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Organizacja rolnictwa na manowcach 
Podjęta przez gen. Żeligowskiego 

inicjatywa ożywienia samorządu te- 
1ytorialnego i rolniczego drogą wpro 
wadzenia zasady powszechności w 
obsłudze rolnictwa wywołała w swo- 
iru czasie gorący sprzeciw w sferach 
tzw. organizaeyj dobrowolnych. Sprze 
ciw — niczym nie uzasadniony, ak- 
cja gen. Żeligowskiego nie była bo- 
wiem nastawiona na ich niszczenie 

a jedynie właściwie określała ich po- 
zycję w życiu rolniczym, jako zrze- 
szeń dobrowolnych i zwalezała wszel 
kie przerosty przywilejów i kompe- 
tencyj, jakie uzurpowały sobie dotąd 
organizacje dobrowolne, w sposób 
niezawsze zgodny z pojęciem sprawie 
aliwości społecznej. 

Byliśmy świadkami niejednej go- 
rącej dyskusji na temat — dobrowol- 
ność czy powszechność w obsłudze 
rolnietwa. 

Jestem przekonany, a w mniema- 
nin tym utwierdza mnie wielokrotnie 
słyszane komplementowanie osoby i- 
nicjatora akcji powszechności w rol- 
nictwie przez sfery, że je tak nazwę, 
„dobrowolne*, obok bezwzględnego 
zwalczania jego projektów, że gdyby 
nie wielki autorytet gen. Żeligow- 
skiego, jakim się on cieszy na na- 
szych ziemiach — myśl ożywienia sa 
ntorządu i wciągnięcia do współpra- | 
cy nad podniesieniem stanu rolnict- 
wa najszerszych warstw — egłoszono 
by wprost nie tylko za bezzasadną, 
xle wręcz szkodliwą. ю 

Stwierdzamy więc, że tzw. akcja 
gen. Żeligowskiego ze strony organi- 
zacji dobrowolnych, a ściślej ze stro- 
ry ich organów kierowniczych, spot- 
kała się ze stanowczym sprzeciwem. 

Obok tego, mimo że inicjator i 
rcalizatorzy akcji gen. Żeligowskiego 
nie rozporządzali takim aparatem wy 
konawczym i propagandowym, jaki 
od szeregu lat mają organizacje do- 
browolne — myśl uzdrowienia samo 
rządu i upowszechnienia obsługi w 
rolnietwie zjednała sobie z miejsca 
сайе społeczeństwo rolnicze Ziem Pół 
uoeno - Wschodnich. 

Czas mijał. Gen. Żeligowski i wy- 
Konawcy jego projektu przystąpili do 
przeprowadzenia eksperymentu w 
pow. wileńsko - trockim. 

Dokoła realizującej się akcji gen. 
Żeligowskiego wytworzyła się od 
pierwszej chwili niezdrowa atmosfe- 
ra walki, a akcja ta na swej drodze 
spotkała odrazu liczne, sztucznie pię- 
trzone przeszkody i opory. 

Ścieranie się idei samorządowej 
— powszechnej i organizacji dobro- 
wolnych — elitarnej podzieliło nasze   

1 Maj w 

społeczeństwo rolnicze na dwa wyra- 

źne i walezące obozy. 
Logika i zdrowy rozsądek oraz 

wysokie poczucie sprawiedliwości, 
które są niezawodnym kompasem we 

wszelkich poczynaniach naszego rol- 

nika sprawiły, że nie tylko całe rolni 

etwo niezorganizowane, ale i duża 
część członków organizacyj dobrowol 

nych opowiedziały się zdecydowanie 

po stronie idei samorządowej, dając 

temu wyraz w szeregu uchwał, rezo- 
lucji i angażowaniu do gmin instruk 
torów rolnych, która to sprawa miała 
być pierwszym etapem w akcji gen. 
Żeligowskiego. 

Działacze z obozu organizacji do- 
browolnych stanęli wobec alternaty- 
wy przyznania słuszności koncepcji 
gen. Żeligowskiego, a co za tym idzie 
i wyciągnięcia dalszych wniosków, z 
których  najboleśniejszym byłoby 
wyzbycie się funduszów publicznych 
zasilających pracę wśród zorganizo- 
wanej elity, lub dalszej walki z akcją 
gen. Żeligowskiego. 

Wobec nieprzyjemnych  konsek- 
wencyj jakie by przyniosło pierwsze 
wyjście z sytuacji, a oczywistej nie- 

popularności drugiego — zdecydo- 
wali się na trzecie — tj. zachowanie 
pozorów lojalności i współpracy z ak- 

cją gen. Żeligowskiego przy jedno- 
ezesnym wykolejeniu jej w najdogod 
niejszym dla siebie kierunku. ||| 

"To .też-mimo, że gen. Żeligowski 
stanowczo odcina się od opinii, jako- 
by to, co się dziś robi w zakresie or- 

ganizacji rolnictwa było wynikiem ja 
kiegoś porozumienia między nim a 
sferami organizacyj dobrowolnych. 

w tym właśnie kierunku urabiana 
jest ocena dzisiejszej sytuacji w spo- 
łeczeństwie rolniczym. 

Należy wyraźnie podkreślić, że 
idea powszechności w obsłudze rolni- 
ctwa, idea ożywienia prae samorzą- 
dowych i stworzenia z poczucia spra 
wiedliwości społecznej zasady, na 
której by się rozwijało życie rolnicze 
do czego dąży gen. Żeligowski — nie 
ma nie wspólnego z tym, €0 dziś rea- 
lizują u nas „zawodowi* i „urzędo- 
wi“ organizatorzy rolnietwa, „dla pe 
wności* posługujący się chętnie naz- 
„wiskiem gen. Żeligowskiego. 

Zasadą naczelną tak zmodyfiko- 
wanego programu organizowania rol 
nietwa jest rejonizacja i przez nasi- 
lenie pracy agronomicznej na pew- 
nych odcinkach, pośrednie oddziały- 
wanie na otaczający teren. 

Teoretycznie więc rejon (nie w 
sensie terytorialnym czy gospodar- 
czym) organizowany, obejmuje sze- 
reg wsi, czasem gospodarstw i ura- 

ERASER 

Berlinie 

  

   
Dzień 1 maja był obchodzony w Trzeciej Rz 
we, Na zdjęciu kanclerz Hitler przemawie do niezliczonych tłumów, 

  

eszy Niemieckiej jako święto państwo 
zgromadzo 

nych podczas wielkiej manifestacji 1-majrwej na stadionie olimpijskim. 

biany jest w kierunku stworzenia sie- 
ci organizacyj dobrowolnych, organi 
zacyj zbytu, spółdzielczości itd. Nie 
zapominając o-potrzebie pozorów po 
wszechności — do współpracy z ag- 
ronomem rejonowym i organami sa- 
morządu rolniczego, powołuje się szer 
sze grono ludzi spośród tych, którzy 
przeszli Przysp, Rolnicze, Koła Gosp. 
Wiejskich itd., a których dokształcać 
inają tzw. „kursokonferencje* odby- 
wane z agronomami rejonowymi i 
personelem inspektorskim Izby Rol- 
niczej. 

Jest to oczywišcie teoria, w prak- 
tyce bowiem rejon nie pokrywający 
się Z okrešlonym terytorium czy or- 
ganizmem gospodarczym jest tworem 
sztucznym i w: przytoczonym tu uję- 
ciu niełatwym do zrealizowania. 
Współpraca z czynnikiem społecz- 
nym, która zresztą znajduje się dziś 
jeszcze również w stadium teoretycz 
nych rozważań i prób — jest wątpli- 
wa, gdyż poruczanie absolwentom P. 
R i innych organizacji pewnych za- dań pomocniczych do wykonania wy 
maga wynagrodzenia i bez tego nie 
ma widoków powodzenia. 

Wreszcie prace pionierskie, które 
z natury rzeczy powinny być dobro-   wolne, zamierza się osiągnąć przymu 

| Min. Beck udaje się do Szwecji 
Agencja Telegraficzna komunikuje: 

SZTOKHOLM (Pat). Szwedzka 

Na zaproszenie rządu vnikuje: | 

WIELKA WIEŚ (Pat). Wczoraj odbyła 
się podniosła uroczystość poświęcenia 
i otwarcia portu Władysławowo. 

W uroczystości tej wzięli udział 
przedstawiciele władz państwowych 
oraz tłumy mieszkańców z różnych 
stron Pomorza. 

Przybywającego wraz z wyzszymi 
urzędnikami min. Romana powitali 
przedstawiciele władz państwowych: 
wojewoda pomorski Raczkiewicz, ko- 
misarz generalny R. P. w Gdańsku 
Chodacki i inni. | 

Pomnik wyobraża duży głaz na- 

NOWY JORK (Pat) Przemysł 
amerykański jest obecnie zawalony 
zamówieniami Zagranicznymi na 
sprzęt wojskowy lądowy i morski. 
Podobnie wielkich zamówień nie 
było tu od czasu wojny Światowej. 
Zarówno wojna domowa w Hisz- 
panii, zatarg chińsko-japoński, jak 
i wyścig zbrojeniowy innych państw 
sprawiły, że amerykański przemysł 
wojenny zaledwie nadążyć może 
tym zamówieniom. 

W tych dniach przybyła tu ko- 
misja angielska, która zakupić pra- 
gnie znaczną liczbę samolotów, 
Szczególnie ciężkich bombowców 
typu Boeing. Francja, Sowiety, 
Turcja i republiki południowo-ame- 
rykańskie również czynne są na 
rynku tutejszym. Turcją Świeżo 
mianowała swego przedstawiciela   

SZANGHAJ (Pat) Wojska ja- 
pońskie sforsowały dziś nad ranem 
rzekę Czieutang w obszarze Hang- 
czou i podjęły natarcie przeciwko 

BERLIN (Pat) Dziś zmarł na- 

skutek zapalenia opon mózgowych 
w jednej z klinik berlińskich zna-     

  

sowością, co też nie podobna życiowo 
uzasadnić. 

Istnienie w gminach agronomów 
którzy traktowani są niewątpliwie ja- 
ko ustępstwo na rzecz popularności 
akcji gen. Żeligowskiego, mają cha- 
rakter pomocy technicznej dla agro 
nomów rejonowych. 

Dodajmy, że wszystkie te projek- 
ty zaledwie wchodzą w stadium reali 
zacji, budzą one jednak już teraz po- 
ważne zastrzeżenia co do śwej war- 
tości i możliwości realizacyjnych. 

Ostatnio „Ilustrowany Kurier Co- 
dzienny“ (28. IV. 1938 r. Nr 116) do- 
nosi o nowej budowie, jaka ma pow- 
stač w dziedzinie organizacji rolnict- 
wa. Oto ma byč utworzony gminny 
związek organizacji wiejskich, jako 
organ pomocniczy Okr. Tow. Org. i 
Kółek Rolniczych. W skład tego zwią 
zku mają wejść wszystkie organiza- 
cje młodzieżowe, społeczne, gospo- 
darcze, a nawet użyteczności publi- 
cznej (LOPP, LMK, straże ogniowe). 
Organami związku będą Rada i Za- 
rząd, do których wejdą prezesi miejs 
cowych organizacji i szereg delega- 
tów oraz ewentualnie 4—5 dokoopto- 
wanych zasłużonych działaczy. Prace 
związku mają być prowadzone w 3 
komisjach: gospodarczej, kulturalno- 

oświatowej i bezpieczeństwa. 
Parodia samorządu, parodia do- 

browolności — Panu Bogu świeczka 
i diabłu ogarek. Bo niby co ma np. 
LOPP organizacja użyteczności 
publicznej, lub jeszcze lepiej straż 0- 
gniowa — z OTO i KR, które ma być 
ich zwierzchnikiem, albo pod jakim 
kątem będzie oceniana zasługa — 
przy dobieraniu ludzi, którzy mają 
słanowić o gospodarce gminnej. 

Zbyt oczywiste są tu dyspropor- 
cje i niekonsekwencje, aby się nad 
nimi dłużej rozwodzić. 

Stan organizacji rolnictwa, jakie- 
go jesteśmy dziś świadkami, jest gro- 
źny. Dla celów politycznych i grupo- 
wych świadomie wodzi się rolnictwo 
po bezdrożach, a w terenie, dla łat- 
wiejszego dotarcia do rolników, od 
których rządząca w warstwie rolmi- 

czej elita zbyt daleko już odeszła, na 
dużywa się autorytetu gen. Żeligow- 
skiego. 

Wierzyć tylko chcemy, że rolnik 
nasz zdrowym instynktem człowieka 
realnej pracy i wysokiej wartości mo 
ralnej znajdzie rychło drogę wyjścia 
z .manowców po których wciąż jesz- 
cze błądzi, kluczowe dla gospodarst- 
wa polskiego zagadnienie organiza- 
cji rolnictwa. | E. M. 

Dr Hyde prezydentem 
irlandii 

kiego minister spraw zagranicz- 
nych J. Beck odwiedzi Sztokholm 
w dniach 25—27 maja, 

Poświęcenie portu Władysławowo 
i odsłonięcie pomnika 

rzutowy z granitu, na którym umo 
cowana jest tablica z następującym 
napisem: „1635 — 1938 3 maja poś- 
więcono i otwarto port Władysławo- 
wo, tak nazwany dla upamiętnienia 
warowni morskiej, założonej w 1635 
roku na tym: wybrzeżu przez króła 
Władysława IV*. 

Aktu poświęcenia dokonał ksiądz 
biskup morski dr. Okoniewski, w 
asyście księdza sufragana Konstan- 
tego Dominika z Pelplina oraz licz- 
nego duchowieństwa. 

Europa znowu zakupuje broń w Ameryce 
w Nowym Jorku. który zakupywać 
ma zarówno armaty i samoloty, 
jak i łodzie podwodne, oraz ma- 
szyny wymagane przy wykonaniu 
wielkiego projektu elektryfikacyj- 
nego w Turcji. 

Sowiety zwróciły się do firmy 
Gibbs and Cox o sporządzenie pla- 
nów dwóch pancerników, z których 
każdy ma mieć wyporność 35.000 
ton oraz działa 16-calowe. 

Wartość zamówień na samoloty 
dla armii i floty Stanów Zjedn. 
Oraz dla państw zagranicznych się- 
ga, według obliczeń prasy 340 mi- 
lionow dolarów. W przemyśle sa- 
molotowym pracuje tu obecnie 
przeszło 106.000 ludzi. Wyszkolo- 
ny robotnik zarabia w tych iabry- 
kach 70.5 centów za godzinę pracy. 

Japończycy przekroczyli rzekę Cz.eutany 
oddziałom chińskim, uprawiającym 
partyzantkę na tyłach japońskich. 

Japończycy nacierają w kierun- 
ku Szaoning i Ningpo. 

Zmarł Ossietzky 
ńy pacyfistyczny pisarz niemiecki 
Karl von Ossietzky, laureat nagro- 
dy pokojowej Nobla w r. 1937.   

  

DUBLIN, (PAT]. — Prezydentem ап 
dil (Eire) został jednogłośnie obrany dr 
Hyde. 

PRREOZYBEZOZZWZ TORZE ZOE ЕСАН 

Wiceminister Nakc- 
niecznikoff przybył 

do Wiina 
WILNO (Pat) W dniu 4 bm. w 

godzinach wieczornych przybył do 
Wilna wiceminister spr. wewn. dr. 
Bronisław  Nakoniecznikoti - Klu- 
kowski. Pobyt wiceministra będzie 
miał charakter prywatny. 

Stolica Apostolska 
uznała rząd gen. Franco 

BURGOS (Pat) Na wczorajszym, 

posiedzeniu rady ministrów minister, 
spraw zagranicznych gen. Jordana 
zawiadomił oficjalnie, że Stolica Fpo-| 
stolska przemianowała swoje przed-/ 
stawicielstwo dyplomatyczne w Hisz. 
panii na nuncjaturę, co jest ŚW 
znaczne z uznaniem de jure rządu 
gen. Franco. 

Jezuici mogą dzłałaci 
u gen. Franco 

BURGOS, (PAT) — Rząd gen. Fran 
co opublikował dekret anulujący rozpo! 
rządzenie z r. 1932, którego mocą zaka, 
zano oraz skonfiskowano majątek zakony 
O. O. Jezuitów. | 

Na mocy obecnego dekretu działał 
ność o. o. jezuiłów zostaje ponownie 
dozwolona na obszarach Hiszpanii, pr 
ległych rządowi gen. Franco,
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Uroczyste przywitanie Hitlera 
w Rzymie 

== 

  

Pałac Kwirynalski (królewski), w kłórymzamieszkał kanclerz Hitler na czas swe' 
obecnej wizyty u Mussoliniego, 

RZYM, (PAT). — Wczoraj o godz. 
10 rano udał się Mussolini w towarzy 
stwie ministrów Ciano, Starace i Al- 
fieri oraz podsekretarza stanu Buffa 
rini'ego do Kwirynału, celem złoże 
nia wizyty kanclerzowi Hitlerowi. — 
Podczas rozmowy obu mężów stanu 
ministrowie oczekiwali w przyległym 
pokoju, gdzie przyłączyli się do nich 
ministrowie Rzeszy  Ribbentropp 
Goebbels i przywódca S. S. Himmler 

Z Kwirynału udali się kanclerz Hit 
ler i Mussolini wraz ze świtą do Pan 
teonu, gdzie kanclerz złożył wieńce na 
grobach włoskich królów Emaluela Il 
i Humberta I. 

Po opuszczeniu Panteonu kanclerz 
Hitler i Mussolini, witani owacyjnie 
przez ludność Rzymu, udali się wraz 
ze świtą do pomnika narodowego i 
grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie 
kanclerz złożył wielki wawrzynowy 
wieniec, ze wstęgami o barwach sztan 
daru Rzeszy. 

Następnie udali się kanclerz Hitler 
i Mussolini, samochodem do  pałact 
liktorskiego, siedziby partii faszys 
towskiej. Przejazdowi towarzyszył nie 
opisany entuzjazm ludności. Po przy 
byciu do pałacu i przejściu przed fron 
tem honorowej formacji weszli kan: 
clerz Hitler i Mussolini do mauzoleum 
poległych faszystów, gdzie kanclerz 
złożył wieniec. Ministrowie i świta o 
czekiwali w tym czasie, pogrążeni w 
głębokim milczeniu u wejścia do kap 
licy. Z mauzoleum udali się obaj mę 
żowie stanu na I piętro pałacu, do sek 
retariatu partii, gdzie min.  Starace 
wręczył kanclerzowi artystyczną wa 
zę, ozdobioną swastykami. 

_ Wkrótce po godz. 11,15 powrócił 
kanclerz Hitler do Kwirynału, który 

opuścił po upływie pół godziny, uda 
jąc się wraz z ministrami do pałacu 
IWeneckiego celem rewizytowania Mu 
woliniego. 

Droga Hitlera przez Rzym 

  

Rysunek powyższy przedstawia drogę 
którą kanclerz Hitler odbył w ubiegły 
wtorek przez Rzym, fuż po przyjeździe 
do Wiecznego Miasta. Trasa prowadziła: 
dworzec kolejowy przy Porta Sao Paole 
(Brama Św. Pawła) — obok wzgórza A 
venłynu — obelisk z Axum (Abisynia) — 
obok wzgórza Palałynu — Łuk Triumfal 
ny Konstantyna — Colosseum — Forum 
Trajana — Forum Romanum — obok pa 
łacu Weneckiego — wzgórze Kwirynału 

(pałac królewski). 
  

RZYM, (Pat). Po południu odbyły 
się na lotnisku Centoselle pod“ Rzy- 
miem na cześć kanclerza Hitlera, ćwi- 

czenia wojskowe włoskiego przyspo- 
sobienia wojskowego. 

W ćwiczeniach tych wzięło udział 
z górą 50 tys. młodzieży faszystow- 
skiej, zorganizowanej w tzw. Związku 
Młodzieży Włoskiej spod znaku lik- 
torskiego (G. I. L.) pod dowództwem 
2 i pół tys. oficerów. Legiony dyspo- 
newały następującym materiałem: 48 
tys. karabinów, 468 1. k. m., 180 c. 
k. m.,28 dział, 90 mozdzierzy sztur- 
mowych, 47 szybkich czołgów. 

PODAREK DLA MUSSOLINIEGO. 

RZYM, (Pat). Kanclerz Hitler 0- 
fiarował Mussoliniemu w czasie swej 
wizyty w pałacu Weneckim podarek 
w postaci zeissowskiego teleskopu 
wraz z całkowitym wyposażeniem 
dla obserwatorium astronomicznego, 
artystycznie wykonany album ze 
zdjęciami pobytu Mussoliniego w 
Niemczech oraz kopię filmu z Olim: 
piady. : de” 

‚ ROZMOWA 

RZYM, (Pat). Rozmowa kancle- 
rza Hitlera z Mussolinim w pałacu 
Weneckim trwała półtorej godziny i 
odbywała się w sali, w której Mussoli 
ai zazwyczaj pracuje i odbywa przy- 
jęcia. Równocześnie odbyła się w 
przyległym salonie rozmowa minis- 
trów na tematy interesujące oba 
kraje. 

Ludność zgromadzona na plącu 
Weneckim zgotowała entuzjastyczną 
manifestację w chwili, gdy kanclerz |. 
opuszczał pałąc, udając się do Kwi- 
rynału. 

Wacław Zagórski 
będzie pracował tylko 

w Łodzi | 

WARSZAWA, (PAT). (Tel. wł.). 
Szef organizacji i kierownik działu wydaw 
niczo prasowego Związku Młodej Polsk 
Wacław Zagórski złożył wczoraj na ręca 
kierownika głównego Związku Młodej 
Polski mjr. Galinafa prośbę o zwolnienie 
z zajmowanego stanowiska. Prośbę swą 
p. Zagórski umotywował tym, że jako kia 
rownik okręgu łódzkiego służby młodych 
nie może pełnić równocześnie dwuch fur 
kcyj bez uszczerbku dla dobra sprawy 
Prośbę p. Zagórskiego mjr. Galinat uwz 
ględnił. Stanowisko p. Zagórskiego w 
Związku Młodej Polski nie zostało jeszcze 
obssadzone, 

- 
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z powodu zgonu Jego Brata 

Zarząd i Członkowie Koła Rolników 
Studentów Żydów U. S$. B. w Wilnie 

wyrażają głębokie współczucie W. Sz. Panu Dyrektorowi Studium 
Rolniczego Prof. Inż. Wacławowi Łastowskiemaci 

Inż. Józefa Łastowskiego . 

    
Gen. Długoszowski ambasadorem polskim 

w Kwirynale 
WARSZAWA (Pat) Ambasador R. 

P. przy Kwirynałe dr. Alfred Wy- 
socki na własną prośbę został 
przeniesiony w stan spoczynku z 
dniem 15 maja. 

Jego Królewska Mość Króli 
Cesarz Wiktor Emanuel III udzie- | 
lił agreement dla gen. Bolesława 

* 

Nowy ambasador R. P, przy Kwirynale, 
Długoszowski-Wieniawa Bolesław Ignacy 
Florenty, doktór niedycyny, generał bry 
gady, urodził się dn. 22, 7. 1881 w Mak 
symówce, powiatu dolińskiego. Ukończył 
gimnazjum we Lwowie, następnie wydział 
lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza w 
r 1906. Studia specjalne odbywał w Berli 
nie i Paryżu. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Berlinie, W r. 1912 zakład 
w Paryżu Koło Nauk Wojskowych — w ra 

mach Związku Strzeleckiego. 
Od 6. 8. 1914 służy w legionach jako 

szeregowiec w | kompanii kadrowej, na 
stępnie zaś w 1 pułku ułanów. Od 20. 9 
1915 do 1. 10. 1916 jes; adiutantem Ko- 

mendanła Józefa Piłsudskiego. Służy w 
P. O. W. W okresie od 1, 2. do 1. 4. 1917 
przechodzi kurs oficerski sztabu general 

nego w Warszawie. W sierpniu 1917 zos 
tłaje aresztowany, następnie zaś z pozb' 
wieniem stopnia oficerskieko, jako szere 
gowiec wcielony do wojska austriackiego 
Na rozkaz ówczesnego komendanta P. O. 
W. dezerteruje z wojska austriackiego w 
marcu 1918 r. pracuje z kolei w K. N. 3 
P. O. W. w Rosji. Tam też nawiązuje pierw 
szy kontakt z francuską misją wojskową w 
Kijowie i Moskwie. Uwięziony przez bo 

Wieniawy Długoszowskiego, wyzna- 
czonego przez p. Prezydenta Rzpli- 
tej na stanowisko ambasadora R.P. 
przy Kwirynale, 

Ambasador Wieniawa Długo- 
szowski obejmie swe stanowisko 
w najbliższej przyszłości. 

* + 

szewików, po > miesiącach przez Orsze 
powraca do kraju. Od 4 listopada 1918 r 
pełni funkcje adiutanfa Naczelnika Pań 
stwa i Wodza Naczelnego. W tym czasie 
jest członkiem misji dyplomotycznej w 

Paryżu, $ 
Po wojnie kończy kursy dokształcające 

Wyższej Szkoły Wojennej, potem zostaje 
atfache wojskowym przy poselstwie R. P 
w Bukareszcie. Następnie obejmuje do 
wództwo 1 pułku szwoleżerów, po czym 
przechodzi do G. I. S$. Z., jako pierwszy 
oficer sztabu. Jest następnie komendan 
łem m. sł. Warszawy, wreszcie dowódsą 
brygady i ostatnio dowódcą dywizji ka 
walerii. 

Gen. Wieniawa-Długoszowski, auto: 
prac literackich, był również ostatnio prze 
wodniczącym wydziału wykonawczego na 
czelnego komifetu uczczenia pamięci Mar 
szałka Piłsudskiego, poza tym zaś prezo 
sem Polskiego Związku Szermierczego. 

Nowy ambasador R. P. przy Kwirynala 
jest kawalerem orderu Virtufi Militari 
krzyża niepodległości z mieczami, cztero 
krotnego krzyża wałecznych, jest odzna 
czony złotym wawrzynem akademickim 
ma poza tym liczne odznaczenia krajowe 
i zagraniczne.   

Nadzieje Czechosłowacji na pomoc 
w oeświećleniu preasy miemieckiej 

BERLIN, (PAT). — Dzienniki nie 
mieckie polemizują z opinią prasy 
czeskiej co do wyników rozmów lon 
dyńskich między ministrami francus 
kimi i angielskimi. Prasa niemiecka 
wyraża przekonanie, że nadzieje na 
pomoe mocarstw zachodnich dla Cze 
chosłowacji są pozbawione uzasad- 

  

Wszędzie I zawsze przyda się 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 
OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 

literatura szkolna + ONE 
nna od 11 do 19 ga 
= miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł _ 
Wysyłka na prowincję. 

TEST WOJE ZZOZ 

Rozbił się pociąg 
pod Piłą 

BERLIN, (PAT). — W nocy z wtorku na 

środę wydarzyły się na stacji Krzyż > 

pograniczu polsko-niemieckim py 

kolejowa. 11 wagonów wykoleiło ph 

spadło z nasypu. Wypadków w ludzi Е 

nie było, jednak szkody materialne są dy 

że. Na skutek wypadku ruch kolejowy ns 

linii Berlin — Piła był przez kilkanaście 

godzin wstrzymany. 
LEEEZOREZNZEK: 

Stabilizacja franka francuskieg0 
na niższym poziomie 

PARYŻ, (PAT). — Przemówienie, Ja- 
kle wygłosił prem. Daładier przez radlo 
o godz. 20 wywołało prawdziwą sensac 
ję. Premier zapowiedział bowiem, że rząd 
zdecydował się wobec ustawicznych wa 
hań kursu waluty francuskiej zdewaluować 
/ranka na nowo, stabilizując jednocześnie 
jego kurs na niższym poziomie, który by 
umożliwił rządowi na przyszłość jego ob 
ronę. Jednocześnie premier zobowiązał 

slę wobec opinil publicznej bronić nowe 
go kursu waluty francuskiej przed nowymi 
wahaniami. 

W przemówieniu swoim premier Dala 
dier, zapowiadając fę zasadniczą decyzję, 
powstrzymał się jednak od podania do 
wiadomości publicznej przyszłego kursu 
wałuły francuskiej. Nowa wartość franka 
ma być ustalona osobnym dekretem I obo 
wiązywać będzie od dnia dzisiejszego. 

Wileński Taiun rozpoczyna walki w Ameryce 
NOWY JORK, (PAT). — Sprawa siła- | skłej komisji atletycznej. 

cza polskiego Taluna, którego jak donosi 
liśmy, bojkotowali menażerowie amerykań 
scy, została wreszcie załatwiona zadowa: 
lająco. Zbyszko Cyganiewicz zagroził, że 
w razie przedłużania akcji bojkofowej — 
sprawa przedłożona zostanie amerykań- 

Wobec powyższego menażerowie a- 
merykańscy ustąpili, a jeden z nich — 
lack Pieifier, zastrzegł jedynie, że Talun 
będzie musiał walczyć z każdym przez 
niego wyznaczonym przegiwnikiem. 

  

nienia. „Rheinisch — Westfaelische 
Ztg“ stwierdza, że mniejszościowa po 
lityka rządu czeskiego opiera się w 
sposób widoczny na nadziejach na 
wejskową pomoe z zewnątrz, która 
zapewnić by miała Czechom  moż- 
neść dalszego ueiskania innych naro 
dowości w swym państwie. Dziennik 
przestrzega rząd czeski przed lekko- 
myślnymi decyzjami i stwierdza, że 
na Czechosłowacji spoczywa w chwi 
li checnej odpowiedzialność za losy 
Europy. 

Polsko-łotewskie 
porózumienie emigra- 

cyjne 
RYGA (Pat). Dziś zakończyły się 

w Rydze rokowania emigracyjne pol- 
sko-łotewskie, dotyczące sprawy po- 
bytu w Łotwie polskich sezonowych 
robotników rolnych. Rokowania te 
rozpoczęły się 22 kwietnia. Przewo- 
dniczący obu delegacji radca Kłopo- 
towski oraz dyr. Kamke podpisali 
protokół, potwierdzający te punkty, 
co do których porozumienie zostało 
w zupełności osiągnięte, wydzielono 
natomiast sprawy, które wymagać 
będą jeszcze pewnegó opracowania, 
aby stworzyć podstawy do zawarcia 
umowy, obejmującej całość zagad 
nień emigracyjnych, Delegacja polska 
opuściła dziś Rygę. 

Kronika telegraficzna 
— Dziecko o 28 palcach. 30-letnia 

Eliza Barbefta, mieszkanka Sorenfo, pow 
ła dziecko płci żeńsklej, posiadające 28 

palców, po 7 u każdej ręki I nogi. 

— Zmarł fwórca dźdiu-dźiisu. Na pok 
ładzie statku „Rikawa Maru” zmarł pow 

racający do Japonii z Kairu szef japońskiej 

delegacji na konferencję olimpijską Jigo 
rokano. Zmarły był twórcą systemu walk' 
dżiu-dżifsu, 

— Piłot instruktor Jan Kawalec doko 
nał pierwszego przelotu szybowcowego 
na frasie Pińczów — Kraków, długośc 
ok. 80 klm. Start szybowca typu „Lis“ od 

był się o godz. 13 w Pińczowie, lądowa 
nier — w Krakowie o godz. 15. 

Piłot uzyskał szybkość ok. 80 klm. na 
godz., oraz wysokość 1700 mir. ponad 
poziom miejsca startu. 

— Posłem powstańczej Hiszpanii w 
Tokio mianowany został Menduz Vigo 
konsulem zaś w Wiedniu Garcia Oliveros 

  

    
     
     

  

Syn Wiikelma П 
żeni sie 

  

DOORN, (PAT). — Wczoraj b. kaś 
pelan dworu niemieckiego Doehring pok 
łogosławił związek małżeński wnuka b 
cesarza Wilhelma ks. Ludwika Ferdynan. 
da Hohenzollerna z w, ks. Kirą, córką w. 
ks. Cyryla. Wśród gości znajdowali sią 
m. in. ks. Juliana i ks. Bernard, w. ks. Cy 
cyl oraz b. kronprinz z małżonką, b, ces 
Wilhelm był ubrany w pruski mundur gej 
neralski, 

OOZZ TZT DE EZ YOCZASO NWZA 

Ppłk. Wróblewski 
głównym inspektorem spraw 

aprowizacyjnych 
WARSZAWA (Pat) Z dniem 1 

maja zostało utworzone w centrali, 
Ministerstwa Rolnictwa i Reform 
Rolnych stanowisko Głównego In-' 
spektora do spraw aprowizacyjnych, 

Zadaniem -Głównego Inspektora 
będzie sprawowanie nadzoru nad 
właściwym działaniem służby apro- | 
wizacyjnej w okresach zwykłego i 
zwiększonego zapotrzebowania. 

Na stanowisko Głównego Inspe-. 
ktora do spraw aprowizacyjnych 
został powołany ppułk. w st. sp. 
Władysław Wróblewski, którz z dn. ' 
1 maja objął urzędowanie. 

{ 

^` * ч 

Ppłk. Władysław Wróblewski urodził 
się w Szydłowcu, woj. kieleckie w r. 1891. 
Ukończył Wydział Nauk Społecznych na 
uniwersytecie w Genewie z tytulem ma. 
gistra oraz Wyższą Szkołę lntendentury | 
w Warszawie z tytułem oficera infenden-/ 
fury dyplomowanego, 

Od r. 1914 ppłk. Władysław Wrób. , 
lewski odbywał służbę w legionach poł-| 
skich a od r. 1919 służył w armii polskiej. | 

| 

  

Zaopairz się w porę w | 
tabletki Togal. W razie 
przeziębienia, gorączki, 
Kałaru, oddaci 
Togal dobre usługi. Togal 
stosuje się w dawce po 
2 iabletki 5 lub 2 razy 
dziennie. Togal powodu- 
je spadek gorączki iprzy: 
nosi ulgę. Do nabycia 
we wszystkich aptekach. 

       
  

    

  

     

RÓŻE pienne, krzaczaste, DĄ LIE, 
truskawki, fianse bratków i sto- 

krotek w dowolnej iłości — poleca 

W. BW EA IEGR w Wilnie 
ul. Sadowa 8, tel. 10-57 

ul. Zawalna 18, tel. 19-51 
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Ambasady 
Z dniem 1 maja poselstwa polskie 

w Bukareszcie i Rumuńskie w War- 
szawie zostały podniesione do godno 
ści ambasad. 

Ambasada polska w Bukareszcie 
jest dziesiątą naszą ambasadą. Pozos 
tałych 9 ambasad mamy przy: Waty 
kanie, w Paryżu, Londynie, Rzymie, 
Berlinie, Waszyngtonie, Moskwie, To 
kio i Ankarze, a więc w stolicach wszy 
slkich głównych mocarstw Świata, 
przy Stolicy Apostolskiej i w stolicy 

Turcji, która — jak wiadomo — w 
spcsób piękny w swym protokóle dy- 
plomatycznym zachowała pamięć am 
asadora dawnej Rzeczypospolitej w 

czasach, gdy nie było nas na oficjal 

nych mapach świata. Dla Rumunii 
natomiast ambasada w Warszawie 
jest jej pierwszą placówką dyploma 
tyczną tej rangi. Sądzić jednak nale- 
ży, że za przykładem Polski pójdą i 
inne mocarstwa i ambasada rumuńs- 

ka w Warszawie nie będzie jedyną, 
to stanowić będzie wymowny wyraz 
wzrostu znaczenia międzynarodowego 
Zjednoczonej Rumunii. 

Według przyjętych bowiem w 

dyplomacji zwyczajów posiadanie am 
basad przysługuje jedynie mocarst- 
wom. A Rumunia, zjednoczona po 
wojnie światowej pod berłem. króla 
Ferdynanda — pod rządami króla 
Karola II sięga po rolę mocarstwową. 
Ma zresztą warunki po temu aby od- 
grywać rolę państwa wielkiego. Pre- 
dystynuje ją do tego jej położenie 
geograficzne między wschodem i za- 
chodem Europy na skrzyżowaniu wa 
trych szlaków, jej wielkie bogactwa 
naturalne, dynamika narodu rumuńs 
kiego i jego prężność demograficzna 
(19 milionów szybko rosnącej w licz- 
bę ludności) i wreszcie osoba króla 
Karola, który jest prawdziwym wo 
dzem swego kraju. : 

Polityka zagraniczna Rumunii mi 

mo nacisku rozmaitych sił obcych po 
frafiła ustrzec się przed wszystkimi   

niebezpiecznymi kombinacjami, wyp- 
tywającymi z fałszywych doktryn 
międzynarodowych. Nie pozwoliła u- 
czynić się przedmiotem cudzej polity 
ki, a stała się podmiotem polityki wła 
snej, kierującej się jedynie interesa- 
mi rumuńskimi. Nie dała się Rumu- 
nia wciągnąć w system polityki so- 
wiecko-czeskiej. Potrafiła też zerwać, 
odsuwając od wpływów b. min. Titu- 
lescu, z wszelkimi złudzeniami które 

były przywiązywane do systemu ge- 
newskiego i zasad zbiorowego bezp'e 
czeństwa, a które obecnie w chwili za 

łamania się tego systemu, grożą wiel 
kimi niebezpieczeństwami tym, którzy 

na nim opierali całą swą politykę. 
Przestrzegając polityki równowagi i 

niezależności zacieśniła 

    

Wczoraj, jak o tym donosimy na innym 

miejscu, odbyło się uroczyste poświęce- 

nie i otwarcie nowozbudowanego portu 

rybackiego nad polskim morzem — Wła- 

dysławowo pod Wielką Wsią. W związ- 

ku z tym podajemy poniżej garść intere- 

sujących informacyj 0 tej nowej chlub- 

nej polskiej zdobyczy gospodarczej, za- 

czerpniętych z artykułu pt. „Władysławo- 

wo* pióra red. Henryka  Tetzlaffa w 

„Kurjerze Baltyckim“. 

Jeśli zaś się zważy, że niemal wszystkie 

lądowe zasoby surowców zostały ju? 

zdawna podzielone między możnych te 

go świała, to — kło wie — czy morza 
i jego nałuralne bogactwa nie staną się 

niebawem dziedziną takiego samego mię 
dzynarodowego współzawodnictwa, jak 
to jest przy wykorzystywaniu bogactw na 
turalnych lądu. 

Dlatego odrodzone Państwo Polskie 
ołoczyło od.pierwszych chwil troskliwą 

opieką swoje rybołówstwo morskie, Dla 

  Rumunia w 

  

latach ostatnich swój sojusz z Pols- 
ką, zawarty jeszcze w r. 1921 przez 
Marszałka Piłsudskiego i króla Ferdy 
nanda. Sojusz ten wytrzymał 17-let- 
nią próbę życia i dziś jest dła Rumu- 
nii obok jej siły własnej najbardziej 
realnym czynnikiem jej bezpieczeńst 
wa. Również dla Polski sojusz ten 
przedstawia wielkie znaczenie, zarów 
no dla bezpieczeństwa naszej granicy 

wschodniej jak i dla całego systemu 
naszej polityki, dążącej do tego, by 
ud Skandynawii po wschodni basen 
Morza Śródziemnego ciągnął się pas 
państw odpornych na wpływy tak 
Niemiec jak Rosji i broniących swej 
niezależności. 55-milionowy blok poi- ' 
sko-rumuński stanowi centrum i pod 
sławę tak skonstruowanego systemu. 

tego też nie szczędzi nadal środków, by 

je systematycznie rozbudowywać. 
Z RYBOŁÓSTWEM MORSKIM. 

w chwili odzyskania wybrzeża przez 

Polskę, było mniej więcej to samo, co 
i z porłami i z własnymi statkami. Znaj 
dowało się ono kompletnie w powija 
kach. Wprawdzie po wybrzeżu rozsiane 

były ubogie wioski kaszubskie, od niepa- 
miętnych czasów rybołówstwem się trud- 
niące, ale było to raczej rybołówstwo na) 
bardziej prymitywne, nasławione na zdo- 
bycie dodatkowego pożywienia przez lud 
ność miejscową, głodującą nieraz na jało 
wych przeważnie gruntach nadmorskich 
Nie miała, ona nawet należytego sprzęti 
do uprawiania zawodu rybackiego, Kutry 
wypływające na dalszą głębię na połowy 
i dostarczające ryb przede wszystkim na 
rynek gdański, na palcach policzyć byłe 
można. A cóż dopiero mówić o jakichś pa 
ważniejszych, zorganizowanych przedsię 
biorstwach połowów dalekomorskich? 

Systematyczna praca, prowadzona nad 

  

Pod naporem okrętów wożemmych. 

  

  

Ameryka przystąpiła do poszerzenia Kanału Panamskiego, co lepiej kalkuluje się niż realizacja projektu budowy nowega 

kanału przez Nikaraguę, który kosztowałby 200 milionów dolarów. Na zdjęciu widzimy „przymierzanie okrętów wojennych 

— zapewne o fakich okrętach bowiem myślą Amerykanie, 

  

REA E E BEC © 
(1828-1938) 

  
W tym roku uplywa sto lat od u- 

rodzenia człowieka, który potęgą swe 
go artyzmu poświęconego Polsce bez: 
reszty, ogromem pracy i erudycji w 
dziedzinie historycznego malarstwa, 
pozostawił nie tylko bogaty skarb na   

rodowi, ale wywarł długotrwały 
wpływ na całe pokolenie malarzy i li 

Ieratów krakowskich. Pamiętajmy, 
że Wyspiański i jako malarz, i jako 

poeta, wyrósł z dzieła Matejki. Ale to 

inna sprawa. 
Jan Matejko urodził się, żył, two 

rzył w Krakowie, z którego prawie 
rie wyjeżdżał. Po III kl. w gimnaz- 
jum Św. Anny, które opuszcza bez 
promocji, wstępuje mimo oporu ro 
dziców do Szkoły Sztuk Pięknych i 
dostawszy w kilka lat potem, 315 gul 
denów nagrody za obraz historyczny, 

jedzie na studia do Monachium. Po 
tem na krótko do Wiednia. Te podró 
że przynoszą jako plon Album ubio 
rów polskich, owoc żmudnej pracy, 
wertowania archiwów i grobów. Ma 
tejko wsiąka w przeszłość Krakowa i 
w ogóle Polski, jak duch przenikają- 
cy wieki. Nie wyjdzie już nigdy z te 
30 pola chwały narodowej, nie opuś 
si nigdy świata delii i kontuszów, po 

zostanie do końca zasłuchany w szum 
proporców husarskich. W epoce 
narodowego upokorzenia, cytadeli,   

rozszerzając Kanał Panamski. 

TEST RACK, US IK ISK TSS 

Sybiru, podeptania wszystkiego co 
polskie na ziemiach Rzeczypospolitej, 
w tym ocalałym od ogólnego ucisku 
Krakowie galicyjskim, rozwija Mątej 
ko skrzydła do wspaniałego 'lotu. I 
jak wcześnie! Czy to kto wie o tym, 
że miał 25 lat, gdy namalował Skar 
gę? Gdy przeżył wizję tej twarzy 
natchnionego proroka - wieszcza - 
kaznodziei? Te zamyślone twarze kró 
la, kanclerza, o zjeżonych grozą wło 
sach, tych dostojników, zmiażdżo 
nych straszliwą przepowiednią. A ma 
lował Matejko ów obraz w roku 63 
podczas powstania... Cały ból naro- 
du, cały tragizm polski t owia, 
dany, a który się właśnie spełniał, za 
warty jest w tym genialnym płótnie, 
jakie nie ma. równego sobie pod 
względem wyrazu duszy ludzkiej, I 
potem poszły jedno za drugim wiel. 
kie, epokowe dzieła, wywołujące na 
szą przeszłość, wstrząsające sumie-, 
riem narodowym. Więc tragiczny 
Reytan, walący się już z obłąkaniem 
w ocząch pod stopy Poniatowskiego, 

Potockiego, Ponińskiego, więc spokoj 

na, o klasycznym rozmieszczeniu po 
staci Unia lubelska, daje arcydzie- 

ło charakterystyki osób, twarzy i po 

staci — Batory pod Pskowem, Koper 

nik, najszczytniejszy wzlot myśli ludz 

kiej, jaki kiedy został utrwalony na 

  

  

Po otwarciu Międzynarodowych Targów w Poznaniu 

  

Minister przemysłu i handlu p. Antoni Roman zwiedza wraz z ołezzeniem ekspo 
naty, wystawione na otwartych w dniu 1 maja Targach Poznańskich. 

  

ŁAWOWO 
rozwojem polskiego rybołówstwa morskie | od strony otwartego morza. Pod uwagę 

go po latach osiemnastu doprowadziła 
do tego, że dziś mamy już około 40 stat 
ków rybackich, wypływających na 

DALEKOMORSKIE TERENY POŁOWÓW 

nie licząc większej liczby mniejszych kut. 
rów, które także pozwoliły rybakom wyjść 
w połowach poza wody przybrzeżne 
Obok tego powstało już kilka towarzystw 
i spółek, uprawiających rybofówstwo da 
lekomorskie na bogałych w ryby wodach 
Morza Północnego, a nawet w niektórych 
okolicach otwartego Atlantyku. Wielka 
chłodnia rybna i rozległe magązyny w 
porcie gdyńskim stały się podstawą prze 
mysłu rybnego, jak również handlu ryba 
mi na większą skalę, Obok portu rybac 
kiego, wydzielonego z kompleksu gdyń 
skich basenów portowych, rozbudowano 
i rozszerzono porty i przystanie rybackie 
na wybrzeżu: w Helu, w Jastarni i w 
Pucku. : 

Ale to nie wszystko. Z chwilą wypo 
sażenia rybaków polskich w silae, do dal 
szych wypraw przysłosowane kutry moto 
rowo-żaglowe, z tą chwilą trzeba było 
pomyśleć także o pobudowaniu 

OD STRONY OTWARTEGO MORZA 

odpowiedniego portu dla tych statków ry 
backich. Chodziło o to, aby na tym kom- 
pletnym pustkowiu, jeśli chodzi o przy 
stanie, rozciągającym się od Helu aż pr 

niemieckie schronisko rybackie Leba na 
przestrzeni z górą 65 mil morskich, a więc 
około 120 kilometrów, stworzyć wygodną 
przysłań, do której pracujące na ławicach 
otwartego morza kutry rybackie mogłyby 
się chronić w razie niepomyślnych warun. 
ków atmosferycznych. 

Zresztą chodziło także i o co innego 
W dzisiejszym stanie rzeczy statek, uda- 
jący się z Gdyni, z Jastarni, z Helu czy 
z Pucka na połowy na zachodnią część 
Bałtyku, musi opłynąć cały półwysep hel- 
ski, zmarnować dużo czasu i energii na 
przebycie tej drogi. Ma to jeszcze więk- 
sze znaczenie, gdy wraca do porłu z re. 
zultatem połowów. Ryby są towarem łat. 
wo psującym się i dlałego muszą być jak 
najszybciej dostarczane do warszłału prze 
twórczego lub do magazynów i chłodni 
Strata kiłkunastu godzin podróży, nie 
zbędnej na opłynięcie Helu 1 dotarcia d 
Gdyni ma swoje znaczenie. 

Z tych względów Ministerstwo Prze- 
mysłu i Handlu, opiekujące się u nas ry 
bołówstwem morskim, oddawna opraco 

wywało . 

PLANY BUDOWY PORTU — PRZYSTANI 
RYBACKIEJ 

płótnie, czysta wizja samotnego ge 
niusza. Tak harmonijny w kompozy 
cji Hołd Pruski, potężna wizja Wer- 
nyhory, mniej udana Dziewica Orle 
ańska, którą chciał ofiarować Fran- 
cji, ale mu nie dali, Kościuszko pod 
Racławicami, Odsiecz Wiednia, w 
300 rocznicę zdarzenia. Obraz ten 
chciało zakupić Muzeum Narodowe, 
zebrano już pieniądze, ale Matejko, 
oświadczył że jeśli teraz naród nie 
ma króla i nie może posłać zwycięs- 
kich chorągwi, to niech pośle obraz. 
I odesłał w darze dla Papieża Leona 
XIII to piękne dzieło, jedną z najlep- 
szych swoich kompozycyj. Dostał za 

to order od Ojca świętego nb. ten 

sam, który otrzymał też Bismark... 
To były gesty Matejki. Hołd pruski 

leż darował narodowi, a do bogact 

wa nigdy nie doszedł, mimo że malo 

wał wiele portretów wśród arystokra 

cji. Trzeba sobie uprzytomnić, że ten 

niewielkiego wzrostu, o długich czar 

nych włosach, ostrym profilu i choro 

witym wyglądzie człowiek, malował 

bez wytchnienia, przez lat kilkadzie 

siąt, a dawał obrazy takie jak Bitwa 

pod Grunwaldem, o powierzchni pra 

"wie 5 Ometrów kwadratowych. Da- 

wał narodowi arcydzieła. Nikt sobie 

chyba nie może wyobrazić inaczej 
przepychu, potęgi i grozy bitwy w   

brano odcinek wykrzeża od Wielkiej Wsi - 
położonej u nasady półwyspu, do gra. 
nicznej rzeczki Piaśnica. Na całej tej prze 
strzeni dwa tylko miejsca nadawały sią 
na budowę takiego porłu — przystani 
Była to położona blisko granicy niemiec 
kiej wieś rybacka Karwia i wspomniana 
już przedłem Wiełka Wieś, 

Wybrano tę ostatnią. O wyborze zde 
cydowało przede wszystkim bardziej cen 
tralne w stosunku do rozsianych na wy: 
brzeżu wiosek i osiedli rybackich poło 
już przedtem Wielka Wieś. 

Budowę porłu rybackiego w Wielkiej 
Wsi 

ROZPOCZĘTO W POCZĄTKU ROKU 1936, 

Ściśle — w dniu 18 marca 1936 roku za 
biło pierwszy pal drewniany w dno morza 
pod molo przyszłego portu. 

Na cześć Władysława IV, jednego 
z najdzielniejszych krółów polskich, do. 
ceniających należycie w naszej przeszło. 
ści znaczenie morza, zdecydowano porł 
ten nazwać 

„WŁADYSŁAWOWO”, 

wskrzeszając tym samym historyczną na- 

zwę forłalicji nadmorskiej, jaką dzielny 

król przed wiekami w pobliżu wznieść na- 

kazał i po której zostały tylko szczątki fun 

damentėw, głęboko w piasku helskim za: 

sypane.. ь 
Port Władysławowo pod Wielką Wsią 

stanowi chlubne świadectwo naszych umie 
jętności technicznych w ujarzmianiu po. 
iężnego żywiołu, jakim jest morze. Zbu” 
dowany w warunkach naturalnych, cięż 
szych od tych, w jakich budowano zew 

nętrzne części portu gdyńskiego, wybie. 

ga dwoma ramionami swoich molo dale. 

ko w otwarłe morze. 

NIEMAŁO TRUDÓW 

kosztowała jego budowa. Bałtyk jest mo 
rzem burzliwym, zwłaszcza jesienią | zie 
mą. Ogromne fale waliły nieraz prawdzk 
wymi łaranami w budowle morskie, kru 
szyły je i rozbijały, wywracały i topiły ka 
fary, bijące drewniane pale w dno morza 
Ruch fal pod powierzchnią rozrzucał masy 
kamieni i faszyny, zatapiane w morzu dla 
wzmocnienia podłoża, na którym budo 
wano mola portowe. Z uporem trzeba by 
ło wracać wielokrotnie do prac już wy: 
konanych, poprawiać je, albo nawet roz 
poczynać na nowo. Ale dzieła dokonano 

Port jest i będzie odtąd po wieczne cza. 
sy bazą rybołówstwa morskiego w tych 
niegościnnych przedtem okolicach, 

Już teraz na wiosnę, a częściowo i w 

(Dokończenie na str. 5) 

RV w. jak to uczynił Matejko na 
swym Grunwaldzie. To kłębowiska 
postaci ludzkich, sczepionych ze so- 
bą walką, te płaszcze i zbroje, te za 
jadłe ruchy, zawzięte twarze, pełne 
grozy, przerażenia lub wściekłości, 
wszystek ten wrzask bitwy, który się 
zdaje słyszeć z tego płótna, to wizja, 
iealistyczna. Każdy większy obraz 
Motejki daje taką galerię portretów, 
bo też malował je z żywych modeli, 
odpowiadających przedstawionej po 
staci, np. do twarzy jakiegoś Potoc- 
kiego pozował jego potomek, tak sa! 
mo do Zamojskiego, do dam i kr6lo 
wych, dobierał modele z arystokracji) 
krakowskiej, twarze rasowe, postawy, 
hetmańskie. 

Bez przerwy, rzec można, sypały 
się drobniejsze, a wnet sławne obra 
zy: Uczta Wierzynka, Maciek Borko- 
wie, Długosz, Barbara i Zygmunt Au 

gust, oboje z tak tragicznymi oczyma, 
Rzeczpospolita babińska ržąca šmie4 
chem, Iwan Groźny ziejący mrozem 
i wreszcie samotne, jednoosobowe ar 
cydzieło: Stańczyk, który jest drama 
tem, poezją, myślą, całym światem 
w sobie. Malowany w 1862, więc w 
początkach kariery Matejki, ma zale 
ty skończonej techniki malarskiej 
najgłębsze przemyślenie udręczone 

duszy, najbardziej wstrząsającą wi



„KURIER“ (4440). 

Monachium — najpiekniejsze 
miasto Niemiec 

Gdyby ktoś przyjechał do Niemiec 
tylko na trzy dni i chciał zobaczyć fo, cr 
jest tam najpiękniejszego 1 najciekawsze 
go, musiałby bez zatrzymania się gdzie 
kolwiek jechać prosto do Monachium 
I tam spędzić te trzy dni, Ze wszystkich 
bowiem miast Rześzy jest ono bezwzględ 
nie najmilsze, najartystyczniej zabudowa- 
ne, najbogafsze w zabytki szłuki. 

Niemcy nazywają je „die Stadt de 

Bewegung“, czym wyrządzają wielką 
krzywdę. Prawda, że w Monachium, w za 
konspirowanych lokalach i w małych „Bier 
halle“ stawiał swe pierwsze kroki Adoli 
Hitler, jako polityk i przyszły Fiihrer; praw 
da, że ulice Monachium były terenem 
pierwszych zbrojnych starć zwolenników 
partii narodowo-socjalistycznej z policją 
i wojskiem podczas nieudanego puczu 
1923 roku; prawda, że w Monachium znaj 
duje się Feldherrnhalle, zawierająca groby 
pierwszych ofiar w walce o przejęcie wła 
dzy, — ale wszystko to są rzeczy później 
sze, przypadkowe nie mające właściwia 
wiele wspólnego z istotnym charakterem 
miasta. Ten bowiem przejawia się przede 
wszystkim w pełnej artystycznego smaku 
urodzie i harmonii. 

Monachium to miasto germańskich epi 
kurejczyków, ludzi miłujących życie i je 
go estetyczne formy. Począwszy od daw- 
nych bawarskich monarchów, a skończyw 
szy na wiernych barwnym sirojom ludo- 
wym okolicznych chłopach, wszystko skła 
dało się na'to, aby miasto było ładne i sym 
pałyczne. 

| dopiero, gdy się przyjedzie z takie- 

go Berlina, który wygląda jak kiłka pro- 

wińcjonalnych, bezbarwnych, niecieka- 

wych miast obok siebie, zdaje sobie czło 

wiek sprawę z piękna Monachium. Gdy 

przejażdżka olbrzymim czerwonym czy 

niebieskim autobusem turystycznym po 

Berlinie wystarcza, aby skonstatować jego 

parweniuszowską, soi-disant, wielkość, to 
łaka przejażdżka po Monachium ukaże 
nam tylko w ogólnych zarysach wszystkie 
piękne rzeczy, które następnie należy 
obejrzeć szczegółowo podczas pieszych 
wycieczek, Naweł domy prywatne w Mo- 
nachium są inne. Nie przypominają one 
zupełnie tych okropnych — „secesyjnych* 

kamienic lub pseudo stylowych zbędnych 

| brzydkich ornamentów, którymi obsta 
wione są Friedrichstrasse i Leipzigerstras- 
se oraz tysiące innych bocznych ulic Ber. 
lima. 

Z ludźmi tutaj rozmawia się inaczej 
Są oni bowiem nieco inni, Przede wszyst- 
kim mają poczucie humoru, czego zupeł 
nie nie posiadają Prusacy. Nic dziwnego 
że Monachium było zawsze i jest jeszcze 
dzisiaj środowiskiem satyry politycznej w 
każdej formie. Tylko w Monachium mogła 
powstać taka np. historia, którą usłysza 
łem zaraz pierwszego dnia. Niemieckie 
radio prawie codziennie oddaje hołd dłu 
gowieczności pewnych obywateli przez 
składanie im życzeń w dzień urodzin. Mu 
szą jednak skończyć przynajmniej 90 lat 
Otóż do jednego takiego stulatka udała 
się delegacja z radia, aby mu powin- 
szować. 

— A czemu zawdzięcza pan to, że 
dożył tak podeszłego wieku i tak świeł 
nie się czuje? Niewątpliwie obecne dobre 

czasy w Niemczech wpłynęły na to? 
— Wcale nie — odrzekł staruszek 

> zawdzięczam to Saniłatsrat dr Loevy 

Nieco skonsternowani próbowali dalej 
— A możeby pan chciał być przyjęty 

przez jednego z naszych najwybitniej 
szych Niemców. Pan wie, jak wiele sym 

patii okazuje ludziom w podeszłym wie 
RETRO TS EZYRRE W RODE ЕЕ сс 

zyjność oczu, jakie kiedy zdołano wy 
dobyć za pomocą farb na płótnie. 

Potęga i głębia spojrzeń matejkow 
skich twarzy nie da się z niczym zrów 
rać, oczy na Matejki obrazach, oczy 
wyrażające wszystkie odcienie duszy 
ludzkiej: pychę, pogardę, spokojne 
zadowolenie, grozę, dumę, majestat, 
ciekawość, wściekłość, upokorzenie, 
obłęd, natchnienie, rozkosz odkryw- 

-cy światów (Kopernik), zamyślenie, 
tysiące uczuć, myśli, cały świat doz- 
nań człowieka, całe dzieje Polski są 
zaklęte w tych płótnach. 

Prócz kilkuset obrazów prawie wy 
łącznie historycznych, prócz  szere- 
gu portretów traktowanych stylowo 
(hr. Adamowej i Alfredowej Potoc- 
kich np.) dał jeszcze Matejko galerię 
Portretów Królów Polskich, odtwo- 
rzonych ze starych pieczęci i obra- 
zów, lub z wyobraźni zasilonej bada 
niami grobów. Prócz tego, wspaniały, 
cykł Szkiców do dziejów cywilizacji 
w Polsce, obrazujący pochód polskiej 
idei państwowej i kulturalnej przez 
wieki. Niezliczona ilość szkiców, ry- 
sunków, stadiów, zebranych z koś- 
ciołów i zamków, przygotowawczych 
do większych obrazów, dopełnia ol 
brzymiej spuścizny wielkiego arty- 

sty, dziejopisa Polski, malowanej kró   

ku nasz Fiihrer... — spróbował zatuszo ników obecnego regimu tłumaczy chło 
wać enłuzjazm dła doktora inny delegat | pu bawarskiego, na czym polega narodo- 
radia. 

— Owszem, bardzo chętnie, 
mnie przedstawić Kaiserowi. 

Co robić? Trzeba było słowa dotrzy- 
mać. Wiozą więc stulatka do Doom. 
Z chwiłą gdy znalazł się w obecności b. 
cesarza, najniespodzianiej w świecie pod. 
niósł rękę do góry i rzekł: 

— Heil Fūhrer! 
„ Okropnie się Bawarczycy cieszą, opo 
wiadając sobie tę historię. 

Albo taka. Jeden z zažartych zwolen 

proszę 
wy socjalizm. 

" — Wiem sam, nie pofrzebuje mi pan 

tłumaczyć, Wiem, jaka różnica istnieje po 
między socjalizmem, komunizmem ' па 

rodowym-socjalizmem, 
— Wiecie? No a jaka? 5 

— Mam teraz sześć krów. Gdyby tu 
byli socjaliści, zabraliby mi trzy i pozo 
stawili trzy. Gdyby przyszli komuniści 
zabraliby mi wszystkie sześć. A narodowi 
socjaliści pozęstawili mi wszystkie sześć 
krów, ale sami je doją i zabierają mleko 

Pamiętne dni Albanii . 

  

Dzieci albańskie w malowniczych strojach narodowych w szpalerze, którym przeje 

chał ślubny orszak króla Zogu i królowej Geraldiny. 

Księgarze i „bukiniści parysty 
Nikł zapewne, oprócz poliłyków i dzien 

nikarzy, nie obserwuje tak dokładnie rze 

czywistości politycznej, jak handlarze uli- 
czni książek w Paryżu tzw. bukiniści. Żad 
ne wydarzenie polityczne czy kulturalne 
nie pozosłaje bez wpływu na wysławy 
„bouquinistów”. W czasie wypadków au- 
striackich oryginały i tłumaczenia książki 
Hitlera „Mein Kampf” zajmowały czołowe 
miejsca na wystawach, usuwając nieco w 
cień komplety dzieł o Japonii i Chinach, 
które królowały od czasu rozpoczęcia za- 
targu na Dalekim Wschodzie. Drugim cha 
rakłerystycznym objawem jest to, że w cza 
sie wypadków austriackich na wszystkich 
niemal półkach sprzedawców ukazała się 
książka pł. „Le Declic de Sarajevo" l 

Załarg polsko-litewski nadał barwę 
palącej aktualności setkom dzieł o Polsce 
i o Litwie oraz rozpraw poświęconych spra 
wie polsko-litewskiej. Antykwariusze 2   

głębi składów i piwnic powyciągali najróż 
norodniejsze dzieła, pamiętniki i broszu- 
ry o obu krajach. „Gwiazdami” nowej kon 

stelacji były takie dzieła jak „Aspecą Poł 
tique et Juridigue du Differend Polono- 
Liihuanien“, lub „Ce gui divice la Polog 
ne et la Lithuanie”, wydane bądź w roku 
1920, bądź też — w najlepszym wypadku 
— w roku 1930! Ponadło dziesiątki ksią 

żek i albumów: „La Pologne moderne" 
„La Pologne Neuvelle", „Gens et Roułes 
de Lithuanie“ etc. | oczywiście setki to- 
mów dzieł Marszałka Piłsudskiego. Księ- 
garze i antykwariusze paryscy orientują 
się doskonale w sprawie narodowości au 
torów, o czym świadczy fakt, że w cieniu 
wielkich nazwisk Sienkiewicza czy Żerom 
skiego efc., zjawiły się również w okre- 
sie „polsko-litewskim“ na półkach liczne 

tłumaczenia powieści Op W ! 

Panie szybko mogą wyjść za mąż, 

ale gdy są... 
Towarzystwo utrzymujące komunikację 

powietrzną na trasie Amsterdam—Londyn 
ma niemały kłopot z utrzymaniem perso- 
nelu stewardek w swoich samolatach. Jak 
oświadczyła korespondentowi jednego z 
pism londyńskich p. Beatrix Terwendt, ste- 
wardka na tel linii, otrzymała ona w ciągu 
swej sześciomiesięcznej służby „tylko“ 90 
propozycyj wyjścia za mąż, 

Jak twierdzi miss Tervendf, każda ste- 
wardka po 6 miesiącach pracy opuszcza 

lewskim pędzlem. Bo wszystko w tych 
obrazach było wspaniałe, wielkie, po 
tężne, trynmfujące, bajecznie koloro 

we i bogate. Tak chciał widzieć. swój 
naród wtedy, gdy był nędzny, w nie 
doli, upokorzony, prześladowany i 
wykreślony z mapy Europy. Jego po- 
tęgę, mocarstwowość, jak się dziś mó 
wi, stawiał przed oczy potępionym 
wnukom zdrajców i bohaterów. Wy 
dobywał z prochów dumę narodową, 
majestat Najjaśniejszej Rzeczpospoli 
tej wprowadzał na złoty tron sztuki, 
przez nią chciał wołać o Polsce na ca 
ły Świat. Ale, niestety, nikt się nigdy 
nie zajął, by Matejkę za granicą roz 
sławić. A był zjawiskiem tak niezwy 
kłym w malarstwie, że dla samej ory 
ginalności zrobiłby napewno wra- 
żenie na międzynarodowych wysta- 
wach „gdzie przecie z jego szkoły po 
chodzący, pomniejsi, mieli powodze 
nie. Matejko zakochany był w historii 
swego kraju, w przeszłości Krakowa, 
wiedział o dawnych czasach wszyst 
ko. Rad o tym mówił, umiał opowia 
dać tak, że się zdawało iż był widział 
zdarzenie. Pamiętam dobrze, jak 
dzieckiem będąc kilka razy w jego 
pracowni z Ojcem słuchałam tych o- 
powiadań. Postaci z obrazu stawały 
mi się żywe, bliskie, zdawało się że 
gdy wyjdę na ulice starego Krakowa, 

  

  

stewardkami 
swój posterunek w samolocie i wychodzi 

zamąż. Towarzystwo ma z tej racji duża 

kłopotów, gdyż musi wciąż szkolić odpo- 

wiednią „rezerwę”. 

Stewardki wychodzą przeważnie za 

mąż za pilotów i inżynierów towarzystwa 

lotniczego. Część ich zostaje małżonkami 

pasażerów. Zdobywają sobie one łatwo 

uznanie i sympatię, ponieważ są grzecz- 

ne, usłużne, dobrze wychowane, władają 

kilkoma językami i... panują nad nerwami. 

  

ujrzę za zakrętem rozhulanego Olbra 

chta, lub żaków z wrzaskiem biegną 

cych precz. Każdy epizod z obrazu 
był ustalony historycznie i gdy ko- 

mentowany przez Mistrza wrażał się 

w pamięć, to nie tylko plastyka dzie- 
ła ale i to rozmiłowanie artysty w 

swym temacie, porywało słuchaczy. 
W dość już późnym wieku dokonał 

olbrzymiego dzieła polichromii koś- 

cicła Mariackiego „który zaludził tłu 

mem cudnych, kwietnych i muzycz 

nych aniołów, o twarzach dzieci kra 

kowskich, utrzymanych zasadniczo 
w stylu gotyckim, ale pełnych żywej 

krwi, ludzkiego ciepła, uśmiechów i 
blasku słonecznego. Ciemne ściany ko 

ścielnej, olbrzymiej nawy, roztęczyły 

się barwami kwietnej łąki, królew- 

skiej tkaniny, rozsadzającego goty- 

ckie mury matejkowskiego tempera 

mentu. Jedyna to w swoim rodzaju 

ornamentacja. Dziś barwy Ściemnią 

ły i spłowiały cokolwiek. Ojciec mój 

zachwycony tą twórczością, porobił 

był akwarelowe kopie z grających a- 
niołów — niestety, zginęło to w Miń 

sku, porwane uchodžėzą falą nie 

opatrznych ludzi. 8 
Twórczość Matejki to cała epoka 

krakowskiej kultury narodowej. Po 

tem mówiło cię, że „zaciążył”, że zad 
ławiał tymi umarłymi czasy... ależ on   

ŻART NA STRONIE 

Ulice miasteczka Potulina 
(Fragmenty dramatu) 

1. 
(ZEBRANIE SEKCJI PRZEMIANOWYWA- 

NIA ULIC). 

Burmistrz: 

Ja, burmistrz Atanazy Blekotka dzię. 
kuję wszysikim nałeżącym do 17 sekcji 
akcji przemianowywania ulic za łaskawe 
przybycie. Proszę państwa! Zaczniemy na 
szą pracę oczywiście, od listy ulic i zauł. 
ków .najważniejszych. Potem  dopiera 
przejdziemy do podwórek i uliczek na 
peryferiach. A więc zaczynamy (śpiewa): 

Krowią, Lipową 
Błotną, Portową 

Brudną, Piekielną 
. Ciemną, Kwaszelną 

radnych: Przemianować, 
nować I 

Głuchy, Maślany 

Kręty, Gliniany 
Smutny, Owsiany 
Pusty, Zawiany 

С ‹ zadnych: Przemianować, 
nować | 

Wdowią, Bezżenną 
Rudą, Płócienną 
Ostrą, Wapienną 
Małą, Barową 
Biedną, Śledziową 
Rzeczną, Morową 

Chór radnych: Przemianować, przemia- 

nować | 
Burmistrz: Tak oto chwila wielka i do 

niosła na zegarze dziejów Potulina wybił 
(Bije akurat zegar). 

Bałachonek: Dopiero bije! 

Burmistrz: Panie Bałachonek, więcej 
powagi i godności... W dalszym ciągu 

obrad odczyiam pierwszych zasłużonych 
których nazwiska odłąd będę dumnie no 
sić nasze ulicel (Odczytuje): 

Franciszek Nowak 
Głosy: Brawo, brawo... 

Stefan Majus 
Głosy: Zasłużeniel 

Malwina Słodko 
Głosy: Niech żyjell! 

Gustaw Zakruszony 
Głosy: Oczywiście... 

Agaton Etacik 
Głosy: Dobra 

Jerzy Przechwałka 

Głosy: Nareszcie... 
Abon Żerstwianka 

Głosy: Oddawna mu się to nale- 

żało.. 
Marcyt Podwójny 

Głosy: Bezwzględnie, że tak... 
Kazimierz Album 

Głosy: Może być... 
Hycław Zalać 

Głosy: Hip, hip, hurra!!! 
Kocyt Wybomy - 

Glosy: Uczciwiel 
Jarosław Baszmak 

Głosy: Zuch, zuchli! 
Janton Stop-Naodlew 

Głosy: A jakżel Jemu takżel 
Andrzej Piskun ` > 

Głosy: Cudownie! Świetnie! Nad. 
zwyczajniel 

Chóz p”emia. 

przemia 

Burmistrz: Ž 

Panowie! Kończąc niniejsze zebranie 
oznajmiam, że jednocześnie z dniem. dzi- 
siejszym dwaj nasi delegaci rozpoczną od 
wiedzanie wszystkich wymienionych i wrę 
czanie im dyplomów obywatelstwa hono. 
rowego naszego miasłal Na jutro zapo- 
wiadam zebranie sekcji 18 i debaty nad 
dalszą listą ulic... Pozdrowienia! 

Radni: 

Pozdrowienia!!! 

je wskrzeszał i czynił żywymi! Przy 
szły czasy innych upodobań, pleinar'u 
i współczesności, malowania dziwek i 
żebraków... No cóż? Matejko wolał 

malować królów, królowe, hetma- 
nów i carów. Kochał barwę i gwar 
wielkich skupisk ludzkich, chwile nie 
śmiertelne w historii swego kraju. Że 
je utrwalił pędzlem tak sumiennym i 
tak kochającym sercem odtworzył, że 
dał narodowi na wiele pokoleń wizję 
nieśmiertelnej potęgi Rzeczpospoli- 
tej, że tworzył tak właśnie w czasach 
niewoli, to będzie jego zasługą na 
wieki. A że artystycznie dał dzieło 
wspaniałe, niezwykłe, to mu daje w 
historii malarstwa wszechświatowe- 
go jedno z najpierwszych miejsc, mi 
mo że poza Polską nie jest prawie 

znany. 
W setną rocznicę urodzin tego wiel 

kiego artysty warto się zastanowić 
nad jego dziełem i na chwilę, wśród 
warcholstwa dnia codziennego, po- 
zostać w atmosferze wielkości. 

Hel. Romer» 
TTTTTTSET TTT 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRO 
NIE" NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES 
REDAKCJI „KURIERA  WILEŃSKIEGO' 
DLA ANATOLA MIKUŁKI. 

  

Il. 

(W DOMU OBYWATELA ANDRZEJA 
PISKUNAJ. 

(Dobijanie się do drzwi). 

DELEGAT: Panie Andrzeju Piskun, 
proszę otworzyć, tu my, delegaci miasta 
Potulina z dyplomem obywatelstwa hono- 
rowego dla panal 

DELEGACI JEDNOCZEŚNIE: 
otworzyć, proszę otworzyć! 

ANDRZEJOWA: Nu, prosza, panowie 
akcyźniki, ale muzyka mego nie ma w 
chacie. Ani w chacie, ani na wiosce! 

DELEGACI JEDNOCZEŚNIE: Dzień 
dobry! Jesteśmy delegaci miasta Potulina 
w roku 1719 założonego, a obecnie 3821 
mieszkańców liczącego! 

DELEGAT: Proszę szanownej pani, my 
chcemy dyplom obywatelstwa honorowe- 
go pani mężowi wręczyć! 

ANDRZEJOWA: Kiedy powiedziano, 
co jego nie ma w domul 

DELEGACI: A może... : 

(Jeden z delegatów potyka się, humor). 
DELEGAT: O, do licha, potknąłem sią 

o ceber! 
DELEGACI JEDNOCZEŚNIE: A? A to 

kto? 
ANDRZEJOWA: Jak tak, wyłaź spod 

balejki, pokażsia już panom akcyźnikomi 

ANDRZEJ: Darujcie panowie, już wien 
cej samogonki pendzać nie benda. 

DELEGAT: Jakiej samogonki? Jesteśmy 
przedstawicielami miasta Potulina, w roku 
1719 założonego, a obecnie 3821 miesz 
kańców liczącego. Szanowny panie An- 
drzeju Piskunie, doprawdy, wzruszenie 
ogarnia, że ta nasza ziemia, doprawdy, 

Potulin, założony... 
ANDRZEJ: Ja na święta chciał napen- 

dzač trocha, ale teraz już żałuja, ja nawet 
zapalniczka ostempluja.., Niech panowie... 

DELEGAT: Ależ, nie zapomni Połulin, 
że pan bezinteresownie wóz kamieni na 
brukowanie jednej z jego ulic przywiózł. 
| dlatego to tę właśnie ulicę, na bruko- 

wanie której pan wóz kamieni bezpłatnie 
dostarczył, tę oto ulicę nazwaliśmy ulicą 
Andrzeja Piskuna! 

DELEGACI JEDNOCZEŚNIE: Niech ży- 
je Andrzej Piskun! 

Andrzej: Panoczki, darujcie! 
DELEGAT: Teraz pozwolimy sobie dy- 

plom o zasłudze permanentnej panu za- 
prezentować! 

ANDRZEJ: Co to, to już obowionzko- 
wie nie ja... samogonka, nie powiem, peń 
dzał, zapałniczka bez siempla mam (piacz 
liwie) i wnuka Jasiuka ja pobił, ale, pa- 
nowie, zasługa permanentna zapere... za- 
pere... zaprezentować, to już nie ja, mo- 
że ło Kiryła z Maciuków, on do tego spo- 
sobny, on i koni nawet kradnie! 

DELEGAT: Panie Andrzeju, nie o to 

chodzi, my do pana z uznaniem... Pozwo- 

lę sobie odczytać dyplom obywatelstwa 

honorowego (szelest papieru): Dostojny 

| czcigodny magistrat miasta Potulina, v 

roku 1719 założonego, a obecnie 3821 

mieszkańców liczącego, dostojnemu i czci 

godnemu obywatelowi Andrzejowi Pisku- 

nowi z Ciaciunków w uznaniu jego zasług, 

dla podniesienia estełycznego wyglądu 

miasta położonych, obywatełstwo honoro- 
we mu nadaje i jednocześnie prawa od- 
nośne przypisuje. 

DELEGACI: Niech żyje Andrzej Pis. 

kun! 
DELEGAT: A dyplom tu oto kładzie- 

my na stole. 
DELEGACI: Sława, sława, sławalil 
Andrzej: 
Boże mój drogieńki, nic prośby nia 

pomogli, gadali, że dyplom dadzon, a w 
końcu wszystko taki tylko biała papierka 
na podałek zostawili! J. W. M. 

Czyje te są Fryki? 
„. O, ty moja kupiona kochanko serdeczna, 

Jakże pragnę twej lubej rozpustnej 

pieszczoty, 

Jakże twa małowana uroda świąteczna 

Budzi we mnie porywy wystygłej tęsknoty! 

„.Twe ciało, z krępujących sukien wyłuskane 

Wypręży się lubieżnie pobocz mego ciała 

I gdy będę całował twe piersi wezbrane 

Ty najczulsze wyrazy będziesz mi szepłała, 

„Gdzież te drzwi? och... chwila — a z nóg 

się tu zwałę... 

Pomóż mi... ciągle ściana — I szafa — 

pianino — 
O, co za wir przeklęty... ludzie — sprzęty— 

Płyną... 
Ja płynę! do-kąd pły-nę? — cadnie — 

niebywale... 

Do drzwi płynę — jak słodko — rozkosznie 

— kołyśnie — 

I ręką takt odmierzam: naprawo — 
nalewo — 

Wesolo mi... doprawdy! Oto będę śpiewał: 

Nie wierzycie? och, czknąłem — coś dusi — 

coś tryśnie... 

Trysnęło. Pytacie kto to tak zakasował 
za jednym zamachem 1 Własta i Jerzega 

Wrzosa z „Wolnych Żarłów”? A no nagz 
dobry wileński znajomy Jerzy Wyszomię. 

Proszę 

"ski, Wyraźnie: Jerzy Wyszomirski, a, 8.



„KURJER“ (4440). 

NASZE EASY 
(Wystawa propagandowa w ogrodzie po-Bernardyńskim) 

Nie jednemu wyda się dość dziw- 
ne, dlaczego u nas w Polsce w ostat- 
nich czasach tak dużo wysiłku zwra 
ca się na propagandę lasu. Czy na 
prawdę piękno lasu, oddziaływujące 
tak bezpośrednio na psychikę ludzką 
pobudzające najgłębsze tajniki ludz- 
kiej duszy, wymaga jakiejkolwiek 
propagandy? A może nieznane jakieś 
czynniki, w skryty sposób, szyku ją za 
gładę naszym lasom? Lecz jakiż to 
jest wróg, który może szkodzić tak 
wielkiej, zdawałoby się nieżwalczo- 
nej sile? 

Na te wszystkie pytania znajdzie 
odpowiedź każdy, kto zwiedzi wysta 
wę „Nasze Lasy* w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim (w gmachu Teatru Let- 
niego), zorganizowaną przez lokalny 
Komitet Obchodu Dnia Lasu. 

Wśród licznych tablic, wykresów 
1 nadpisów, znajdziemy tam również 
i takie: „Polska jest uboga w lasy*, 
„Stoimy na granicy samowystarczal- 
nošci“, „znikają lasy“ i tp. Jestešmy zdumieni... Jak to, Polska—ongiš kra ina puszcz i borów — dziś ma być u- boga w lasy? Smutne, ale prawdzi- we; przekonają nas o tym następują- ce cyfry: pod względem lesistości w grupie najważniejszych państw euro- 

Pejskich, znajdujemy się na ostatnim 
miejscu — lasy nasze zajmują obec- 
nie tylko 18,7 proc. og. powierzchni 
kraju, podczas gdy w Rosji Sowiec- 
kiej — 24 proc., w Niemczech — 27,0 
proc., w Czechosłowacji — 88,2 proc., w Rumunii — 22,2, a nawet w Łotwie 
26,4 proc. Ogółem w Europie na jed 
nego mieszkańca przypada 0,57 ha 
lasu, podczas gdy w Polsce tylko 0,24 tzn. z górą dwa razy mniej. A prze- 
ciež przed 150 laty lasy zajmowały w 
Polsce 43 proc. powierzchni kraju. 

Nie trzeba dowodzić jaE bardzo 
ujemne znaczenie posiada dla nas to 
upośledzenie Polski pod względem po 
wierzchni zajętej przez lasy. Możemy 
wę pocieszać, że za czasów Polski nie 
podległej nasza powierzchnia leśna 
nie tylko się nie cofa, lecz okazuje na 
wet pewną tendencję wzrostową (od r. 1923 do 1935 wzrost o 7 proc.). Tym niemniej jednak musimy na na- 
sze lasy zwracać pilnie uwagę, tym kardziej że na tym polu mamy jesz- 
tze dużo do zdziałania: posiadamy 
ok. 9000 km* nieużytków, z których 
tylko 430 km* jest zalesionych. 
„ Cyfry, tabele i wykresy wywie- 
szone na wystawie tłumaczą nam do- 
bitnie sens tak żywo propagowanej w 
ostatnich czasach akcji zalesienia. 
Nie stanowią one jednak całej jej tre 
ści. Celem wystawy jest nie tylko pod 
kreślenie znaczenia łasu w naszym 
łyciu społecznym i gospodarczym, 
lecz również zapoznanie szerszej pu-   

bliczności z gospodarką leśną, a także 
pcdkreślenie motywu piękna lasu. 
Cóż bardziej może nam uzmysłowić 
to piękno, jak nie przeniesienie czą- 
stki lasu pod dach budynku wystawo 
wego. Organizatorzy wysławy, w spo 
sób pomysłowy przekształcili scenę 
Teatru Letniego na las pachnący 
mchem i świeżymi gałązkami sosny. 
Nawet zwierząt (oczywiście wypcha- 
nych) nie zabrakło w tym lesie. 

Co się tyczy innych eksponatów, 
ło wystawa jest dość w nie uboga. W 
dziale łowieckim obok niedużej li- 
czby wypchanych okazów, przeważ- 
nie ptactwa, zainteresuje każdego ta- 
belka ilustrująca stan zwierzostanu 
naszych lasów. Uderzającym jest, że 
obszar Wileńskiej Dyrekcji Lasów 
Państwowych znajduje się pod tym 
względem na jednym z ostatnich 
miejsc w Polsce. Jedynie pod wzglę- 
dem ilości sztuk łosi, wilków i głusz- 
ców Dyrekcja Wileńska wysuwa się 
na czoło. 

Znaczenie lasu dla społecznej go- 
spodarki kraju uzmysławiają nam w 
sposób dosadny liczne zdjęcia umiesz 
czone na wystawie w dziale zatytuło- 
wanym „Znikają lasy*. Widzimy tam 
jak zgubne skutki pociąga za sobą 
wycięcie lasów. Opanowanie terenu 
przez piaski lotne, a nawet powodzie, 
podczas których ginie nieraz cały do 
bytek ludzki mają często za przyczy- 
nę wycięcie znacznych kompleksów 
leśnych. Ale już nic nie mówiąc o tych 
tak ujemnych i katastrofalnych skut 
kach, należy stwierdzić, że nieplano- 
wa, rabunkowa gospodarka leśna po- 
woduje nieobliczalne szkody, przyczy 
niając się do zmniejszenia powierz- 
chni zajętej przez lasy. W przeciwień 
stwie do niej, racjonalna gospodarka 
dąży do osiągnięcia tych samych lub 
większych rezultatów bez zmniejsza- 
nia zalesienia, ponieważ roczny wy- O Rai ŁA 
0 zawodową powszechną 

oświatę 
Chcąc pisać artykuł na temat ściśle 

związany z rolnictwem, można znaleźć się 
w poważnej chwilowo rozterce, bo do 
prawdy staje się wobec konieczności pow 
tarzania aksjomatów — niepotrzebują 
cych zdawałoby się nie tylko analizy, lecz 
nawet wymienienia. Jednakże tak nie jest. 
Prymiływizm graniczący z kompletną nie. 
raz ignoracją szeregu klubowych dyskutan 
tów i polemistów narzuca konieczność 
powtarzania i przypominania zjawisk i fak 
tów zdawałoby się znanych. 

Można to nazwać usiłowaniem wywa- 
lenia otwartych drzwi. Ponieważ są waipli 

WŁADYSŁAWOWO 
(Dokończenie ze str. 8) 

ciągu zimy, szereg stałków rybackich szu 
kał tutaj w czas burzliwy chwilowege 
schronienia i osłony. I to nie tylko statków 
polskich. u 

A teraz trochę 

OPISU PORTU I LICZB. 

Port Władysławowo leży pod 54 stop. 
niem 48 minułą szerokości północnej i 18 
stopniem 26 minutą długości wschodniej 
Basen porłowy tworzą dwa molo zew 
nętrzne, Jedno dłuższe, zachodnie wybie. 
ga łukiem w morze | drugie krótsze 
wschodnie, idące prostopadle od brzegu. 
Molo zachodnie mierzy 763 metry, wscho 
dnie zaś 320. Końce ich tworzą wejście 
do portu, położone od strony południo- 
wo-wschodniej, równolegle do linii brze 
gowej. Powierzchnia wodna portu wynos! 
około 14,5 ha, głębokość basenu 4—5 
m, przy czym miejscami, jak i u wejścia 
głębokość ta dochodzi do 6 m. Z czasem 
port cały będzie odpowiednio pogłę 
biony. 

Tereny lądowe portu pod magazyny 
chłodnie, warsztaty reperacyjne dla kut 
rów, bocznice kolejowe itp. wynoszą oko 
ło 17 ha. W części między portem a linią 
kolejową, biegnącą tuż obok od stacji 
Wielka Wieś — Hallerowo na Hel, umie 
szczona zostanie także siacja do zaopa 
frywania statków rybackich w materiały 
pędne. Poza linią kolejową znajdują się 
tereny, przewidziane pod zakłady przemy 
słu rybnego, jak: wędzarnie, fabryki kon 
serw i ewentualnie przemysłu pomocni 
czego, jak: fabryki beczek, skrzyń, puszek 
metalowych do konserw ifp. 

Poza mołami zewnętrznymi wewnątrz 

basenu porlowego równolegle do linh 
brzegowej przebiega molo wewnętrzne 
stanowiące odgałęzienie mola zachodnie- 
go. Dlugość jego wynosi 190 mefrów. 

Niezależnie od tego wewnątrz portt 
wybudowane są dwa pomosty drewniane   

służące do przystawania i wyładowywania 
statków. Jeden z nich tzw. Pomost Żeglu- 
gi będzie służył jako przystań dla słałków 
przybrzeżnej żeglugi pasażerskiej, drugi 
— Pomost Rybacki dla kutrów rybackich 
Długość nierwszego wynosi 120 m, drugie 
go 100 m. W przyszłości przewidywana 
jest budowa dalszych dwóch pomostów 
mających na celu powiększenie ogólnej długości eksploatacyjnej nabrzeży porło wych. 

OBOK PORTU PRZEWIDZIANE JEST 
POWSTANIE MIASTA, 

związanego z jego życiem i obsługą 
Wszystkie plany i projekty tego przyszłe 
go miasta są już przygotowane, Obliczone 
jest ono na razie na 15.000 mieszkańców 
Czy i w jakim czasie życie spełni te prze. 
widywania, trudno jest na razie określić Sądząc jednak po innych doświadcze. 
niach z tej dziedziny, porobionych w la. tach ostatnich w Gdyni, przypuszczać na 
leży, że stanie się ło prędko I kto wie 
czy życie znowu nie wyprzedzi planów 
projektodawców. 

Zwłaszcza że na przyszłość istnieją za 
miary 

DALSZEJ ROZBUDOWY PORTU 
we Władysławowie 1 przeznaczenia go 
także do obsługiwania normalnego ru. 
ruchu okrętowego. Co więcej — planowa 
ne jes; także przekopanie w przyszłości 
nasady półwyspu heiskiego kanałem, jak 
również wybagrowanie przez płycizny Za 
toki Puckiej odpowiedniego kanału że 
głowego, kióry by znacznie skrócił drogę 
mniejszych a nawet średnich jednosiek 
morskich, płynących z zachodniego Bał 
łyku do Gdyni lub do Gdańska. Nie bę 
dą one musiały wówczas opływać wysu. 
niętego daleko w zatokę cypla helskiego 
Linia kolejowa i szosa na Hel przepusz 
czona byłaby przez most zwodzony, 

rąb w tym wypadku winien być ró- 
wny rocznemu przyrostowi masy 
drzewnej. 

Z licznych zdjęć, a nawet paru ek- 
sponatów (model wyłuszczarni) do- 
wiadujemy się parę szczegółów o na- 
siennictwie leśnym. Jeżeli mówimy o 
konieczności zwracania uwagi na ja- 
kość materiału siewnego w rolnietwie, 
gdzie przecież zbiory realizują się w 
ciągu jednego rcku, to o ileż ważniej 
szą jest rzeczą kwalifikacja nasion 
drzew które posiadają o wiele dłuż- 
szy okres wzrostu. Wszelkie zanied- 
bania pod tym względem muszą tu w 
daleko większym stopniu odbić się 
vjemnie w przyszłości. 

__ Dział „Wrogowie i sprzymierzeńcy 
lasu* zapoznaje nas z niebezpieczny- 
mi szkodnikami j z „policją* leśną. 
Szkoda, że w tym dziale tak mało jest 
eksponatów rzeczowych w postaci 
gablotek i wypchanego ptactwa. 

Na piętrze znajdujemy wszystko 
to, to się tyczy przemysłu i eksportu 
drzewnego. Niestety, jednak i tu po 
za kilku przekrojami i klocami drze- 
wa handlowego nie ma żadnych in- 
nych ciekawszych obiektów do obej- 
rzenia. Musimy zadowolić się obej- 
rzeniem mapy rzek spławnych w 
Polsce oraz tablie zawierających, prze starzałe zresztą, gdyż z r. 1935, cyfry 
eksportu drzewa i materiałów drzew 
nych. Eksport ten, jak wiadomo, jest 
bardzo poważną pozycją w naszym 
biłansie handlowym z zagranicą. 

Na ogół wystawa spełnia swoje za- 
danie jeśli chodzi o zaznajomienie 
szerszej publiczności z zagadnieniem 
leśnym w Polsce. Żadna bodaj strona 
tego zagadnienia nie została pominię 
ta Wszystkie niemal kwestie znajdu- 
ja tu właściwe miejsce. I dlatego też, 
wystawa ta która trwać będzie do 
10 maja, warta jest obejrzenia. 

Kop.   
rolniczą 

| wości, czy drzwi te zostały zupełnie ot- 
warie, postarajmy się przy pomocy in 
nych otworzyć je raz jeszcze, 

Chodzi mi tu o hierarchiczne uszerego 
wanie etapów pracy nad wydźwignięcier 
naszego rolnictwa na poziom normalny 

Z bezkompromisową  słanowczością 
trzeba stwierdzić, a raczej za wybiłnymi 

autorytetami w rolnictwie powtórzyć 
(prof. Bujak, Mikułowski-Pomorski, Stanie 
wicz iłp.) że moiorem, który skutecznie 
może to zrealizować jest (poza momenła- 
mi koniunkturalnymi) zawodowa oświata 
rolnicza jak najszerzej upowszechniona, 

Obecna akcja przysposobienia rolnicze 
go obejmująca niestety mało więcej po 
nad 1 proc., jak również niewielka ilość 
szkół rolniczych nie może tej pierwszej 
najważniejszej potrzeby zaspokoić, 

W ostatnim numerze zawsze interesują 
cej „Poliłyki" p. Stefan Ksyk w art. pt 
„Oświata podstawą rolnictwa” między 
innymi tak pisze: „dla naszych stosunków 
gospodarczych jest rzeczą godną uwagi 
że o ile jednostki od wieku rozumiały 
znaczenie oświaży na wsi, o tyle nigdy jak 
również w chwili obecnej pofrzeba jej 
nie znałazła wyrazów w polityce państwo 
wej, — nie zostało uznane do tej 
jej znaczenie dla całości życia gospodar. 
czego Narodu”. 

Tak, dotychczas nie zwiększono ilości 
s*kół rolniczych, nie wprowadzono do 
programu prowincjonalnych szkół pow. 
szechnych praktycznej nauki rolnictwa nie 
wykorzystuje się okresu zimowego na po 
pularne odczyty i kursy, nie otworzy się 
popularnej gazety rolniczej o milionowym 
chociażby nakładzie, nie radiofonizuje się 
chociażby przymusowo wsi. Te | tym P 
dobne pyłania domagają się stanowczej 
odpowiedzi. Bo przecież sama reforma 
rolna problemu przeludnionej i biednej 
wsi nie rozwiąże, a może to nastąpić tyl 
ko przez podniesienie produkcji rolniczej 
i racjonalniejsze wykorzystanie warszta 
tów rolnych. Droga do tego prowadzi 
"przez upowszechnioną zawodową oświatę 
rolniczą i techniczne zabiegi takie jak mel 
lioracja np. (której wymaga przeszło 40 
proc. gospodarstw chłopskich) i umiejętne 
Wykorzysłanie własnych środków produk- 
dukcji. 

*Vięc w hierarchii potrzeb naszego rol 
nictwa leży najpierw oświata i umiejęt- 
OD ET WOBEC cz z 

Śmier 
27 ub. m. dwaj mieszkańcy  Dzisny 

Hirsz Szuchman, lai 40 i Szaja Sosner lat 
57, wyjecbali łódką na rzekę Dzisienkę w 

celu wybierania kamieni wapiennych z rze- 
ki. W. kilka godzin później znaleziono pły- 
nące rzeką dwa płaszeze ppęskie, które roz 

   

  

  

Zarząd miejski powziął wczoraj | uchwałę o przystąpieniu w najbliż- szym czasie do budowy nowoczesnej nawierzchni na ul. Mickiewicza na 
odcinku od placu Katedralnego do 
ul. Dąbrowskiego. Nie jest wyklu- 
czone, że jezdnia doprowadzona bę- 
dzie do ul. 3 Maja. 

W wyniku dłuższej dyskusji od- 
stąpiono od pierwotnego projektu 
budowy na ul. Mickiwicza jezdni asfal- 
towej, a to ze względu na to, że jak 
wykazały doświadczenia, asfalt jest 
mniej praktyczny i. szybciej ulega 
zepsuciu od innych nawierzchni tym 
bardziej, iż na ul. Mickiewicza panuje 

101-y sezon NAD NE 

SOLANKA 

ELEKTRO-i WOD 

IRYGACJE i PŁ 
ZAKŁAD LECZNICZEGO 
POWIETRZA I RUCHU. 

Z dodatkowego kred 

budowę dróg między Wil 

Zgodnie z naszą zapowiedzią, cen 
trala Funduszu Pracy wyasygnowała 

Wileńszczyźnie dodatkowy kredyt w 

wysokości 2 i pół miliona złotych na 
prowadzenie robót drogowych. 

Fundusz Pracy dokonał już po- 
działu tej sumy. Podział ten wygląda 
aastępująco: 

Wydział Powiatowy Mołodeczno 
otrzymuje 400.000 zł. 

Do dyspozycji Wydziału Powiato- 
wego w Święcianach asygnowano zł. 
200.000 na budowę drogi Święciany— 
Widze. 

Wydział Powiatowy Oszmiana 0- 
trzymuje 300. 000 zł. z czego przepro- 
wadzi budowę drogi Oszmiana—Dzie 
wieniszki kosztem 100.000 zł oraz bu 
dowę drogi Oszmiana — Gudogaj — 
Ostrowiec (200.000 zł.). 

Dla Wydziału Powiatowego Wil- 

Zdtowy włos jest eee 
piękny ! Włosy Wasze muszą przede 

wszystkim utrzymać swą 
naturalną elastyczność; zachowają wów= 
czas zdrowie i piękny połysk. Pielęgnujcie 
je zatem regularnie środkami niepozosta- 
wiającymi na włosach cząstek alkalicznych 
ani osadu wapiennego: stosujcie : 

TITAN PI 
zampon Czarna główka 

W 2-h odmianach : dla ciemnych i jasnych włosów 

  
  

   

   
   

  

ność praktycznego wykorzystania istnieją 
cych już możliwości. Organizacja produk 
cji na zbył a nie dla własnych wyłącznie 
potrzeb przy. jednoczesnym w miarę moż 
ności skróceniu drogi od producenta do 
konsumenta. 

Dziś załamuje się akcja nawozowa, po 
nieważ chłop jest z natury konserwatywny 
i niechętnie idzie na wszelkie inowacje, 
a poza tym zupełnie też nie wie, jak te na 
wozy stosować. Dajmy więc wpierw rolni- 
kowi oświałę, a.on sam potem zdecyduje 
na podstawie kalkulacji czy lepiej mu 
opłaci się zasłosować traktor, siewnik, czy 
zostać przy solidnym pługu i siewience. 

O powszechną zawodową oświatę po- 
winni walczyć współcześni publicyści, bo 
tylko przez nią można wzmóc aktywność 
dynamiczność gospodarczą naszej wsi.   

6 nurtach 

Gerard Juralewicz, 

PPN TIE ETIETEZT 

Dzisienki 
poznano jako ich  wlasnošė. Natychmiast 

wszczęte poszukiwania zwłok nie daly rezul 

łatu, jedynie 29 ub. m. znałeziono na dnie 

rzeki Dzisienki przewróconą łódkę, którą je 

chali Sosner i Szuchman. Dalsze poszukiwa- 

"ia zwłok trwaią. 
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KĄPIELE 
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Ui. Mickiewicza otrzyma zamiast asfaltu 
ciemno-szarą kestkę ‹ 

stosunkowo duży ruch kołowy. Posta- 
nowiono wybudować jezdnię z kostki 
kamiennej. Kostka ta ma być spro- 
wadzona z Wołynia z tamtejszych 
kamieniołomów. Będzie. to kostka 
ciemno-szara o kolorze prawie że 
czarnym: Ma ona prezentować się 
estetycznie. ) 

Koszt budowy tego odcinka (od 
placu Katedralnego do ul, Dąbrow- 
skiego) wyniesie 180.000 zł, w tym 
robocizna 60.000 zł. Przestrzeń od 
placu Katedralnego do ul. Dąbrow- 
skiego zajmuje 750 metrów. 

Roboty rozpoczęte zostaną w cią- 
gu najbliższych tygodni, 

DO PHCIA 
SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

OLECZNICTWO. 

  

101-у sezon 

INHALATORIUM. > 
UKANIA JELIT. 

STOSOWANIA SŁOŃCA, 
KĄPIELE KASKADOWE. 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro. 
wisk Polskich w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu” w kraju i za granicą 
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ytu inwestycyjnego 
Min. Komunikacji wyasygnowało dodatkowo 700.000 zł. na 

nem a granicą litewską 

no-Troki przyznano 100.000 zł. Z su- 
my tej wybudowana zostanie droga 
na odcinku Miedniki — Soleczniki. 

Do dyspozycji wileńskich władz 
wojewódzkich asygnowana została 
suma 800.000 zł. Urząd Wojewódzki z 
kredytów tych budować będzie drogi 
Wilno — Zawiasy, Wilno — Mejsza- 
goła i drogę z Oran do granicy litews 
kiej. й 

Roboty te częšciowo zostaly już 
rozpoczęte. 

Należy to dodać, że na budowę 
wspomnianych trzech dróg, poza 
wspomnianą sumą 800.000 zł. z Fun 
duszu Pracy, Ministerstwo Komuni- 
kacji wyasygnowało jeszcze 700.000 
zł. Łącznie.więc władze wojewódzkie 
dysponują obecnie kredytem w „wyso 
kości półtora miliona złotych. 

Reszta kredytu Funduszu Pracy 
przeznaczona została do dyspozycji 
Zarządu Miejskiego w Wilnie na re- 
gulację ul. Legionów i ul. Tyzenhau- 
zowskiej. 
EAN TPS TY POPE ЯЕНО 

  

„czytając gazetę czy zwraca Pan 

uwagę па reklamę? - 

— A wie Pan, przeciež to jest nie 
zawodny informator handlowy, cie« 
kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo: 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło+ 

wiec, troszczący się o popularność 

swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klentelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM", 

— To jest wierny i niezawodny 

sposób zdobycia klienteli, 

i ANJA 

EEK        

     



KRONIKA 
  

MAI Dziś: Anioła i Ireny 

5 Jutro: Jana Fpost. i Ew. 

Wschód słońca — g. 3 m. 35 
Czwartek Zachód słońca — g. 6 m. 56 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 4. V. 1938 r. у 

Cišnienie 763 

Temperatura średnia + 5 

Temperatura najwyższa -- 8 

Temperatura najniższa — 2 

Opady — 

Wiatry północne 

Tendencja bez zmian. 

Uwagi — dość pogodnie. 

NOWOGRODZKA 
— Odznaczeni krzyżem zasługi. W 

- dniu 2 maja br. o godz. 11 odznaczeni zc 
stali przez wojewodę nowogródzkiego: 

złotym krzyżem zasługi: 
1) Karpowicz Karol, rolnik w Czombro- 

wie, pow. nowogródzkiego, za zasługi ne 
polu pracy społecznej. 

2) Olszewski Mirosław, starosta powia 
towy w Słonimie, za zasługi w służbie pań 
stwowej i na polu pracy społecznej. 

3) laż. Bieńkiewicz Henryk, burmistrz 
m. Słonima, za zasługi w służbie samo 
rządowej. 

stebrnym krzyżem zasługi: 
1) Lange Anna w Nowogródku, za za. 

sługi w zakresie pomocy i opieki nad bez 

robotnymi. 
2) Zbieg-Kucharski Mieczysław, rolnik 

w Delatyczach, pow. nowogródzkiego, za 
zasługi na polu pracy społecznej. 

3) Świderska Janina, nauczycielka Pu 
blicznej Szkoły Powszechnej w  Kuźmi- 
czach, pow. nowogródzkiego, za zasług! 
na polu pracy zawodowej i społecznej. 

4) Szpilewka Helena, nauczycielka Pu- 
blicznej Szkoły Powszechnej w Kołtłowie 
pow. nowogródzkiego, za zasługi na polu 
pracy zawodowej. 

5) Kaczyński Henryk, p. o. inspektora 
Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku 
za zasługi w służbie państwowej. 

6) Kolendo Władysław, p. o. kierow. 
nik Publicznej Szkoły Powszechnej w Ły 
czycach, pow. nowogródzkiego, za zasłu 
gi na polu pracy zawodowej i społecznej 

7) Sokołowska Kałarzyna, nauczyciel 
ka Publicznej Szkoły Powszechnej w S'em 
kowie, pow. nowogródzkiego, za zasługi 
na polu pracy zawodowej i społecznej. 

8) Bieniasz-Krzywiec Adolf, podrefe 
rendarz Urzędu Skarbowego w Nowogród 
ku, za zasługi w zakresie pomocy i opie 
ki nad bezrobotnymi. * 

9) Poszwiński Henryk, kierownik Zakła 
du Wychowawczego w Adampolu, pow 
nowogródzkiego, za zasługi na polu pra 
cy zawodowej. 

10)Engman Grzegorz, p. o. kierowni- 
ka Oddziału Urzędu Wojewódzkiego w 
Nowogródku, za zasługi na polu pracy 
społecznej. 8 

brązowym krzyżem zasługi: 

1) Lewiński Eugeniusz Szczepan, obroń 
ca sądowy w Zdzięciole, pow. nowogródz 
kiego, za zasługi na polu pracy społecz 
nej. 

2) Piotrowski Adam, szofer Urzędu Wo 
jewódzkiego, za zasługi w służbie państ. 
wowej. 

— Rocznica 3 Maja. Obchód rocznicy 
odbył się na ogół skromnie, w ramach 
ustalonego programu, a więc: w wigilię 

rocznicy capstrzyk, 3 maja nabożeństwa, 
połem zawody sporłowe i zabawy, Przez 
cały dzień kwesłowano, przy czym wśród 

LEON MOENKE 

  

kwesłarzy wyróżniał się gorliwością p. 
mgr. Fiszer z p. Kleniewskim. 

— Owicja dla p. Małynicza. Wiado 
mość o uniewinnieniu przez Sąd Apela- 
cyjny p. Juliana Małynicza, skazanego 
przez Sąd Okręgowy w Nowogródku na 
3 lata więzienia, nadeszła do Nowogród 
ka już 2 bm. po południu i momentalnie 
rozeszła się po całym mieście. A ponie 
waż wiadomym było, że p. Małynicz po- 
dróżuje autobusem, jako łańszym od kolei 
środkiem lokomocji, zebrała się o godz 
20 przed przyjazdem autobusu z Lidy gru 
pa przyjaciół i sympatyków ex posła i bu: 
mistrza, która zgołowała p. Małyniczowi 
wielką owację. 

LIDZKA 
— Uroczystości w dniu 3 maja. W dniu 

3 maja, jako w dniu Święta Narodowego, od 

Łyło się w Lidzie szereg uroczystości. Rano 

po nabożeństwie w kościele parafialnym, od 

byla się defilada wojska, organizacyj. W 

deifladzie zwracały uwagę m. in. liczne od 

działy zuchów oraz liczny oddział motocy 

kl'stów miejscowego Klubu Motorowego. 

W godzinach popołudniowych na stadio 

nie miejskim w Lidzie odbyły się zawody 

sportowe, na program których złożyły się 

popisy gimnastyczne, pokazy walk bokser- 

sk'ch, koszykówka młodzieży szkolnej, na 

rodowy bieg na przełaj, pokazy strażackie 

id. 

Mimo dotkliwego zimna na stadionie ze 

brala się duża ilość młodzieży. Ё 

Dobrze wypadły popisy gimnastyczne 

dziewcząt (Gimn. Państwowe). W koszyków 

ce młodzieży męskiej — drużyna Gimnazjum 

Kupieckiego pokonała drużynę Gimn. Pań 

stwowego w stosunku 11:4. 

— Wyniki Narodowego Biegu na Przełaj. 

W ramach akademii sportowej odbył się 

się bieg na przełaj na dystansie 2klm. dla 

młodzieży i na dystansie 5 klm. dla zawad 

ników starszych. W biegu na 2 klm. pierw 
sze miejsce zajął Szymkowicz, drugie Doł 

goszyja (Państw. Szk. Mechaniczna), trze- 

cie, czwarte i piąte uczniowie Gimn. Kupiec 

kiego. Ы 
W biegu na 5 klm. pierwsze miejsce za- 

jał Pluciński (WKS Gedymin) w czasie 14 

m. 27 sek., drugie — Apiecionka (WRS. Li 

da) w czasie 14 m 29 kg, trzecie — Koło- 

mecki (WKS. Gedymin) w czasie 14 min. 38 

sek. 

Nagrody zwycięzcom rozdał p. starosta 

Gąssowski. 

— Wycieczka motocyklistów. 3 maja, ja 

ko w dniu otwarcia sezonu przez Lidzki 

Klub Motorowy odbyła się wspólna wycie 

cska członków Klubu do m-ka Bielicy. W 

wycieczce wzięło udział kilkanaście maszyn. 

— Kwesta uliczna. W wyniku urządzonej 

zbiórki ulicznej na terenie Lidy w dniu 1 

maja uzbierano na rzecz RIOK — złotych 

118 gr. 44, 

BARANOWICKA 
— Bloki wyborcze do Rady Miejskiej. W 

związku z mającymi odbyć się wyborapni do 

Rady Miejskiej już obecnie można zoriento- 

wać się, że najpoważniejszy chrześcijański 

blok zgrupuje się dokoła OZN. Następnie 

Р. Р. 5. wystąpi zdaje się z odrębnym blo- 

kiem wespół z żydowskim „Bumdem* i trze 

ci, jak słychać, ma powstać blok zjednocze 

nia żydowskiego, który wystąpi z własną li- 

stą. 

— Porządkowanie Szlaku Miekiewiczows 

kiego. W okresie wiosennym OTO i KR w 

Baranowiczach zwróciło uwagę na podnie- 

sienie poziomu sanitarnego i estetycznego 

gospodarstw wiejskich. W tym celu do wszy- 

sikich przodowników wiejskich zostały roze   

„KURIER“ (4440). 

Sprawy radiostacji baranowickiej 
Jak się dowiadujemy, kierownictwo no- 

wowybudowanej radiostacji w Baranowi- 
czach zaczyna nawiązywać kontakty z 
miejscowymi organizacjami społecznymi 
w celu zbadania możliwości współpracy. 
Jak słychać kierownictwo Radiostacji roz. 
poczęło już dokonywać prób z kilku miejs 
cowymi zespołami muzycznymi, które wy- 
słąpią potem w regionalnych audycjach. 

Nadawanie audycji z Baranowicz pro- 

jektowane jest już od lipca lub z nieznacz 
nym opóźnieniem, o ile by wszystkie 
instalacje nie były do tego czasu jeszcze 
gotowe. 

: Nareszcie, jak dowiedzieliśmy się, na 
regionalne audycje z Baranowicz projektu 
je się przeznaczyć tylko 1 godzinę na 
dobę, z tym, że w miarę postępu audycje 
te zostałyby zwiększone. 

słane odezwy, nawołujące do uporządkowa- 

nia wyglądu zabudowań, bielenia obór, sta 

jen, utrzymywania w porządku inwentarza 

itp W najbliższych dniach starosta Karol 

Wańkowicz w towarzystwie agronoma po- 

wiatowego p. inż. Krusa zamierza dokonać 

lustracji prac zespołów przodowniczych na 

wsi. Szczególna uwaga w tej lustracji zwró- 

cona będzie na gospodarstwa rolne, położo 

ne obok Szlaku Mickiewiczowskiego w pow. 

baranowickim, który staje się coraz więcej 

ożywioną trasą turystyczną. 

— Czy miasto zostanie zupełnie pozba- 

wione komunikacji autobusowej z dwar- 

-cem? Znaczna odległość stacji Baranowicze 

Pcleskie była łagodzona przez komunikację 

autobusową, jeśli w ogóle można nazwać ko 

munikacją kursujący parę razy dziennie je- 

den autobus pasażerski. Obecnie od kilku już 

dni ostatnie połączenie z dworcem zostało 

zerwane z powodu nieprolongowania konce 

sji dotychczasowemu właścicielowi autobu- 

su. Czy kto inny dostanie koncesję nie wia: 

domo, a tymczasem miasto jest zupełnie pe 

zbawione komunikacji autobusowej z dwor- 

cem. 

NIEŚWIESKA 

— W Nieświeżu zanotowano ostatnio 
kilka wypadków tyfusu brzusznego. W 
związku z tym władze sanitarne zarządziły 
przymusowe szczepienie ochronne, Lud- 
ność szczepiona jest bezpłatnie przy znacz 
nie zwiększonej ilości personelu. Po upły- 
wie tygodnia zapowiedziane jest ponow- 

ne szczepienie o zwiększonej dawce. 
Onegdaj zmarła na tyfus brzuszny dziew- 
czyna lat 20. 

— Na obozy nad morze. Odbył się w Nie 

śweiżu powiatowy zjazd opiekunów szkol- 

nych Kół LOPP, przy udziale ponad 30 de 
legatów z terenu miasta i powiatu. 

Po złożeniu sprawozdań postanowiono 

wysłać liczną gromadę młodzieży czerwono 

krzyskiej przede wszystkim anemicznej i u 

bogiej na bezpłatne kołonie do Pucka i obo 

zy nad morze. 

WILEŃSKO-TROCKA 
— Koncert w szkole powszechnej w Tro- 

kach. 7 maja b. r. odbędzie się koncert u- 

rządzony przez Kółko Muzyczne przy Szko 

le Powszechnej im. Marsz. Piłsudskiego w 

Trokach. 

Na program koncertu złożą się głównie 

produkcje chóru i orkiestry strunnej (orkie 

stra ta jest jedyną tego rodzaju w okręgu 

szkolnym wileńskim). 

Dojazd do Trok autobusem, powrót — do 

Landwarowa (8 km. dorożką), z Landwaro 
wa do Wilna pociągiem. 

— Wiosenna zabawa w Miekunach. W 

sobotę 7 maja b. r. w lokału domu ludowe 

ge w Mickunach pod Wilnem (dojazd auto 

busem) odbędzie się zabawa taneczna, zor 

ganizowana przez Zarząd Kol. Koła Tomi- 
słów w Wilnie. Przygrywać będzie doboro 

wa orkiestra z Wilna. 

Dochód z zabawy przeznaczony jest na 
Fundusz Stypendialny TOM. 

Ze względu na cel i moc atrakcyj pod 

czas zabawy prosimy o jak najbardziej Ticz 

ne przybycie. Bufet tani i obfity 

Stroje dowolne. Wstęp 99 gr. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Nowi wójtowie. W ubiegłym tygodniu 

odbyły się wybory wójtów w Porpliszczu i 

Zalesiu. Wójtem gminy w Porpliszczu wyb- 

rany został Jan Sławiński, w Zalesiu zaś Al 

fons Sajkowski. 

POLESKA 
— Dzieci szkół powszechnych m. Brześ- 

cia ofiarowały w dniu 3 maja poleskiemu 

pułkowi piechoty ciężki karabin maszynowy 
zakupiony ze składek uczniowskich. 
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Życie durnego Iwana 
Pasł najpierw gęsi i świnie, a potem by- 

dło. Wstawał o świcie, nogi pękały od rosy i 
biota. Ranki były chłodne, a południa letnie 
prażyły. Czasem zasypiał w polu i dostawał 
od ojca cięgi. Lubił wylegiwać się na zielo- 
ncj murawie, gdy litościwe słonko wypijało 
ostatnie krople pozostałej po nocy wilgoci. 
Czasem burza, deszcz, a na jesieni dzień w 
dzień plucha I brodzenie po kałużach. Nie 
można powiedzieć, że było źle. Wieś ich przy 
pierała do błota: latem kąpiel z zamulonej 
rzece z bandą chłopców ze wsi, w zimie uga 
nianie się na drewnianych łyżwach po zma 
rzniętym bagnie, lub wylegiwanie się na cie 
płym piecu. Ten piec, to bodaj najmilszy ze 
wszystkiego: wygrzewał się jak kociak i bez 
końca słuchał bajek, jakie opowiadał „dziadź 
ko“ Apanasy. Rozkosznie też było łowić ra 
ki w rzece, lub godzinami wysiadywać z 
wędką. Różne są przyjemności w życiu chłop 
ca na wsi. I trudno powiedzieć, czy lepiej 
zrywać jabłka z ogrodu, czy zbierać maliny 
w czarnym, niezmierzonym lesie. I wrony mo 
żna wydzierać z gniazd i palić papierosa kry 
jąc się przed ojcowskim gniewem i strzelać 
z własnoręcznie sporządzonych strzelb. Cza 
sem bywało gorzej. Raz od matki dostał mio 
tłą za rozbicie glinianej miski, a kilka razy 
od ojca oberwał pasem za przesiadywanie 
nad rzeką. Kiedyś był chory na krostę, mó- 
wili, że zaraził się od koni wojskowych. Mat 
ka sadzała go do cebra z gorącą wodą i roz 
parzonymi pędawi świerku. Strupy znikły, 
przestało ciec z uszu i znowu nabrał cery 
z nastaniem wczesnej wiosny. Przewalały się 
jakieś wojska: Rosjanie, Niemcy, Polacy, 
bolszewicy. I właśnie podczas jednej nocy 
wszystko się zmieniło. Zasnął zmęczony ca- 
łodziennym hasaniem. W ciemną, nieprzenik 
nioną noc działo się enś strasznego. Jakieś 
harce, podjazdy, strzelanina, jęki umierają- 
cych, a potem rozszalałe morze płomieni. 

Wystraszony Iwanko wlazł do wozu pod 

„powietką”, wcisnął głowę w garść słomy i 

zamknął oczy. Wieś oszalała, o chłopcu za   
RORTEWY ZZO TRSTREYTYY NIE ZESERPTOTEPCATROCWZEZNA, 

5) ł Można sobie wyobrazić, co by nas czekało, gdyby ci za- I 

  

Dzieci z pow. nieświeskiego 
ofiarcwały ogrodowi zoolog. 

w Wilnie orła i oślicę 

Niedawno szkoła powszechna w Zaostro- 

wieczu w pow. nieświeskim ofiarowała dla 

ogrodu zoologicznego w Wiłnie olbrzymiego 

crła bielaka, złapanego obok zasieków gra 

nicznych w Kołkach. 

Obecnie ta sama szkoła przesłała w da 

rże do tegoż ogrodu tresowaną oślicę, która 

przez dłuższy czas przebywała pod opieką 

szkoły. Szkoła ma zamiar zorganizować wy, 

cieczkę dziatwy do Wilna, dzieci więc będą 

mogły obejrzeć swych pupilów w nowym 

środowisku. 

pomnieli. Zapaliła się stodoła, powietka i 

wóz. Gdy ogień począł prażyć Iwanko pogź 

nał przed siebie. Coś uderzyło go po głowie. 

Potem otworzył oczy, ale już nikogo nie po 

znał i nie odzyskał całkiem przytomności, 

Coś pękło w głowie chłopca, majaczył i gas 

dał od rzeczy, a ludzie mówili: Iwanko zdur 

niał. 

Minęła wojna, odbudowano wieś, a Iwan 

ko rozumu nie odzyskał. Wszystko płynęło 

swoim trybem, życie zmieniło się jak woda 

w rzece: minąl dzień i wydawało się, że to, 

samo co wczoraj, a to było już nowe. Zmies 

ni! się i Iwanko: wyrósł na pokracznego 
mężczyznę, zrobił się nieśmiały, bał się na: | 
wet dziecka — nazywali go durnym Iwas 
nem. Zmarł ojciec, zmarła matka i durny ' 

wan pozostał na łasce siostry. Ta prędko 

wzięła sobie „w prymy” chłopca z sąsiedniej 

wsi. Teraz nastał dla durnego Iwana najgor 

szy czas poniewierki. Zamykali go czasem w 

ciemnej komorze na cały długi dzień. — 

Niech nie wałęsa się po wsi i nie przynosi 

wstydu — mówili. A durny Iwan gnił w ciem 

nicy. Nadchodziły na niego szalone ataki zbo , 

lałych zębów, ryczał jak zwierzę i gryzł еа ! 

ny... ! 

Aż raz uciekł z domu i więcej już nie wró 

cit Przybłąkał się do miasteczka. Gdy było 

ciepło spał pod płotami i w krzakach, a cały 

dzień dreptał po ulicach mnucząc niezrozu* 
miałe wyrazy. Biedny, nieszkodliwy idiota, 

z bezmyślnym uśmiechem na twarzy: szczę 

śliwy, że nie uświadamia sobie swego losu. 

Ugamia się za nim zgraja dzieciaków, ale na 

wet największym łobuzom nie sprawia zado 

wolenia dokuczanie durnemu  Iwanowi, 

więc namawiają go jedynie do nieszkodli“ 

wych wybryków. Jednego na przykład razu 

z namowy chłopców chodził i darł się w 

głos „Żydy, dawajcie jeść*. Był ulubieńcem 

dzieci, które wdawały się z nim w pogawęd= 

ki, a czasem przynosiły mu kawałek pieczy 

wa, lub papierosa. Wyżókły i obdarty, wy», 

dający jakieś nieuchwytne dźwięki, x nieod 

stępnym uśmiechem na twarzy, bezmyślnie, 

| 

| można by powiedzieć odruchowo, jadł, palił 

i wykonywał każdą czynność. Żył jak bez- 
domne zwierzę. A gdy nadeszły mrozy I%an 

instynktownie począł garcąć się do ludzi. 

Lecz komu jest potrzebny zawszony idiota? 

Kto go zechce przyjać pod gościnny dach? 

A zima nie żartowała. Nawet dzieci bały się 

iść do szkoły, by nie poodmrażać sobie u* 

szu i nosa. Przerwano na kiłka dni naukę. 

W taki czas głupi Iwan nie miał kąta. O- 
puścił niegościnne miasteczko i poszedł na 

najbliższą wieś. Wałęsał się od chaty do cha, 

ty, dawali jeść, lecz dłużej zatrzymać nikt 

go nie chciał. Zbliżała się mroźna noc. Nawet 

najgłupszy czuje potrzebę snu w zacisznym 

kącie. Iwan zaszył się do opuszczonej łaźni 

na skraju wsi. We dnie robili tam kąpiel i 

piec był jeszcze trochę ciepły. Przytulał się 

biedak do cegieł, bo przez szpary w ścia- 

nach wialo mrozem. Zasnął, utrudzony cało- 

dzienną włóczęgą, a w następnym dniu Ius! 

dzie odnaleźli Iwana. Był już skostniały. Po 

gminie poszła wieść — zmarł durny Iwan... 

Nikt jednak nie uronił po nim łzy. 

Witold Rodziewicz. 

Błoto stawało się coraz bardziej płynniejsze. Chwilami 

FUNEDERA 
Zatrzymaliśmy się na chwilowy odpoczynek. Nie 

bezpieczeństwo minęło. Pozostało tam, w dole, poza 

nami. 

Ruszyliśmy dalej. Przeszedłszy przez wielką połać 

błota, zatrzymaliśmy się w lesie, na następnej górze, 

na nocleg. Zmęczenie i ogarniające nas ciemności unie 

możliwiały bowiem dalsze posuwanie się naprzód. 

Zaczął mżyć deszcz. Lecz byliśmy na to przygo- 

łowani. Opuszczając Murmańsk, wobec braku w mieś 

cie płaszczy, brezentu, ceraty, w ostatniej już chwili 

znaleźliśmy w pewnym sklepiku pół tuzina fartuchów 
gumowych. Przykryci obecnie tymi fartuchami zasnę- 
liśmy snem sprawiedliwych, postanawiając, wobec 

całkowitego fizycznego * moralnego wyczerpani* 

stępny dzień poświęcić na odpoczynek. 

„Dzień odpoczynku”. 

, Zmęczeni 8-dniowym przemarszem i prze- 
życiami dnia ostatniego spaliśmy dość długo. Już słoń 
ce było wysoko, a zegarek wskazywał godzinę 10 czy 
11, gdyśmy się zbudzili. Zbudziło mię głośne nawoły' 
wanie się w lesie. Byli to mężczyzna i kobieta z dzieć 
mi z poblizkiego sowchozu OGPU, zbierający jagody   

stali nas śpiącymi w lesie. Lecz i nieśpiących oczeki- 
wał los nie lepszy. Przerażony rozbudziłem żonę. Nie 
potrzebowałem jej nie mówić, gdyż w tejże chwili roz 
legły się wpobliżu nas nawoływania: „Pietia! Kola! 
Ženia/“. Nie zamieniając ze sobą ani słowa, momen 

talnie zebraliśmy nasze rzeczy i zwinęliśmy koce i far- 
tuchy. Chowając się za drzewami, opuściliśmy niebez 

pieczne miejsce. Oddaliwszy się od ludzi na należyty 
dystans, postanowiliśmy iść nie śpiesząc się w kierun 
ku jeziora, odległego o 10 z górą kilometrów od Mur- 
mańska w tej nadziei, że może tam uda się nam spę 
dzić spokojnie resztki naszego dnia wypoczynkowego 

O g. 1 po poł. na brzegu górskiej rzeczki urządzi 
liśmy popas. Potem, nie śpiesząc zbytnio, ponieważ 
droga do jeziora nieodmiennie wspinała się w górę, ru- 

szyliśmy dalej i około g. 6 wiecz. bez przygód przy 

byliśmy do pierwszego jeziora. Lecz rychło usłyszeliś 
my wystrzał i ujadanie psów. Bliskość Murmańska i 

tutaj dawała znać o sobie. Pozostawać tutaj w tych wa- 
runkach było połączone z ryzykiem. Lada chwila mo- 
gliśmy się natknąć na myśliwych lub na psy. Jak naj- 
rychlej należało podążać do następnego jeziora, by tam 
spędzić resztki dnia, przeznaczonego na wypoczynek 
Aby się prędzej stąd wydostać, zdecydowaliśmy się 

brnąć przez ciągnące się na naszej drodze błoto. Lecz 

zaledwie rozpoczęliśmy tę wędrówkę, jak już żałowa- 
liśmy tego. Kępy spotyłęgtą     
  

  

mieliśmy wrażenie, że kołysze się grunt pod naszymi 
nogami. Była to część górskiego leśnego jeziora, sto 

sunkowo niedawno zarośniętego. Zaczęliśmy napoty- 

kać oka wody ledwie przykryte zieloną pleśnią. Nie 

wykluczona była ewentualność zaprzepaszczenia się w 
takiej bardziej ukrytej studni. 

Jednak los nam sprzyjał. Wydostaliśmy się stop 

niowo na wyżej położone i mniej grzązkie miejsca. Kę- 
py napotykało się coraz częściej. Szczęśliwie preebrnę- 
liśmy przez to przeklęte miejsce. ) 

Miejscowość, w którejśmy się znaleźli, byta poroš- 
nięta mchami najrozmaitszych kolorów i odcieni, rzad+ 
kimi krzakami i niskorosłą ścielącą się po ziemi brzo: 
zą. Patrząc na tę przyziemną roślinę z nadzwyczaj 
drobnymi liśćmi, trudno było nawet ją uznać za gatu 
nek brzozy. Tylko na brzegach stawów, od strony 
gdzie nie dosięgały wiatry północno-wschodnie, zaró 
śla drugiego gatunku krzaczastej brzozy stawały się 
gęstsze i wyższe. Przypuszczając, Że niebezpiecze! 
już minęło, ruszyłem wzdłuż drugiego jezłora, przeż g 
prawie pozbawioną roślinności miejscowość. ” 

IŚĆ było lekko, przyjemnie i nogi nie Bplažy. Zd 

J 

wało się, że idziemy po miękkim dywanie» 

— Hej. stój! — rozległo się nagłe wpobliżn 

(D. e. n.)



„KURIER“ (4440). 

Echa Eoczmalcseuz cd wer 
Spółdzielczego Banku Rzemieślników 

i Kupców Chrześcijan 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na ławie oskarżonych 

W r. 1933 ogłoszona została upadłość 
Spółdz. Banku Rzemieślników I Kupców 
Chrześcijan. w Wilnie, który mieścił się 

przy ul. Niemieckiej. 
Wiadomość ta wywołała wśród człon 

ków banku, w większości wypadków drob 
nych rzemieślników, wielkie poruszenie. 

"© powodach bankructwa kursowały po- 
głoski, przebąkiwano © nadużyciach. 
Sprawą tego bankructwa zainteresowały 
slę również władze śledcze. Wszczęto do 
chodzenie, w wyniku którego prokurafu 

-. ra sporządziła akt oskarżenia przeciwko 
kierownictwu Instytucji I wczoraj sprawa 
była przedmiotem obrad Sądu Okr. w Wil 
nie. Przewodniczył trybunałowi sędzia 
S. O. Zaniewski. Oskaržai wiceprokurato: 
Nowicki. Sprawa wywołała wśród byłych 
udziałowców instytucji ogromne zaintere. 
sowanie Sała Sądu Okr. była wypełniona 

NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. 
Na ławie oskarżonych zasiadło 10 

osób. Prócz buchaltera są fo wszystko by- 
li członkowie zarządu | rady nadzorcze) 
banku. Nazwiska ich są dobrze znane wil 
nianom. Są to: b. prezes zarządu I dyrek 
łor banku Kazimierz Rutkowski, znany w 
Wilnie właściciel masami Ludwik Knapik 
Józef Urziałło, Paweł Czyż, Kazimierz Bal 
toszewicz, Ludwik Łoś, Tomasz Krasow 
ski, Władysław Mrozowski, Ksawery Go 

żuchowski oraz Michał Wiikiewicz. 
Zostali oni pociągnięci do odpowie. 

dzalności sądowej na podstawie artyku- 
łów 269 1 281 K. K. fzn. za dokonanie nie. 
prawnych tranzakcyj bankowych i naraże 
nie na strstv udziałowców 

-„orORIA BANKU. 

Bank powstał w r. 1924 pn. Bank Kup- 
ców Chrześcijan. Po pewnym czasie jed- 
nak został przemianowany na „Bank Ma 
sarzy Wileńskich”. Była fo podówczas In 

stytucja bankowa, służąca wyłącznie Inte. 

resom masarzy wileńskich. To stadium ro2 
woju tej Instytucji nie trwało długo. Po 
pewnym czasie, ściśle, w r. 1927, został on 
przemianowany na „Bank Rzemieślników 
I Kupców Chrześcijan” I pod tą nazwą pro 
sperował do likwidacji piacówki, która isi 
miała w przeciągu 10 lat i miała najlepsze 
widoki rozwoju. 

W wyniku dochodzenia przeciwko 

wszystkim zasiadającym wczoraj na ławie 

oskarżonych b. działaczom banku wysu 
„nięto poważne zarzuty. W ramach senten 
cjl aktu oskarżenia brzmią one m. in. nastę 
pująco: „Oskarżonym Kazimierzowi Rut 
kowskiemu jako prezesowi zarządu oraz 
Knapikowi I Uziałe jako członkom zarzą 
du zarzuca się, IŁ w okresie pomiędzy 
1927 r. a Hstopadem 1932 roku działając 
na szkodę banku udzielili 14 osobom, nie 
członkom banku, niezabezpieczonego na 
leżycie otwartego kredytu, skutkiem cze. 
go bank poniósł poważne siraty“. 

P "ALL ES La LAK AAKAAAAAASAKAAAAAAAAAAAAMAAAS 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

ŹRÓDŁO MIŁOŚCI 
Operetka w 14 obrazach 

TYTYYYYYYYYWYVYWYVYTYYSYVYYWYVYYVYYYYYYTY: 

Że szwendania się 
po Wilnie 

Przyjaciele kwiatów mają wiele do ro- 

boty. Utwierdziła nas w tym przekonaniu 

Bernardynka. Ogród Bernardyński wiele zy- 

skał po usunięciu pawilonów powystawo- 

wych. Więcej przestrzeni, perspektywy, po- 
wietrza, słońca. Ale za to odsłoniły się szpet- 

ne murzyska, otaczające szkołę tkacką. Czy 

by nie można tych murów tymczasowo ob 

sadzić drzewkami i to jak najprędzej, póki 
jeszcze wiosna strajkuje? Inaczej cały efekt 
zniesienia pawilonów będzie poważnie nad 
werężony. 

Dwa obeliski egipsko-wileńskie, strzegące 

wejścia do Bernardynki, wyraźnie proszą o 

jakiegoś burzymurka. 

Oto mały zbiorek wwag z majowej włó- 

szęgi. Poszwendawszy się po Wilnie można 
dostrzec sporo braków dojrzałych da usunię 

cia stosunkowo niewiełkim nakładem pracy 

i kosztów. N. 

  

jawiła się niezliczona masa susłów, Żarło- 
czne fe zwierzęta niszczą zasiewy. Do sta- 
rosty nieświeskiego zgłosiła się delegacja 
okolicznych gospodarzy, z prośbą o po- 
moc w wyniszczeniu szkodników, składa- 

jąc jednocześnie kilkadziesiąt złotych na 

walkę z nimi. Władze administracyjne w 
porozumieniu z organizacjami rolniczym 
opracowują pian wyniszczenia szkodni- 

  
  

_ Najście susłów na 
Na polach w okolicach Nieświeża po- | 

SUMA STRAT 

według aktu oskarżenia wynosiła 51,361 
zł 89 gr. 

Ponadto członkowie zarządu | rady 
nadzorczej banku oskarżeni są o fo, ŻE 
prowadzili księgowość w sposób šwiado 
mie niezgodny z prawdą, przez niewcią- 

ganie całkowitych obrotów banku, które 
stanowiły jego dochody. Inaczej mówiąc 
zarzuca się im 

UKRYWANIE RZECZYWISTYCH DOCHO 
DÓW BANKU, 

co naraziło na straty zarówno udziałow 

ców, jak 1 samą instytucję oraz skarb pań- 

stwa, który poniósł straty przy wymierza- 

nilu podatków, opierając się na nieprawl- 

dłowo prowadzonych księgach. 

W rezultacie tak prowadzonej polity 
kl gospodarczej banku nastąpił krach 

i wczorajszy proces, 

Uzasadnienie aktu oskarżenia powia 

da, że nadużycia te młały charakter syste 

matyczny. Twierdzenie to opiera się, w 

pierwszym rzędzie, na zeznaniach byłego 

skarbnika tegoż banku, Antoniego Paclu 

kasa. 

Stwierdził on podczas przesłuchania 
że klerownictwo banku pobierało nad 
mierne odsefki od pożyczek udzielanych 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody w-g PIM'a 
na 5. V. 38 r.: 

Pogoda 0 zachmurzeniu 
z większymi rozpogodzeniami. 

Po chłodnej nocy, temperatura w cią 
gu dnia średnio około 15 C. 

  

zmiennym 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: 

Jundziłła (Mickiewicza 33), Mańkowi. 
cza (Piłsudskiego 30),  Chróścińskiego i 
Czaplińskiego (Ostrobramska 25), Filemo 
nowicza | Maciejewicza (Wielka 29), Sa 
rola (Zarzecze 20). 

Ponadło stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42), Szantyra (Le- 
gionowa 10) i Zajączkowskiego (Witeldo. 
wa 22). 

    

   
    

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

EEST SIT EIE TATTO 

MIEJSKA. 

—Trakt Pielgrzymi. Zarząd Miej- 
ski czyni już przygotowania do reali- 
zacji projektu budowy t. zw. Traktu 
Pielgrzymiego. Trakt ten bądzie biec 
od elektrowni miejskiej, po przez ul. 
Derewnicką, obok stadionu na Pióro- 
moncie aż do Kalwarii. Wszystkie 
pielgrzymki, procesje i wycieczki, zdą- 
żające do Kalwarii, będą kierowane 
tym Traktem. 

W myśl opracowanego projektu, 
Trakt Pielgrzymi ma prezentować się 
bardzo okazale. Szerokość jezdni wraz 
z chodnikami wynosić ma 32 metry. 
Poza tym Trakt zaopatrzony ma być 
w trawniki i liczne ławki przydrożne 
dla odpoczynku, 

Budowa Traktu Pielgrzymiego ma 
być rozpoczęta w ciągu lata roku bież, 
W związku z tą inwestycją Magistrat 
uchwalił wykup i przejęcie na włas- 
ność miasta całego pasa gruntów 
przydrożnych. 

— Magistrat postanowił dla u- 
sprawnienia prac Centralnego Biu- 
ra Statystycznego powołać specjalną 
Komisję. W skład Komisji £weszli: 
prof. Gutkowski, wice-prezydent Na- 
gurski i p. Pac-Pomarnacki. 

— Budowa trybun na stadionie 
na Pioromoncie. Władze miejskie 
zrezygnowały narazie z projektu wy- 
budowania na Pioromoncie wielkiego 

  

ВРЬ НАН 
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okolice Nieświeża 
ków. W fym celu został już wyznaczony z 
referalu zdrowia specjalny funkcjonariusz, 
który przy pomocy środków chemicznych 
prowadzić będzie oczyszczenie obsianych 
pól i zagród. 

Kilku mieszkańców Nieświeża skupuje |. 
zabiie susły po 10 groszy za sziukę, z któ 
rych zdejmuje skórki | wysyła do wypra- 
wy.   

członkom banku, ukrywało część wpły- 
wów, co pokrywa się z ogólną tezą oska 
żenła, oraz udzielało, dzięki panującemu 
systemowi osobistego protekcjonizmu, pe 
życzki nie członkom banku, nie wymaga 
jąc odpowiedniego zabezpieczenia. 

OSKARŻENI NIE PRZYZNAJĄ SIĘ 

DO WINY. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia sąd 
przystąpił do przesłuchania oskarżonych 
którzy nie przyznali się do winy. W ob. 
szernych wywodąch wkazywali oni, jako 
na przyczynę stwierdzonych mankamen 
tów, na wadliwe prowadzenie ksiąg bu 
chalteryjnych. 

Po zeznaniach oskarżonych, rozpoczę. 
ło się przesłuchiwanie świadków, których 
wezwano na rozprawę kilkudziesięciu 
Prócz byłych pracowników banku  ora2 
funkcjonariuszów policji, prowadzących 
dochodzenie, stawali przed sądem poszka 
dowani udziałowcy tej Instytucji, którzy 
opowiedzieli o porządkach, panujących w 
banku przed bankructwem. 

Bronią oskarżonych adwokaci Jankow 
ski, Rutkiewicz I Inni. 

Wyrok ogłoszony zostanie dziś o g 
1 pp. (cj. 

=P 

parku sportowego, który by mógł ob- 
sługiwać „Wszystkie gałęzie sportu. 
Postanowiono narazie ograniczyć się 
do uregulowania boiska piłki nożnej 
i wybudowania reprezentacyjnych try- 
bun. Prace wstępne zostały już roz- 
poczęte. 

— Magistrat będzie interwenio- 
wał w sprawie kurzu. Wczoraj na 
posiedzeniu Zarządu Miejskiego przez 
jednego z członków Kolegium Magi- 
stratu zwrócona została uwaga, że na 
ulicach z nastaniem suchszych dni 
unosi się całymi kłębami kurz, który 
po prostu trudny jest do zniesienia. 
Dzieje się to na skutek tego, że ulice 
nie są w dostatecznym stopniu po- 
lewane. 

Postanowiono wobec tego zwrócić 
się do Starostwa Grodzkiego z prośbą, 
by władze administracyjne wydały 
polecenie organom policyjnym, by 
zwracano baczną uwagę na polewa- 
nie ujic i winnych pociągano do od- 
powiedzialności karnej. 

Ze swej strony polecamy gorąco 
uwadze placyk przy ul. Jezuickiej. 
Jest to ostatnio rezerwat kurzu, na- 
dający się do pokazywania jako oso- 
bliwość. Tam przed skropieniem 
przydałyby się bardzo miotła i łopata. 

WOJSKOWA 

— 16 maja pierwsze powołania 
do zastępczej służby wojskowej. 
Wyznaczony już został termin tego- 
rocznego powołania do odbycia za- 
stępczej służby wojskowej. Pierwszy 
termin przypada na 16 maja. Refe- 
rat wojskowy rozpoczął już wysyłanie 
kart powołania. Do odbycia służby 
zastępczej powoływani są poborowi 
urodzeni w latach 1912, 1913, 1914, 
1915 i 1916 oraz ci z rocznika 1911, 
którzy stawali. da poboru po roku 
1932. Powoływanie do zastępczej służ- 
by trwać będzie przez całe lato. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Tegoroczne ferie letnie w 

szkolnictwie. Jak się dowiadujemy 
w roku bieżącym zajęcia w szkolnic- 
twie państwowym i prywatnym za- 
kończone będą w dniu 25 czerwca. 
Ferie w szkołach powszechnych i 
średnich potrwają do dnia 2 września, 

AKADEMICKĄ 
— Nowa Czytelnia Akademickie Koło Roz 

woju Ziem Wschodnich, b. Ziemi Mińskiej o- 
raz Związek Akademików Nowogrodzian (or 
ganizacja nadrzędna, obejmująca koła po- 

wiatowe: Lidzian, Baranowiczan i Nowogro 
dzian) mieszczą się od dnia 1 maja br. we 

własnym lokału przy ul. Bakszta 15 (gmach 
Akademickiej Bursy Męskiej). 

Wymienione koła w najbliższych dniach 
uruchamiają we własnym lokalu czytelnię. 

HARCERSKA 

— Wesoła rozrywka!!! Dzisiejsze przeds- 
tawienie „Kalifa Bagdadu" z udziałem świet 

nego komika Eddie Cantora w kinie Casino, 

zostało zakupione przez Błękitną Jedynkę 

Žeglarską, Wil. Druž. Harc. 

Kto więc jeszcze nie oglądał tego arey- 

wesołego filmu niech śpieszy do Casina, ol- 

bowiem dziś ostatni dzień programu. 

GOSPODARCZA. 

— Komisja Odwoławcza wzna- 

wia prace. Po miesięcznej przerwie 

z dniem 6 bm. Komisja Odwoławcza 
  

   

  

Iž NAŠLADO 
(ÓW „MIGRENO-NERYVOSIN* 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOREBKACH mawuczwew 
   

    

  

przy Wileńskiej lzbie Skarbowej wzna- 
wia prace. Rozpatrywane będą obec- 
nie odwołania płatników od wymiaru 
podatków obrotowego i dochodowe- 
go za leta ubiegłe. 

Należy zaznaczyć, że obecnie odwo- 
łań podatkowych jest znacznie mniej 
niż w latach ubiegłych. Tłumaczy się 
to bardziej liberalnym traktowaniem 
płatników przez władze skarbowe. 

— Nakazy płatnicze na podatek 
przemysłowy od obrotu. Władze 
skarbowe przystąpiły do rozsylania 
nakazów płatniczych na podatek prze- 
mysłowy od obroru za rok 1937 oraz 
tegoż podatku zryczałtowanego na 
rok 1938 dla tych przedsiębiorstw, 
których roczny obrót nie przekroczył 
sumy 50.000 zł. 

Nakazy płatnicze mają być dorę- 
czone do dnia 15 b. m. 

Podatek płatny jest w ciągu dni 
30 od dnia otrzymania nakazu płat- 
niczego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
We czwartek 5 maja w lokalu Ośrodka 

Zdrowia, ul. Wielka 46 o godz. 6 z ramienia 

Tewarzystwa „Mens* prof. Z. Hryniew:cz 

wygłosi odczyt pt. „Gruźlica a alkohol". 

Wstęp wolny. 

— Zarząd Oddziału Towarzystwa Poloni- 

stów Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, za 

wiadamia swych członków, że dziś, dnia 5 

maja, we czwartek, o godz. 18,15 w lokalu 

Cgniska Metodycznego Języka Polskiego, 

Deminikańska 3, odbędzie się zwyczajne ze- 

branie Odziału, na którym p. Wanda Ach- 

remówiczowa wygłosi referat pt. , Problemy 

poetyki". Goście mile widziani. 

— „Czwartek dyskusyjny ZPOK% z odczy 

tem p. Stanisławy Rutkowskiej — członkini 

Wydziału Spraw Kobiecych Zarządu Głów- 

nego Z. P. O. K. na temat Problemu służb 

domowej w kraju i za granicą. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet u 
przejmie zaprasza wszystkich zainteresowa- 

nych tym zagadnieniem o przybycie na zeb 

ranie punktualnie o godz. 6,30 wieczorem do 

lokalu ZPOK przy ul. Jagiellońskiej 3-5 m. 3 
Wstęp wolny. Goście mile widziani. 
— Zebranie Tow. Literackiego im. Ada 

ma Miekiewieza odbędzie się w piątek 6-go 
maja r. b. o godzinie 19.35 w lokalu Semi 
narium Polonistycznego USB (Zamkowa 11). 
Na porządku dziennym: 1) Referat prof. dr 
Wsiewołoda Bajkina „O Sonetach krym- 

sk'ch Mickiewicza i ich przekładach na ję 

zyk rosyjski”, 2) Sprawy bieżące. 

Wstęp dla członków i wprowadzonych 

gości. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Prezes Jan 

Skwarczyński w imieniu Kół Nr. 4i 6 
Związku Rezerwistów w Wilnie składa 
serdeczne podziękowanie Wielebnemu 
Księdzu, Komendantowi Podokr., kpt, 
Szynkowskiemu oraz Komendantowi 
Zarządu Grodzkiego por. Zemle za 
przybycie na tradycyjne Święcone 
Zw. Rezerw. w dniu 3.V rb. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

Dziś w czwartek, dnia 5 maja — przed- 

stawienie wieczorowe o godz. 16,15 — wypeł 

n* trylogia tragiczna Aischylosa „Oresteja“. 

Tekst polski i inscenizacja prof. St. Srebrne 

go. Udział bierze kilkadziesiąt osób. Reżyse 

ria dyr. M. Szpakiewicza. Oprawa dekoracyj 

na K. i J. Golusów. Jest to przedostatnie 

przedstawienie wieczorne „Orestei*. 

Jutro, w piątek dnia 6 maja o godz. 8,15 

wiecz. „Wilki w nocy** — po cenach propa 

gandowych. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*% 

Dziś ostatnia nowość repertuaru scen zag 

ranicznych oraz Teatru „Lutnia* dowcipna 

1 wesoła operetka Benesza „Źródło miłości”. 

— Występy Leona Wyrwicza. Zapowie- 
dziany na poniedziałek 9 maja występ tego 

fenomenalnego artysty spotka się z tym co 

zwykle zainteresowaniem, tym bardziej, że 

Leon Wyrwicz będzie występował w progra 

mie Wilnu nieznanym. 

"Teatr dla dzieci. „Za siedmioma górami* 

baśń E. Zarembiny jest widowiskiem  ideo- 

wym dla dzieci od łat 8 do 14 
Uwaga. Na ostatnim widowisku wygrane 

książeczki przypadły w udziale Jerzemu Ma- 

karewiczowi i Władysławowi Czyszkowskie- 

mu. W niedzielę zakończenie losowania ksią 

żeczek P. K. O. 
"— Występy Janiny Kulezyckiej Ulubiona 

artystka Janina Kulczycka rozpoczyna wy 

stępy w Lutni w dn. 10 maja w operetce 

„Orłow*. 

RADIO 
CZWARTEK, dn. 5 maja 1938 r. 

6,15 Pieśń; 6,20 Gimnastyka; 6,40 Muzy- 

ka; 7,00 Dziennik por.; 7,15 Muzyka; 800 

Audycja dla szkół; 8,10—11,15 Przerwa; — 

11,15 „Melodie Kujaw* — poranek muz.; 

11,40 Piosenki francuskie; 11,57 Sygnał cza 

su: 12,03 Audycja południowa; 1300 Wiado 

rości z miasta i prowincji; 13,05 „Jak wy 

kąpać i ubrać naszego bobusia* — pog. dr. 

Marii Kołaczyńskiej; 13,15 Koncert życzeń; 

14,25 „A to się złapał* — hum. J. Bliziń 

skiego; 14,35 Muzyka popułarna; 14,45 — 

15,30 Przerwa; 15,80 Wiad. gospod.; 15,45 

Rozmowa, muzyka z młodzieżą; 16.15 Kon 

cert w wyk. Ork. Rozgł. Wil. pod dyr. Wł. 

Szczepańskiego; 16,50 Pogadanka;. 17.00 O 

książce Rajnolda * Przeždzieckiego  „Dyplo- 

macja w dawnej Polsce"; 17,15 Od Aten do 

Bayreuth (8 audycja); 17,50 Poradnik i wia 

domości sport.; 18,10 Pogadanka radiotechn. 

Miecz. Galskiego; 18,20 Szkoły Wilna śpie 

wają; 18,40 Skrzynka rolnicza — prowadzi 

Al. Przegaliński; 18,50 Program na piątek; 

18,55 Wil. wiad. sport.; 19,00 „Na wyspie 

Borden* — premiera słuch. Jerzego Putra 

menta; 19,40 Recital wiołonczełowy w wyk. 

Walentiana Deca; 20,00 Pogadanka; 20,10 

Maskarada — koncert rozr. 20,45 W przer 

wie: Dziennik wiecz. i pogadanka; 21,45 „Z 

mojego warsztatu" — szkie literacki Hers 

minii Naglerowej; 23,00 Koncert. 22,50 Os: 

tatnie wiadomości; 23,00 Tańczymy: 23,30 

PIĄTEK, dnia 6 maja 1938 roku. 

6,15 — Pieśń poranna; 6,20 gimnastyka; 

5,40 Muzyka; 7,00 — Dziennik poranny; 7 15 

Muzyka z płyt; 8,00 — Audycja dla szkół; 

8.10 — Przerwa. 

11,15 — Audycja dla szkół; 1,40 — Z ope 

retek francuskich; 1,57 — Sygnał czasu i hej 

nał; 12,03 — Audycja południowa; 13,00 — 

Wiadomości z miasta i prowincij; 13,05 „Po 

czątek maja w polu i w ogrodzie* — pog. 

inż. Romuałda Węckowicza; 13,15 — Utwo 

ry Maurycego Ravela; 14,00 — Nowości mu 

zyki lekkiej; 14,25 — „A to się złapał” — 

humoreska Józefa Blizińskiego; 14,35 — Mu 

zyka popularna; 14,43 — Komunikat Zw. K. 

K. O. 14,45 — Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospodarcze; 15,45 

— Ogień zwyciężył wodę — pogadanka dla 

dzieci; 16,00 — Bozmowa z chorymi; 16,15 

Kencert orkiestry dętej; 16,50 — Pogadanka; 

17.00 — Roła kobiet w gospodarce aprowiza 

cyjnej kraju; 17,15 Recital fortepianowy 

Wandy Piaseckiej; 17,50 — Przegląd wydaw 

nictw; 18,10 — Wileński poradnik sportowy; 

18,15 — Jak spędzić święto? — omówi Eu= 

geniusz Piotrowicz; 18,20 — Utwory wiolon 

czelowe w wykonaniu Tadeusza  Lifana; 

1850.— Program na sobotę; 18,55 — Wil. 

wiadomości sportowe; 1900 „Zemsta“ — 
kcmedia Aleksandra Fredry; 20,30 — Piosen 
К' ж wyk. Mieczysława Fogga; 20,45 — Dzien 
nik wieczorny i reportaż z meczu tenisowe= 
go Polska — Dania; 21,00 Koncert symfo-= 
niezny; 22,10 — „Kalejdoskop*; 22,50 — Os- 
tainie wiadomości; 23,00 — Tańczymy; 23,30 
Zakończenie. 

Wiadomości radiowe 
KONCERT DLA WIELBICIELI MUZYKI. 

Dzisiaj o godz. 16,15 koncert Orkiestry 
Wileńskiej pod dyr. Władysława Szczepańs 
kiego, zawiera w programie piękną uwerturę 
do baśni muzycznej „Jaś i Małgosiać Hum- 
perdineka, pieśń „Marzenia* Wagnera, ide 
ową zbliżoną do „Tristana i Izoldy*, najory- 
ginalniejszego dzieła wielkiego reformatora 
muzyki dramatycznej oraz pełną polotu Фап- 
tazję z op. „Niziny* E. dsAlbert'a. 

  
MŁODZIEŻ ŚPIEWA PIEŚNI REGIONALNE 

Swoiste zainteresowanie wzbudzić powin- 

ny pieśni hiszpańskie 1 pieśni o polskim mo- 
rzu w wykonaniu Chóru Państwowego Żeń- 
skiego Gimnazjum Kupieckiego pod. dyr. Ja 

na Żebrowskiego we czwartek, 5 maja © 
godz. 18,20. 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędnė — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa „ 
T] 

Znałezisna torebka 
St. post. Marciniak znalazł na uli- 

cy damską torebkę czerwoną z dro- 
bnymi rzeczami, którą odniósł do 
l komisariatu, gdzie torebka jest do 
odebrania. (c) 

Najście na mieszkanie 
Policja została powiadomiona o 

najściu na mieszkanie Dymitra Czy- 
stowa (Szkaplerna 12), dekonanym 
przez braci Czystowa oraz jego | mat- 
kę. Napastnicy pobili dotkliwie żonę 
gospodarza oraz bawiącą u niego 
Olgę Łukaszewiczwą. Powodem najś- 
cia miały być porachunki rodzinne, (c) 

Porzucone dzieci 
Wczoraj na schodach gminy ży- 

dowskiej przy ul. Orzeszkowej znale- 
ziono dwoje dzieci, porzuconych przez - 
rodziców: 10-letniego C. Mendelsona 
i 6-letniego jego brata. W kwietniu | 
zarejestrowano w Wilnie 49 podrzute 

kó w. (c) : 
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C6/INS | 
WKROTCE 

potęžny film polski 

    

Ludzie Wisly 
Król kurkowy wciąż nie rezygnuje 
Józef Jagodzki, król kurkowy bractwa 

strzeleckiego w Żninie, organizacji istnieją- 

cej już od 5 wieków, opierając się na przy- 

wiłeju króla Jana III z dnia 20 grudnia 1688 

rcku, który każdorazowego króla kurkowe- 

g> w Żninie zwolnił po wieczne czasy od pla 

cenia podatków, wniósł do żnińskiego urzę 

du skarbowego podanie o uchylenie dokona 

nego wymiaru podatkowego za rok 1933-4 

tj. za okres, w którym piastował godność 

króla kurkowego bractwa — oraz o zwrót 

już częściowo wpłaconych kwot. Jagodzki 

opierał się przy tym na fakcie, iż historycz 

ny ten przywilej bractwa strzeleckiego w 

Žninie został w myśl rozporządzenia woże- 

wódzkiego zatwierdzony przez 

poznańskiego. 

Urząd skarbowy w Żninie stanął jednak 

wojewodę   

na stanowisku, że obecnie obowiązujące 

przepisy podatkowe nie przewidują tego ro- 

dzaju zwolnienia podatkowego oraz zwrócił 

petentowi uwagę, że decyzja ta jest ostate- 

czna. Wobec powyższego Jagodziński wniósł 

skargę do N. T. A. w Warszawie, który ze 

swej strony nie rozpatrując sprawy, a dopa 

trzywszy się wadliwego postępowania peten- 

ta w drodze administracyjnej, zarządził 

zwrot wniesionej opłaty. Niezależnie od tego 

Trybunał wyjaśnił, żę urząd skarbowy nie 

jest instancją ostatnią w administracyjnym 

toku, wskazując na Izbę Skarbową w Pozna 

niu, jako właściwą instancję ostateczną. 

Ciekawa ta sprawa czeka nadal rozwiąza 

nia, gdyż dotychczas Izba Skarbowa w Poz- 

naniu sprawy tej nie otrzymała do rozstrzy 

gnięcia. 

Hr. Wielopolska przed sądem wyjątkowym 
: w Berlimie 
Rodzina hr. Oktawii Wielopolskiej, któ ; dzie się wkrótce na wokandzie sądu wy. 

ra prawie od roku znajduje się w więzie- 
niu śledczym w Moabit w Berlinie, pod za 
rzutem udziału w aferze szpiegowskiej, 
otrzymała w ostatnich dniach informacje, 
iż niemieckie władze sądowe zakończyły 
śledztwo I sporządziły już akt oskarżenia, 

Proces hr. Oktawii Wiełopolskiej znaj | 

jątkowego w Berlinie. Według przepisów 
ustawodawstwa niemieckiego, tego rodza 
ju sprawy podlegają rozpatrywaniu jedy- 
nie przez sądy wyjątkowe, przed którymi 
obrona może być prowadzona wyłącznie 
Przez adwokatów niemieckich. 

Radiostacja antystalinowska przy pracy 
Straszenie czy też poważna działalność ? 

Działalność antystalinowskiej tajnej ra. 
diostacji, wywołała wielkie zainteresowa- 
nie w prasie norweskiej, która poświęca 
jej szereg ciekawych artykułów, 

Od czasu do czasu, jak pisze „Afłen- 

posten”, mniej więcej w odstępach 2—3. 
dniowych, antystalinowska radiosłacja na- 
daje specjalnie audycje dla agentów orga 
nizacji „Wyzwolenia Rosji”, 

Audycje te są zaszyfrowane i każda 2 
nich jest przeznaczona dla innego ośrod. 
ka. Zaczyna się hasłem: „Hallo! grupa 
XI". Ten sygnał jest powtarzany parokrot. 
nie. Połem następuje szyfrowana audycja 
Speaker dyktuje liczby, sylaby i litery, nie 
pozostające ze sobą pozornie w żadnym 

związku. Dotychczas najlepsi specjaliści 
sowieckiego biura szyfrów przy GPU i w ||. 
sztabie czerwonej armii, nie mogą odcy- 
frować tych audycji, Możliwe, że stacja za 
każdym razem zmienia klucz, a nawet са- 
ły szyfr. 

W ten sposób wszelkie próby odcyfra 
BETTRWOTYJ 

    

z genialnym 

__ CHARLES 

  

HELIOS | 

  

wania klucza nie przynoszą wyniku, 
Dalej dziennik wyraża przekonanie, że 

ze słacją współpracują urzędnicy GPU 
świadczy o tym fakt, że stacja za każdym 
razem podaje nikomu nieznane dane o 
ostatnich aresztowaniach, rozstrzelaniach i 
zestaniach. M. in. „Aftenposten“ przyta- 
czają taki fakt: 

Moskiewski korespondent agencji Reu 
tera w niedzielę, 24 kwietnia doniósł 
o aresztowaniu w Moskwie metropolity 
Sergiusza. W póniedziałek, 25 kwietnia 

wzmianki o tym z powołaniem się na pra. 
sę angielską podały dzienniki sowieckie. 
Tymczasem już 23, o godz. 9,30 wieczo. 

rem.na fali 23 metry tajna radiostacja do- 
nosiła o aresztowaniu metropolity, 

„Та walka w eterze — kończy „Afte- 
noposten”" — wywołuje w Moskwie w sze 
regach partii 1 władz przerażenie i nie. 
wątpliwie jest objawem szykującego się 
w kraju przewrotu”, 

  

Największy sukces! Wielki film życiowy 

Q ZBŁADZIŁEM 
BOYEREM 

Ulprasza się o przybycie na początki seans. punktualnie: 
4 — 6 — 810 — 10.15 

Dziś najgłośniejszy i najoryginalniejszy film świata 

„PERŁY KORONY" 
Realizator i w roli głównej Sacha Guitry. Z powodu wysokiej wartości artystycznej filmu 

wejście tylko na początki seansów: 4-6—8—10.15. Nadprogram: DODATKI. 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
Reprezentacyjny 
film produkcji 

inni. Frie — Ewa Bandrowska Turska, 
Opery Warszawskiej. 

polskiej 1937/38 r. 

podług nieśmiertelnego arcydzieła St. Moniuszki. 

Chóry Konserwat. Warsz. 

BHAA LEC AA 
Obsada: Zielińska, Ladis, Zacharewicz 

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

  

Kino MARS | Dziś premiera. Katarzyna HEPBURN, 
Ginger Rogers oraz Adolf Menjou po raz 

Obcym 
pierwszy razem we wzruszającym filmie p. t. 

wstęp wzbroniony 
Wielki dramat z życia kobiet żądnych sławy! 
Film, który wykracza poza wszelkie ramy! 

Czarujący nadprogram kolorowy 
  

OGNISKO | 
Frapujący dramat miłos- 
ny o sensacyjnej treści Dientolnen Korka inaczej 

W rolach glėwnych: Barbara Stanwyck i Reną Raymond 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 
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Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. ł, Wilno 1 
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Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św. o 2-ej. 

Lida, 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 
   

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 

ul. Górniańska 8, tel. 166; 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

„KURJER“ (4440). 

Magistrat ogłosi o wa- 
kującym stanowisku 
kierownika teatrów 

miejskich 
W związku z rezygnacją dyr. Szpa- 

kiewićza ze stanowiska kierownika 
teatrów miejskich w Wilnie, o czym 
już donosiliśmy, wczoraj na posie- 
dzeniu Magistratu poddana była oma- 
wianiu wytworzona sytuacja. Po dłuż- 
szej dyskusji postanowiono ogłosić 
w prasie o wakującym w Wilnie stano- 
wisku dyrektora teatrów miejskich. 

Do chwili obecnej Magistrat nie 
otrzymał żadnej oferty, nie licząc, 
oczywiście, propozycji dyr. Szpakie- 
wicza, który, jak donosiliśmy, propo- 
nuje prowadzenie teatru na Pohu- 
lance na własną odpowiedzialność 
z tym, że faktycznym kierownikiem 
będzie osoba przez niego delegowana. 

Pożar w łaźni 
Wczoraj o godz. 12 w łaźni ży- 

dowskiego przytułku dla starców pow- 
stał pożar: Fkurat w tym czasie 
w łaźni kąpały się kobiety. Wśród 
staruszek powstała panika, kilka ko- 
biet wyskoczyło przez okno na pod- 
wórko w stroju Ewy. 

Na miejsce wypadku wezwano 
straż ogniowa, która pożar zlikwido- 
wała. (©) 

Pobicie dziecka 
Bardzo brzydko postąpiła J. Mi- 

chowiczowa (Tunelowa 5). Córeczka 
jej bawiła się na podwórku z 5-letnią 
Barbarą Łosiówną, między dziećmi 
wynikła bójka, w wyniku której 
„Uucierpiała* córka  Michowiczowej. 
Oburzona matka wybiegła na pod- 
wórze i do krwi pobiła obcą dzie- 
wczynkę, którą musiało opatrzyć Po- 
gotowie. Zajściem tym zainteresowa- 
ła się policja. (c) 

KINA i FILMY 
„PERŁY KORONY* 

[KINO „HELIOS”) 
Film należy do bardzo dobrych, mi- 

mo że jest zrobionymi oszczędnymi środ- 
kami technicznymi. Popularmy autor fran- 
cuski Sacha Guifry może poszczycić się 
niebylejakim sukcesem aktorskim. Można 
zarzucić przeładowanie szczegółami hi- 
słorycznymi. Nieprzygotowanemu widzo- 
wi trudno połapać się niekiedy co i jak. 
Mimo to obraz odznacza się nadzwyczaj. 
ną lekkością. Nie ma tu banalnych dialo- 
gów. Poszczególne „powiedzonka" są 
sprytne, może już aż nazbyt literackie, 

Konstrukcja prosła i ciekawa. Tempo 
bodaj za szybkie. Spośród wielu dobrych 
— zupełnie się nie udała postač Napo. 
leona. Przecież nie był on w życiu odra- 
żający. a. m. 

Giełda warszawska 
z dnia 4 maja 1988 r. 

Belgi belgijskie , „ . « * « » 89,42 

Dolary amerykańskie . « э за 529,00 

Dolary kanadyjskie + 526,50 
Floreny holenderskie „ » » « « 295,84 
Franki francuskie „ « » » © « 16,15 
Franki szwajcarskie в э э е » 122,15 
Funty angielskie „ « « © » + 26,52 

Gułdeny gdańskie , э з ав + 100,25 

Korony czeskie + a : « « » * 14,00 

Korony duńskie . „ke 118,35 

Korony norweskie , э в оо 133,23 
Korony szwedzkie , » » » * * 136,74 
Liry włoskie „, . « s « » » 23,30 

Marki fińskie „| „| «a » 4 4 11,73 

Marki niemieckie . ... « * a 105,00 
Marki niemieckie srebrne в е a 116,00 

FeRAWY WRO WE FO 26,20 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna . « - * 65,00 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 83,00 

Pożyczka inwestycyjna druga . 82,38 
Pożyczka konwersyjna . « ® & 69,75 
Pożyczka konsolidacyjna « « + 68,00 
8 proc. ziemskie dol. kupoń а » 82,61 

 AŁAAAADAAAKAAA „MAAŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAŁDŁ. 

Kupno i sprzedaż 
"wewYTYYYYVYVVYYVVVVYVYV 

DZIAŁKĘ ZIEMI obszaru około 5.000 m?, 

położoną w obrębie m. Wilna sprzedam ta- 
nio. Informacje w soboty i święta od godz. 

35 do 17 ul. Kościuszki Nr 14 a m. 2. 

  

   
           

Baranowicze, | CENA_ PRENUMERATY 

      
    
     

Druk. „Znicz*, Wilno, wl, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

wg znakomitej powieści H. Boguszewskiej 

i J. Kornackiego. — W rolach głównych: 

Stanisława Wysocka, Ina Benita, Alek- 

sander Zelwerowicz, Jur Picheiski 

  

Wystawa malarska 

  

Popularna malarka Maria Berezowska 
urządza w „Zodjaku” w Warszawie wy- 
sławę swych prac. Reprodukujemy jedno 
z dzieł Berezowskiej p. t. „Portret”, — 

  

    
    

      

    

  

Firma chrześcijańska 

Odiewnia „Ancuta” 
ŻELIWA I INNYCH METALI 

poczta Nowo- Wileika й 

Mikołaj Korowajczyk 1 Piotr Witoszyński 
Biuro: WILNO, JASNA 4 

Przyjmuje się roboty giserskie, kot- 
larskie i ślusarskie. Reperacja moto- 
rów i narzędzi rolniczych. Oferty na 
żądanie. Ceny o 10% niższe od fab- 
rycznych. Wykonanie solidne. Obsłu- 

й ga szybka.    

  

| BUFET | 

| 

do wydzierżawienia 
od dnia 1 lipca 1938 r. 

w Ognisku Urzędniczym 
w. Baranowiczach. 

Własny dom murowany, z salą na|- 
większą w miešcie, bilardem i czylel- 

| nią, położony w centrum miasta. 

Oferty kierować: Zarząd „Ogniska“, 
Baranowicze, ul. Staszica 6/8 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Gigantyczny przebój. Największy film 
wszystkich czas*w p. t. 

W rolach głównych: Dorothy Lamour, 
Jon Hall i inni 

VVVVYVVYVYVYVYVYVYYVYVYYT 

- 
Niešwieskie 

POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNI- 

CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością v- 

działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom do 
wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła. 
Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma- 
szyny i narzędzia rolnicze. Skupuje: zboża 
1 nasiona. 
— —< — 

Komunalna Kasa Oszezędności pow. nie- 
świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 
Cd 1 złotego. 

  

а 
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Przetarg 
Zarząd Miejski w Mołodecznie ogłasza 

przetarg pisemny nieograniczony na budo- 
wę trzech sal szkoły powszechnej w Moło- 
decznie. 

Warunki techniczne i umowy, kosztorys 
ślepy. oraz projektowanego budynku plan 
jest do obejrzenia w biurze Zarządu Miej. 
skiego w godz. od 10 do 12 do dnia 17 ma- 
ja 1938 r. 

Przy skladaniu ofert obowiązuje wadium 
w wysokości 5 proc. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 
1636 r. o godz. 12 w biurze Zarządu Miej- 
skiego w Mołodecznie. 

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wy, 
bcru przedsiębiorcy z przetargu bez wzglę- 
du na cenę. 

Mołodeczno, dn. 2 maja 1938 r. 
Burmistrz m. Mołodeczna 
() EDWIN BIELAWSKI 

AAAAAŁAAAAAAŁAŁAAAA 

LEKARZE 
w 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjn.uje od 5—7 wiecz. 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

3-go Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiaiowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pies 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

LETNISKA 
AAAŁAJ 

            

Opieka Rodzicielska przy Gimnazjum SS. 
Nazaretanek w Wilnie poszukuje dla kilku- 
nastu dziewczynek lokaty w majątku na ok“ 
res półtora do dwuch miesięcy. Wilno, Plae 
Napoleona 8—4. Szukszak. С 
— 

LETNISKA z całkowitym utrzymaniem 
poszukuje dla swych członków Związek Za 
wddowy Pracowników Instytucji Ubezpie* 
czeń Społecznych. Bliższe informacje: Wił- 
no. ul. Zawalna 6. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

RÓŻNE 
TYYYYYYYVYYYYYYYYYYVYYYYYYVYYYVYYVYTYVYVVYYY 

Przeprowadzki 
oraz fachowe pakowanie mebli załatwia 
Ekspedycja Miejska | Międzymiastowa 

Wilno, Zawalna 16 m. 1 — tel. 28-32 i 9-87. 
Warunki dogodne. 

UNIWERSYTECKA Nr 2 to nowy adres 
znanego zegarmistrza M. Wyszomirskiego, 
byłego majstra firmy A. Rydlewski w Wilnie. 
Fiima chrześcijańska. 

  

NIEMOWLĘ teraz urodzone przyjmę na 
własność. Pisać poste - restante Wilno I 
dla L. W. 

  

Jan Giedroyć-Juraha — „Warszawian- 
ka", Nieśwież, ul. Wileńska 34, Sprzedaż о- 
woców południowych i delikatesów. 
ARR a Ss Каа 

KLUB POLSKI „OGNISKO* — Nieśwież 
ul. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odre- 
staurowany. Krajowe napoje wyskokowe i 

orzeźwiające oraz różne zakąski. Śniadania, 

obiady i kolacje, Na warunkach przystęp- 
rych całodzienne utrzymanie. 

Chrześcijański Bank Ludowy w Nieświe 

żu, sp-nia z nieograniczoną odpowiedz., naj- 
slarsza instytucja kredytowa w powiecie, u- 
dziela pożyczek członkon., przyjmuje wkła-   

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, 

dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. 

miesięcznie: 

  

  ZGUBIONO kamizelkę damską z samo* 
działu szarego w piątek wieczorem przy ul.:, 
Zamkowej, Wielkiej i Ostrobramskiej. Kto, 
znajdzie, prosimy bardzo odnieść do krawca 
p. J. Kuncewicza, zauł. Michalski 6—7. 

BUTY OFICERSKIE 

oraz różne obuwie 

ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO 
TYLKO Z PRACOWNI 

W. PUPIAŁŁO 
Wilno, Ostrobramska 25 

  

    
        

       
    
     

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g te 
za tekstem 80 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cytrowe 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 zastrzę> 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

   

Redaktor odp. Józei Onusajtis 

  
 


