniane b. 90% f-co w. s.z. 44.50 45.50 

Len trżepany Wołożyn 1450.— 1490— 
» „  Horodziej — 1940.— 1980— 
5 = Traby 1490.— 1530— 

„|. Młory 1410.— 1450— 
Len czesany Horodziej 2120.— 2160— 
Kądziel horodziejska 1530— 1570.— 
Targaniec moczony 770.— — 810.— 

940.— — 980.— 5 Wołożyn 

RÓŻE pienne, krzaczaste, DĄLIE, 
truskawki, flanse bratków i sto- 

krotek w dowolnej ilości — poleca 

W. WIEK [EFR w Wilnie 
ul. Sadowa 8, tel. 10-57 

ul. Zawalna 18, tel. 19-51 

AAAA AAAA AAA AAA AAM 

Kino-Teatr э P A N ы 

w Baranowiczach 

Film, na który czekała PabUeRoś 
całego świata p. t. 

Więzień królewski 
Niezwykła tajemnica zamku Zenda, 

W r gl: Roni Colman i Mary Astor 

  

  

  
ło 

Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, R Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno 

Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

TYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVVYYYYYVYY 

fiska 35, tel. 169; 
_ Baranowicze, 

      
   Maja 6, 

Ksiażki za bezcen 
DRUGI katalog książek po cenach zniżonych „Wiosna 1938" 
wysyła darmo Dom Książki Poiskiej, Warszawa, Plac 3-ch Krzyży 8 

(drugie podwórze). Sprzedaż na miejscu i w księgarniach. 

Giełda warszawska 
z dnia 29 kwietnia 1938 r. 

BelglsbelgijskiesN 524 7505 89,52 
Dolary amerykańskie. „ « » « 529,00 

Dolary kanadyjskie „‚ з э в . 526,50 

Floreny holenderskie , в в оа 295,64 
Franki francuskie +; saa a 16,60 
Franki szwajcarskie э в э . ь 122,20 
Funty angielskie „„„ „+. 4 26,50 
Guldeny gdańskie з в « « в $ 100,25 

Korony czeskiė + & в 4 6 4-6 14,00 
Korony duūsklė. + Ф в в оэ 4 118,35 

Korony norweskie , , « » + 4 133,18 
Korony szwedzkie . в е в е 4 136,69 

Liry włoskie . -. «jas 5 6 23,70 

Marki Uńskie . . » 4 49.6 4 11,73 

Marki niemieckie ‚ „‚ . ча а 106,00 

Marki niemieckie srebrne „ в ь 117,00 
TEA TIWOW SE CRS, 26,20 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna . . . . 65,25 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 83,50 
Pożyczka inwestycyjna druga . 82,25 

Pożyczka konwersyjna . . . , 70,00 

Pożyczka konsolidacyjna . » « 68,25 
8 proc. ziemskie dol. kupon . . 79,44 
  

HOTEL BRUHL 
Warszawa, ul. Fredry 12 

Tel. Centr. 5-48-00 

vis-a-vis Ogrodu Saskiego 

Woda bieżąca zimna i ciepła. 

— Centralne ogrzewanie. — 

Telefon w każdym pokoju. 
  

  

Uniwersytecka Nr. 2 
to nowy adres 

znanego zegarmistrza 

M. Wyszomirskiego 
* byłego majstra firmy 

A. RYDLEWSKI w Wilnie 
Firma chrześcijańska 

BIURO OGŁOSZEŃ | 
J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGLOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

  

           

      
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w. kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł, z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 
cztowego ani agencji zł, 2.50. 

  

         
        

     
    

        

  

              

Kupuj NASIONA tylko w 
Centrali Zaopatrzeń Ogrodniczych 

Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48   

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAMAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE 
ПАА 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 3 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

DOKTÓR MED. 

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

od 8—1 i od 3—". 

    

DOKTÓR MEDYCYNY 

Cymbier 
Choroby weneryczne, syfil s, skórne j о- 

czopłciowe ul. Miekiewicza 12 (róg Tatar: 
skiej, tel. 15-64. Przyjmuje od 8—2 i 5—8. 

  

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. © -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 1 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

  

    

DOKTÓR 

M. Felgenberg 
UROLOG 

Choroby nerek, pęcherza moczowego i mę- 
skich narządów płciowych. Wileńska 25, 

tel. 27-90. Ordynuje od 4—7. 

AKUSZERKI 
VVYVYVYVYVYVYVYTY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuie od godz. 9 rans do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasiūskiego 1a—8, rėg ul. 

3-go Maja obok Sądu. 

      

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraż Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie* 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 

wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przyż 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6, 

RÓŻNE 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTYYYYYVYYYYYTYYVYYVYYVYTY 

Przeprowadzki 
oraz fachowe pakowanie mebli załatwia 
Ekspedycja Miejska 1 Międzymiastowa 

Wilno, Zawalna 16 m. 1 — tel. 23-32 i 9-87. 
Warunki dogodne. 

  

TOW. KURSÓW TECHNICZNYCH W, 

WILNIE tygodniowe kursy usuwania zakłó- 

ceń radiowych uruchamia od 11 maja rb. 

Informacje: Holendernia 12 od godz. 17 do 

19 oprócz świąt i sobót. 

PRACA 
—wyw"-TYTYYTYTYVYYYYYYYYY 

PANIE I PANOWIE znajdą pracę w po- 
ważnym wydawnictwie jako akwizytorzy na 
teren wojew. nówogródzkiego. Oferty upra: 
sza się kierować pod adresem: Wydawnict-= 
wo Polskie Wilno, ul. Dąbrowskiego 3 m. 5. 

    

DŁUGOLETNI fachowiec lat 28, poszuku 
je pracy w majątku przy hodowli bydła lub 
oborze. Warunki skromne. Oferty listownie: 
Lida, Szeptyckiego 10 m. 8 dla „bezrobot- 
nego*, 

  

KUCHMISTRZ — CUKIERNIK pierwszo- 
rzędny (lat średnich) poszukuje pracy na   wyjazd. Oferty do „Kurjera Wileńskiego” 
pod „Sezonowo““, ь 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekšcie 60g re 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane" redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze» 

żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

   Redaktor odp. Józef Onusaitis 

  

 


